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Resum

“Un bon escolta és aquell que arriba al campament, i si no hi ha tendes no 
es queda assegut tremolant i queixant-se, sinó que de seguida es posa a 
treballar per fer-se un refugi, tria un bon lloc per fer-ho, un lloc que no s’inun-
di en cas de tempesta, es construeix un matalàs amb falgueres o palla...”

Robert Baden Powell, Escoltisme per a nois.

Des del paleolític fins a l’actualitat, la forma de 
viure de les tribus nòmades, i la creació dels seus 
refugis per habitar l’espai natural, és tota una lliçó 
d’utilització dels recursos naturals i locals, de sos-
tenibilitat, de supervivència i autoconstrucció. És 
necessari retrocedir a aquests orígens més pri-
migenis de l’arquitectura per poder entendre el 
perquè del pionerisme, una de les activitats més 
típiques del moviment escolta.

L’escoltisme agafà tècniques d’algunes d’aquestes 
tribus per utilitzar-les com a eina d’aprenentatge 
a la natura. Una forma de créixer i una pedagogia 
basada en l’estima per l’espai natural que habitem, 
coneixent el que aquest ens ofereix i aprenent a 
treballar-hi amb respecte. Així doncs, en els ini-
cis del moviment, els escoltes eren una tribu més 
que arribava a la natura a la recerca de refugi i el 
construïa amb tot allò que tenia a l’abast. Aques-
tes activitats s’anomenen pionerisme.

Actualment, tot i que la cerca de la natura segueix 
sent clau pel desenvolupament d’infants i joves en 
el marc de l’escoltisme, el pionerisme ja no és tan 
imprescindible des de la perspectiva d’haver-se 
de construir tots els espais d’un campament, 
però sí que es manté la perspectiva pedagògica 
d’aquest. Se segueixen duent a terme activitats 
de pionerisme perquè potencien diverses habili-
tats i destreses que són molt positives pel creixe-
ment dels infants i joves. Amb la voluntat de se-
guir fent aquestes activitats, però, existeixen una 
sèrie de factors que dificulten la seva realització. 
Un d’aquests és la falta prèvia de coneixements i 
formació en aquest camp que acaba sent el de-
tonant per decidir, directament, no fer pionerisme.

El que demanen els agrupaments escoltes de Ca-
talunya, en aquest sentit, és poder tenir més re-
cursos, eines i coneixements sobre tècniques de 
pionerisme per poder-les desenvolupar i poder 
valorar realment la importància que tenen. 

Aquest treball proposa la creació d’un manual, tot 
aportant uns primers apunts, que pugui ajudar als 
escoltes entendre millor com es construeix, a va-
lorar els recursos de què disposen, i a reconèixer 
les possibilitats que tenen anant més enllà del 
que fan actualment. Una eina de gran valor que 
permetria que aquesta tradició o mètode educa-
tiu no es perdés com ho està fent ara. Alhora, és 
l’oportunitat perfecta per mirar enrere i reconèixer 
els orígens del pionerisme en l’arquitectura nòma-
da. D’aquesta se’n poden extreure múltiples tècni-
ques que no s’han arribat a aplicar mai en l’escol-
tisme, ja que és possible que o bé els escoltes no 
hagin pensat a utilitzar-les o és que directament 
no s’havia arribat a buscar, fins ara, la relació que 
hi podia haver entre aquests dos mons que no 
són, al final, tan diferents.

Figura portada. Tenda flotant del Clan de l’Ós Gris de Barcelona, Gualba, 1965.



5PERE FLOTATS SALA     |     PIONERISME, L’ARQUITECTURA NÒMADA APLICADA AL MOVIMENT ESCOLTA

Finalment, agrair l’ajuda i disposició dels agrupaments escoltes, als que cito a continuació, i de les associacions 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, d’Escoltes Catalans, d’Acció Escolta i del Centre Marista d’Escoltes, per 
fer-me arribar reflexions i fotografies sobre el pionerisme que practiquen a les seves ciutats i pobles de Catalunya, 
sense les quals aquest treball no hauria sigut possible.

M’agradaria agrair, abans de començar, l’ajuda de di-
verses persones que han sigut clau pel desenvolupa-
ment d’aquest treball.

En primer lloc, a la Mireia Simó, al Mikel Berra, al Gui-
llem Oró, a l’Anna Bosch, al Miquel Rosselló, a la Sara 
Arambarri, i al Celso Cerda, per fer d’un final d’etapa 
en ple confinament, el millor final que hauríem pogut 
tenir.

A Núria Sala, Xavier Flotats i Lluc Flotats, per estar 
sempre al meu costat tot i estar, durant massa temps, 
força lluny. 

A Carlos Perez Lamas, pel seu suport, ajuda i entu-
siasme. 

A Ricard Hidalgo, per donar-me les eines i ajudar-me 
a donar forma a les meves idees. 

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
Demarcació Alt Ter
- AEiG Comte Jofre/Verge de Rocapreve, Torell

Barcelonès-Sector I
- AEiG Mare de Déu de Montserrat, Barcelona. 
- AE Lluïsos de Gràcia, Barcelona. 

Demarcació Barcelonès-Sector II
- AEiG Pau Casals, Barcelona.

Demarcació Baix Llobregat/Garraf/Alt Penedès
- AEiG Sant Ramon Nonat, Sant Boi de Llobregat. 
- AEiG Conxita Busquets, El Prat de Llobregat. 
- AEiG Joan XXIII, Martorell. 
- AEiG El Timbal, El Bruc.
- AEiG Pere II/Santa Maria de Foix, Vilafranca del 
Penedès. 

Demarcació Catalunya Central
- AEiG Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella, 
Berga. 
- AEiG Pare Claret, Solsona. 
- AEiG La Salut, Viladordis. 

Demarcació Girona
- AEiG Montagut, Santa Susana. 
- AEiG Indika, Palafrugell. 
- AEiG La Claca, Cassà de la Selva.

Demarcació Nord-Occidental
- AEiG Mestre Güell Roger de Llúria, Tàrrega. 
- AEiG Mare de Déu del Pla, Artesa de Segre. 
- AEiG Lo Manaix, Lleida.

Demarcació Tarragona
- AEiG Gelsto, Tarragona.
- AEiG Verge de la Candela, Valls.
- AEiG L’Estornell, L’Espluga de Francolí.
- AEiG Alverna, Tarragona.

Demarcació Vallès/Maresme
- AEiG Sant Esteve, Granollers. 
- AEiG Bernat Perpunter, Santa Maria de Palautor-
dera.

 

Escoltes Catalans
- AE Galzeran, Martorelles.
- AE Ermessenda del Casc Antic, Barcelona.
- AE Serra de Marina, Vilassar de Dalt.
- AE La Floresta, La Floresta (Sant Cugat del Vallès).
- AE Foc Nou, El Masnou.
- AE La Mulassa, Reus.
- AE L’Espiga, Viladecans.
- AE Calabrot d’Argent, Argentona.
- AE Jaume I, Barcelona.
- AE Atzavara, Vilassar de Mar.

- AE Amon-Ra, Premià de Mar.
- AE Ramon Llull, Barcelona.
- AE El Turó, Montcada i Reixac.
- AE Mintaka, Teià.
- AE Alosa, Lleida.
- AE Jaume I del Coll, Barcelona.
- AE Gratacims, Castelldefels.
- AE Tant com puc, El Vendrell.
- AE Boscaires, Castelldefels.

Acció Escolta
- AE Sant Francesc Xavier, Barcelona (Horta).

Centre Marista d’Escoltes
- AE Montserrat, Barcelona (Sants-Les Corts).

Agraïments



7PERE FLOTATS SALA     |     PIONERISME, L’ARQUITECTURA NÒMADA APLICADA AL MOVIMENT ESCOLTA

1. Introducció
1.1. Motivació
1.2. Objectius
1.3. Metodologia

2. L’arquitectura nòmada
2.1. Principis històrics
2.2. Refugis nòmades
2.3. La fusta i recursos naturals de cada territori
2.4. Tècniques significatives

3. El pionerisme
3.1. El moviment escolta
3.2. El pionerisme en els seus orígens
3.3. Transmissió de coneixements

4. El pionerisme a Catalunya

5. Apunts per a un futur manual de pionerisme
5.1. Continguts
5.2. Encaixos
5.3. Lligades
5.4. Procés constructiu

6. Conclusions

7. Bibliografia

Annex I. Enquesta sobre el pionerisme a Catalunya

8
8
8
9 

10
10
12
16 
18

20
20 
21
22

26

32
32
33
36
38

40

42

47

Sumari



98 PERE FLOTATS SALAPIONERISME, L’ARQUITECTURA NÒMADA APLICADA AL MOVIMENT ESCOLTA

L’interès pel tema que es tracta en aquest treball 
sorgeix de la necessitat o de voler unir els dos 
mons que em defineixen com a persona i que 
m’han fet ser qui sóc avui dia. 

Per un costat, l’arquitectura. Present en mi des 
de jove, sempre m’ha despertat la curiositat per 
conèixer el perquè dels llocs on vivim i els espais 
que trepitgem, l’origen d’allò que existeix per po-
der crear allò que encara no s’ha construït. Per l’al-
tra banda, l’escoltisme. El moviment escolta m’ha 
acompanyat des de la infància, fent-me créixer 
com a persona i ensenyant-me una sèrie de va-
lors que s’han convertit en imprescindibles, com 
són el treball en equip i l’estima cap a la natura. 

Per aquells que l’hem gaudit des de petits, la na-
tura és un espai de recolliment i autoconeixement, 
alhora que un lloc on créixer com individus. En 
ella ens podem trobar amb tota classe d’imprevis-
tos i problemes que un ha d’aprendre a resoldre 
a través dels mateixos recursos que aquesta ens 
ofereix. Un dels principals exemples d’això n’és 
el pionerisme. Aquesta activitat, típica de l’escol-
tisme, es defineix com un conjunt de tècniques i 
coneixements que ens permeten construir unes 

instal·lacions amb els materials més bàsics que 
podem trobar a la natura. Aquestes tècniques in-
clouen certs coneixements del bosc i de la fusta; 
aspectes de planificació i organització; la prepara-
ció i el maneig de les eines; formes de treballar la 
fusta amb encaixos i empalmaments; l’orientació i 
la subjecció de les instal·lacions al solc; i el treball 
amb cordes i cordills fent nusos i lligades.

