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El pasat dissabte 10 de juliol la 
Fundació Scout Sant Jordi lliu-

rava el seu XX Premi Sant Jordi a Jo-
sep M. Soriano Bessó, en les escoles 
parroquials de Picassent.

Josep va nàixer a Alaquàs al 1944 i 
des de ben jove va ser membre 
dels col·lectius d’inspiració cristiana 
que volien transformar la societat, 
concretament va ser membre de la 
JARC. Especialment a partir de 1970, 
la seua voluntat transformadora i 
de justícia social es va concretar en 
la creació, amb altres persones, de 
diverses cooperatives a sectors no 
agraris: com van ser d’educació, de 
consum o de treball associat. La seua 
presència va ser decisiva per la crea-
ció d’actuals realitats com La Florida, 
Consum o Caixa Popular.

El cooperativisme és un moviment 
econòmic basat en la cooperació i el 
treball en equip per aconseguir la crea-
ció i el repartiment de la riquesa de 
forma justa i solidària. Els valors que 
representa el cooperativisme com: 

l’adhesió voluntària, la participació i la 
formació dels socis, la gestió demo-
cràtica i l’interés i arrelament per la 
societat que l’envolta, són plenament 
compartits per el moviment escolta, i 
pot ser que siguen un mirall en el qual 
millorar el nostre escoltisme.

Doncs bé, Josep Soriano ha estat 
una de les persones que més ha llui-
tat per la promoció i la dignitat del 
cooperativisme. La seua última etapa 
com a director general de la entitat 
financera Caixa Popular ha estat un 
exemple de com una entitat finance-
ra no és mai un instrument d’afany 
de guany en si mateixa, sinó una fe-
rramenta per promoure el desenvo-
lupament econòmic de la societat. 
Especialment hem de assenyalar la 
sensibilitat que demostra cap al mo-
viment associatiu i el medi ambient, i 
que es va concretar en el conveni de 
col·laboració per a crear el Centre 
Scout Serra Calderona i amb el qual 
es desenvolupa un programa d’edu-
cació mediambiental dirigit als escol-
tes i a la resta de joves de València.

 
UN AGRAÏMENT SINCER A 

L’ESCOLTISME

De menut, no vaig tindre oportunitat 
de conèixer ni, menys encara, de vin-
cular-me a l’escoltisme. Als primers 
anys de la dècada dels 50 del segle 
passat, a molts dels pobles valen-
cians només se’ns oferia la possibilitat 
del Frente de Juventudes. A Alaquàs 
es tractava d’un local on podies ju-
gar al futbolí, participar una volta a 
la setmana en exercicis d’instrucció 
pre-militar i, cas de que fores assidu 
a estes pràctiques, anar gratis els 
dissabtes per la vesprada al cine del 
poble. 

També ens regalaven un pantaló 
curt i una camisa blava amb l’escut 
de falange brodat a la butxaqueta. 
I també un cinturó i una boina roja. 
Uniforme que utilitzaven per fer al-
guna desfilada pel poble i, sobretot, 
per acudir als campaments d’estiu 
en tendes de campanya o en alber-
gues que, en torns de tres setmanes, 

Lliurament del XX Premi Sant Jordi 
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organitzaven des de València per als 
xiquets del pobles. 

Entre els 11 i els 13 anys,  en com-
panyia d’altres quinze o vint com-
panys del poble, jo vaig ser un flecha 
assidu d’estos campaments d’estiu. 
Gaudíem de la natura, nadàvem, 
compartíem vivències amb xiquets 
d’altres pobles valencians i, sobretot, 
rebíem un adoctrinament feixista a 
través de les diàries consignes políti-
ques, màximes religioses i la corres-
ponent instrucció pre-militar. 

He fet esta referència personal per a 
que s’entenga millor la satisfacció que 
em va generar conèixer de prop l’exis-
tència de l’escoltisme al nostre País, 
més enllà de la informació de lectures 
que m’havia anat arribant de l’escol-
tisme català. Fou trenta anys des-
prés per la vinculació dels meus fills 
a l’Agrupament d’Escoltes del barri 
de sant Marcel·lí. Sabérem per pares 
de l’Escola Comarcal que els seus fills 
acudien els dissabtes vesprada, i ens 
obriren les portes tot i que no érem 
veïns del barri.

Anàrem coneixent les activitats que 
duien a terme i com, a través dels jocs 
d’equip, les eixides de contacte amb 

la natura i el treball dels escouters, 
anaven impregnant-se d’un valors 
ètics i solidaris a molta distància dels 
que jo havia respirat en el Frente de 
Juventudes. Malauradament esta vin-
culació durà només dos anys perquè 
el Grup per raons diverses paralitzà la 
seua activitat.

