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com és l’estiu dels adolescents i 
joves als camps de treball i casals 
Són programes que donen una gran possibilitat de treball educatiu 

PATriCiA JiMénEz / AnDrEU SAYó

la fundació Catalana de l’esplai 
fa prop de 20 anys que orga-
nitza projectes de camps de 

treball a Catalunya. des dels inicis 
amb els projectes de la ruta dels 
molins (Calldetenes) o els camps de 
treball per recuperar l’entorn cremat 
de can massaguer fins  a l’actualitat 
en que la fCe organitza 10 camps 
de treball s’ha fet un llarg camí. de 
l’experiència acumulada n’han sorgit 
iniciatives noves com son els Casals 
d’aprenentatge i servei per a joves. 

Des del 28 de juny s’han comen-
çat a desenvolupar-se els 10 pro-
jectes de camps de treball que la 
Fundació ha preparat per aquesta 
temporada d’estiu. La majoria de 
projectes es porten a terme a mu-
nicipis on la Fundació hi té algun 
equipament vinculat, però també 
n’hi ha en altres indrets on fins ara 
no hi ha hagut presència.

La Fundació organitza projectes 
per a joves catalans  de 14 a 17 
anys, per a voluntaris d’entre 18 i 
30 anys procedents de tot l’Estat i, 
finalment,  per a voluntaris de 18 
a 30 anys procedents d’arreu del 
món. En total, doncs, s’acull 216 
joves i adolescents que opten per 
destinar 15 dies de les seves vacan-
ces a participar un una iniciativa de 
desenvolupament comunitari que 
els permet combinar perfectament 
el espais de lleure amb els espais de 
treball desinteressat pel bé comú. 
Són una opció econòmica per als i 
les joves ja que és una activitat que 
està subvencionada en part, per la 
Direcció general de Joventut. 

La Fundació fa un esforç impor-
tant per tal que es duguin a terme 
aquests projectes adreçats als jo-
ves, que es veu recompensat amb 
una gran acceptació i amb l’enor-
me possibilitat de treball educatiu.

Casal “Joves pel Camí ral” de Begues. restauració d’una barraca de vinya amb la tècnica de la pedra seca

Quina valoració es fa des del parc de les tasques que 
porten a terme els voluntaris que participen als camps 
de treball?
La valoració és molt positiva, precisament per això hem 
volgut donar continuïtat a la col·laboració. Molts dels vo-
luntaris que hem tingut després han estat monitors de camps 
de treball, biòlegs, ornitòlegs... es tracta de plantar la llavor 
de la curiositat i de l’estima a la natura. 

Estefania Fentes 
tècnica del Parc 
natural de 
cap de creus

“Volem plantar la llavor de la curiositat i l’estima a la natura” 

dos exemples 
de camps per a joves

dos exemples 
de casals per a joves
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“joves pel camí ral”,  
a begues 

El Casal per a Joves de Begues està recuperant 
al llarg de les diferents edicions l’antic Camí ral 
que passa pel municipi, ara totalment abando-
nat i que conserva, al llarg del seu recorregut, 
elements patrimonials característics del garraf 
com marges de pedra seca i barraques de vinya. 
Els joves aprenen aquesta tècnica i recuperen 
el patrimoni.

“Enganxa’t al natuestiu”,  
a castelldefels

Els joves de Castelldefels ajuden a recuperar al-
guns elements de diferents ambients naturals prò-
xims: basses de fauna al Parc del garraf, retirada 
de tortugues exòtiques a la Bassa del Campus de 
la UPC i construcció de caixes-niu per a l’eriçó clar. 

“de cara a tramuntana” 
a selva de Mar

Del 15 al 29 de juliol, a Selva de Mar, en col-
laboració amb el Parc natural del Cap de Creus, 
25 joves de tot el mòn  recuperen els camins 
de pas tradicionals de la zona (amb les ca-
racterístiques formacions en pedra seca), fan 
inventaris de la posidònia marina, ajuden a 
sensibilitzar els usuaris de la platja i també 
col·aboren en el seu manteniment.

