
2. Primeres experiències escoltes a 
Mallorca 
 
Els Al·lots Guaites. 
El 1913 el bisbe de Mallorca, Pere Joan Campins, 
impulsarà la creació d’una organització escolta 
catòlica que tindria una amplia difusió a distints pobles 
i indrets de Mallorca i que suposaria, en alguns casos, 
una forma de donar vida i atractiu a les formes 
tradicionals d’associacionisme juvenil catòlic com eren 
les Associacions Marianes. Aquests grups escoltes 
reberen el nom d’Al·lots Guaites. 
 
Els Trenscadors del Patronat. 
Un altra institució mallorquina on, per aquesta època 
es pot trobar la influència de l’escoltisme és el 
Patronat Obrer de Palma creat el 1907 pel P. Guillem 
Vives com un obra social de redenció de la classe 
obrera. Una de les seves primeres actuacions va ser 
la creació d’un Batalló Infantil que ja feia activitats 
similars a l’escoltisme i que es convertirà després – 
devers el 1915- en un grup anomenat Trescadors, que 
segueix ja declaradament el sistema de l’escoltisme. 
Aquestes agrupacions juvenils eren una forma 
d’incrementar i fer més estables els lligams entre els 
nins i joves que acudien a les activitats d’aquella 
institució. 
 

Revista “Explorador Mallorquin”, fotocopia , del arxiu 
del MEGM, apartat del arxiu cedit per Josep 
Mª.Magrinyà. Data del document original: Novembre 
de 1914.  
 
 
Característiques dels primers grups escoltes.  
A diferencia del grup creat en el Patronat, els 
Exploradors creats pel Bisbe Campins es varen 
difondre bàsicament entre el jovent de famílies 
benestants. Aquests primers grups d’escoltes 
mallorquins trobaren els seus instructors bàsicament 
entre joves militars, però també hi participaren 
clergues, mestres d’escola, metges i altres 
professionals de la sanitat.  
 

Exploradors de Sóller amb banda de música, 1917. 
Foto Josep Segura del llibre l’Escoltisme a Mallorca de 
Mateu Cerdà. biblioteca Abad Oliba, publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.  
 
La participació que tingueren els militar en aquests 
primers grups escoltes es manifesta en la presencia 
d’elements de la cultura castrense en les activitats 
d’aquests grups com era el cas de les desfilades, l’ús 
en alguns casos de fusells de fusta o l’existència de 
bandes de cornetes i tambors. Però juntament amb 
aquests elements apareixen ja activitats dirigides a 
estimular el desenvolupament i el progrés personal, a 
afavorir les relacions interpersonals i els lligams 
d’amistat entre grups reduïts, a iniciar-se en les 
responsabilitats, a desenvolupar les capacitats 
físiques, a motivar l’activitat manual i l’aprenentatge de 
tècniques, a ensenyar com viure a la natura, a ser 
autosuficients i a respectar les plantes i els animal, a 
formar hàbits d’higiene i de bon comportament, a 
interessar per la lectura i la creació literària, les 
activitats teatrals, la musica, els jocs d’enginy, el 
coneixement de la història i la cultura local, a estimular 
les relacions entre joves de distints pobles, etc. Als 
escoltes se’ls inculcava també una certa sensibilitat 
social que en molts de casos es reduïa a una actitud 
caritativa cap els més pobres. 
 
Al llarg de la segona dècada del segle XX es crearen 
grups escoltes a Palma, Sóller, Pòrtol, San Llorenç 
des Cardassar, Manacor, Binisssalem, Inca, San Joan, 
Sencelles, Bunyola. En aquesta època l’escoltisme fou 
exclusivament maculi encara que sembla que a Sóller 
es va intentar crear un grup de nines. Els Al·lots 
Guaites creats per Bisbe Campins es varen acabar 
integrat-se en els Exploradores de España el 1918 i 
varen acabar desapareixent amb la dictadura de Primo 
de Rivera. 
  
 
 

Exploradors de Sant Joan, 1919.  Foto Josep Segura 
del llibre L’escoltisme a Mallorca, de Mateu Cerdà. 
Biblioteca Abad Oliba, publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. 
 
 



Exploradors de Felanitx, 1933. Foto de  Llorenç 
Adrover, del llibre L’escoltisme a Mallorca, de Mateu 
Cerdà, biblioteca Abad Oliba, publicacions de l’Abadia 
de Montserrat. 
 
Visita de Baden-Powell a Mallorca 
El 1929, quan els grups Exploradors mallorquins 
havien desaparegut, el creador de l’escoltisme Robert 
Baden-Powell, féu un viatge de inspecció als grups 
escoltes de la costa mediterrània. A principis de febrer 
d’aquell any va arribar al port de Palma on va ser rebut 
per representacions dels escoltes de Barcelona, 
Tortosa, Girona, Badalona, Hospitalet i Terrasa així 
com per alguns escoltes de Menorca. 
 

 
Visita de Baden Powell a Palma Abril de 1928. 
Fotografia treta del llibre: Barcelona d’excursió editat 
per l’Ajuntament de Barcelona, 1999 
 
 
 
Al·lots de muntanya 
El novembre de 1930 l’Associació per la Cultura de 
Mallorca va crear la seva secció Joventut Escolar. El 
nom de l’associació ja denotava la seva marcada 
orientació cap el sector més culte i format del jovent. 
La proposta que fa al joves és bàsicament de 
mobilització cívica i d’integració en l’ampli programa 
de regeneració social i cultural que proposava 
l’Associació per la Cultura de Mallorca. Durant la II 
República les intenses relacions de l'Associació per la 
Cultura de Mallorca amb l'associació catalana 
Palestra, inspirada per Josep Mª Batista i Roca i de la 

que depenien grups de Minyons de Muntanya que 
seguien la metodologia escolta, acabarà collant, per 
influència del jove Josep Forteza-Rei, amb la creació 
d'un grup anomenat Al·lots de Muntanya, amb una 
estructura calcada dels Minyons de Muntanya de 
Catalunya i que va esdevenir el nucli més actiu de 
Joventut Escolar. L’Associació per la Cultura de 
Mallorca i la seva secció juvenil varen desaparèixer el 
1936 amb la victòria a Mallorca del cop d’Estat militar 
contra República. 
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