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la direcció General de Joventut dóna suport a les entitats que orGanitzen camps de treball 

“els camps de treball són precursors 
de l’aprenentatge servei”   
entrevista a Toni reig, director general de joventut de la Generalitat  
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El nou director general de 
Joventut és Informàtic de 
professió i ha estat històri-

cament vinculat al món associatiu: 
va ser president del Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya en-
tre 2006 i 2007 i de 2005 al 2006 
n’havia estat el vicepresident. 
Procedent del moviment escolta, 
des del 2000 ha format part de 
Minyons Escoltes i Guies de Cata-
lunya on, entre 2003 i 2005, en va 
ser Comissari Internacional. Té 40 
anys i va néixer a Taradell (Osona) 
on resideix amb la seva companya 
i les seves dues filles. 

Vostè s’acaba d’estrenar com 
a Director general de Joventut 
de la Generalitat. Entre els seus 
objectius hi ha la promoció dels 
camps de treball per a joves? 
La Direcció General de Joventut 
(DGJ) des de l’any 1981 promou 
els camps de treball com a propos-
ta idònia d’activitats d’estiu per a 
joves, especialment per a adoles-
cents entre 15 i 18 anys. Primer els 
organitzava directament i ara dóna 
suport a les diverses associacions 
catalanes que n’organitzen. També 
promou els intercanvis de places 
amb organismes de la resta de l’Es-
tat espanyol i amb les associacions 
estrangeres. Amb l’experiència ob-
tinguda, estic convençut que les 
activitats de treball voluntari en la 

camps de treball, una experiència d’aprenentatGe servei  

 opinió  quan els joves es fan protagonistes del seu procés de maduració
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recuperació del patrimoni, protec-
ció del medi ambient o ajut cívic 
i social són una excel·lent opció 
educativa. Es posen en pràctica els 
valors de la solidaritat, la partici-
pació, la cooperació que sostenen 
l’ideari de l’educació en el lleure.

Quins són els aspectes que li sem-
blen més interessants d’aquesta 
activitat d’estiu? 
Un camp de treball es basa en la 

convivència voluntària d’un grup 
de joves, de diverses procedèn-
cies i cultures, que destinen una 
part del seu temps de lleure a 
treballar en un projecte d’utili-
tat social. En aquest sentit, són 
una eina ideal per a la forma-
ció integral i una aproximació 
activa al compromís social dels 
joves i, molt en particular, dels 
adolescents. Pel que fa al joves 
majors d’edat, vull emfatitzar la 

modalitat de camps de treball a 
l’estranger:són un impuls per a 
la mobilitat internacional i els 
joves tenen l’oportunitat de tre-
ballar i conèixer persones d’altres 
països, assumeixen noves respon-
sabilitats, incrementen el seu ni-
vell d’idiomes, etc. A més, tots 
aquests aspectes poden suposar 
un plus en el moment d’inserir-se 
en el mercat laboral.

Poden ser una escola cívica per 
als joves? 
No poden ser, sinó que ho són. 
Els camps de treball són serveis 
voluntaris i suposen un mitjà 
per al desenvolupament de certs 
ideals i per construir alguna cosa 
alhora solidària i útil. De fet, po-
dem destacar els camps de treball 
per tres aspectes: per compartir la 
feina i les activitats de lleure, és 
a dir, aprendre tot fent; per co-
nèixer els altres i a un mateix, 
fomentant la interculturalitat i la 
inclusió, i per potenciar la inter-
relació amb l’entorn humà, natu-
ral i cultural.

La Fundació Catalana de l’Es-
plai considera que els camps de 
treball són una bona experièn-
cia d’Aprenentatge Servei. Què 
opina d’aquesta metodologia? 
Jo fins i tot m’atreviria a dir que 
els camps de treball, en la seva 
metodologia, són precursors de 

l’APS perquè ambdues metodo-
logies combinen el creixement 
personal i el servei a la comu-
nitat. Amb això vull dir que la 
metodologia APS té connexions 
molt estretes amb l’educació en 
el lleure, de tanta tradició a Ca-
talunya. De fet, podríem dir que 
l’APS és una sistematització dels 
principis de l’educació en el lleu-
re tradicional i considero que pot 
ser un recurs molt útil per a enri-
quir els processos educatius dels 
adolescents.

