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“La FSSJ és un suport econòmic, però jo pense que també cal que ho siga d’intel·ligència
escolta”. A la darrera reunió del Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi de la RS 2011-12, es va
produir el relleu de l’equip directiu y es va nomenar Antonio Losada com a President per al període
2012-2015. Veieu ací unes pinzellades del seu projecte.
RAONANT
Quin ha estat el procés en la teua vida escolta fins arribar a ser president de la FSSJ?
Vaig començar l’escoltisme actiu vora el 1968 en la Patrulla “Toros” de l’agrupament V, de la Delegació
Diocesana d’Escoltisme, al Carrer de Quevedo i, després d’un llarg interludi, ja vaig donar el salt a l’AE
Orión, on vaig estar fins al 1985, quan vaig deixar l’agrupament com a cap de tropa. Vaig estar
desconnectat de l’escoltisme fins a l’any 98 quan em vaig reenganxar a través de l’Associació d’Antics i
Amics (recorde especialment el sopar de la Sala Xúquer a València, que ens va servir per reenganxar-nos
a molta gent). I des d’aleshores, també a la Fundació.
Una vegada a la Fundació, com a patró, sempre m’he sentit molt còmode, perquè els anteriors presidents
sempre han sabut fer molta colla i hem coincidit ideològicament molt. Aleshores quan Pep Mollà va
anunciar que no renovava el càrrec i com que no hi havia ningú que es fera avant i jo també volia tornar a
l’escoltisme tot allò que m’havia donat, vaig presentar la meva candidatura, amb un programa específic i un
Equip Directiu, com cal, i ací estem.

Quins són els primers objectius o línees de
treball que t’has plantejat per a esta nova
etapa?
Cal dir, abans que tot, que esta no és una nova etapa, i
així ho vaig dir en la Reunió de llançament de la R.S.
2012-13. Vull fixar aquesta idea, perquè és liminar per
a entendre el sentit d’aquestos propers tres anys. N’hi
ha un bon grapat de projectes de la FSS que s’han
encetat sota la Presidència de Pep Mollà i el seu Equip
Directiu, al que cal agrair el seu treball i el seu
compromís. Projectes que afecten al nostre patrimoni, a
les nostres relacions institucionals; projectes per a
l’escoltisme actiu i la seua tasca educativa en la natura.
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Els objectius estratègics plantejats al programa són:
Consolidar i incrementar el servei de la Fundació als
agrupaments; ampliar la base social de la Fundació;
aconseguir, amb el moviment en actiu, una major
presència social de l’escoltisme. Sense esta presència
social, és molt difícil augmentar el nombre de xiquets als
agrupaments.
Estos tres punts els anirem desenvolupant en el decàleg
de comportament de la fundació que varem presentar
amb la nostra candidatura.
Les línies força del nostre programa (Cogito ergo sum),
segons una adaptació del mètode escolta, son línees
d’actuació en torn als conceptes/àrees “Relació amb u
mateix” (Gnoscete ipsum), per a incrementar el
coneixement intern de la Fundació a l’escoltisme;
“Relació amb els demés” (Quid pro quo), per a
promoure el coneixement i l’apreciació de l’escoltisme a
la societat valenciana; “Relació amb l’entorn” (Quis
custodiat ipsos custodes?), per a desenvolupar una
política de relacions institucionals i treball social més
intensa; “Relació amb la transcendència” (Quis
prodest?), per a impulsar la vessant humanista, de
valors i espiritual

Creus que es podria millorar la imatge que projectem a la societat? Quin paper juga la
Fundació al respecte?
Hem elaborat un Pla Estratègic 2012-2015 per a la FSSJ. Dins d’aquest PE estem fent ara mateix una anàlisi de
la realitat i hem dissenyat una bateria d’enquestes als scouts i a la societat en general, per a sentir de primera
mà què es pensa de nosaltres. El que volem és, abans de fer qualsevol acció, conèixer bé quina imatge tenim.
Si és que en tenim!
Perquè cal dir que no hi ha visibilitat, hi ha una mancança molt gran de coneixement del moviment en actiu per
part de la resta de la societat. I ni tan sols celebracions tan importants com el centenari de l’escoltisme a nivell
mundial han pogut trencar eixe mur de desconeixement.
Però abans de tot, per a prendre decisions estratègiques sobre la imatge que volem projectar hem d’analitzar
prèviament el que hi ha.
Perquè clar, cal dir que moltes vegades no ens agrada la imatge que es projecta sobre nosaltres. S’ha de tindre
en compte que els valors de l’escoltisme entren en conflicte amb el que és la societat de consum i clar, hi ha
molta gent que ens pot veure com un rival. Però nosaltres no som rivals, sinó crítics amb algunes
manifestacions d’eixa societat. I plantegem alternatives interessants i creatives.
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Aleshores quines creus que són les claus d’esta projecció?
Considere que estem en un moment fantàstic per a
parlar-ne i enraonar-ne amb els equips associatius.
Hem de parlar, ens hem de seure i enraonar sobre el
que és l’escoltisme ara mateix, sobre com podem des
de la FSSJ ajudar en tot açò. La FSSJ és un suport
econòmic, però jo pense que també cal que ho siga
d’intel·ligència escolta. Però sempre des del respecte i
el servei. I és important reflexionar primer, perquè açò
és com una empresa que dius: “doncs ara vaig a fer un
Pla de Comunicació per a que m’entrés una comanda
de 5.000 unitats”. Però després sols eres capaç de
fabricar 3.000. De què ens serveix fer una inversió en
comunicar l’escoltisme per a que entren 25.000 xiquets
nous si després els agrupaments no tenen animadors o
l’escola no té capacitat de formació d’animadors per a
donar este servei? És millor anar compassant les coses
i anar plantejant-nos un marc de treball amb objectius
de futur, que sobre tot són: com vol créixer el moviment
en actiu i com pot ajudar la FSS, si açò passa per
comunicar més i millor o passa per aportar sols
recursos econòmics.

Segons el que dius, sembla que la teua relació i la col·laboració amb el moviment en actiu
passa sobre tot pel diàleg. És així?
Efectivament. El diàleg i la comunicació amb les bases de la FEV és bàsic, escoltar el que ens proposen i
actuar en conseqüència. És molt important per a nosaltres escoltar-los. Les relacions ha de ser simètriques
en este sentit. Al decàleg d’acció de la Fundació també està reflectit: escoltar, incorporar els objectiu de la
FEV… Per descomptat, sempre hi poden haver moments de no encontre, i la Fundació pot tindre un punt
de vista diferent al del moviment en actiu. Però en allò fonamental, la Fundació sempre ha d’estar al servei
del moviment en actiu.

Enguany és el centenari de l’escoltisme valencià. La Fundació té prevista alguna activitat o
celebració?
Sí, i tant. El 27 de setembre es va inaugurar una exposició magnífica a Sant Miquel dels Reis amb el títol:
“Sempre a punt. 100 ants de moviment scout a València.” L’exposició estarà fins a gener del 2013 i vos
convidem a visitar-la. La FSSJ ha col·laborat amb préstecs de material i el Comissari és José Ignacio Cruz,
historiador de la pedagogia, investigador i membre de la Fundació.
Així mateix s’està treballant conjuntament amb Scouts Valencians per fixar unes activitats conjuntes. I per
descomptat amb el moviment en actiu. Amb la FEV s’està estudiant les activitats com ara l’assemblea del
MEV o altres.
Tindrem, segur, molts motius per a festejar enguany, coincidint amb el Centenari. I els scouts sabem com
celebrar!