Uns pocs anys després, en Caixa Po-
pular obrirem una oficina al barri de 
Senabre, de València ciutat. I vaig tin-
dre oportunitat de conèixer un altre 
Agrupament d’Escoltes que funciona-
va al barri amb una projecció comuni-
tària admirable, de la ma d’un equip 
de monitors emprenedors i compro-
mesos. La meua filla Rosa cursava 
estudis de magisteri, i al contar-li 
l’existència d’este Grup va decidir 
vincular-se com a monitora. Això em 
proporcionà un observatori pròxim, 
familiar i també professional, que em 
va permetre valorar molt més a prop 
la projecció educativa de l’escoltisme 
i les vies que obria al jovent cap els 
compromisos ciutadans.

També en Caixa Popular, des dels 
nostres orígens, hem conreat estes 
vivències comunitàries a partir de la 
pròpia identitat cooperativa, i això ens 
ha dut a generar contactes i col·labo-

racions amb el món associatiu. De 
manera especial, amb aquelles pro-
postes amb un major contingut edu-
catiu i transformador.

Es per això que, quan les circum-
stàncies d’uns terrenys a la serra Cal-
derona ens portaren a conèixer a la 
Fundació Sant Jordi i als seus direc-
tius, ens identificarem fàcilment amb 
la seua tasca de suport a l’escoltisme 
valencià. A esta complicitat cap a la 
col·laboració que ens encaminava als 
directius de Caixa Popular, s’afegia en 
el meu cas l’agraïment familiar per 
l’educació proporcionada per l’escol-
tisme als meus fills. 

Reitere l’agraïment de la meua dona 
Rosa i el meu, pel suport que tingué-
rem en l’educació dels nostres fills. 
També reitere que em vaig sentir molt 
honorat per la distinció de que m’ha 
fet objecte la Fundació Sant Jordi. 
Però he de fer patent que es just que 
siga compartida pels meus compa-
nys de Caixa Popular, tant identificats 
amb les activitats i els compromisos 
de la Fundació.

 Endavant !!

Josep M. Soriano Bessó
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Junta col.laboradors  
Montse Albiñana - FSSJ 

El passat 10 de Juliol és reuníem 
a Picassent per poder cele-

brar la cita anual que tenim la Fun-
dació Scout Sant Jordi, la Junta de 
col·laboradors.

Va ser la segona Junta que féiem 
dintre d’aquesta alerta sanitària que 
estem patint des del dissabte 14 de 
març del 2020.

Hi havia moltes ganes de retro-
bar-nos encara que fora amb masca-
reta i distància social, i així es va de-
mostrar, a través del caliu de poder 
mirar-se als ulls mentre parlàvem.

Pedro Tamarit, president de la FSSJ, 
va fer una magnífica exposició del 
que havia estat la ronda solar 2020-
2021, que malgrat la situació i les 

activitats anul·lades i de les poques 
activitats que havíem pogut realitzar, 
estava plena d’il·lusions i emocions. 
A continuació el tresorer Pep Mollá 
ens va presentar els conters on vam 
poder compartir una situació i gestió 
que havia donat resultats prou bons 
(dintre d’aquesta nova normalitat), 
entre altres coses, per la col·labo-
ració de la Federació d’escoltisme 
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Valencià llogant les instal·lacions que 
gestiona la FSSJ, destinant-les als 
agrupaments que pertanyen a l’as-
sociació per poder realitzar acam-
pades i campaments segurs.

En acabar la Junta vam aprofitar per 
a entregar el premi Sant Jordi 2019 
a Josep Maria Soriano en un xicotet 
però molt emotiu acte.
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La Fundació Scout Sant Jordi dona a la Biblioteca Valenciana 
l’Arxiu Històric de l’Escoltime Valencià 
Carles Cuenca - FSSJ 

La Biblioteca Valenciana Nico-
lau Primitiu ha acceptat la 

donació del fons bibliogràfic i do-
cumental de la Fundació Scout Sant 
Jordi de la Comunitat Valenciana. 

Una documentació singular i única 
per a l’estudi de l’associacionisme 
juvenil i l’escoltisme de la ciutat de 
València des dels anys vint del se-
gle XX que ha estat catalogada  i 
conservada en el Monestir de Sant 
Miquel dels Reis des de que fou re-
collida en 2005 i 2006. Aquests tre-
balls foren dirigits pel professor de la 
Universitat de València Jose Ignacio 

Cruz Orozco i el patronat de la Fun-
dació.