En altres paraules, el pionerisme ensenya formes 
de construir a la natura per aprendre a sobreviure 
en ella. És el mateix que feien els primers pobles 
de la prehistòria per tal d’aixoplugar-se quan feia 
mal temps, i el que fan les tribus nòmades quan 
es desplacen d’un lloc a un altre amb molt poques 
coses a sobre, a la recerca d’un lloc on situar-se i 
construir-se el seu espai amb tot allò que poden 
trobar.

Aquest treball vol fer un exercici de reconeixe-
ment del pionerisme que es practica en els agru-
paments escoltes del territori català, establint la 
relació que té amb l’arquitectura nòmada i amb 
moltes de les tècniques que d’aquesta se’n poden 
extreure. 

Els objectius del present treball, inicialment, es di-
videixen en dues línies clares. 

Primer de tot, es vol conèixer l’arquitectura nòma-
da i les tècniques que en aquesta s’utilitzen, par-
tint de criteris de sostenibilitat i aprofitament dels 
recursos naturals. 

En segon lloc, trobar els orígens del pionerisme 
dins del moviment escolta, quins coneixements 
es transmetien sobre el tema i com han arribat 
fins a nosaltres en l’actualitat. En aquest sentit, a 
través d’una enquesta als diferents agrupaments 
escoltes de Catalunya, es vol reconèixer la funció 
i els mètodes utilitzats per desenvolupar aquestes 
activitats en el dia d’avui.

Lligant aquestes dues línies, es pretén trobar qui-
na relació existeix entre l’arquitectura nòmada i el 
pionerisme i de quina forma aquesta segona pot 
millorar aplicant-hi els coneixements de la prime-
ra. A partir d‘aquí, es proposa començar a crear un 
manual més complet sobre tècniques de pioneris-
me, aportant alguns apunts sobre com fer-lo. 

El treball es vol centrar, principalment, en aquells 
aspectes sobre construcció i estructures que es 
treballen tant en l’arquitectura nòmada com en 
el pionerisme, sent els més rellevants i així poder 
acotar l’estudi d’aquests dos d’una forma clara.

Per el desenvolupament d’aquest treball s’ha par-
tit d’un estudi, per una banda de l’arquitectura nò-
mada, a través de bibliografia especialitzada en el 
tema, i per l’altra banda del pionerisme, amb els 
escrits originals de Baden-Powell (fundador del 
moviment escolta) i altres publicacions al respec-
te.  

El reconeixement sobre l’estat actual del pione-
risme a Catalunya s’ha fet a través d’una enques-
ta que s’ha enviat als 216 agrupaments escoltes 
que actualment realitzen la seva tasca educativa 
a diferents pobles i ciutats catalanes.  Aquesta, 
tal i com es pot veure a l’Annex I que es troba 
al final del present treball, pregunta als caus so-
bre les formes de preparar aquest tipus d’activitat, 
els materials que utilitzen i els coneixements que 
tenen respecte a les tècniques de pionerisme i 
treball amb fusta. A més a més, s’ha pogut com-
plementar aquest estudi amb material fotogràfic 
i gràfic enviat per alguns dels agrupaments en-
questats. 

A partir de les reflexions compartides a l’enques-
ta pels agrupaments i els coneixements adquirits 
anteriorment sobre arquitectura nòmada, s’han 
aplicat les tècniques apreses fent uns primers 
apunts per a un futur manual més complet elabo-
rant dibuixos que ajudin a entendre, d’una forma 
tècnica i alhora fàcilment entenedora, les dife-
rents construccions escoltes tant per aquells que 
tenen uns coneixements previs sobre la matèria 
com pels que comencin de zero. 

1. Introducció
1.1. Motivació 1.2. Objectius 1.3. Metodologia
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La natura va ser sense cap mena de dubte la pri-
mera casa de l’ésser humà, i d’ella en va extreu-
re els coneixements necessaris per començar a 
construir. Les societats primitives del paleolític, 
davant la necessitat de protegir-se de les in-
clemències del temps i dels perills que poguessin 
suposar alguns animals, buscaven refugi a la terra, 
a les coves que s’endinsaven en la roca. Trobaven 
així la primera forma per viure a recer, on fer foc i 
aixoplugar-se. 

La forma de vida d’aquests grups es basava en la 
idea de subsistir, recol·lectant tot allò que el medi 
natural els oferia. Però en el moment en el què 
tots els recursos del territori que habitaven que-
daven esgotats, es veien obligats a desplaçar-se 
a la recerca d’un altre lloc on poder caçar i tro-
bar aliment, denominant-se així “societat nòma-
da”. Com que no sempre es trobaven coves on 
instal·lar-se, aquests grups de dones i homes del 
paleolític es van haver de construir el seu propi re-
fugi. Utilitzaven tots aquells materials que sabien 
utilitzar i dels quals n’havien après les propietats 
que tenien davant les diferents condicions climà-
tiques en què es trobaven. Es construïen petites 
cabanes amb branques i pells d’animals que po-
dien recollir i transportar sempre que s’havien de 
moure, i en cada lloc on establien el seu campa-
ment trobaven elements que sumats milloraven 
les condicions dels seus refugis.1

1  Enrico Guidoni, Arquitectura Primitiva.
2  James H. Acland, Medieval structure: The Gothic vault.

La fusta, sempre que era disponible si es troba-
ven en algun bosc, era el material més afavorit per 
construir. S’adonaren que tenia una forta resistèn-
cia a tensió, que en seccions petites era fàcil que 
absorbís l’esforç en doblegar-la, i és que la seva 
estructura porosa, cel·lular i fibrosa la fa compa-
rativament fàcil per donar forma respecte a altres 
materials amb els quals treballaven en aquell mo-
ment.2 La utilització de la fusta d’aquesta mane-
ra, va portar a construir espais que no distingien 
entre murs i sostres (figura 1), creant un enreixat 
hemisfèric o cilíndric que era l’esquelet estructu-
ral necessari per aguantar l’abric exterior.

Les eines del poble paleolític no eren capaces 
però de tallar i treballar amb seccions més grans 
de la fusta, per això aquest tipus de construccions 
quedava molt limitat durant aquest període. És 
durant el neolític i els períodes posteriors, amb 
l’especialització de les eines per les diferents ac-
tivitats com l’agricultura i la caça, quan es va co-
mençar a utilitzar ja no només fusta i pedra sinó 
coure i ferro. La possibilitat de treballar millor els 
materials de la natura va portar a construccions 
més complexes i estructures més elaborades (fi-
gures 2 i 3). Aquesta transformació va passar a 
utilitzar la fusta amb unes dimensions més grans 
que les que es treballaven fins llavors, i va portar 
a la distinció entre el que era mur i sostre.

Materials per la pell com podien ser herbes, fulles 
i pells d’animals eren els més utilitzats. Aprenien 
les característiques de la terra, i l’utilitzaven com 
a abric pels seus murs i cobertes, així com altres 
elements naturals com els fems d’animals. La unió 
d’aquests materials els permetia cobrir més su-
perfície augmentant la resistència i aïllant millor 
els interiors.  

Aquesta evolució de les tècniques de construcció 
i de la utilització dels materials ha anat variant al 
llarg de les èpoques arribant a les “infinites” tèc-
niques utilitzades en l’arquitectura del segle XXI 
en els països desenvolupats. És així, però, que en 
molts països de l’Àfrica, sud-est asiàtic i centre i 
Sud-amèrica, moltes tribus nòmades segueixen 
utilitzant les formes de construir dels nostres 
avantpassats primitius.3 La utilització dels recursos 
naturals més propers i el possible desmuntatge i 

3  Lloyd Khan, Cobijo.
4  Sibyl Moholy-Nagy, Native genius in anonymous architecture.

transport d’aquests materials per poder construir 
els seus poblats a diferents llocs, els permet ser 
eficaços i curosos amb l’entorn que habiten.

Les tècniques d’aquestes tribus no són segura-
ment les mateixes que les de les societats primi-
tives de fa més de cinquanta mil anys, han evolu-
cionat a tècniques més clares i amb coneixements 
d’optimització dels materials, podent-se transme-
tre generacionalment. Segueixen en part qua-
tre bases des dels seus principis: Mantenen els 
materials i formes de construcció del seu poble; 
planegen i concentren els esforços en l’obtenció 
d’uns espais funcionals; no fan servir ornamenta-
cions en els seus refugis, ja que el que vertadera-
ment és important és l’estructura que els forma; i 
finalment la forma del refugi, igual que els mate-
rials i les tècniques, és pròpia de la tribu i sempre 
es realitza de la mateixa manera.4

2.1. Principis històrics

2. L’arquitectura nòmada

Figura 1. (a-b) Esquelet i pell de refugi del paleolític. Figura 2. Cabana japonesa del neolític Figura 3. Estructura casa Takayuka al voltant del mar de la Xina.

1a. 1b.
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A continuació revisem algunes formes de construir refugis de diferents tribus de tot el món, que des 
dels seus orígens segueixen fent servir materials naturals que es troben a les zones en què viuen a part 
d’altres de conformats per ells mateixos. En alguns casos són refugis temporals  que transporten al lloc 
on els necessiten, reutilitzant els mateixos materials o utilitzant en cada ocasió allò que troben.

Tendes dels Tuareg, Sàhara central i occidental (Al-
gèria, Líbia, Níger, Mali i Burkina Faso).

Els Tuaregs són un poble de pastors seminòma-
des que viuen en tendes-cabana desmuntables. 
Aquestes, depenent de la zona, tenen múltiples 
formes i diferents mètodes de distribució dels 
elements que en conformen el cos estructural. A 
la regió de l’Aïr, la que abunda més és la tenda 
d’estores (figura 6). 

Es basa en una successió d’arcs de canya corba-
da, lligats entre ells amb travessers flexibles que 
cobreixen tota la superfície, formant una estruc-
tura rígida i alhora fàcil de desmuntar per al seu 
posterior trasllat. La cobertura que queda lligada 
amb cordes a l’entramat de branques flexibles és 
d’estores de palma. 

Durant els mesos de calor, aquest acabat d’esto-
res permet tenir espais frescos en l’interior, ja que 
no s’escalfen tant com les pells d’animals. Aques-
tes últimes, en canvi, són molt útils durant les es-
tacions de fred i pluges, ja que les estores davant 
la humitat necessiten retirar-se per deixar-les as-
secar abans de seguir-les utilitzant.7

7 Lloyd Khan, Cobijo, p.12.
8 Paul Oliver, Shelter in Africa, p.124.

Tendes dels Tekna, regió sud-occidental del Marroc.

