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La crisi econòmica ha impactat de manera directa
sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya i les seves oportunitats vitals. En aquest context,
una part de la població jove catalana ha marxat a
l’estranger a cercar millors oportunitats laborals per
tractar d’assolir un projecte de vida autònom. L’emigració econòmica s’ha afegit a la creixent mobilitat
estudiantil internacional i a les persones joves que
havien marxat a treballar de forma voluntària per
guanyar experiència i conèixer noves cultures. Aquesta
emigració econòmica en molts casos no és desitjada
per les persones que la protagonitzen, i, per tant, cal
que les administracions públiques treballin per crear
les condicions favorables per al seu retorn.
El fòrum “Joves emigrants: costos i oportunitats socials” té un objectiu doble. D’una banda, pretén analitzar
les diferents vessants de l’emigració: veure quin és el
perfil dels qui han marxat i amb quines motivacions
van fer-ho, en quines condicions es viuen les diferents
experiències i quin valor aporta l’emigració a les persones joves en la seva trajectòria personal i professional.
D’altra banda, vol promoure una reflexió sobre els costos i les oportunitats que representa aquest fenomen
per a la societat catalana i de quina manera les administracions públiques, les empreses i la societat civil
poden actuar per facilitar l’experiència laboral internacional de les persones joves i, sobretot, per impulsar el
retorn d’aquelles persones que així ho desitgin.
En la jornada es presentaran els resultats del projecte
#eMOVIX, del programa RecerCaixa 2014, liderat per
la Universitat de Lleida amb la participació de l’Observatori Català de la Joventut. La recerca, que parteix de
l’experiència dels joves catalans universitaris emigrats
a Londres, ha estat publicada a la col·lecció Estudis de
la Direcció General de Joventut amb el títol L’emigrant
2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes
digitals. Una part de la recerca també ha estat publicada a la col·lecció Aportacions amb el títol Marxar per
tornar. L’adquisició de competències professionals en
l’emigració internacional de les persones joves.
El XIX Fòrum d’Estudis sobre la Joventut reflexionarà sobre aquestes qüestions, i, per fer-ho comptarà
amb la presència d’investigadors, representants de la
societat civil, de les administracions i el testimoni de
persones joves protagonistes d’aquesta experiència
que ha sacsejat amb tanta força a moltes famílies de
la societat catalana els darrers anys.

Objectius
— Conèixer les causes i les motivacions de l’emigració
juvenil en el context de crisi.
— Caracteritzar el perfil de l’emigració produïda en els
darrers anys.
— Analitzar els estereotips i prejudicis al voltant de
l’emigració juvenil.
— Generar debat sobre els costos i les oportunitats
d’aquest fenomen entre experts i participants.
— Saber quines són les reflexions de diferents protagonistes de projectes d’emigració.
— Fer emergir la diagnosi i les propostes d’actuació
de diferents actors (administracions, sector privat i
tercer sector).

Persones destinatàries
— Càrrecs electes i professionals de l’Administració,
especialment de l’àmbit de la joventut.
— Professionals de serveis d’orientació laboral.
— Professionals de serveis de mobilitat internacional.
— Membres d’organitzacions i col·lectius socials vinculats a la joventut.
— Personal investigador en l’àmbit de la joventut.

Inscripcions gratuïtes a través del formulari que trobareu a l’E-Joventut. Fins al 21 de novembre a les 12
hores. Places limitades.
L’organització facilita als assistents la possibilitat
d’allotjar-se i fer els àpats a l’Alberg de Sant Anastasi.
Consulteu les condicions en el formulari d’inscripció.
Podeu seguir la jornada a través de Twitter al perfil:
@joventutcat i a l’etiqueta #jovesemigrants

Dijous, 24 de novembre. Sala d’actes de la Universitat de Lleida (Plaça de Víctor Siurana, 1. Lleida)
17.30 h Acreditacions

“L’emigració dels joves graduats: impactes de la crisi”

18 h Inauguració

Raúl Ramos, economista a l’Institut de Recerca en
Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) de la
Universitat de Barcelona

Hble. Sra. Dolors Bassa, consellera del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya
18.15 h Conferència inaugural “L’emigració des de
Catalunya: aspectes demogràfics i prospectius”
(emissió en directe al web E-Joventut)
Anna Cabré, catedràtica de geografia humana de la
Universitat Autònoma de Barcelona

“L’adquisició de competències professionals en
l’emigració internacional de les persones joves”
Neus Alberich, antropòloga i tècnica d’Interculturalitat de
l’Agència Catalana de la Joventut
Moderació: Rafael Merino, sociòleg i director del Grup de
Recerca en Educació i Treball (GRET) de la Universitat
Autònoma de Barcelona

Presentació: Carles Feixa, catedràtic d’antropologia social
de la Universitat de Lleida
19.15 h Taula d’experts “Conseqüències i causes de
l’emigració juvenil”
“Factors d’expulsió i atracció en les migracions del
Mediterrani”
Elena Sánchez, doctora en ciència política per la
Universitat Pompeu Fabra i investigadora sènior del Centre
de Documentació Internacional de Barcelona (CIDOB)

Divendres, 25 de novembre. Auditori del CaixaFòrum de Lleida (Avinguda de Blondel, 3. Lleida)
9.30 h Acreditacions
10 h Ponència “L’emigrant 2.0. Emigració juvenil, nous
moviments socials i xarxes digitals” (emissió en directe
al web E-Joventut)
Carles Feixa, Joan Ganau, Francesc Solsona i Clara Rubio,
coautors de la recerca
Presentació: Montse Perals, directora de l’Observatori
Català de la Joventut de l’ Agència Catalana de la Joventut
11.30 h Pausa
12 h Taula rodona “Testimonis de l’emigració: vivències
dels protagonistes”
Núria Matencio, arquitecta. De Londres a Vic
Eric Morillo, cuiner. De Sabadell a Londres
Laia Turró, economista. De Molins de Rei a Londres
Moderació: Clara Rubio, antropòloga i pedagoga, experta
en mobilitat juvenil
14 h Dinar
16 h Taula institucional “Els reptes de l’Administració
i els agents socials en el suport a les persones joves
emigrants”
Una persona en representació del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies

Antoni Montserrat, secretari general de la Federació
Internacional d'Entitats Catalanes
Afra Blanco, portaveu nacional d’Avalot – Joves de la UGT
de Catalunya
Sara Forch, responsable del Programa d’Emigració i
Retorn de la Fundació Cecot Persona i Treball
Moderació: Àngels Piédrola, coordinadora del Pla
Nacional de Joventut de Catalunya de la Direcció General
de Joventut
17.30 h Síntesi “Recull de reflexions i propostes davant
els reptes de l’emigració juvenil”
Marta Vilalta, directora general de Joventut del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya
18 h Cloenda
Josep Ginesta, secretari general del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya

