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Però, a més a més, en un camp de 
treball la feina es fa de manera 
gratuïta. L’oportunitat de prac-
ticar l’austeritat i la generositat 
és una altra de les avantatges: un 
exercici saníssim enfront d’alter-
natives de consum.

recursos en xarxa
Els camps de treball tenen una llarga 
tradició a Catalunya, malgrat no han 
estat mai activitats multitudinàries. 
Els moviments d’educació en el 
lleure (escoltisme, esplai) i les admi-
nistracions públiques (ajuntaments, 
Direcció General de Joventut) han 
estat els principals impulsors.

La majoria dels camps de treball 
tenen una estreta relació amb el de-
senvolupament del municipi o la 
comarca, i en tots ells es potencia 
el treball en xarxa entre diversos 
agents del territori i la mobilització 
dels recursos disponibles. A més, 
en els camps de treball de recupe-
ració del patrimoni cultural o de 
conservació mediambiental, es 
promouen a la vegada, els valors 
turístics del territori. ■
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camps de treball: 
vacances alternatives i 

desenvolupament comunitari
roser Batlle 

Amb l’arribada de l’estiu la 
Fundació Catalana de l’Es-
plai programa activitats de 

vacances per a infants, adolescents 
i joves i famílies. Entre aquestes, 
els camps de treball adreçats als 
adolescents i joves que es carac-
teritzen per incorporar l’aprenen-
tatge i el servei a la comunitat, en 
un marc lúdic.  

Quan acaba el curs escolar, les 
famílies fan molts equilibris de 
combinatòries i calendaris per 
definir les vacances dels infants 
(avis, cangurs, casals d’estiu, 
campaments, colònies...). Si 
els fills són adolescents, encara 
serà més complicat de resoldre. 
Amb gustos més definits, més 
ànsia de llibertat, i unes neces-
sitats i relacions més comple-
xes, els joves no ho posen gaire 
fàcil!.

els problemes 
de l’oci excessiu
I és que les vacances són molt 
llargues i l’energia juvenil no 
es pot contenir indefinidament. 
Jeure a la platja sense fer res 
s’aguanta més o menys bé uns 
quants dies, però no es pot 
allargar dos mesos sense pas-
sar factura en forma de mal-
humor, tedi, consum disparat o 
sobrepès...

D’altra banda, si bé relacionar-se 
amb les amistats o fer amistats 
noves és una de les ocupacions 
adolescents més desitjades i va-
lorades, el seu cultiu intensiu i 
compulsiu, sense cap cosa més 
que ho transcendeixi (una activi-
tat, un projecte) deriva fàcilment 
en grups tancats, narcissistes, poc 
oxigenats i llastrats de sobreva-
loració dels petits conflictes in-
terpersonals.

Quan es plantegen plans alterna-
tius a les vacances sedentàries, 
les fórmules més habituals són 
aprenentatges diversos (idiomes, 
esports...) petits treballs even-
tuals (fer de cambrer, cangurs,  
despatxar en alguna botiga...); 
cultivar les afeccions personals; 
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camps de treball, un 
model de treball en xarxa
aparentment, cada edició d’un 
camp de treball té una vida efí-
mera: 14 dies d’activitat molt 
intensa, que queda gravada, 
sense excepcions, en la me-
mòria vital dels joves. l’èxit 
d’aquest projecte, però, està 
condicionat a una planificació 
prèvia i un treball en xarxa que 
abasta molts mesos abans de 
l’arribada dels joves.
Per definició, la metodolo-
gia aprenentatge servei que 
apliquem als nostres Camps 
de treball requereix que les 
actuacions que es realitzin al 
camp responguin a necessitats 
concretes de l’entorn, i en les 
que nosaltres puguem fer in-
cidència.
Per diagnosticar aquestes ne-
cessitats, cal generar una rela-
ció de confiança, de comunica-
ció continuada i duradora amb 
les entitats locals: regidories i 
tècnics municipals i teixit asso-
ciatiu local. tècnics municipals 
i entitats associatives garanti-
ran que les decisions en relació 
al projecte seleccionat comp-
tin tant amb el vistiplau com 
amb el suport de tothom: fet 
de vital importància per garan-
tir la continuïtat del projecte al 
llarg de diferents anys, la seva 
consolidació i la incorporació 
de millores, alternatives i acti-
vitats innovadores al llarg del 
temps.
Per realitzar tota aquesta tas-
ca, les entitats organitzadores 
dels camps hem de difondre 
els valors i les oportunitats 
que aquestes activitats poden 
tenir per les administracions 
locals, hem de poder adaptar-
nos als ritmes de les entitats 
associatives i hem de ser mo-
tors i mediadors del treball en 
xarxa que cal que es generi de 
forma imprescindible.

opinió

camps de treball, una experiència d’aprenentatge servei  

viatjar, fer turisme i conèixer 
llocs nous; o col·laborar amb 
alguna causa o finalitat social. 
Probablement 2 o 3 mesos de 
vacances donen molt de sí i fins 
i tot es poden combinar dues o 
més possibilitats. 

el plaer de ser útil 
Els camps de treball són una 
fórmula de vacances per a jo-
ves que ofereixen, en la mateixa 
activitat, satisfer més d’una ne-
cessitat: relacionar-se amb altres 
joves, aprendre, treballar per una 
causa, i fer un turisme diferent al 
de consum. 

Es fonamenten en la considera-
ció de què treballar i descansar 
no són conceptes antagònics, com 
no ho són l’esforç i el plaer. Tre-
ballar d’una determinada manera 
i amb un determinat sentit, dóna 
plaer. Aquest plaer bàsic és sen-
tir-se útil, fent un servei que és 
valorat per altres persones. En pa-
raules d’Eduard Punset, la felici-
tat aflora quan controles quelcom 
del que gestiones, quan “quelcom 

del que estàs fent serveix per al-
guna cosa”. Els camps de treball 
a l’estiu són un dels exemples 
més clars d’aprenentatge servei 
en l’educació no formal: els joves 
aprenen a partir de fer un servei 
a la comunitat.

treball en equip 
En un camp de treball la finalitat és 
molt concreta i objectiva: cal fer, 
en equip, una feina de millora de 
l’entorn natural, social o cultural. 
Aquí tenim, d’entrada, dos grans 
avantatges: d’una banda, es des-
plaça l’interès del melic de l’ado-
lescent; i, d’altra banda,  la relació 
interpersonal se situa en el context 
d’un projecte, la qual cosa ajuda a 
obrir-se i a establir relacions més 
madures, no tan endogàmiques.
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Camp de treball internacional al Delta del llobregat


