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Dossier temàtic:
mobilitat internacional juvenil per raons laborals i professionals
Aquest dossier temàtic és una selecció de la documentació disponible al Centre
de Documentació Juvenil, a la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la
Generalitat, al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, a les
biblioteques públiques de Catalunya i de recursos disponibles a Internet sobre
aquest tema.
Per ampliar informació sobre els nostres documents podeu consultar el catàleg
del Centre de Documentació Juvenil a la següent adreça:
http://benestar.gencat.cat/.content/documents/arxiu/cdj/codi_cataleg_CDJ.html
o bé posar-vos en contacte amb nosaltres:
Centre de Documentació Juvenil
C. Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 483 84 17
Fax 93 483 83 20
Horari de matins: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30h.
http://www.gencat.cat/joventut/centredocumentacio
cdj.bsf@gencat.cat
El Centre de Documentació Juvenil disposa d’una Base de dades de premsa
que recull les noticies publicades de temàtica relativa a Joventut, mitjançant la
qual, us podem elaborar un recull de premsa temàtic d’un període de tres
mesos.
Sistema de préstec:
Es poden deixar en préstec un màxim de 3 documents (llibres, DVD i/o CD) de
la biblioteca per un període de 15 dies prorrogable.
Les revistes estan excloses de préstec i les podeu consultar en el Centre de
Documentació Juvenil.
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Localització
BEG: Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya
CCUC: Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
BP:
Biblioteques públiques
- Aladí: catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals
(província de Barcelona)
- Argus: catàleg de les biblioteques públiques de Girona, Lleida,
Tarragona i Terres de l’Ebre
Mobilitat laboral
Possibilitat que té un treballador de canviar de lloc de treball, d'una empresa a
una altra o d'un mercat de treball a un altre.
Font: "Diccionari d’educació". A: TERMCAT, Centre de Terminologia. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2015.
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/132> [Consulta: 7 maig 2015]

Migració laboral
Moviment de persones que creuen la frontera per buscar una ocupació en un
país estranger.
Font: "Portal de inmigración de la UE. Glosario" [en línia]. A: Comisión Europea. Brusel·les: Comisión Europea (CE), 2012.
<http://ec.europa.eu/immigration/glosario_es> [Consulta: 7 maig 2015]
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1. Guies i reculls de recursos
Entitats de la Unió Europea: Servei EURES Barcelona [en línia].
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i
Ocupació, Servei Català d’Ocupació (SOC), 2015. [38] p.
<http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/_fitxers/EU_
RECURSOS_CAT.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Recursos d’informació sobre els Servies d’Ocupació de la Unió Europea: treball, legislació,
mobilitat, etc.

"Europa i mobilitat internacional". A: Barcelonès Jove.net. Biblioteca
de documents. Barcelona: Consell Comarcal del Barcelonès, 2015.
<http://www.barcelonesjove.net/biblioteca/Europa%20i%20mobilitat%20internacional>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Recursos per treballar i estudiar a Europa: activitats del Centre Europa Jove, beques i
pràctiques a l'estranger, programes europeus de joventut, mobilitat juvenil i migracions, treballar a
l’estranger (Europa i fora d’Europa), voluntariat.

"Guía de la movilidad" [en línia]. A: Ma Voie pro Europe: portal
europeo para la movilidad de los jóvenes de la formación profesional.
Paris (França): ONISEP (Office national d’information sur les études et
les professions), 2015.
<http://mavoieproeurope.onisep.fr/es/guia-de-la-movilidad> [Consulta: 7 maig 2015]
Conté:
- "Prácticas con programa".
<http://mavoieproeurope.onisep.fr/es/guia-de-la-movilidad/practicas-con-programa>
[Consulta: 7 maig 2015]
- "Prácticas sin programa".
<http://mavoieproeurope.onisep.fr/es/guia-de-la-movilidad/practicassin-programa>
[Consulta: 7 maig 2015]
- "Oportunidades de trabajo".
<http://mavoieproeurope.onisep.fr/es/guia-de-la-movilidad/oportunidades-de-trabajo>
[Consulta: 7 maig 2015]
- "Voluntariado".
<http://mavoieproeurope.onisep.fr/es/guia-de-la-movilidad/voluntariado> [Consulta: 7 maig 2015]
- "Idiomas en el extranjero".
<http://mavoieproeurope.onisep.fr/es/guia-de-la-movilidad/idiomas-en-el-extranjero>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Les experiències de mobilitat poden ser de llarga o curta durada i provenir d'un marc
institucional o d'una iniciativa individual. No hi ha regles rígides: cadascú tria la seva mobilitat segons
la seva motivació i el context. Hi ha moltes raons per marxar a l'estranger: aprendre un idioma,
descobrir una altra cultura, conèixer nova gent, tornar-se més curiós, veure un país, ser més obert
davant els altres, guanyar experiència, adquirir nous mètodes de treball, millorar el currículum,
comptar amb nous avantatges per a la inserció professional.
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Guia de mobilitat internacional per a joves [en línia]. Sant Feliu de
Llobregat: Consell Comarcal del Baix Llobregat, Servei Comarcal de
Joventut, 2012. 26 p.
<http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/joventut/pdf/mobilitat2012.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Aquesta guia pretén donar informació clara i senzilla sobre les diferents opcions que
existeixen actualment per a que els/les joves puguin marxar a estudiar o a treballar a l’estranger.

Guia jove de mobilitat a l’estranger [en línia]. Manresa: Consell
Comarcal del Bages, 2008. [16] p.
<http://www.cae.cat/upload/documents/sapsk-guia1-guia-jove-de-mobilitat-a-l-estranger.pdf>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Guia orientativa amb idees, consells i recomanacions per facilitar la recerca d’informació al
jovent sobre aquesta temàtica. Està estructurada en tres parts: un primer apartat amb preguntes i
recomanacions a tenir en compte abans de marxar; un segon apartat específic sobre “treballar i
aprendre a l’estranger”; i finalment, un tercer vinculat a “estudiar a l’estranger”

"Guia jove treballar a l’estranger" [en línia]. A: Barcelonès Jove.net.
Informació jove. Guies joves. Barcelona: Consell Comarcal del
Barcelonès, 2015.
<http://www.barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-jove-treballar-lestranger> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Marxar a treballar a l’estranger porta un procés de temps, és un projecte que necessita una
planificació i on s’hauran de definir uns objectius clars. Per això és interessant reflexionar sobre
aquestes qüestions: on es vol anar?; quan i per quant de temps?; quin és l’objectiu: perfeccionar un
idioma, adquirir experiència professional, conèixer altres cultures, etc.?; treballant és la millor
manera?; es tenen els coneixements bàsics de la llengua del país de destí?; quines feines es poden
fer? funció dels teus objectius es pot marxar a treballar a l’estranger de tres maneres diferents: 1)
feina qualificada, 2) feina no qualificada/temporal, 3) pràctiques remunerades o sense remunerar.

¿Listo para dar el paso?: lo que necesita saber sobre la vida y el
trabajo en el extranjero y mucho más. Luxemburg: Unión Europea,
2014. 185 p. (La Europa social). ISBN 978927926929-5,
9789279313080 (pdf), 9789279313622 (epub).
També disponible en línia: <http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/Eures.pdf>

[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Aquest document està adreçat a tot aquell que consideri la possibilitat d'anar-se'n a viure i
treballar a un altre país, o de desplaçar-se a diari a un país veí i convertir-se en treballador
transfronterer. Inclou consells sobre com buscar i demanar treball en cada un dels estats membres de
la Unió Europea (UE), més Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa. Aquest document és un producte
d'EURES, la xarxa europea d'ocupació creada el 1993 per promoure i posar en pràctica el principi de la
lliure circulació de treballadors de la Unió Europea.
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Mobilitat internacional: butlletí Infojove BCN [en línia]. Núm. 51 (feb.
2014)-Núm. 75 (maig 2015). Barcelona: Ajuntament de Barcelona,
Regidoria d’Adolescència i Joventut, 2014-2015. Quinzenal.
<http://issuu.com/joventutdebcn/stacks/2654bf3ea57049d9b350749e5315d6c4> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Butlletí quinzenal que informa sobre els recursos i les oportunitats que tenen els i les joves per a
realitzar estades d'estudis, feina, pràctiques o voluntariat principalment a Europa (però també arreu del
món): convocatòries de beques per a estudiants, ofertes laborals, pràctiques a empreses, voluntariats. A
més a més, recull pàgines web, esdeveniments o concursos vinculats a la mobilitat juvenil.

Mobilitat internacional juvenil per raons laborals i professionals:
dossier de premsa. [en línia]. Barcelona: Centre de Documentació
Juvenil, 2015. 2 vol.
Conté:

II. "Període: Del 13/12/2014 al 23/02/2015". [22] p.
<http://benestar.gencat.cat/web/.content/documents/arxiu/cdj/dossiers_premsa/Mobilitat_internacion
al_juvenil_raons_laborals_professionals_I.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]
II. "Període: Del 19/03/2015 al 01/05/2015". [23] p.
<http://benestar.gencat.cat/web/.content/documents/arxiu/cdj/dossiers_premsa/Mobilitat_internacion
al_juvenil_raons_laborals_professionals_II.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Recull de notícies aparegudes els darrers mesos sobre l’emigració dels joves catalans i
espanyols a l’estranger.

Obrint horitzons: treballar, estudiar… a Europa!: oportunitats laborals i
de formació per a joves a la Unió Europea [en línia]. Oficina d’Europa i
Estratègia Internacional, Direcció de Relacions Internacionals.
Barcelona: Diputació de Barcelona, 2014. 25 p.
<http://www.diba.cat/documents/228621/11215412/Obrint+horitzons_+treballar+estudiar++a+Europa
+%282%29.pdf/423b7987-9b32-4bfc-921f-681a7c4513dd> [Consulta: 7 maig 2015]
<http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/Obrint%20horitzons_%20treballar%20estud
iar%20%20a%20Europa%20%282%29.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Recull de les eines i oportunitats de mobilitat internacional que la Unió Europea (UE) posa a
l'abast de la joventut, tenint en compte les línies d'actuació pel període 2014-2020.

"Orientació per viure i treballar a l'estranger" [en línia]. A: Generalitat
de Catalunya. Departament de la Presidència. Secretaria d’Afers
Exteriors i de la Unió Europea. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
2015.
<http://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comunitats_catalanes_de_l_exterior/orientacio_pe
r_viure_i_treballar_a_l_estranger> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Recull d'enllaços a webs institucionals i de diferents comunitats catalanes de l'exterior amb
informació pràctica per aquells ciutadans i ciutadanes interessats en viure i treballar a l'estranger,
facilitada per: la Generalitat de Catalunya, les comunitats catalanes de l'exterior, la Unió Europea, i el
Ministeri d'Afers Exteriors.
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"Treballar a l'estranger" [en línia]. A: Jove.cat. Treball. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Direcció General de Joventut, 2015.
<http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/treballar_a_l_estranger> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Aprendre un idioma, conèixer un altre país i passar les vacances treballant en un altre
ambient són motius que poden portar a treballar a l'estranger. Anar a treballar a fora una temporada
sempre és una experiència personal enriquidora. Des d'aquesta secció s’ofereix accés a tota la
informació facilitada per la Direcció General de Joventut per anar a treballar a l'estranger.

"Treballar a l'estranger" [en línia]. A: Universitat Autònoma de
Barcelona. Estudiants i titulats. Bellaterra: Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), 2015.
<http://www.uab.cat/web/estudiants-i-titulats/treballar-a-l-estranger1287470958811.html?setletertype=_a:0> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Per a totes aquelles persones que vulguin tenir una experiència professional internacional, hi
ha diferents portals i recursos per trobar feina en altres països. En aquest apartat es troben
oportunitats a través de tres tipus de cerques: països de destinació, estudis cursats a la UAB, portals
mundials de recerca i d’orientació per a la carrera professional.
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2. Articles i monografies
2.1. Catalunya
ÀLVAREZ, MARCOS; BREDA, MARINA. "L’èxode del talent" [en línia].
Vilaweb. Cetrencada. Notícies (24.05.2012). Barcelona: Partal,
Maresme & Associats.
<http://www.vilaweb.cat/noticia/4014178/20120524/lexode-talent.html> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Crisi: la paraula la llegim, l’escoltem, la patim, la comentem, la critiquem i la fem ressonar
incomptables vegades al llard del dia. I per a la generació de joves que passa per ser la més preparada
de la història es tradueix en una altra: estranger. Precarietat laboral, una feina que no s’adequa als
seus estudis, atur in crescendo, hipoteques impossibles d’assumir i salaris molt per sota del què
s’espera després d’invertir anys (i diners) en formació. Davant aquests fenòmens, cada vegada són
més els joves que opten per marxar en busca d’una oportunitat laboral que aquí no troben.

