
10. L’aparició de l’escoltisme no confessional. 

La creació d'Escoltes de Mallorca 
A la primera meitat dels anys setanta l'escoltisme 
mallorquí viu un fort procés de debat i fins hi tot de 
confrontació. Els canvis metodològics introduïts havien 
donat més força a les branques -- grup de caps que 
treballaven amb nins i nines d'una mateixa edat- i per 
contra l'estructura de comandament territorial -- els 
caps d'agrupament- havia vista reduïda la seva 
influència en el funcionament de les seves unitats. Les 
formes i tècniques més tradicionals eren qüestionades 
i cada vegada s'incorporaven més les noves idees 
pedagògiques que alguns no reconeixien com pròpies 
de l'escoltisme reclamant un retorn a les fonts i arrels 
més clàssiques. La generalització de la coeducació de 
la que alguns recelaven, era vista com una necessitat 
inajornable per altres. La base social de l'escoltisme 
s'havia ampliat i alguns grups s'obrien a noves 
problemàtiques socials i polítiques. La confessionalitat, 
com un dels eixos bàsics, era qüestionada per alguns. 
Aquests conflictes esclafiren amb una escissió que es 
va produir a la diada del pensament del febrer de 1975 
i que va donar lloc a l'aparició d'un nou grup escolta. 
Els escindits crearen el grup Escoltes de Mallorca amb 
un mètode idèntic i amb els mateixos objectius 
educatius però sense la orientació confessional.  
Els Escoltes de Mallorca quedaren fora de la protecció 
de L'Església i malgrat la nova associació va rebre el 
suport de l'Obra Cultural Balear, molts dels seus grups 
tengueren problemas per mantenir els seus locals. 
Malgrat en principi formaven part de la nova 
associació tres agrupaments- Bunyola, La Soledat i 
Sant Josep Obrer- i les colles del Puig de Sant Pere i 
Vitarc, les dificultats varen fer que el curs 77-78 tan 
sols funcionés un grup a la barriada de La Soledat de 
Palma. A més la restauració de la democràcia, 
després de la mort del dictador, va fer que molts dels 
militants en associacions cíviques i també caps 
escoltes, s'incorporessin a activitats polítiques. 

 

Declaració de principis dels Escoltes de Mallorca. 
L'abril de 1975, Escoltes de Mallorca varen redactar 
els seus principis programàtics que encara ara estan 
en vigor. Es definien com una institució pedagògica 
que té per finalitat la formació dels al.lots i al·lotes del 
país en una mentalitat de ciutadans conscients i 
responsables, segons l'esperit escolta i els principis 
continguts en la present declaració. Es declaren com 
una institució autònoma regida únicament pels seus 
membres conforme als seus estatuts. Pretenen educar 
els al.lots conjuntament en una vivència de llibertat 
personal i col·lectiva per a la consecució d'una 
societat en la qual l'home i la dona estiguin alliberats 
de tota servitud. Rebutgen qualsevol teoria o acció 
política que vulneri els principis fonamentals dels drets 
de l'home i no està lligada a cap ideologia o disciplina 
política. Respecten les idees o accions polítiques o 
religioses de cadascun dels seus membres, a nivell 
personal, sempre que: no es pretengui 
institucionalitzar-les en la declaració de principis ni a 
cap nivell col·lectiu de la institució ni se'n faci 
proselitisme dins la mateixa; no entrin en contradicció 
o conflicte amb aquests principis, i per tant; respectin 
la llibertat de la persona humana i els seus 
inalienables drets a la llibertat i la justícia. Es declaren 
compromesos amb tots els aspectes que configuren la 
societat (economia, política, religió, comunicació, etc.) 
i consideren la seva anàlisi com un mitjà bàsic i actiu 
de formació. Volen una educació integral que procuri 
el desenvolupament harmònic de les persones, 
considerant la natura com un medi educatiu privilegiat.   
 
L'escoltisme catòlic es refà de la crisi. 

L'escissió del febrer del 1975 va suposar pels dirigents 
de l'escoltisme un cop fort però també un revulsiu que 
va impulsar una reformulació del projecte pedagògic i 
del model organitzatiu. Es referma l'orientació més 
clàssica del mètode i es considera que l'excés de 
tecnicisme que imposaven la influència de les noves 
idees pedagògiques i psicològiques havia conduït a la 
decadència de l'escoltisme. Es vol per tant un retorn al 
fonaments de l'esperit escolta i a les litúrgies més 
genuïnes. És posa en marxa la unificació dels dos 
moviments masculí i femení que s'acabarà el 1977 
amb la fusió i l'aparició del Moviment Escolta i Guiatge 
de Mallorca. Es reestructura el sistema de 
finançament amb la inauguració el 1976 de Es refugi, 
d'una tenda de venda de productes escoltes. La 
dècada dels setanta arribava a la seva fi i l'escoltisme 
tenia altres reptes al seu davant, un cop superats els 
traumes que conduïren a la escissió. Unes lleis 
estatals i unes altres d'autonòmiques, obligaren a 
revisar certs aspectes de mètode i de funcionament, 
d'organització en definitiva, ja que calia adequar-se a 
les noves realitats. 
 

AE Capità Angelats Camp estiu a Menorca 1995. La 
coeducació ja es un fet totalment normalitzat. Cedida 
per l’Agrupament. 
 

La capelleta de la Mare de Deu dels escoltes. 
Originalment es va construir a Son Macià, i ara està al 
camp  permanent de Sa Torrentera. Cedida per Antics 
Escoltes. 
 

Estant del AE Gabriel Alomar i Villalonga, un dels 
grups no confessionals ( Escoltes i Guies de Mallorca), 
al camp Sant Jordi 2000 



 

Cartell monumental al camp Sant Jordi 2000 a la 
Porciúncula, Palma, cedida per MEGM. 
 

Ferreret al Camp Sant Jordi 2000 a la Porciúncula, 
Palma cedida per MEGM. 
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