Poble de pastors nòmades que viuen en tendes 
formades per una cobertura trapezoïdal, teixida a 
partir de tires de pell de camell i de cabra, una 
estructura central de fusta que aguanta la cober-
tura, diferents suports que eleven el teixit en el 
seu perímetre i cordes que el tensen i mantenen 
la tenda ferma en el terreny (figura 7). 

Els pals de fusta d’argània es col·loquen al centre 
en forma de V invertida quedant units en l’extrem 
superior per una peça de fusta amb dos forats, 
permetent el contacte amb la pell de la tenda 
sense perill a foradar-se.8

Casa dels Massai, Àfrica Oriental (Kenya i Tanzània)

Les construccions més típiques del poble Mas-
sai són les barraques de fang arrebossades amb 
fems de vaca sobre entramat de branques (figura 
4). Estan formades per una estructura molt bàsica 
de branques superposades i clavades al terreny, 
coberta per herba en totes les seves cares i aca-
bada de tancar amb fems de vaca, argila i altres 
matèries vegetals per tota la superfície exterior. 
En àrees càlides, la base no es sella amb els fems 
permetent la ventilació creuada en tot el períme-
tre.5

Aquestes estructures són provisionals, es cons-
trueixen i s’abandonen durant les migracions pe-
riòdiques estacionals per anar a buscar aliment. 
La forma constructiva d’aquestes cabanes és molt 
semblant també a les de les tribus Tsonga de 
Moçambic i dels Zulus de Sud-àfrica.

5  Enrico Guidoni, Arquitectura Primitiva, p.46-48.
6  Lloyd Khan, Cobijo, p.8.

Casa d’herba, altiplans d’Etiòpia. 

En una àrea d’entre 3 i 7 metres de diàmetre s’al-
cen diversos troncs de fusta d’eucaliptus que for-
men l’estructura central i perimetral d’aquest tipus 
d’instal·lació (figura 5). La fusta estructural queda 
fixada a terra i entrelligada amb corda. A aquesta 
s’hi lliguen pals més estrets formant els paraments 
verticals i fusta verda corbada que ho uneix tot. 

La coberta inclinada, més o menys a uns cinquan-
ta graus, es cobreix amb un tipus d’herba amb 
qualitat de palla, el “sumbalit”, assegurant la millor 
impermeabilitat de l’interior. A les parets exteriors 
s’hi aplica una capa d’arrebossat de morter de 
fang i palla.

Aquesta solució fa servir tècniques molt simples i 
utilitza els recursos naturals de la zona fent que es 
construeixi molt eficaçment.6

2.2. Refugis nòmades

2.2.1. Kikuya 2.2.2. Tukul o sarbet

2.2.3. Tenda d’estores 2.2.4. Haima amb V invertida

Figura 4. (a-c) Barraca kikuya dels Massai. Figura 5. (a-c) Esquema del procés constructiu del Tukul.
Figura 6. (a-c) Construcció de la tenda d’estores;

(d-i) Esquemes de les variants d’estructura. Figura 7. (a-d) Detalls de la Haima marroquina.

4a.

4c.

4b.
7c.

6c.
7d.

6b.

6a.

5b.
6i.

6h.

6g.

6f.

6e.

6d.

5c.

7b.

7a.

5a.
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Tenda cònica dels amerindis, Grans planes dels Estats 
Units i el Canadà.

Les tribus Cheyenne, Sioux, Shoshoni i Sarsi d’en-
tre molts altres pobles nòmades de les grans pla-
nes nord-americanes adoptaven el tipi per viure-hi 
(figura 8). Aquest es basa en una planta circular o 
lleugerament oval sobre la què s’eleva una estruc-
tura piramidal de perxes que s’aguanten de forma 
solidària entre elles. 

El teixit que cobreix l’estructura està feta de pell 
de bisó que es cus des de la part de l’entrada; a la 
part superior es deixa una obertura, apartada del 
punt d’unió de les perxes, per la sortida de fums. 
És un tipus d’estructura molt simple i pràctica pel 
transport amb cavalls, que s’ha convertit en la 
més coneguda d’entre les tribus dels nadius ame-
ricans.9

9  Peter Nabok i Robert Easton, Native American architecture, p.150-165.
10 Lloyd Khan, Cobijo, p.18.

Casa dels nòmades de les estepes, Mongòlia i Àsia 
central.

La iurta està formada per dues parts diferencia-
des: el basament-paret cilíndric, i la coberta en 
forma de con truncat (figura 9). La paret està con-
formada a partir d’un entramat de branques i llis-
tons creuats entre ells formant, quan s’obre, un 
enreixat expansible de malla quadrada a quaran-
ta-cinc graus respecte del terra. 

A la part superior es fa una lligadura en tot el pe-
rímetre per mantenir la rigidesa de tot el cercle, i 
també s’hi lliguen les barres que formen part de 
la coberta. Aquestes es troben a la part superior 
en una corona de compressió col·locada al centre 
que a vegades ve acompanyada de dos pilars per 
suportar-la o no, ja que per sí sola la coberta en 
tronc de con és autoportant i queda suportat per 
la paret contínua. 

Tota aquesta estructura queda coberta per feltre 
i lones lligades amb cordes per la part exterior. 
També s’utilitzen altres materials com escorça, 
brancatge i estores.10

“Els allotjaments dels constructors preindustrials – que es van haver de conformar 
amb els materials i tècniques més immediates – van resultar ser tan enginyosos i va-
riats com les seves mateixes cultures: caserius irlandesos fets amb la pedra recollida 
en netejar els camps, tendes de pèl d’animal dels pastors nòmades, edificis de fang a 
les zones desèrtiques...”11

11  Lloyd Khan, Cobijo, p.47.

2.2.5. Tipi 2.2.6. Iurta

Figura 8. Construcció de l’estructura d’un tipi. Figura 9. (a-b) Esquema d’elements i Iurta construida.

9b.

9a.
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Com ja s’ha comentat anteriorment, el material 
més utilitzat per les estructures de l’arquitectura 
nòmada ha sigut la fusta. L’ús dels materials na-
turals com a principi bàsic a l’hora de construir, 
afegint-hi després el treball manual sobre aquests 
per acabar de conformar les diferents capes, situa 
la fusta des dels inicis en el material més òptim 
per aquestes construccions. 

Amb l’objectiu de crear espais de fàcil muntatge, i 
si n’és el cas també per un posterior desmuntatge, 
però alhora assegurar una seguretat estructural 
durant tot el temps que sigui necessari, s’utilitza 
la fusta de les espècies vegetals més properes 
a cada comunitat. Al principi, els únics coneixe-
ments que es tenien sobre el funcionament es-
tructural de la fusta es basaven en un mètode de 
prova i error, fent que amb el temps s’arribés a 
saber com treballar-la i utilitzar-la de la forma més 
adequada. 

12  Paul Oliver, Shelter in Africa.

Entre les tribus nòmades berbers del nord-oest 
de l’Àfrica es coneix i s’utilitza la fusta de l’argà-
nia (Argania espinosa) per l’estructura interna de 
les seves tendes. És un coneixement que ha anat 
passant de generació en generació i que es basa 
en el mer fet de ser l’espècie d’arbre que més 
abunda en la regió on viuen.12 Aquest exemple es 
repeteix a totes les àrees del món en les que hi 
viuen tribus nòmades, fent servir cada una l’espè-
cie que té més a la vora i treballant-la de la forma 
en què majoritàriament ho han fet sempre.

L’ús de la fusta sense tractar, fent-la servir di-
rectament després de talar-la i de netejar-ne les 
branques i escorça, té el perill de patir desgast, 
malformacions i trencament en la seva estructura 
interna, ja que a simple vista pot no veure’s. Però 
en el tipus de construccions de les quals s’està 
parlant, no es busca que la fusta hagi de fer la 
seva funció durant un període molt llarg de temps, 
per la qual cosa l’important en aquests casos és 
que sigui capaç de realitzar el seu objectiu per la 
necessitat del moment, sense pensar en la du-
rabilitat. Aquest tipus d’arquitectura està en un 
constant moviment (figura 10), i en tots aquests 
moviments s’intenta reutilitzar el material emprat 
sempre que es pugui i fins que aquest deixi d’es-
tar en bon estat. 

Hi ha diferents mètodes d’utilitzar la fusta, tal com 
s’ha vist en l’aparat 2.2. En alguns casos, es busca 
fer servir elements que mantinguin el seu estat 
rectilini original com en el cas del Tukul o de les 
Haimes, i en d’altres poder modificar la seva for-
ma per aconseguir espais circulars o semiesfèrics 
com a les tendes d’estores. Els motius per cada un 
dels usos tornen a esdevenir fruit de les possibili-
tats de cada zona. 

La tribu dels Ma’dan que es troben a l’Iraq me-
ridional, per exemple, desenvolupen una tècnica 
des de fa més de sis mil anys que consisteix a 
utilitzar la canya de sant Joan o canya gegant 
(Arundo donax) com a element estructural per les 
seves cabanes i temples (figura 11).13 Aquesta 
canya d’uns 2 cm de diàmetre que pot arribar als 
10 m d’alt és molt flexible, i unint una gran quan-
titat de canyes aconsegueixen seccions d’uns 50 
cm de gruix per crear arcs molt resistents. És molt 
lleuger i fàcil de treballar, però alhora és molt in-
flamable i hi crien nombrosos insectes, cosa que 
requereix manteniment i substitució constant. Tot i 
això, la quantitat de canya que creix al voltant del 
baix Tigris i de l’Eufrates és immensa i la utilització 
directa d’aquesta fa que el poble que hi viu apro-
fiti els recursos naturals del seu entorn al màxim.