La col·lecció està composta per do-
cuments, publicacions periòdiques 
i monografies. En total, 180 caixes 
d’arxiu amb informació de la nostra 
història, agrupaments, associacions, 
acampades, campaments, propos-
tes per a l’oci i la formació juvenil. 

L’any 2006, la llavors Fundació Sant 
Jordi per a l’Escoltisme Valencià va 
signar un comodat pel qual deposi-
tava a la Biblioteca Valenciana l’Arxiu 
Històric de l’Escoltisme Valencià.

L’experiència dels anys transcorre-
guts i pensant en l’accés dels estu-
diosos i en la conservació dels ma-
terials la Fundació Scout Sant Jordi 
ha decidit per mitjà d’un acord del 
seu patronat autoritzar la donació 
d’aquests fons a la Biblioteca per a 
consolidar la presència de l’escol-
tisme dins del patrimoni històric i 
documental de la Comunitat Valen-
ciana. 

Es possible la consulta de la docu-
mentació amb finalitats d’investiga-
ció històrica i cultural d’acord amb la 
normativa general d’accés i ús de la 
Biblioteca Valenciana.

En un article en pròxims butlle-
tins farem un repàs a la interessant 
documentació que poden trobar. 
En aquest enllaç podeu consul-
tat el contingut del nostre arxiu: 
h t t p s : / / b v . g v a . e s / d o c u -
ments/167016322/167350692/
Fundaci%C3%B3%20Sant+Jor-
di+per+a+l%27Escoltisme+Valen-
ci%C3%A0/d931dd6a-9256-40bb-
9443-5c1094b89b16

https://bv.gva.es/documents/167016322/167350692/Fundaci%25C3%25B3%2520Sant%2BJordi%2Bper%2Ba%2Bl%2527Escoltisme%2BValenci%25C3%25A0/d931dd6a-9256-40bb-9443-5c1094b89b16
https://bv.gva.es/documents/167016322/167350692/Fundaci%25C3%25B3%2520Sant%2BJordi%2Bper%2Ba%2Bl%2527Escoltisme%2BValenci%25C3%25A0/d931dd6a-9256-40bb-9443-5c1094b89b16
https://bv.gva.es/documents/167016322/167350692/Fundaci%25C3%25B3%2520Sant%2BJordi%2Bper%2Ba%2Bl%2527Escoltisme%2BValenci%25C3%25A0/d931dd6a-9256-40bb-9443-5c1094b89b16
https://bv.gva.es/documents/167016322/167350692/Fundaci%25C3%25B3%2520Sant%2BJordi%2Bper%2Ba%2Bl%2527Escoltisme%2BValenci%25C3%25A0/d931dd6a-9256-40bb-9443-5c1094b89b16
https://bv.gva.es/documents/167016322/167350692/Fundaci%25C3%25B3%2520Sant%2BJordi%2Bper%2Ba%2Bl%2527Escoltisme%2BValenci%25C3%25A0/d931dd6a-9256-40bb-9443-5c1094b89b16
https://bv.gva.es/documents/167016322/167350692/Fundaci%25C3%25B3%2520Sant%2BJordi%2Bper%2Ba%2Bl%2527Escoltisme%2BValenci%25C3%25A0/d931dd6a-9256-40bb-9443-5c1094b89b16
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Per a un referent de l’escoltisme
Celia Palop Aparicio - Cap de l’Agrupament Escolta l’Om 

En aquest 2021 Don Vicent 
Cardona, retor de Picassent, 

s’acomiada d’una trajectòria de vida 
i d’una parròquia que durant molts 
anys ha portat cap endavant. Una 
parròquia amb una gran comunitat 
de fidels que gràcies a la seua dedica-
ció i estima, ha aconseguit que lluiten 
per un món millor. 

Dins d’aquesta comunitat està l’agru-
pament escolta l’Om, el seu agrupa-
ment. Sense dubte ha sigut, durant 
els onze anys que el grup està en 
funcionament, una peça clau per 
entendre l’escoltisme sense cap 
frontera. Don Vicent és paraula viva 

de l’escoltisme i ens ha ensenyat a 
transmetre-la als nostres educands/
es amb les oracions, actes i celebraci-
ons que ens ha preparat. És per això 
que per a l’Om sempre serà el seu 
referent com a Germà Gris.

Però el seu treball i dedicació al món 
scout va més enllà. Va ser fundador 
de la Fundació Scout Sant Jordi, patró 
i col·laborador, i l’any 2002 va rebre 
el Premi Sant Jordi. És sense dubte 
un model de persona escolta a seguir. 