Butlletí de joves i mercat de treball [en línia]. Barcelona: Generalitat
de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupacio, Observatori
d’Empresa i ocupació, 2010-2015. Quadrimestral.
<http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/obs_focus/obs_colectius_socials/obs_joves_i_mercat
_de_treball> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Butlletí amb dades estadístiques sobre l’ocupació i l’atur juvenil a Catalunya segons
l’Enquesta de població activa (EPA).

L’EMIGRACIÓ DES DE CATALUNYA: NOUS REPTES EN LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT
(2014: BARCELONA, CATALUNYA). L’Emigració des de Catalunya: relatoria
de la conferència: 29 d’abril de 2014 [en línia]. Barcelona: Centre
d’Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB), 2013.
21 p.
<http://www.cidob.org/ca/content/download/36247/575153/file/INFORME_RELATORIA+CONFERENCIA_a
bril+2012.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Les conseqüències del nou cicle migratori a Catalunya poden obligar a replantejar el model
social i econòmic en tot el territori. Segons els últims estudis de l'Institut Nacional d'Estadística (INE),
Catalunya ha deixat de ser un país receptor d'immigració i la tendència migratòria s'ha revertit a causa
d'un fort augment de l'emigració. La necessitat de trobar solucions a la nova dinàmica demogràfica va
ser la pedra angular sobre la qual es va desenvolupar el seminari "L’emigració des de Catalunya".

Fes una volta: #torna canviada [en línia]. Barcelona: Lafede.cat:
organitzacions per a la justícia global, 2015. 1 p.
<http://www.lafede.cat/wp-content/uploads/2015/01/Full_Informatiu_web_.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Informació d’entitats que organitzen viatges, camps de treball i experiències de voluntariat
relacionats en projectes de cooperació al desenvolupament.
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Generació JESP: joves emigrants sobradament preparats [en línia].
Barcelona: Avalot, Joves de la UGT de Catalunya, 2012. 9 p.
<http://www.avalot-proves.net/images/stories/generaci_jesp_2012.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: En els darrers tres anys més de 10.000 joves catalans han emigrat per treballar a l’estranger.
Les dades dels catalans residents a l’estranger augmenten i concretament la franja de 15 a 34 anys ha
passat dels 35.547 el 2009, als 45.977 actuals. Els joves representen la quarta part dels catalans que
han emigrat, i l’augment és d’un 30% en els darrers tres anys. El 42% d’aquests joves que marxen ho
fan a països d’Europa (França, Alemanya, Andorra i Suïssa) i la segona destinació és Llatinoamèrica,
seguida dels Estats Units d'Amèrica, Àsia i Àfrica.

Generació JESP: joves emigrants sobradament preparats [en línia].
Barcelona: Avalot, Joves de la UGT de Catalunya, 2013. 11 p.
<http://www.avalot-proves.net/images/stories/generaci_jesp__maig2013.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: S’analitza la marxa del país de joves professionals qualificats. Destaca l’augment d’un 10,3%
de l’atur entre els titulats universitaris i, en conseqüència, del perfil del jove que en acabar els estudis
se’n va fora a la recerca d’una oportunitat, o que ja fa temps que està titulat i no troba feina. Per altra
banda, un 45% dels joves ocupats té un lloc de treball per sota de les seves qualificacions amb sous
baixos. El nombre de joves catalans que han marxat a l’estranger s’ha incrementat en un 42,4% entre
el 2009 i el 2013. Destaca el fet que dels 50.640 joves que se n’han anat, un 40% són originaris de la
ciutat de Barcelona.