Quines perspectives creu que 
tenen els camps de treball en 
els propers anys? Com evolu-
cionaran? 
Crec que els camps de treball 
afavoreixen que els joves, a 
través de la construcció del seu 
model de persona i de societat, 
es posicionin davant la realitat 
que viuen. Per això des de la 
DGJ fem una aposta decidida 
per aquestes activitats i volem 
liderar-ne, conjuntament amb 
el moviment associatiu de Ca-
talunya, la seva revitalització i 
ampliació. Quant a l’evolució, 
treballem perquè cada cop esti-
guin més vinculats a projectes 
d’actuació cívica estables i, al-
hora, es consolidin com a una 
oportunitat atractiva per al pe-
ríode de vacances dels joves i 
adolescents. ■

l’estiu és temps per descan-
sar. la feina, sigui en forma 
d’ocupació laboral o estudis, i 
el lleure s’han de succeir d’una 
manera pautada, per complir 
adequadament amb la funció 
que els correspon. això vol dir 
que no hauríem de plantejar-
nos les vacances només com 
la solució a les inclemències 
patides durant els deu o onze 
mesos anteriors. més enllà 
del seu origen etimològic, que 

s’acostaria massa a vagar i a la va-
gància, les vacances, en la nostra 
societat, tenen també un sentit 
d’acció, d’activitat.
És cert, però, que després d’un 
llarg curs dedicat a l’estudi o a la 
feina, ens prenem les vacances 
com un moment de gaudi, que 
ens permeti dur a terme lliurement 
allò que durant tot l’any hem anat 
rumiant que faríem quan arriba 
aquest moment, però també per 
deixar enrere tot allò que ens pre-

ocupa i pensar més en nosaltres 
mateixes i mateixos.
amb tot, no tothom dedica les va-
cances al descans absolut, i encara 
menys a deixar d’aprendre. 
l’aprenentatge se’ns presenta a 
tothora, fins i tot quan menys ens 
l’esperem, i per suposat també en 
les vacances. no hi ha un moment 
per aprendre. Però tampoc no hi 
ha un moment, tancat i definit, per 
oferir servei als altres, a la comu-
nitat, a l’entorn.
els camps de treball, amb una im-
portant tradició entre nosaltres, 
ofereixen una solució imaginati-
va, de lleure creatiu, que satisfà 
necessitats reals de l’entorn i 
respon a inquietuds personals per 
aprendre més enllà de formalitats 
i cotilles que venen imposades per 

l’atrafegament del dia a dia.
l’aprenentatge servei canvia el 
punt de vista de les propostes 
lúdiques en el terreny del lleure 
creatiu. a més d’acostar la realitat 
als joves i a les joves que hi prenen 
part, els forma en habilitats, valors 
i actituds prosocials, i alhora els fa 
sentir protagonistes del seu propi 
procés de maduració.
aquest és el cas dels camps de 
treball, en els que aprendre i ser-
vir es fonen, gairebé de manera 
indestriable, en activitats de par-
ticipació col·lectiva que busquen 
el desenvolupament de valors as-
sociats a la implicació en projectes 
conjunts, a la sensibilització en-
vers el patrimoni natural i cultural, 
i a la convivència amb la diversitat, 
entre altres virtuts. Tot plegat en 

una acció directa que inclou es-
pais de reflexió per donar sentit 
a allò que es fa.
en una societat crítica i en crisi 
que, potser més que en altres 
èpoques, demana un plus d’es-
forç a l’educació, les ofertes cre-
atives de lleure poden conver-
tir-se en escenaris idonis perquè 
els joves i les joves demostrin la 
seva voluntat de no deixar les 
coses com les han trobat. Volen 
millorar el món, transformar-lo, 
fer-lo més habitable, i aquest 
canvi no està limitat a una o una 
altra època de l’any. 
les vacances són un moment 
d’una significació especial per 
construir i projectar aquests 
nous horitzons. aprenentatge 
servei, també a l’estiu.

aprenentatge servei, també a l’estiu