“El Montsec et Vol” 
a Àger (El Montsec)

També del 15 al 29 de juliol, 24 joves catalans 
recuperen l’antic pou de glaç de la vila d’àger, 
els camins tradicionals de la vila de la règola, 
fan el marcatge de l’excursió fins a Torre Escumó 
i promouen l’augment de la població de fauna 
amb la construcció de vedrunes de conills.

casals similars
als camps de treball
A partir de l’experiència acumula-
da en aquests 20 anys de camps de 
treball, des de fa 3 anys, la Fundació 
també organitza casals per a joves 
de 12 a 16 anys seguint la metodo-
logia d’Aprenentatge i Servei. 

En aquesta franja d’edat quan als 
joves no els resulta tan atractiu fer 
les tradicionals colònies d’estiu, 
hi ha l’opció de participar en un 
casal per a joves, amb els com-
panys i companyes del poble, en 
una iniciativa col·lectiva que a 
més de produir un benefici per al 
seu poble els permet relacionar-se 
amb els seus iguals i aprendre, 
mentre s’ho passen bé. A més, 
per a molts municipis petits que no 
disposen de grans infraestructures, 
és una molt bona solució per fomen-
tar que els joves es coneguin millor 
entre ells i creïn xarxa mentre parti-
cipen en un projecte comú.

Els casals per a joves tenen un fun-
cionament semblant a un casal con-
vencional, però amb la particulari-
tat que, durant el matí, es realitzen 
tasques d’intervenció en l’entorn, 
com es faria en un camp de treball. 
El grup de joves comparteixen els 
espais de vida quotidiana del mig-
dia i a la tarda es realitzen activitats 
lúdiques relacionades amb el pro-
jecte que es porta a terme durant 
el casal. 

Enguany, s’ha ampliat la oferta de 
casals per a joves a tres municipis 
on la Fundació hi té presència i col-
labora en diferents tasques amb els 
ajuntaments implicats. Els munici-
pis de Castelldefels, Begues i Sant 
Julià de Vilatorta són un exemple 
de com s’aposta  de manera clara 
des de l’ajuntament per donar sor-
tida a les activitats d’estiu per als 
adolescents.  ■

de platges amb escolars i voluntaris al Port de la Selva.
 
Quins son els principals atractius que poden interessar 
a un voluntari/a per decidir-se a participar en un camp 
de treball al Cap de Creus?
Hi ha dos pilars: la bellesa de l’entorn més la implicació de 
l’equip gestor del Parc. Aquí, no només trobes un paisatge 
molt potent i amb molta diversitat a nivell de flora i fauna, 
també trobes un patrimoni cultural increïble: dòlmens, pedra 
seca, tot el conjunt Santa Helena, Monestir de Sant Pere de 
Rodes, Sant Salvador... La implicació del Parc amb els vo-
luntaris és total: es preparen tallers, sortides... L’objectiu és 
que els voluntaris quan marxin ho facin satisfets: que hagin 
aprés què significa un Espai Natural Protegit i el perquè. 

El parc natural acull altres iniciatives vinculades al vo-
luntariat a banda dels projectes de camps de treball? 
Quants voluntaris/es col·laboren activament amb el parc 
al cap de l’any? 
A banda dels projectes de camps de treball, com el de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, organitzem algunes Jornades 
de voluntariat, sobretot centrades en l’extracció i tractament 
de flora exòtica com ara el Carpobrotus edulis popularment 
conegut com ungla de gat que forma un mant que no deixa 
créixer la flora autòctona: l’any passat varen col·laborar 
80 voluntaris del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona. També, es va poder obrir el Paratge 
de Tudela durant la Setmana Santa gràcies als informadors 
del Parc i a l’ajuda de 5 voluntaris.  Hem realitzat neteges 