Sols hi ha paraules d’agraïment per 
la seua dedicació, il·lusió, fe, suport, 
sentiment scout, compromís i estima 
que ha transmet per l’escoltisme i pel 
seu grup scout des de la seua creació, 
una creació on les arrels de l’Om, te-
nen el seu nom. 

Serien molts els moments viscut amb 
ell: eucaristies envoltades de natura, 
el saber escoltar, el seu sentit d’iden-
titat amb el grup, el cor a les comuni-
ons, festivals de la cançó, l’emoció en 
cantar cançons que ens identifiquen 
com a scouts… un fum de moments 
que sempre portarem al cor.

Don Vicent és diàleg, compromís, lli-
bertat, honestedat, espiritualitat, res-
pecte, inquietud, justícia i austeritat. 
Nou valors que el representen com 
a persona i com bon scout. Sempre 
seràs l’arrel ferma de l’agrupament 
escolta l’Om. 

Infinitament agraïts 

La casa l’Om esta oberta per tot el 
que necessites.
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Campaments: Espai Segur 
David Baldoví, president de la FEV 

Al març de 2020 va haver-hi 
dos dies que als valencians i 

valencianes ens van quedar gravats 
en la memòria. A la nit del 10 de 
març el President de la Generalitat 
donava aquella roda de premsa que 
confirmava les pors de molts va-
lencians i valencianes, les festes de 
Falles i de la Magdalena quedaven 
suspeses per la COVID-19. El di-
vendres 13 de març el President del 
Govern feia el mateix, confirmant 
que l’única manera que teníem de 
combatre el virus era mitjançant el 
confinament.

Però entre eixos dos dies va ha-
ver-hi un que pocs recorden però 
que va marcar la història de l’escol-
tisme valencià. El dijous 12 de març, 
entre confuses comunicacions per 
part de l’IVAJ i de sanitat ens arri-

bava la suspensió de totes les acti-
vitats escoltes. Des d’eixe moment 
la nostra realitat com a moviment 
educatiu voluntari va canviar, vàrem 
haver-nos d’adaptar a situacions i 
normatives per a les quals cap de 
nosaltres estava preparat.

Ja han passat divuit mesos i incomp-
tables decrets, protocols i norma-
tives des d’aquells dies d’incertesa i 
els esforços de la Junta Directiva de 
la FEV han estat sempre encaminats 
a facilitar la seua tasca als agrupa-
ments de la nostra federació. Les 
dificultats d’aquestes dues rondes 
solars han afectat profundament a 
molts agrupaments fins al punt de 
no saber si podrien anar aquest any 
de campament d’estiu, per això, des 
de la Junta Directiva i la Fundació 
Scout Sant Jordi vàrem tindre clar 

tant el setembre de 2020 com a 
juny de 2021 que els nostres espais 
havien d’estar al servei dels nostres 
agrupaments.

En aquests dos períodes hem po-
sat a l’abast dels agrupaments els 
Centres Scouts de Casa Oraà i la 
Calderona perquè pogueren gaudir 
d’espais segurs i còmodes per a fer 
les seues activitats i ambdues vega-
des els projectes de Campaments 
Segurs han estat un èxit. Un èxit 
que no es pot mesurar d’un mode 
quantitatiu, poc importa si hi hague-
ra participat un únic agrupament o 
els seixanta-vuit de la Federació, 
poc importa la inversió econòmica i 
poc importen els maldecaps d’orga-
nitzar tants aspectes.

Allò que importa és haver ajudat 
als nostres agrupaments, dotant-los 
d’un espai ample i al medi natural, 
que els permetera les millors con-
dicions per a fer de l’escoltime un 
espai segur, on l’educació mitjançant 
el nostre mètode no es posara en 
risc per les dificultats d’organitzar un 
campament en aquests dies d’incer-
tesa. Açò ens demostra que, com 
hem dit a tots els nostres comuni-
cats, l’esperit escolta pot brillar ara 
més que mai.
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Ja tens la teua 
targeta Visa Scout !
Encara que no sigues clients de Caixa Popular (i si ho eres 
amb més motiu) ja pots demanar targeta Visa Scout Caixa 
Popular.
Gaudeix d’una impressionant targeta Visa, a més quan 
la utilitzes i sense cap cost *, contribuixes a finançar les 
activitats de la Fundació Scout Sant Jordi. 
Més informació ací

*  veure condicions d’emissió de Caixa Popular

Contacta amb la Fundació Scout Sant Jordi: C/ Balmes 17 - 46001 València - Tel: 96 315 32 43
Horari telefònic: dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 14:30h
fundacio@fundaciosantjordi.com o administracio@fundaciosantjordi.com
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