
11. Escoltisme de la restauració democràtica a 
l’actualitat. 
 
El nou marc legal 
Amb la restauració de la democràcia va començar-se 
a dissenyar una política de joventut pròpia d’una 
democràcia. El 1978 s’aprova la Constitució 
Espanyola que reconeix la llibertat d’associació. 
Aquest mateix any es constitueix el Consell General 
Interinsular. El 1983 s’aprova l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears. El 1979 els Escoltes de Mallorca 
adquireixen personalitat jurídica pròpia i reben el 
suport del primer ajuntament democràtic de Palma que 
proposa la creació d’una escola de temps lliure per a 
la formació de responsables i monitors en la que 
participen membres d’Escoltes de Mallorca. Un any 
abans, el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, 
havia creat l’Escola de Formació de Caps, que primer 
va ser reconeguda pel Ministeri de Cultura i després 
pel Govern de les Illes Balears el 1984. El 1985 es 
crea el Consell de la Joventut de les Illes Balears del 
que participen tant el Moviment Escolta i Guiatge de 
Mallorca com els Escoltes de Mallorca. L’any 1986 els 
estatuts del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca 
s’adapten a la nova situació legal, d’acord amb les 
noves competències assumides per la Comunitat 
Autònoma. 
 
Nous horitzons i noves empreses de l’escoltisme 
catòlic. 
Els escoltes cada cop tenen més problemes per fer les 
seves acampades a causa del tencament de les 
finques rurals. A l’assemblea general de 1985 del 
MEGM és decideix donar llum verda a la compra d’un 
terreny situat a Sancelles per fer-hi un camp escola 
permanent.  
Entre els anys 85 al 95 es pot considerar que 
l’escoltisme catòlic té un cert redreçament. Hi ha un 
increment de les activitats pròpies d’escoltisme, neixen 
agrupaments nous, es fan experiències noves, com és 
ara la creació dels ferrerets. El 1988, l’agrupament 
Tardor s’incorpora com a membre de ple dret al 
moviment escolta catòlic, després d’alguns anys 
treballant a la zona del Camp Radó, un barri obrer de 
Palma, amb nins i nines amb risc d’exclusió social.  
L’octubre de 1989, davant l’amenaça d’urbanització de 
cala Mondragó, un indret natural de Mallorca, el 
escoltes del MEGM és mobilitzen. Van triar el lema “ 
ara o mai, salvem Mondragó” i es llençaren al carrer. 
Varen ser dos mesos molt intensos, de gestions, rodes 
de premsa, actes de reivindicació, adhesions, tertúlies, 
etc., on tots, grans i petits hi deien la seva.  
 

Estant de la Fundació Maria Ferret en un Camp Sant 
Jordi. Creada el 1991. Foto cedida per MEGM. 
A la dècada dels noranta, l’escoltisme mallorquí 
catòlic, viu un procés de normalització institucional i de 
reconeixement públic de la  feina feta des de la 
represa. Així es promouen i consoliden associacions 
germanes com són l’Associació d’Antics Escoltes 
creada el primer de maig de 1987 i la Fundació Maria 
Ferret, creada a l’assemblea de 1991. Totes dues 

associacions, estan vinculades al MEGM i l’ajuden i 
complementen. 
El 24 de Febrer del 2002, va tenir lloc a Ciutadella de 
Menorca, l’acte de constitució de la Federació 
d’Escoltisme i Guiatge de les Illes Balears, de la que 
formen part el MEGM i la Delegació d’Escoltisme de 
Menorca i que va ser aprovada per la conferència 
episcopal i pels respectius Bisbes de Mallorca i 
Menorca, i a més s’ha donat d’alta al registre d’entitats 
de la Conselleria de Presidència i Esports del Govern 
de les Illes Balears. 
 

Signatura constitució de la Federació de escoltisme i 
guiatge de les Illes. Menorca, 24-2-2002- cedida per 
MEGM. 
 
Els escoltes de Mallorca van fent camí.  
Entre 1981 i 1986 EM organitzà la festa de la “Flama 
de la Llengua”, en defensa de la llengua Catalana. 
L’any 1995, escoltes de Mallorca entraren a formar 
part de la “Federació Espanyola de Guidismo” l’entitat 
que representa a l’Estat Espanyol dins el buró europeu 
i mundial de guies i va canviar el seu nom pel 
d’Escoltes i Guies de Mallorca. Actualment tenen un 
agrupament a Establiments i un altre a Palmanyola. 
 

Campament Sant Jordi 2000 a la Porciúncula, Palma, 
cedida per MEGM. 
 
Aparició d’altres grups escoltes 
A més del MEGM, el més nombrós i del EGM, han 
aparegut a Mallorca a les darreres dècades altres 
grups escoltes. El Grupo Scout San Alonso ( GSSA), 
va ser fundat l’any 1983 per dos germans jesuïtes i 
tenen els seu local al mateix col·legi dels jesuïtes al 
centre de la Palma antiga. D’acord amb els seus 
responsables, són un grup de joves cristians que 
busquen una forma sana i alternativa de divertir-se per 
mitjà d’uns principis i valors que dóna l’escoltisme, 
basat en el compliment d’unes lleis i una organització 
comuna a tots els scouts del món. Els seus dirigents 
són joves voluntaris formats i amb el suport dels 
jesuïtes del col·legi de Nª.Sª. de Montisión. Les seves 
activitats són en castellà. 
També en la dècada dels 80, concretament el curs 82-
83, amb vinculació al col·legi Britànic de Palma a la 
barriada de Sant Agustí, és va formar un grup 



d’escoltes i un de guies, que era el grup 403 nord-
americà. Un professor vinculat a la base militar del 
Puig Major, va promoure aquesta associació. El curs 
84-85 però, es desvincularen de l’organització nord-
americana i passaren a formar part dels escoltes i 
guies anglesos. Segueixen el model britànic clàssic i 
no tenen cap orientació confessional ni comparteixen 
amb el MECM i el EGM  cap compromís amb la 
llengua catalana. 

 
 
 
 

 

Cartell fet pels antic escoltes. Algaida 1985. cedida per 
MEGM. 
 
 

Campament de llops i daines del AE Sa Marjal, Sa 
Pobla fet a Ses Covetes, Agost 2007. cedida per 
Albert Palou. 
 
 
 
 
 
 


