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L’escoltisme, aquest moviment d’allots i allotes sorgit ara fa
un segle a Anglaterra de la voluntat pedagògica del britànic BadenPowell, fa anys que s’ha estès a tots els continents. És un moviment
que entén el marc de la natura com una eina per conèixer-se i
conèixer. És voluntari i els allots i allotes s’hi enrolen a través d’un
compromís personal que els empeny a comprendre que cal rebutjar
la passivitat i la resignació i que cal millorar el que hem trobat. El
lema Sempre a punt és prou eloqüent respecte a aquesta actitud
que s’aprèn a exercitar i que esdevé norma de vida.
L’escoltisme, aquest mètode que cerca que els allots i allotes
descobreixin les seves pròpies energies en contacte amb el marc
natural i que vagin teixint les pròpies responsabilitats, s’ha dit
moltes vegades i és cert que és una immensa escola de civisme:
recordem que cada escolta estableix lliurament un compromís
d’estimar i servir la pàtria i el proïsme. Per cada allot i allota que
s’hi incorpora és important: sol ser un dels seus primers
compromisos realitzats davant d’altres, per primera vegada
adverteix que el seu voltant també depèn d’ell, en definitiva, ha
començat a percebre i a responsabilitzar-se del que l’envolta.
L’escoltisme és important pels continguts que amb una
pedagogia dinàmica fa madurar la persona i també és important
perquè ho fa en un marc atractiu, emocionant i divertit. Allots i
allotes s’hi entusiasmen perquè es fa des de la llibertat de cada un i
en grups que alhora que descobreixen el
món en la seva
complexitat s’hi diverteixen en un clima de germanor.
L’escoltisme és un mètode d’aprenentatge per conèixer des de
la natura les complexitats humanes i fer-ho en viu i en directe i, tot
fent-ho, interioritzar-ho de forma permanent.
Ara que es parla tant i justificadament de globalització i del fet
que és possible fer-la d’una manera que no sigui noves formes
d’opressió, heus ací que l’escoltisme és un dels moviments que fan
descobrir que sí, efectivament, és possible des de l’estimació del que
som com a mallorquins i amb la voluntat d’ajudar els altres pobles
tant com puguem.