Generació JESP: joves emigrants sobradament preparats [en línia].
Barcelona: Avalot, Joves de la UGT de Catalunya, 2014. 14 p.
<http://www.avalot-proves.net/wp/download/Informes/GENERACIÓ%20JESP_%202014.pdf>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Malgrat que entre els anys 2013 i 2014, l’atur entre els titulats universitaris disminueix
lleugerament (un 1%) el cert és que l’increment en el total de joves catalans que marxen a l’estranger
és del 9,24%, com indica el Butlletí de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Des de l’any 2009 fins al
2014 s’ha incrementat en un 55,62% el nombre de joves emigrants catalans. En total, en cinc anys hi
ha 19.772 joves més residint a l’estranger. En aquest darrer segon trimestre, l’atur de llarga durada
entre els i les joves catalans ha arribat al 17,4%, augmentant des del primer trimestre del 2014
(17,0%), situant-se gairebé 4,9 punts per sobre de la resta de la població.

Informa’t sobre treballar a Europa [en línia]. Sabadell: Ajuntament de
Sabadell, Sabadell Atenció Jove (SAJ), 2008. 28 p.
<http://ca.sabadell.cat/SAJ/d/0408-treballar-eu-.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Les estades laborals representen un valor afegit en la pròpia experiència professional i
personal. Cada vegada son més els joves que decideixen fer una estada de pràctiques o laboral a un
país europeu. Però abans de marxar s'han de tenir en compte un seguit d'aspectes i s’han de conèixer
els recursos de mobilitat laboral juvenil que hi ha a l’abast.
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MÁRQUEZ, TERESA. "Sprechen Sie Deutsch: [veniu a alemanya, joves¡]".
Presència (19 maig 2013), any XLVIII, núm. 2151, p. 1, 4-7 (Dossier).
Girona: Revista Presència. ISSN 0032-7689.
També disponible en línia (per subscripció):

<http://www.elpuntavui.cat/paper/edicio/35/2013/05/19.html> [Consulta: 7 maig 2015]
Localització: BEG (Centre de Documentació Juvenil); CCUC
Resum: L'aprenentatge de l'alemany es dispara entre els joves, disposats a buscar a Alemanya el lloc
de treball que a Catalunya no troben. Alemanya torna a ser, cincuanta anys després, la terra promesa
per a molts joves catalans que necessiten treballar i aquí no troben cap feina.

RUBIO ROS, CLARA. Londres, terra promesa: l’emigració de joves
universitaris titulats catalans a Londres = London: the promised Land:
emigration of young graduated catalan people to London [en línia].
Girona: Universitat de Girona, 2013. 56 p. (Treballs de màsters i
postgraus). Treball del Màster Interuniversitari Joventut i Societat
(MIJS).
<http://hdl.handle.net/10256/8706> [Consulta: 7 maig 2015]
Publicació relacionada:
- RUBIO ROS, CLARA. "Londres, tierra prometida: la emigración de jóvenes titulados universitarios
catalanes a Londres" [en línia]. Perifèria: revista de recerca i formació en antropologia (des. 2013),
vol. 18, núm. 2, p. 158-174. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament
d’Antropologia Social i Cultural.
<http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol18-n2-rubio> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: L’alta taxa d’atur juvenil a Catalunya i la precarització persistent del mercat laboral per als
joves, han provocat que molts d’ells es plantegin marxar a l’estranger. Segons l’INE, al 2012 van
emigrar 10.791 catalans i el 35,7% eren joves d’entre 16 i 34 anys. El Regne Unit va ser la tercera
destinació preferida. La globalització ha difuminat les fronteres i ha obert els horitzons a empreses i
treballadors. Aquesta investigació estudia el cas de 10 joves catalans amb titulacions universitàries
que han marxat a Londres a la recerca d’aquesta experiència internacional, tot desitjant assentar les
bases d’una carrera professional exitosa. El focus d’estudi és conèixer les motivacions de l’emigració
que han trobat a la ciutat anglesa i quines són les expectatives de futur.
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2.2. Estat espanyol
ALCONCHEL MORALES, GABRIEL; MUÑOZ SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL. "El Exilio
económico de los jóvenes". Temas para el debate (juny 2013), núm.
223 p. 16-18 (Tribuna libre). Madrid: Sistema. ISSN 1134-6574.
També disponible en línia: <http://www.fundacionsistema.com/media/PDF/TribunaT223.pdf>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: L’Estat espanyol té un problema greu: la seva incapacitat per a integrar econòmica i
socialment a la població jove. I una societat que no garanteix uns estàndards mínims a les seves
generacions venidores corre perill de desintegrar-se. Ni "mobilitat exterior", ni "esperit aventurer", ni
"motiu d'orgull". Tot que hi ha qui intenta ocultar-ho per eludir la seva responsabilitat, i veu en la
marxa a l'estranger una vàlvula d'escapament a la creixent pressió social, la sortida de milers de joves
no és una alternativa romàntica, sinó més aviat una condemna.