Un altre exemple és el que es dóna a Sud-amèri-
ca, igual que en les àrees tropicals i subtropicals 
d’Amèrica Central, d’Àfrica, Àsia del Sud o Ocea-
nia, on abunda molt el bambú (Bambusae), utilit-
zant-se per construir des d’estructures molt com-
plexes fins a elements molt senzills (figura 12). Al 
ser molt rígid però alhora flexible quan es neces-
sita, els seus usos varien dins d’un ventall molt 

13  Paul Oliver, Dwelings, p.120-127.
14  Robert Austin, Koichiro Ueda i Dana Levy, Bamboo.
15 Jordi Comellas, L’IFEC, una fotografia dels boscos. 

ampli. Treballa molt bé a tracció i també a com-
pressió quan es col·loca en la seva posició original 
de creixement. Si s’escalfa es pot arribar a corbar 
per aconseguir una altra forma que es mantingui 
en el temps. La seva velocitat de creixement asse-
gura l’obtenció de canyes de bambú per la cons-
trucció, i cada diàmetre s’utilitza per a funcions di-
ferents, arribant a obtenir des d’eines, instruments 
musicals, ponts, bastides i edificis.14

Per tant, la utilització de cada tipus de fusta o ma-
terials per la construcció en l’arquitectura nòma-
da sempre dependrà dels recursos de cada lloc, 
minimitzant al màxim l’ús d’elements no propis de 
cada cultura. A Catalunya per exemple, la fusta 
que es podria utilitzar per a aquest tipus d’arqui-
tectura, aconseguint a més a més que tingues-
sin un ús estructural, es podria treure dels boscos 
propers, no calent la importació des d’altres punts 
d’Europa. Els recursos més propers podrien sortir 
del pi blanc (Pinus halepensis), del pi roig (Pinus 
sylvestris), de l’alzina (Quercus ilex), de la pinassa 
(Pinus nigra) o del roure (Quercus humilis), ja que 
són les espècies més abundants per nombre de 
peus i per hectàrees en tot el territori català.15

2.3. La fusta i recursos naturals de cada territori

Figura 10. Transport amb burro del refugi de les tribus de Kenya
Figura 11. Transformació canya gegant en elements estructurals. Figura 12. Construcció d’un teatre amb bambú a Birmania.
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Les tècniques utilitzades en el món de la construcció amb materials directament extrets de l’entorn na-
tural són múltiples, i difícilment es pot trobar un recull exhaustiu de totes les tècniques que es realitzen 
en cada una de les cultures del món. Tot i això, és interessant trobar detalls sobre el tractament de la 
fusta i formes d’unió entre aquesta i altres materials que es duen a terme en llocs diversos i dels quals 
no es té un ampli coneixement. Per entendre millor com s’executen alguns tipus d’unions en estructures 
de fusta i acabats amb materials vegetals, tot seguit es plantegen alguns casos dels quals sí s’ha escrit i 
han quedat representats gràficament.

Tot i no ser nòmades, les tribus hawaianes tenen 
uns mètodes constructius que són interessants 
d’estudiar. D’aquests se’n poden extreure moltes 
similituds a les formes d’unió per exemple que 
s’utilitzen en algunes de les tribus estudiades 
per crear estructures fermes amb barres de fusta. 
En aquest sentit revisem alguns mètodes que Te 
Rangi Hiroa descriu i dibuixa a Arts & Crafts of 
Hawaii,17  coneixent d’aquesta manera com es rea-
litzen les anomenades lligadures hawaianes. 

17  Te Rangi Hiroa, Arts & Crafts of Hawaii, Section II-Houses.

La fusta que es fa servir prové dels arbres i arbus-
tos uhiuhi (Mezoneuron kauaiense), pua (Fagraea 
berteroana) o naio (Myoporum sandwicense) d’en-
tre altres espècies autòctones de la Polinèsia, i les 
unions es fan a partir d’un trenat triple de l’herba 
coneguda amb el nom ‘uki’uki (Daniella sandwi-
censis). Els següents esquemes (figura14) repre-
senten el procés constructiu per un entramat de 
coberta inclinada a dues aigües.

Unes tècniques molt interessants i que varien so-
bretot segons les tradicions de cada poble i el 
tipus de material que s’utilitza, són les referents a 
la col·locació d’elements naturals per formar co-
bertes impermeables. Es requereix mantenir un 
bon pendent i aplicar el principi de superposició 

16  Richard Graves, Bushcraft.

dels elements per tal d’aconseguir una bona im-
permeabilització quan es fan servir materials com 
tiges, herbes, fulles de falguera o fulles de palma, 
per exemple.16 Visualitzem a continuació (figura 
13) diferents tècniques de superposició i unió per 
cobertes senzilles. 

2.4. Tècniques significatives

2.4.1. Cobertes vegetals

2.4.2. Lligadures hawaianes

Figura 13. (a-f) Esquemes de formació de cobertes vegetals. Figura 14. (a-j) Esquemes de diferents tipus de lligadures hawaianes.

13a. Palla cosida.

13d. Frondes (fulles de falguera).

14a. Talls superiors per pilars perimetrals. 14f. Talls inferiors bigues coberta inclinada i unió amb el pilar i 
la biga perimetral.

14g. Lligadura del carener al suport vertical.

14h. Lligadures entre corretges i barres verticals.

14i. Lligadura entre pilar i biga coberta inclinada en diagonal.

14j. Lligadures entre corretges principals i bigues coberta 
inclinada i pilars

14b. Lligadura de biga lateral amb pilars perimetrals

14c. Lligadura entre biga perimetral i biga coberta inclinada

14d. Lligadura bigues coberta inclinada en el carener

13e. Teixit de fulles.

13f. Fulla cosida.

13b. Pinta de palla.

13c. Garba de tiges. 14e. Lligadura de careners entre si
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A finals del segle XIX i principis del XX, Sir Robert 
Stephenson Smyth Baden-Powell (1857-1941) va 
servir l’exèrcit britànic com a soldat a l’Índia, Afga-
nistan i Sud-àfrica. Defensant els valors imperia-
listes del moment, va lluitar en diverses accions 
contra els nadius sud-africans durant l’última dè-
cada del XIX. Va ser en aquesta època i en concret 
durant el setge de Mafeking en la segona gue-
rra dels Bòers (1899-1902), quan Baden-Powell 
(figura 15) va voler posar en pràctica una sèrie 
d’idees, que havia anat construint a partir de les 
seves experiències a l’exèrcit, a nois d’entre 13 i 
15 anys. Allà va fundar el Cos de Cadets de Mafe-
king, a qui va ensenyar exploració i va donar fun-
cions de responsabilitat i suport logístic de guerra, 
com les tasques de correus, bombers, missatgeria 
o cuina.18

El fet de situar els joves en un seguit de reptes di-
fícils i veure que aquest responien de forma posi-
tiva, va fer que durant el setge Baden-Powell de-
cidís posar per escrit els mètodes que feia servir 
a Aids to Scouting for N.C.Os and Men (Guia per a 
explorar per a ús de sotsoficials i soldats). 

18  Robert Baden-Powell, Escoltisme per a nois, 2007.

Quan el 1903 va tornar a Anglaterra es trobà que 
el seu llibre no es llegia tan sols per a fins militars, 
sinó que educadors de joves i mestres del país el 
feien servir a les seves escoles. Aquests mètodes 
buscaven principalment crear bons ciutadans, cí-
vics, que sabessin adaptar-se a les dificultats sen-
se por, que fessin servei al seu país i a tots els que 
els envoltaven. 

Arran dels seus escrits i la impaciència d’alguns, 
que li demanaven que crees un plantejament per 
educar el jovent en ciutadania, va reescriure Aids 
to Scouting i el 1907 va portar a la pràctica tot el 
que havia plantejat en un campament amb vint-
i-dos nois de diferents classes socials. A l’illa de 
Brownsea, amb aquest primer campament (figura 
17), va néixer el moviment escolta acompanyat del 
llibre que va acabar sent el seu manual, Scouting 
for Boys. Aquí deixà les bases per crear un grup 
escolta, per fer uns campaments a la natura, per 
fer servei a les ciutats, per ensenyar als joves a 
créixer amb esperit d’aventura i esperit crític.

Amb molt poc temps el moviment es va estendre 
per tot el món, adaptant-se a les realitats de cada 
país i sent un complement a l’educació formal 
dels joves. Al llarg dels anys s’ha anat transfor-
mant juntament amb els moviments socials i polí-
tics, partint de la base que escrigué el seu primer 
cap escolta però evolucionant amb els modes de 
ciutadania de cada època. 

Els objectius i mètodes amb els quals Ba-
den-Powell buscava els bons ciutadans han anat 
canviant amb el temps, però alguns elements 
s’han mantingut com a part essencial per la con-
cepció educativa que elabora l’escoltisme. L’en-
torn natural segueix sent el lloc pedagògic per 
excel·lència, i la recerca de com habitar aquest 
espai allunyant-nos de les ciutats, el formigó i les 
aglomeracions ajuda a entendre als infants i jo-
ves totes les capacitats que tenim com a individus 
sense la necessitat de tenir més que el que la 
natura ens ofereix.

Dins de l’espai natural on creix l’escolta, es des-
envolupa un gran ventall d’activitats adequades a 
cada edat i necessitat. Un tipus d’activitat de gran 
interès educatiu per la seva capacitat de treba-
llar molts tipus de facultats i qualitats dels joves 
i alhora donar un paper vital a la naturalesa que 
ens envolta, és el pionerisme. Aquest engloba tot 
el que implica el treball manual, construir amb les 
mans, però també saber planejar i projectar sobre 
el terreny.19

L’objectiu principal del pionerisme, sempre dins 
d’aquest marc de la natura, és conèixer i saber 
treballar amb els materials i recursos bàsics, cons-
truir unes instal·lacions amb aquests materials 
i planificar i organitzar els espais que habitem a 
la natura (figura 16). Les instal·lacions són totes 
aquelles construccions necessàries per poder 
aixoplugar-se de la pluja, per poder dormir unes 
quantes nits al mig del bosc, per poder cuinar 
sense els estris com els que tenim a la ciutat, o 
en definitiva tots aquells elements necessaris per 
sobreviure amb el mínim. 

Durant l’època de servei a la costa occidental 
africana, Baden-Powell va estar al capdavant de 
diverses accions contra els Aixanti, nadius de l’ac-
tual Ghana, que es rebel·laren contra la imposició 
britànica. Sobre aquests fets en parla a la seva 
obra Scouting for boys,20 ja que en gran part defi-
neixen molt bé el perquè de la necessitat, després 
molt més desenvolupada, d’ensenyar als escoltes 
les activitats que anomena de pionerisme i la seva 
importància.  

Per poder arribar a la població de Kumasi, capi-
tal de la revolta aixanti, el grup que comandava 
format per joves soldats britànics i guerrers de 

19  Piero Bertolini, Educación y escultismo, p.177.
20  Robert Baden-Powell, Escoltisme per a nois, 2007 i 2010.

les tribus Krobos, Elima, Munford i Adansi es va 
dedicar a millorar els camins, que travessaven sel-
ves i aiguamolls, perquè l’exercit hi pogués arri-
bar més ràpidament. Per aconseguir-ho van haver 
de construir més de dos-cents ponts de fusta. El 
problema va aparèixer quan davant d’aquesta ne-
cessitat de construir ponts per travessar els rius, 
la major part del grup que comandava no sabia 
fer servir una destral i amb prou feines sabia fer 
nusos, per la qual cosa era impossible dur a terme 
la seva tasca si no n’aprenien. 

