
1. Naixement de l’escoltisme. 
 
L’escoltisme i el guiatge foren creats pel militar anglès 
Sir Robert Baden-Powell (1857-1941) i la seva muller 
Lady Olave (1889-1977). El 1899, Baden-Powell, amb 
el grau de coronel, estava destinat a l'Àfrica del Sud. 
Esclatada la guerra dels bòers, es va fer càrrec de la 
defensa de la ciutat de Mafeking i va responsabilitzar 
de tasques auxiliars a nins de 12 i 13 anys. Aquesta 
experiència el va fer reflexionar sobre la importància 
que podia tenir el tems de lleure en la formació dels 
joves, un sector social que per aquella època 
començava a atreure l’atenció dels educadors. Al seu 
llibre Aids to Scoutig (Ajudes a l’exploració), que 
Baden-Powell escrigué el 1899, ja destacà la 
importància educativa del joc, de l’aventura, de 
l’activitat en petits grups i de la vida a l’aire lliure. L’any 
1901 Baden- Powell retornà a Londres i s’adona que 
el seu llibre tenia una gran influència entre els cercles 
educatius i algunes organitzacions juvenils aplicaven 
les seves idees.  
 

s/n : Símbol mundial del escoltisme. 
 
 
Robert Baden-Powell, el 1907, organitzà a l’illa de 
Brownsea un campament amb una vintena de nois en 
el que posa a prova el seu mètode. El fruit d’aquestes 
experiències fou la publicació, l’any següent, de 
Scouting for boys (Escoltisme per a nois) en el que 
animava a l’aventura de l'Scouting o exploració i joc al 
medi natural, una proposta atractiva pel joves d’una 
societat com l’anglesa amb un sistema escolar 
tradicional i una forta concentració urbana provocada 
per la revolució industrial. Els valors bàsics del seu 
mètode seran la fe religiosa, el compromís amb el país 
i la idea de fraternitat universal. Les idees de Baden-
Powell coincidien en aquells moments amb les d’altres 
educadors que, des de principis del segle XX, 
proposaven un canvi radical en els models educatius 
escolars i  defensaven la importància de l’activitat, del 
treball en petit grup, de la formació de la personalitat, 
de l’atenció individualitzada i del progrés personal. 
 
Al llarg del segle XX el mètode escolta es va difondre 
per tot el món. Actualment l’escoltisme està present 
activament a 155 països i aplega prop de 28 milions 
de persones d’ambdós sexes. És el moviment juvenil 
amb més diversitat cultural, religiosa i ètnica de tot el 
món. L’escoltisme mundial està dirigit, de forma 
autònoma, per l’Oficina Escolta Mundial, amb seu a 
Ginebra, Suïssa. 
 

El mètode escolta ha tingut, al llarg del segle XX i fins 
a l’actualitat, una difusió important arreu dels Països 
Catalans i amb diverses orientacions ideològiques i 
religioses ha suposat un potent instrument de formació 
cívica i d’iniciació a la participació social.   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fotografies que formen part d’un àlbum de 
diapositives del A.E. Sant Xesc ( Es Pil·larí ( Palma), 
cedides per Llorenç Sastre. Àlbum editat per “ filminas 
Don Bosco, Central Cataquística Salesiana, Alcalá 
164, Madrid” 
 