Juventud
necesaria:
DE MARCO. STEFANO; SORANDO, DANIEL.
consecuencias económicas y sociales de la situación del colectivo joven
[en línia] Madrid: Consejo de la Juventud de España, 2015. 65 p.
<http://www.juventudnecesaria.es/wp-content/uploads/2015/02/JUVENTUD-NECESARIA-Informecompleto.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]
Localització: BEG (Centre de Documentació Juvenil)
Resum: Aquest informe retrata una generació marcada per la desocupació, la precarietat, la
sobrequalificació, l'emancipació tardana i l'emigració. Entre les principals aportacions d'aquesta recerca
hi ha el càlcul del cost per a les arques de l'Estat de l'emigració juvenil. Els investigadors el situen en
una forquilla entre entre el 4,5% i el 5,6% del PIB de cada any. El Consell de la Joventut sosté amb el seu
el seu estudi la tesi que "l'abandonament del futur dels joves amenaça la sostenibilitat de l'Estat del
benestar espanyol". Per mesurar l'impacte econòmic de la "fugida de cervells", els investigadors han
pres com a referència els 43.600 joves que van marxar a viure a l'estranger l'any 2013.

"Experiències europees. Llistat d’experiències: treballar" [en línia]. A:
Barcelonès Jove.net. Centre Europa Jove. Barcelona: Consell
Comarcal del Barcelonès, 2015.
<http://www.barcelonesjove.net/europa/experiencies?tid=3528> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Aquí s’expliquen tot un seguit d'experiències en les que han participat joves del Barcelonès.
L'objectiu d'aquest apartat és demostrar que és posible participar en el programa Joventut en Acció o
tenir experiències formatives o laborals a Europa.
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IZQUIERDO, MARIO; JIMENO, JUAN FRANCISCO; LACUESTA, AITOR. "Los Flujos
migratorios en España durante la crisis" [en línia]. Boletín económico
(set. 2014), núm. 9/2014, p. 53-62. Madrid: Banco de España.
<http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomic
o/14/Sep/Fich/be1409-art5.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: En aquest article s'analitzen els fluxos migratoris a l’Estat espanyol. Es descriuen breument
les fonts de dades disponibles per al seu mesurament i els desenvolupaments migratoris més recents,
en termes tant d'entrades com de sortides de població. Es presenten els resultats de les estimacions
realitzades sobre els determinants dels fluxos migratoris, amb especial interès en les diferències entre
la població nacional i l'estrangera. S'analitzen els canvis en la composició per educació de les recents
sortides de població.

IZQUIERDO, MARIO; JIMENO, JUAN FRANCISCO; LACUESTA, AITOR. "Spain:
from immigration to emigration?". Madrid: Banco de España, 2015.
39 p. (Documentos de trabajo; 1503). ISSNe 1579-8666.
També disponible en línia:

<http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/
15/Fich/dt1503e.pdf > [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Des de l'inici de la gran recessió de la taxa d'atur a l’Estat espanyol ha augmentat en gairebé un
un 18%. La crisi de l'atur està afectant a tots els grups de la població, incloent el més alt nivell d'educació;
però és encara més greu per a la població estrangera, la taxa d'atur s'acosta al 40%. Aquesta situació
segueix un període dels fluxos d'immigració molt altes (1995-2007) que fixen el nombre d'estrangers que
viuen a l’Estat espanyol al 11% de la població. Aquest treball documenta les característiques dels últims
fluxos migratoris cap a l’Estat espanyol i compara com els ciutadans estrangers i espanyols s'estan
movent a l'estranger i en totes les regions espanyoles en resposta a la crisi de la desocupació.