El pionerisme neix doncs per ser capaços de su-
perar qualsevol obstacle en un ambient desco-
negut aprofitant tot allò que aquell ambient ens 
pot proporcionar. Aquest és l’origen vinculat a la 
necessitat que el mateix Baden-Powell va tenir 
en aquell moment, però tots els tipus de cons-
truccions que ell va difondre posteriorment als es-
coltes, i que aquests van portar a terme als seus 
campaments, parteixen de l’experiència i els co-
neixements que va anar adquirint a través de les 
tribus amb qui va conviure durant els seus anys 
de servei. 

És així com s’estableix una relació directa entre 
l’arquitectura nòmada plantejada a les diferents 
tribus que la duen a terme i aquest tipus d’activi-
tat presentada dins del moviment escolta. Les tèc-
niques constructives i la reutilització dels recur-
sos naturals més propers es transmeten com els 
principis bàsics per aquest tipus d’activitat. Amb el 
temps ha anat deixant enrere els objectius militars 
amb els quals es basava a principis del segle XX, 
però mantenint el rerefons pedagògic referent a 
la vida a la natura i les possibilitats que aquesta 
ens pot oferir.  

3. El pionerisme
3.1. El moviment escolta 3.2. El pionerisme en els seus orígens

Figura 16. Dibuix formació d’un campament, Scouting for boys. Figura 17. Primer campament a l’illa de Brownsea (1907)Figura 15. Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell
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La vinculació entre el pionerisme que es du a ter-
me dins del moviment escolta i tot allò que les 
tribus nòmades creen per tal de tenir els seus 
propis refugis i desplaçar-se d’un lloc a un al-
tre, es veu clara a l’entendre d’on va treure Ba-
den-Powell totes les idees que va deixar per escrit 
en fundar el moviment. Alguns coneixements com 
les tècniques per fer nusos i lligades segurament 
ja s’ensenyaven a l’exèrcit, però la utilització de 
la fusta i altres elements per aixecar una cabana, 
així com el disseny d’aquestes depenent de les 
necessitats climàtiques de cada regió, sorgeix del 
coneixement dels nadius que va conèixer a l’Índia, 
Afganistan o Sud-àfrica.21 

A escoltisme per a nois parlava principalment de 
la necessitat imperiosa d’aprendre a fer nusos ben 
fets, i sobre dos tipus de construccions, com són 
les cabanes i els ponts. Aquests coneixements que 
va deixar per escrits a la seva obra són els que 

21  Robert Baden-Powell, Escoltisme per a nois, 2010, p.127-143.
22  Robert Baden-Powell, Escoltisme per a nois, 2010, p.127.

va transmetre als primers escoltes i que es van 
anar difonent arreu del món. Cada país realitza-
va aquestes activitats amb els recursos dels quals 
disposava, però els principis sobre com construir i 
dibuixats pel mateix Baden-Powell es mantenien. 
Aquestes formes de construir i d’utilitzar la fusta, 
les eines, i les utilitats de cadascuna, també es 
transmetien de forma oral entre els escoltes i de 
generació en generació, per la qual cosa anaven 
variant segons qui les portava a la pràctica. 

“Els pioners són els que s’avancen per obrir camí a 
la selva o a qualsevol altre lloc per a aquells que els 
segueixen.”22

Abans de veure com es desenvolupen les activi-
tats de pionerisme en l’actualitat, revisem prime-
rament les idees que es donaven a conèixer en 
els inicis del moviment escolta i la relació en al-
guns casos amb l’arquitectura nòmada.

En el pionerisme es busca l’ús principalment de 
totes aquelles eines que no requereixen electrici-
tat o qualsevol altra font d’energia que no sigui la 
pròpia manual. En aquest sentit, totes les unions 
que es necessiten entre els elements estructurals 
no estaran fetes a partir de perns, per exemple, o 
d’altres elements metàl·lics que vinguin acompan-
yats de la utilització de trepants, martells perfora-
dors o esmoladores. 

Per tal de crear unions fortes entre troncs de fusta 
o unir aquests amb altres elements, l’ús de cor-
des i/o cordills és vital. Aconseguir que aquestes 
a través de nusos i lligades puguin aguantar la 
tensió que hauran de suportar, i alhora, si convé, 
siguin fàcil de desfer, és l’objectiu principal en el 

moment de fer construccions d’aquest tipus. En 
moltes ocasions, és fàcil aconseguir cordes tre-
nades i transportar-les fins al campament per fer-
les servir, però en el cas de Baden-Powell, quan 
va estar a les missions a l’Àfrica, no disposava de 
cordes, i utilitzaven allò que tenien a l’abast, com 
plantes reptants o vímet que són molt resistents. 
També és el cas dels raiers, dedicats al transport 
fluvial de fusta pel Noguera Pallaresa, que havien 
de construir els rais amb els troncs que transpor-
taven i els lligaven amb redortes fetes de bedoll. 

A continuació (figura 18) es mostren els nusos bà-
sics i lligades que s’han de conèixer a l’hora de fer 
una obra de pionerisme.

3.3. Transmissió de coneixements

3.3.1. Nusos

Figura 18. (a-l) Esquemes dels nusos i lligades bàsics.

18j. Lligadura en diagonal 18k. Lligadura recta 18l. Lligadura en paral·lel

18a. Nus pla.

18d. Nus doble o de dues voltes de coll.

18g. Nus de cadira senzilla o as de guia

18b. Nus de teixidor.

18e. Nus de pardal.

18h. Nus de pescador

18c. Nus cama de pobre.

18f. Nus de volta de braça o de vímet.

18i. Nus de vuit



2524 PERE FLOTATS SALAPIONERISME, L’ARQUITECTURA NÒMADA APLICADA AL MOVIMENT ESCOLTA

Igual que en la prehistòria, quan els escoltes arri-
baven al campament necessitaven construir-se un 
refugi per poder protegir-se del fred, la pluja i al-
tres inclemències del temps. Quan es posaven en 
ruta, també necessitaven transportar el seu refugi 
per tal de passar les nits a dalt de les muntanyes. 
I si no es transportava, l’escolta aprenia a utilitzar 
allò que trobava al lloc d’acampada igual que ho 
fan les tribus nòmades reutilitzant allò que els hi 
ofereix la natura. 

Algunes estructures podien ser més senzilles que 
d’altres, tot depenent dels mitjans i materials de 
què es disposava. Però inclús la cabana més sen-
zilla per poder acampar una nit i fer bivac té el seu 
interès a l’hora de saber com construir-la. Plantant 
al terreny dues branques fortes d’avet amb forma 
de forca i posant un travesser al damunt obte-
nim un pòrtic sobre el qual es poden col·locar uns 
quants pals inclinats que facin de coberta a una 
sola aigua; sobre la coberta per acabar-ho d’en-
llestir es pot cobrir amb branques i herba (figura 
19).  

La tribu dels Zulus, tal com explica Baden-Powell, 
desenvolupaven unes estructures molt eficaces, 
clavant pals flexibles en cercle sobre el terreny i 
lligant-los per la part superior, creant una semies-
fera (figura 20). A aquests entrellaçaven pals més 
flexibles com a travessers, i ho cobrien tot amb 
una estora de palla o entreteixint la palla pels pals.

La utilització dels materials i la col·locació 
d’aquests depenent de l’època de l’any també és 
un requeriment imprescindible per tal de construir 
espais adequats, i els escoltes ho aprenien d’una 
forma molt bàsica però clara. A l’estiu, augmentant 
el gruix del sostre de la cabana amb més palla per 
exemple, l’ambient interior és més fresc, ja que el 
sol no entra de la mateixa forma. A l’hivern, per 
altra banda, augmentant el gruix de la base de 
les parets s’aconsegueix un millor aïllament del 
fred de l’exterior i del terreny. I de cara a època de 
pluges, per evitar inundacions a les construccions 
fetes en zona inundable, és necessari cavar un 
bon solc en tot el perímetre perquè l’aigua pugui 
córrer. 

A partir de la seva estada a l’Àfrica occidental, els 
guerrers de les tribus amb les quals lluitava Ba-
den-Powell li van ensenyar diverses tècniques per 
la utilització de la fusta per construir ponts també, 
així com encaixos i reconeixement dels tipus d’ar-
bres més adients fer-los. Lligant troncs formant 
estructures resistents, sobretot als esforços late-
rals per l’impuls de l’aigua, permet construir ponts 
llargs per aconseguir cobrir trams més amples (fi-
gures 21a i 21b). 

En trams més curts o estrets, la forma més senzilla 
és col·locant un o dos troncs, una mica més llargs 
que la distància entre riba i riba per poder cobrir 
tot el tram, l’un al costat de l’altre i unint-los amb 
cordes. A partir d’aquesta estructura base que ja 

podria ser més que suficient, es podria aplanar 
la superfície amb una aixa o inclús col·locar una 
barana per augmentar la seguretat dels que l’ha-
guessin de travessar. 

Els nadius de l’Himàlaia, per aconseguir travessar 
els rius amples, utilitzaven tres cordes paral·leles, 
connectades entre elles a partir de trossos més 
curts de corda, que lligaven a estructures de fusta 
col·locades a cada riba (figura 21c). Les cordes 
formaven una V, de manera que la corda del mig 
feia la funció de marxapeu i les cordes laterals de 
barana. No es consideren unes estructures molt 
estables, però són eficaces, fàcils de fer i ajuden 
a travessar el riu o l’espai que es vulgui superar.

3.3.2. Cabanes 3.3.3. Ponts

Figura 19. (a-b) Cabana senzilla de branques i més complexa Figura 20. (a-c) Refugi de la tribu Zulu. Figura 21. (a-b) Esquemes de diferents tipus de ponts, (c) pont Himàlaia

19b. 20c. 21c. 

21b. 

21a. 

20b. 

20a. 

19a. 
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Actualment, el pionerisme, és una pràctica que 
segueix vigent dins del moviment escolta. La cer-
ca de la natura com espai necessari per créixer i 
desenvolupar certes habilitats d’infants i joves es 
manté constant i més important que mai.

