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L’escoltisme
i el guiatge:
una realitat a nivell
mundial (1907-2007)
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Són uns 38 milions de nois i
noies en més de 200 països. Són els
escoltes i les guies de molts pobles
i ciutats del món a qui els uneix
una manera de fer, una voluntat de participació i un mètode
pedagògic en el qual el treball en
petit grup, el joc democràtic i el
desenvolupament de responsabilitats adients a cada edat, permeten
aconseguir el compromís dels nois
i noies cap a ells mateixos i envers
el seu entorn natural i social.
Els trobem a Catalunya, a Costa
d’Ivori, a Finlàndia, als Estats Units,
a Mongòlia, a Israel o al Líban; són
associacions de nois escoltes, associacions de noies guies, associacions
de nois i noies escoltes i guies alhora; amb models espirituals diferents:
catòlics, ortodoxos, drusos, musulmans, hebreus, laics, pluralistes;
grups mai no posicionats políticament; entitats presidencialistes,
entitats amb dualitat de càrrecs;
agrupaments escoltes i guies de vint
persones i d’altres de tres-centes;
caps joves i caps més grans ; escoltes de muntanya i escoltes marins;
amb sortides de cap de setmana per
conèixer la comarca, travesses per
la muntanya per conèixer-se a un

mateix i trobades internacionals
per conèixer els altres: aquesta és
la diversitat del Moviment Escolta
i Guia arreu del món.
Una pluralitat i una magnitud que difícilment es va imaginar l’anglès Robert Baden-Powell,
fundador de l’escoltisme, quan fa
exactament cent anys va voler
donar l’oportunitat a un grup
de 21 nois perquè s’organitzessin
durant un campament a l’illa de
Brownsea, a Sudàfrica, i gràcies a
l’experiència arribessin a prendre
el compromís de deixar el món
millor de com l’havien trobat.
Avui, l’objectiu de participar
en la transformació social és compartit pels escoltes i guies, presents
a gairebé tot el planeta, mitjançant la pertinença a les associacions mundials que els acullen: la
World Organisation of the Scout
Movement (WOSM) i la Word
Association of Guide Girls and
Girl Scouts (WAGGGS). Múltiples
formes i idees en el seu si, però
totes basades en el respecte cap a
la persona i el que l’envolta.
També el nostre país és una
mostra d’aquesta diversitat, i a
Catalunya hi ha diverses entitats
que, agrupades en la Federació
Catalana de l’Escoltisme i el
Guiatge, representen el tarannà de
les diferents associacions escoltes i
guies, i permeten donar a conèixer
la nostra identitat cultural i la nostra realitat arreu del món.
De fet, l’escoltisme català
gaudeix, des de fa tres anys, d’un
reconeixement formal a nivell
mundial que cap altra nació sense
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estat no té, mercès a la presència
internacional d’un grup de catalans conscients i compromesos
que fa quaranta anys van encetar
una procés que després de diverses
dècades s’ha vist recompensat.
En aquests moments, en què
es reclama la necessitat d’una
autèntica ciutadania global que
permeti fer front als reptes interculturals d’una manera solidària
i respectuosa, és bo recordar que
l’escoltisme i el guiatge són de
fet una escola mundial de ciutadania.
No en va una de les premisses del compromís escolta diu així:
estimem el nostre país i ens sentim
ciutadans del món.