Los Jóvenes y la movilidad: un conjunto de oportunidades: dossier de
apoyo [en línia]. Madrid: Caja Madrid Obra Social, 2011. [19] p.
<http://www.espaciorientacion.es/2011/01/los-jovenes-y-la-movilidad> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Dossier que ofereix informació ampliada per a enriquir el gran debat final que va ser el colofó
de Aulaforo Caja Madrid 2010-2011, el programa educatiu d'Obra Social Caja Madrid que ha portat el
debat a les aules de l'ESO sobre les oportunitats, implicacions i avantatges que suposa la mobilitat, en
un any, 2011, que ha estat designat com a Any Europeu del Voluntariat. L'edició que ara culmina ha
comptat amb la participació de 19.500 alumnes de Secundària de 411 centres escolars de set
comunitats autònomes.
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"Migraciones exteriores desde 2008 (primer semestre 2014
provisional)" [en línia]. A: INEbase: operaciones estadísticas:
clasificación por temas. Madrid: Instituto Nacional de Estadística
(INE), 2014.
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/p277/prov/e01/&file=pcaxis>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: L'estadística de migracions exteriors de l’INE proporciona una aproximació estadística dels
fluxos migratoris de l’Estat espanyol, de cada comunitat autònoma i de cada província amb l'estranger.
Els seus resultats estan desagregats per mes d'ocurrència, sexe, any de naixement, edat, país de
nacionalitat i país de naixement del migrant i país d'origen i destinació de la migració i guarden
completa consistència amb les xifres de població i les estadístiques del moviment natural de la població

NAVARRETE MORENO, LORENZO (dir.). La Emigración de los jóvenes
españoles en el contexto de la crisis: análisis y datos de un fenómeno
difícil de cuantificar [en línia]. Madrid: Instituto de la Juventud, 2014.
246 p.
<http://www.injuve.es/observatorio/economia-consumo-y-estilos-de-vida/emigracion-de-jovenes-en-lacrisis> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Aquest treball aborda l'evolució del projecte migratori dels joves espanyols a països de
l'entorn europeu i d’altres latituds, com un procés recent, que tot just ha començat. També l'interès de
la investigació se situa en els efectes de les experiències migratòries dels joves en els països de
destinació, tant en les seves pròpies expectatives, com en les dels seus familiars i els seus grups
socials. Potser, ens trobem amb que aquests joves representen una avançada, que un cop instal·lada
produirà un efecte crida entre els seus coetanis; o potser tingui en el futur, en cas quel’Estat espanyol
vagi sortint de la crisi, un retorn en condicions diferents a altres migracions anteriors.

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ANTONIO JESÚS. Guía destino Europa [en línia].
Vitoria-Gasteiz: Departamento de Educación, Política lingüística y
Cultura, 2012. 201 p.
<http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7657/es/contenidos/noticia/elkarrizketa_mugikor_12/
es_elkar/adjuntos/europa_helmuga_c.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]
Localització: BEG (Centre de Documentació Juvenil)
Resum: Durant els darrers anys la mobilitat juvenil ha estat motiu d’investigació i un dels temes amb
més èxit dels cursos de formació impartits per l’Observatorio Vasco de la Juventud (OVJ). Per aquest
motiu, l’OVJ ha decidit transformar el material d’aquests cursos en una guia de mobilitat que sigui
accessible a totes les persones interessades en moure’s per Europa. L’objectiu de la Guía destino
Europa és oferir a joves, professionals i famílies informació pràctica i exhaustiva sobre els recursos i
possibilitats que ofereix la Unió Europea en qüestions de mobilitat (treball, formació, idiomes,
voluntariat, etc.).
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SANTOS ORTEGA, JUAN ANTONIO. "Fuga de cerebros y crisis en España:
los jóvenes en el punto de mira de los discursos empresariales".
Áreas: revista internacional de ciencias sociales (2013), núm. 32, p
125-137. Murcia: Universidad de Murcia, Facultad de Economía i
Empresa. ISSN 0211-6707, ISSNe 1989-6190.
També disponible en línia: <http://revistas.um.es/areas/article/view/192331> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Aquest article analitza el fenómen de la fugida de cervells en el marc de l'actual crisi a l’Estat
espanyol. Aquest procés suposa una mutació ulterior de la precarietat que els joves ja vivien i que ara
es converteix en una nova dimensió de la precarietat: la de la migració qualificada ampliada. Es
revisen les dades estadístiques i s'estudien tres de les declinacions d'aquest episodi de fugida: la
mediàtica, la política i l'empresarial. Aquesta última centra l'interès ja que la hipòtesi que es manté és
que la fugida s’ha d'interpretar en el marc dels discursos empresarials sobre la mobilitat del talent.
Aquests discursos estan dirigits a l'activació de la mà d'obra qualificada, universitària.