A Catalunya, on es van començar a crear els pri-
mers grups escoltes l’any 1912, es van començar 
a desenvolupar activitats de pionerisme utilitzant 
les bases escrites a escoltisme per a nois i co-
mençà una “tradició oral” que ha seguit durant 
generacions. El Clan de l’Ós Gris de Barcelona  
23(1963-1975), per exemple, marxaven de la ciu-
tat en busca d’aventura i aprenien a construir amb 
tot allò que la natura els hi oferia per aixecar el 
seu campament (figura 22). Creaven cuines ele-
vades amb estructures de fusta, taules per menjar 
entre dos arbres, espais per fer reunions, ponts,... 
i tot tipus d’instal·lacions necessàries per la vida a 

23  Josep Arisa, Bloc de divulgació de les activitats del veterà Clan de l’Ós Gris de Barcelona, Pionerisme.

la natura. Seguien, en definitiva, les idees inicials 
de l’ús de les tècniques de pionerisme dins de 
l’escoltisme.
 
Actualment, aquest tipus d’activitat ha perdut 
l’aplicació tan directa i útil que tenia en els seus 
orígens però, ja que ara tenim majoritàriament 
tot el necessari per sobreviure a la natura sen-
se la necessitat de fer servir el que ens aporta 
per construir-nos els nostres refugis, per exemple. 
Però ara s’ha convertit, tal com explica l’Agrupa-
ment Escolta Sant Francesc Xavier de Barcelona 
(figura 23), “en l’oportunitat perfecta per, indirec-
tament, treballar molts altres aspectes com són 
la col·laboració, la creativitat, el treball en equip, 
l’aportació de les potencialitats pròpies al grup, 
entre una llarguíssima llista de coses a valorar”.

A partir de l’enquesta sobre pionerisme24 envia-
da als 216 agrupaments escoltes de Catalunya, 
s’han pogut reunir les respostes de 60 agrupa-
ments amb les quals s’ha pogut fer una lectura 
sobre l’estat actual d’aquest tipus d’activitats, les 
diferents construccions que es realitzen i els co-
neixements que es tenen a l’hora de dur-les a ter-
me. Un 73,3% dels caus duen a terme activitats 
de pionerisme durant el transcurs de l’any o als 
campaments, dels quals tan sols una tercera part 
en fan cada any sense excepció. 

En la major part dels casos en fan per tal de dis-
posar d’algunes instal·lacions que no tenen prè-
viament i aprofiten l’ocasió per aprendre a fer ser-
vir les eines, conèixer l’entorn en què es troben i 
tècniques de construcció que no aprendrien en 
altres situacions (figura 24). Per altra banda, tam-
bé es dóna en alguns agrupaments el cas de rea-
litzar tot el muntatge de tot el campament, o gran 
part d’aquest, a partir de tècniques de pioneris-
me, com l’AE Alosa de Lleida, que dediquen “molt 
temps a la preparació del campament, i el primer 
dia amb els infants és dedicat completament a la 
construcció del seu propi campament, cosa que 
ajuda a fomentar el sentiment de pertinença”.

Aquesta idea de crear uns espais amb les pròpies 
mans “fent que els joves se sentin més seus els 
campaments”, com diu l’AEiG La Salut de Vilador-
dis, és un aspecte clau per entendre els motius 
pels quals se segueixen duent a terme aquestes 
activitats dins del moviment escolta (figura 23). 
El contacte amb la natura, el reaprofitament dels 
recursos i l’ecologia acompanyats pel desenvolu-
pament de destreses motrius i habilitats comuni-
catives, fa del pionerisme un mètode educatiu ca-
paç de donar, en paraules de l’AEiG Joan XXIII de 
Martorell, “eines i empoderament a infants i joves 
per ser més autosuficients i valorar el respecte 
cap a la natura”.
 
És per aquests motius que més d’un 67% dels 
agrupaments catalans creu que té molt interès 
seguir realitzant activitats d’aquest estil. “És im-
portant perquè els joves puguin aprendre de les 
experiències sensorials que transmet la natura, 

24 Enquesta i respostes senceres a l’Annex I. Enquesta sobre el pionerisme a Catalunya.

adquirir habilitats manuals, plantejar-se reptes, i 
finalment convertir-se en persones madures, crí-
tiques i capaces de cuidar el medi ambient d’una 
forma més conscient”, planteja l’AEiG Mare de Déu 
del Pla d’Artesa de Segre.

4. El pionerisme a Catalunya

Figura 22. Clan de l’Ós Gris de Barcelona; (a) pont a Taradell, 1966; (b) cuina elevada a Cánoves, 1964; (c) pràctica nusos, 1961. Figura 24. (a-b) Treball manual i si és necessari a les altures.

Figura 23. AE Sant Francesc Xavier construint el seu campament.

22b. 22c. 24b.

24a.
22a.
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Per altra banda, contraposant-se a l’interès per 
la majoria de caus cap al pionerisme, aquest “no 
acostuma a ser un objectiu central o dels més 
rellevants” com és en el cas de l’AE El Turó de 
Montcada i Reixac, ja que “hi ha aspectes més im-
portants a treballar en l’àmbit educatiu” com diu 
l’AE Calabrot d’Argent d’Argentona. Un 45% dels 
agrupaments enquestats no li donen cap mena 
d’importància, perdent-se en molts llocs el costum 
o la tradició i prioritzant, com s’ha dit anteriorment, 
altres temes que als infants i joves preocupen 
més avui en dia com poden ser temes socials o 
culturals, i més propers a les realitats del barri o 
del poble de cadascú.

En els seus inicis, les construccions que propo-
sava Baden-Powell quedaven lliures a la imagina-
ció dels escoltes, i així ha sigut, ja que el ventall de 
construccions possibles a fer en un campament 
és immens. A Catalunya hi ha una sèrie d’instal·la-
cions que es realitzen amb molta freqüència i 
que duen a terme la gran majoria d’agrupaments. 
Aquests tenen sobretot un ús funcional important 
en el campament, com poden ser taules i bancs, 
estenedors, escorredors de plats, papereres, latri-
nes, dutxes i tendals bàsics per aixoplugar-se. 

D’altres construccions també amb un ús fun-
cional són els sabaters, penjadors, nevera al riu, 
prestatges i cartellera, però són menys freqüents 
perquè l’existència d’altres espais que fan aques-
ta mateixa funció, com podrien ser les tendes de 
tela, fan que siguin menys necessàries. En aquest 
sentit, molt pocs caus es construeixen les seves 
pròpies cabanes per dormir-hi (figura 25), ja que 
les tendes que es poden trobar actualment al 
mercat compleixen totes les funcions necessàries 
per a l’estada al camp i tenen el pes òptim per 
transportar-les de forma còmoda. 

En algunes ocasions, molt poques, els camps on 
acampen els escoltes catalans requereixen ins-
tal·lacions importants per l’accés al mateix, i és 
quan es construeixen ponts (figura 26a) i barques 
per transportar material. Les preses també són 
construccions poc habituals però molt pràctiques 
quan es vol aconseguir un espai del riu més pro-
fund on banyar-se. 

Les tècniques de pionerisme també s’utilitzen 
per a crear elements o espais per l’oci dels in-
fants i joves, com ara gronxadors, dianes, camps 
de vòlei o catapultes. Per un ús més ritualista en 
relació amb tradicions escoltes, algunes construc-
cions que acaben sent les més comunes en tots 
els campaments i que identifiquen el camp com 
a escolta són el pal de bandera,  els portals o els 
tòtems (figures 26b i 26c).

Per tal de realitzar les instal·lacions desitjades, 
igual que en els seus orígens i seguint els prin-
cipis bàsics del pionerisme, els agrupaments es-
coltes utilitzen els materials que poden trobar en 
l’entorn en el qual es troben i que poden utilitzar 
sense malmetre’l. Un 72,7% fa servir aquests ma-
terials sumant només l’ús d’eines ja prefabricades 
i cordes, mentre que un 22,7% porta des del seu 
poble o ciutat tota aquella fusta que farà servir, ja 
que sap tot el que construirà al campament prè-
viament. En alguns dels casos, aquesta fusta és 
reutilitzada d’anys anteriors, recuperant encaixos 
ja treballats sobre els mateixos troncs i minimit-
zant l’impacte que es pugui causar a l’hora de fer 
servir més material.

Els propietaris dels camps, on s’acampa habitual-
ment, no permeten la tala d’arbres, així com tam-
poc està permès en parcs naturals. Això fa que si-
gui “complicat trobar fusta per practicar tècniques 
de pionerisme sense fer mal a la natura”, afirma 
l’AE Boscaires de Castelldefels. Tot i això, l’estat de 
molts boscos sense mesures de neteja i degrada-
ció són l’oportunitat perfecta pels escoltes, ja que 
la seva voluntat de recuperar i cuidar l’espai natu-
ral que habiten fa que rehabilitin les zones en mal 
estat tot aprofitant el material que després podran 
fer servir per a les seves activitats.

Figura 25. (a-b) Construcció tenda elevada als anys noranta. Figura 26. (a) pont per travessar el riu; (b-c) elements ritualistics i de decoració pel campament

26a.

26b.25b.

25a.

26c.
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25  Generalitat de Catalunya. Normativa d’activitats d’educació en el lleure.

Davant del gran interès que tenen aquestes acti-
vitats dins del moviment escolta, les diferents utili-
tats educatives i funcionals, i la quantitat de cons-
truccions possibles a desenvolupar, hi ha diversos 
factors que fan que aquesta tradició s’estigui per-
dent a Catalunya. Per començar, el difícil accés a 
la fusta de forma lliure és un limitant important, 
cosa que requereix la utilització de materials que 
s’han de portar des del poble o la ciutat fins al 
campament, afegint les dificultats d’aquest trans-
port com un altre factor en contra.  

Tal com s’ha comentat anteriorment, la prioritat de 
treballar altres temes que tinguin més importància 
dins dels objectius pedagògics de cada agrupa-
ment és un dels motius principals pels quals el 
pionerisme no entra sempre dins de les activitats 
que es realitzen. En aquest sentit, a l’hora de pre-
parar les activitats i tot el que té a veure amb els 
campaments, els agrupaments han de fer un pro-
jecte seguint la normativa d’activitats d’educació 
en el lleure25 que cada any és més restrictiva. Això 
afecta l’hora de decidir quines activitats realitzar i 
quines no, ja que si es necessita una certa forma-
ció tècnica per poder-les realitzar amb seguretat 
i un cert temps de preparació com és el cas del 
pionerisme (figura 27), quan els caps d’aquests 
agrupaments no tinguin aquests coneixements 
preferiran no fer-les. El que afecta més, doncs, és 
la falta d’informació i formació al respecte. 

Durant el transcurs de l’any escolar, a l’associació 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, a la qual 
pertanyen 154 dels agrupaments del país, es rea-
litzen alguns monogràfics de pionerisme i tècni-
ques amb fusta. Aquests estan oberts a tots els 
caps de l’associació, havent arribat els coneixe-
ments ensenyats només al 25% dels caus. Les 
activitats doncs es realitzen majoritàriament per 
intuïció sobre el terreny i utilitzant guies o models 
ja construïts per ells mateixos o que poden trobar 
per internet. No n’hi ha tants i suficientment com-
plets per aconseguir que els mètodes construc-
tius arribin per igual a tots els escoltes i aquesta 
tradició perduri amb força aquí. 

D’aquesta manera, el que es construeix al final es 
fa “a partir del que hem vist d’ençà que érem in-
fants al cau, coses molt bàsiques”, comenta l’AEiG 
Alverna de Tarragona, i directament s’ha perdut a 
tots aquells agrupaments que ja no practicaven 
aquesta activitat quan els caps actuals n’eren 
nens. 

Com es pot recuperar en totes les seves formes 
el pionerisme a Catalunya? Recopilar d’una forma 
clara, pràctica i alhora detallada i completa les di-
ferents construccions que es fan per part d’alguns 
agrupaments catalans sumant-hi mètodes d’altres 
llocs del món (figura 28), potser ajudaria a poten-
ciar-ho més i que no es perdés.  

Figura 27. (a-c) Esforç en els petits detalls construint instal·lacions 
apropiades respecte als coneixements adquirits.

Figura 28. (a-b) Construccions que s’arriben a realitzar en països 
amb més tradició.

27a.

27b.

27c. 28c.

28c.
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Davant la necessitat d’adquirir més coneixements 
sobre les tècniques de construcció amb elements 
naturals per part dels agrupaments escoltes, i així 
poder desenvolupar millor o començar a practicar 
les activitats de pionerisme, es planteja la creació 
d’un manual de pionerisme. Com ja s’ha comentat 
anteriorment, hi ha diversos factors pels quals a 
Catalunya s’està perdent aquesta tradició escolta, 
i molts d’aquests són difícils de superar. Aquest 
manual pretén ser una possible solució al factor 
de la falta de nocions bàsiques sobre construcció, 
donant el màxim d’informació als escoltes i una 
base per una formació més clara i pràctica. 

Reunir dibuixos de construccions de pionerisme 
ja acabades, com són els que es poden trobar 
per internet i que utilitzen els agrupaments quan 
busquen informació sobre aquestes activitats, pot 
servir per visualitzar com quedaria una possible 
estructura al final, però no permet entendre real-
ment com aquesta es construeix. Aprendre sobre 
les tècniques amb detall i saber com aplicar-les 
posteriorment a les instal·lacions que es volen 
aconseguir, és el mètode amb el qual es vol basar 
aquest manual. 

Per arribar a aquest detall, primer de tot, es ne-
cessitaria un treball conjunt amb els agrupaments 
escoltes que actualment practiquen el pionerisme. 
Aquests podrien donar consells sobre la utilització 
de les eines, les possibilitats que existeixen amb 
els materials de què disposem al nostre entorn, o 
instal·lacions concretes que desenvolupen i que 
valdria la pena difondre. Al mateix temps, tal com 
s’ha demostrat en aquest treball, mirar més enllà 
de l’àmbit escolta i anar a buscar les tècniques 
que utilitzen les tribus nòmades, pot enriquir els 
coneixements al respecte i ampliar les possibili-
tats i variants del pionerisme.

A continuació es presenten uns primers apunts 
sobre aquest possible manual. Són una aproxi-
mació a aquest detall al qual es podria arribar, 
intentant combinar tècniques que actualment ja 
s’utilitzen en l’escoltisme i algunes adquirides a 
través de l’estudi de l’arquitectura nòmada. No es 
busca trobar el resultat final solament, sinó que el 
més important és mostrar el procés per arribar-hi, 
ajudant a un millor aprenentatge de les tècniques. 

Per començar, es presenten els passos a seguir 
per tal de dur a terme cinc tipus d’encaixos dife-
rents. En cap cas es fa menció a les dimensions 
dels materials amb els quals es treballa, ja que en 
el moment de construir les dimensions depenen 
del material disponible. 

En segon lloc, es plantegen quatre tipus de lli-
gades i tot el procés pel bon desenvolupament 
d’aquestes. Tots els casos es representen en axo-
nometria, ja que s’ha considerat que és la forma 
més eficaç perquè qualsevol persona sigui capaç 
d’entendre-ho d’una forma clara i entenedora.

Finalment, es desenvolupa un model d’instal·la-
ció que es podria construir a partir dels encaixos 
i lligades apreses anteriorment. És solament un 
exemple que podria tenir moltíssimes variacions, 
ja sigui per la quantitat de material de què es dis-
posaria a l’hora de portar-la a terme, o de les di-
mensions en les quals es voldria construir. Aquest, 
però, busca sobretot visualitzar les diverses possi-
bilitats de representació gràfica sobre una cons-
trucció completa i com entendre millor el seu pro-
cés de muntatge.

Rebaixant la secció de les peces i unint-les es reforça 
molt l’encreuament. S’utilitza quan no es disposa d’es-
pai per sobreposar les dues peces.

Igual que l’encaix en creu, es rebaixa la secció però 
en l’extrem de la peça. S’utilitza per a quadre en angle 
recte, travessers i peces intermèdies. Es pot reforçar 
amb clavilles. 

5. Apunts per a un futur manual de pionerisme
5.1. Continguts 5.2. Encaixos

5.2.1. Encaix de mig mos en creu 5.2.2. Encaix de mig mos per extrem

Figura 29. (1-6) procés de l’encaix de mig mos en creu. Figura 30. (1-6) procés de l’encaix de mig mos per extrem.
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Mateix procés que l’encaix de mig mos en creu. S’utilit-
za quan les peces a unir es troben en diagonal.

Es buida la part superior de l’element vertical per tal 
que l’horitzontal encaixi sense la necessitat de tall a 
les dues peces. Necessita l’ús d’una lligada per re-
forçar la unió. 

Cudornella significa cua d’oronella o oreneta, prenent el nom de la cua d’aquests ocells. Aquest encaix és molt 
utilitzat per tal de resistir forces de tracció. 

5.2.3. Encaix de mig mos en diagonal 5.2.4. Encaix de boca de peix 5.2.5. Encaix de mig mos en forma de cudornella

Figura 31. (1-6) procés de l’encaix de mig mos en diagonal. Figura 32. (1-5) procés de l’encaix boca de peix. Figura 33. (1-12) procés de l’encaix de mig mos amb forma de cudornella.
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Lligada que reforça la posició en creu entre un ele-
ment horitzontal i un vertical. Es pot aplicar tant si 
aquests dos elements estan encaixats o superposats 
un al costat de l’altre. Enrigideix la unió.

De la mateixa forma que la lligada quadrada, es pot fer 
servir quan els elements estan encaixats o quan estan 
superposats. En aquest cas s’aplica quan aquests es 
troben en diagonal, i es vol evitar que l’angle sobri. 

Permet unir dos peces paral·lelament aconseguint una 
continuació de la rigidesa lineal. S’utilitza quan es  ne-
cessita un element de més llargada que aquells dels 
que es disposa.

Es pot utilitzar tant per acabar d’enrigidir l’encaix de 
boca de peix com el de mig mos amb forma de cu-
dornella. 
 

5.3.1. Lligada quadrada 5.3.2. Lligada en diagonal 5.3.1. Lligada en paral·lel 5.3.1. Lligada hawaiana de cap de pilar

5.3. Lligades

Figura 34. (1-10) procés de la lligada quadrada. Figura 35. (1-10) procés de la lligada en diagonal. Figura 36. (1-10) procés de la lligada en paral·lel. Figura 37. (1-10) procés lligada hawaiana de cap de pilar.
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Per tal de saber com reunir els coneixements d’encai-
xos i lligades i aplicar-los en una construcció concre-
ta que es vulgui desenvolupar, es representa aquest 
exemple detallant cada un dels passos de la seva 
construcció, els encaixos i lligades a desenvolupar, així 
com les peces que es podrien fer servir.

Menjador cobert format per una taula, un banc a 
cada costat, i una coberta que s’aguanta sobre la 
mateixa estructura central de la taula i dos pòrtics 
auxiliars. 

5.4. Procés constructiu

5.4.1. Material necessari, encaixos i lligades

5.4.3. Muntatge

5.4.2. Relació entre peces 5.4.4. Resultat final

Figura 40. Peces i relació d’unions entre aquestes

Figura 38. Peces que conformen el menjador cobert i la situació dels encaixos a fer.

Figura 41. (1-9) Procés de muntatge de cada una de les peces.

Figura 39. Lligadures 
per l’estructura.

Figura 42. Menjador cobert.
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6.1. Vincle 

La recerca realitzada sobre l’arquitectura nòma-
da i la pràctica del pionerisme, posa de manifest 
l’estreta vinculació entre totes dues en la creació 
de refugis i altres instal·lacions que es caracterit-
zen per la temporalitat i funcions de supervivència 
dins del medi natural. De fet, el pionerisme cons-
titueix una adaptació dels coneixements i expe-
riències constructives dels pobles nòmades.

6.2. Principis

Tal com es desprèn dels diferents casos estudiats 
de tribus i de la història del pionerisme, es tracta 
d’un tipus d’arquitectura anònima i d’autocons-
trucció en comunitat, basada en uns principis co-
muns:

- El respecte de l’entorn natural, tot aprofitant 
els recursos que aquest proporciona.
- La preparació i organització dels espais direc-
tament sobre el terreny sense un projecte previ.
- La funcionalitat dels espais com a principal 
objectiu i l’austeritat d’aquests. 
- La importància de l’estructura portant de les 
construccions que determina la forma arquitec-
tònica.
- L’economia de mitjans (tècniques purament 
manuals i optimització de recursos bàsics) i 
l’ús de materials naturals, depenent sempre de 
cada lloc i de la cultura pròpia.
- La transmissió de coneixements i habilitats 
entre generacions basada en la continuïtat dels 
costums.

6.3. Sostenibilitat

Aquesta arquitectura té, a més a més, molta re-
lació amb el concepte que actualment es deno-
mina “construcció sostenible”. Així, de les caracte-
rístiques explicades al llarg de l’estudi es deriven 
principis de la sostenibilitat com, per exemple, la 
valoració del medi natural, les condicions climàti-
ques i la morfologia de l’entorn; els materials na-
turals, la proximitat i reutilització d’aquests; l’auto-
suficiència, el treball cooperatiu i la minimització 
de l’energia necessària entre altres temes.   

6.4. Estructura, fusta i tècniques
S’ha fet èmfasi, sobretot, en l’estructura de les 
construccions, ja que és l’element constructiu més 

rellevant de l’arquitectura estudiada. S’ha desta-
cat la fusta com a material òptim per aquestes 
estructures, i algunes unions possibles a partir de 
lligadures manuals amb cordes o materials ve-
getals com es feien antigament. Això ha permès 
comprovar la idoneïtat i la vigència d’aquests ma-
terials i tècniques en l’actualitat, d’acord amb la 
idea d’arquitectura que li és pròpia i els principis 
de construcció esmentats. 

En aquest sentit, i com a resultat de la recerca, 
s’han dissenyat uns primers apunts per un futur 
manual de pionerisme en els que es mostren una 
sèrie d’unions estructurals i un model de cons-
trucció d’un menjador. Aquests demostren les 
possibilitats d’una tradició renovada, perfeccio-
nant els detalls de l’estructura, aclarint l’ordre en 
el procés constructiu i millorant la comprensió de 
totes aquestes tècniques amb ànim divulgatiu a 
través de la representació axonomètrica. 

6.5. Dificultats del pionerisme

El pionerisme actualment troba dificultats a l’hora 
de ser practicat i de tenir una continuïtat dins de 
l’escoltisme a Catalunya. Aquesta no s’hauria de 
perdre, ja que és una activitat molt potent a escala 
pedagògica en l’educació en el lleure a la natura, 
que potencia múltiples habilitats i destreses dels 
infants i joves. 

Els resultats de l’enquesta efectuada i les consul-
tes als agrupaments escoltes posen en relleu dos 
tipus de dificultats principals:

- Les normes de seguretat i d’activitats d’edu-
cació en el lleure, així com les restriccions d’ús 
dels recursos naturals dels boscos i els objec-
tius propis de cada agrupament escolta.
- Les mancances de coneixements i de forma-
ció sobre les tècniques de pionerisme, eines i 
recursos per poder-la desenvolupar.   

En relació amb aquest últim punt, per corregir 
aquestes mancances i reactivar l’exercici del pio-
nerisme, el present treball s’ha elaborat amb la 
voluntat de servir com un primer pas per seguir 
avançant en la tecnificació d’aquestes activitats 
amb uns coneixements més fonamentats i així 
ajudar a la conservació d’aquestes. 

6.6. Futur manual

A l’hora de realitzar aquest futur manual de pio-
nerisme, totalment detallat i complet, caldria apro-
fundir més en l’estudi de les tècniques nòmades 
que s’utilitzen arreu del món, i combinar-les amb 
les ja utilitzades per l’escoltisme. De la mateixa 
manera, caldria anar acompanyat dels agrupa-
ments escoltes que actualment practiquen el pio-
nerisme, fent un treball conjunt d’ordenació de 
conceptes, idees, i consells. 

6.7. Conclusió personal

Aquest treball m’ha servit, personalment, per unir 
els dos mons que em defineixen, sintetitzant el 
que m’ha ensenyat l’arquitectura al llarg d’aquests 
anys d’una forma clara per poder seguir apor-
tant el meu granet de sorra al moviment escolta. 
També m’ha ajudat a comprendre millor el valor 
de la transversalitat de l’arquitectura, sent capaç 
d’aportar els coneixements adquirits aplicant-los 
en àmbits molt diversos de la nostra societat.

6. Conclusions

Figura 43. Pal de bandera de l’AEiG Lo Manaix de Lleida, campaments a Areny de Noguera, 2018.
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Annex I.
Enquesta sobre el pionerisme a Catalunya
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Aquesta enquesta s’ha realitzat a partir de la plataforma google forms, i va ser enviada entre el 25 i 28 
de maig de 2020 als 216 agrupaments escoltes que actualment existeixen a Catalunya.
A continuació es mostra el formulari enviat i les respostes que d’aquesta se n’han extret.

Han respost 60 agrupaments

17 agrupaments (28,33%)

22 agrupaments (50,00%)

32 agrupaments (72,73%)

6 agrupaments (13,64%)

36 agrupaments (81,82%)

2 agrupaments (4,55%)

0 agrupaments (0,00%)

0 agrupaments (0,00%)

2 agrupaments (4,55%)

10 agrupaments (22,73%)

0 agrupaments (0,00%)

19 agrupaments (43,18%)

26 agrupaments (59,09%)

37 agrupaments (84,09%)

42 agrupaments (95,45%)

27 agrupaments (61,36%)

16 agrupaments (36,36%)

2 agrupaments (4,55%)

27 agrupaments (45,00%)

15 agrupaments (34,09%)

16 agrupaments (26,67%)

11 agrupaments (25,00%)

29 agrupaments (65,91%)

7 agrupaments (15,91%)

9 agrupaments (20,45%)

46 ciutats i pobles

Entre 1 i 93 anys 

-Cabanes
-Ponts i preses
-Taules i bancs
-Escorredors
-Lloc d’honor
-Pal bandera
-Letrines
-Estenedors
-Cartellera
-Toldos cuina
-Penjadors
-Sabaters
-Nevera

-Dianes
-Portal
-Catapultes
-Papereres
-Barques
-Dutxes
-Camp vòlei
-Prestatges
-Tòtems
-Restauració 
espais/camins
-Nusos
-Encaixos

-Sentit comú.
-Venen a fer-nos una classe 
els del monogràfic.
-Experiència i relleu gene-
racional.

[valors extrets a partir de les respostes 
dels 60 agrupaments]

[valors extrets a partir de les respostes 
dels 44 agrupaments que sí practi-
quen el pionerisme]

[valors extrets a partir de les respostes 
dels 44 agrupaments que sí practi-
quen el pionerisme]

[valors extrets a partir de les respostes 
dels 44 agrupaments que sí practi-
quen el pionerisme]

[valors extrets a partir de les respostes 
dels 44 agrupaments que sí practi-
quen el pionerisme]

[selecció d’activitats a partir de les 
respostes dels 44 agrupaments que sí 
practiquen el pionerisme]

2.3. Quines activitats feu normalment?
(espai per escriure la resposta)

2.2. Amb quines edats acostumeu a treballar el pionerisme? 
(escollir totes les respostes que es vulguin)

2.4. Com prepareu aquestes activitats? 
(escollir totes les respostes que es vulguin)

2.5. El material més utilitzat en el pionerisme és la fusta. 
D’on agafeu la fusta per les vostres construccions?
(escollir una de les 4 respostes)

2.6. Creieu que us falten coneixements per poder realitzar certes cons-
truccions amb els vostres infants i joves?
(escollir una de les 4 respostes)

En el cas d’haver respost Sí, podeu seguir contestant les preguntes següents.
En el cas d’haver respost No, podeu passar a l’apartat 3.

2.1. Al vostre cau feu activitats de pionerisme? 
(escollir una de les 3 respostes)

- Sí, cada any. 

- Castors/Castors i Llúdrigues/Potes Tendres/Follets. (de 6 a 8 anys)

- Seguim guies o models ja construïts.
- Busquem informació per internet abans de l’activitat.
- Hem fet algun monogràfic de pionerisme i coneixem diverses tèc-
niques.
- Intuïció total sobre el terreny.

- Agafem la destral i tallem tots els arbres del bosc que necessitem.

- Sí, però amb el que sabem en tenim prou.
- Sí, i ens agradaria saber-ne més.

- No, sabem tot allò que ens fa falta.

- Una alta resposta... (espai per escriure una altra resposta)

- Una alta resposta... (espai per escriure una altra resposta)

- Una alta resposta... (espai per escriure una altra resposta)

- Tenim coneixements externs al cau sobre la construcció i/o tècni-
ques amb fusta.

- Utilitzem tota aquella que podem trobar a l’espai natural en el qual 
ens trobem sense talar cap arbre.

- Portem talls de fusta ja preparats des de casa perquè sabem què 
construirem.

- No, però creiem que certes construccions es poden millorar i no 
sabem com.

- Llops/Llops i Daines/Llobatons. (de 8 a 11 anys)

- Ràngers i Noies Guia/Raiers. (d’11 a 14 anys)

- Pioners/Pioners i Caravel·les. (de 14 a 17 anys)

- Trucs/El Clan/Ròvers. (de 17 a 18/19 anys)

- Caps. (a partir de 18/19 anys)

- Famílies. 

- Sí, però no sempre. 
- No, mai n’hem fet. 

Dins del pionerisme s’inclouen totes aquelles activitats que, sobretot dins del marc de 
la natura, busquen adquirir uns coneixements per saber com treballar amb els materials 
i recursos més bàsics, construir unes instal·lacions amb aquests materials i planificar i 
organitzar els espais que habitem a la natura.

1.1. Nom del vostre Agrupament. 
1.1. Poble o ciutat en el que us trobeu.
1.1. Anys que fa que es va fundar el vostre cau.

1. Informació inicial

2. Activitats de pionerisme 

Enquesta sobre el pionerisme a Catalunya

Respostes RespostesFormulari Formulari
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20 agrupaments (33,33%)

Durant l’apartat 4 del present 
treball es fa una síntesi de les 
respostes d’aquest punt de 
l’enquesta.

Durant l’apartat 4 del present 
treball es fa una síntesi de les 
respostes d’aquest punt de 
l’enquesta.

16 agrupaments (26,67%)

40 agrupaments (66,67%)

[valors extrets a partir de les respostes 
dels 60 agrupaments]

3.2. Quin interès creieu que té seguir fent activitats de pionerisme amb 
els nostres infants i joves dins del marc educatiu escolta?
(puntuació entre l’1 i el 10, sent 1 molt poc i 10 molt interès)

(s’han unit diversos valors per fer una estimació més clara del nivell d’importància)

- (1-4) no té interès

- (5-7) té una mica d’interès

- (8-10) té molt d’interès

3.2.1. Raoneu el perquè de la vostra resposta anterior
(espai per escriure la resposta)

3.3. Us falten eines per poder treballar aquest camp dins del vostre 
cau? Quines?
(espai per escriure la resposta)

27 agrupaments (45,00%)

13 agrupaments (21,67%)

17 agrupaments (28,33%)

[valors extrets a partir de les respostes 
dels 60 agrupaments]

3.1. Quina importància li doneu a aquest tipus d’activitat dins dels vos-
tres objectius escoltes?
(puntuació entre l’1 i el 10, sent 1 molt poca i 10 molta importància)

(s’han unit diversos valors per fer una estimació més clara del nivell d’importància)

- (1-4) no se li dóna importància

- (5-7) se li dóna una mica d’importància

- (8-10) se li dóna molta importància

3. Valoració

RespostesFormulari