SANTOS ORTEGA, JUAN ANTONIO; MUÑOZ RODRÍGUEZ, DAVID. "Fuga de
cerebros y biografías low cost: nueva etapa en la precarización de la
juventud". Recerca: revista de pensament i anàlisi (2015), núm. 16,
p. 13-33. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, Departament de
Filosofia i Sociologia. ISSN 1130-6149, ISSNe 2254-4135.
També disponible en línia: <http://www.e-revistes.uji.es/index.php/recerca/article/view/1402>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: La normalització de la precarietat entre les persones joves està entrant en el que sembla una
nova fase. De la mà de, entre altres factors, els discursos empresarials i la teoria del capital humà,
estem assistint a una volta de rosca en la pressió sobre la joventut: ja no n'hi ha prou amb la recerca
"activa" d'ocupació, ara cal invertir en un mateix com "empresari de si mateix" i, en aquesta lògica, si
cal s'ha d'optar per la "mobilitat internacional". Presentem una revisió teòrica i conceptual al voltant
del que es coneix com a fugida de cervells i la seva justificació discursiva. Estem davant d'un procés
que probablement deixarà una marca important en una generació que ha vist truncades les seves
possibilitats de transició a situacions estables, idealment identificades amb el món adult.

SANTOS ORTEGA, JUAN ANTONIO. "La fuga de cerebros, versión neoliberal:
'adaptar el talento a la empresa global'". Le Monde diplomatique en
español (feb. 2014), núm. 220, p. 26. València: Ediciones
Cybermonde. ISSN 1888-6434.
També disponible en línia: <http://www.medelu.org/La-fuga-de-cerebros-version> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Abans que l'oblit mediàtic relegui el tema de la "fugida de cervells" a les golfes de la
memòria, convé rescatar algunes idees abocades, aquests últims mesos, al voltant de la falta
d'expectatives laborals dels joves espanyols i la seva sortida a l'estranger. En paral·lel, també s'ha
difós una narrativa destinada als estudiants universitaris, en la qual es defineix l’"activació
universitària" com un model d'acord amb la recerca de mobilitat de les empreses. De manera que la
fuga de cervells queda, tal i com es presenta a l'opinió pública, com un estigma difícil d'esborrar per
als joves espanyols: el d'una "generació en fugida".
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SERRA, BENJAMÍN. Sobradamente preparado para limpiar váteres en
Londres: la voz esperanzada de un juventud dispuesta a ganar la
batalla del futuro. Barcelona: Península, 2014. 221 p. (Atalaya). ISBN
9788499423630.
Localització: CCUC; BP (Aladí), BP (Argus)

Resum: L’autor explica en aquest llibre la seva experiència a Londres, ciutat a la que va marxar a la
recerca de la feina que no trobava a l’Estat espanyol. ''Hola. Em dic Benjamí Serra. Tinc dues carreres i
un màster i netejo WCs ''. Així resava l'inici del text q ue va publicar l'autor en els seus perfils de
Twitter i Facebook i que va convertir la publicació en un fenomen viral a les xarxes socials. En ell
posava de manifest la realitat que viuen milers de joves espanyols sobradament preparats. Joves que
no han pogut trobar una feina en finalitzar els seus estudis i s'han vist en l'obligació d'emigrar a altres
països i desenvolupar treballs per als quals estan massa qualificats.
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2.3. Europa
BLOSSFELD, HANS-PETER [et al.]. Young workers, globalization and the
labor market: comparing early working life in eleven countries.
Cheltenham: Edward Elgar, 2008. XX, 370 p. ISBN 9781847209528.
Localització: CCUC

Resum: Examina les possibilitats del mercat de treball dels adults joves als Estats Units d’Amèrica
(EUA) i deu països europeus durant el període 1980-2005. Explora quins grups es veuen especialment
afectats per l'augment de la inseguretat d'ocupació. Discuteix si les relacions de treball flexibles són un
fenomen temporal en el començament de la carrera de les persones o si els mercats laborals canvien
perquè les relacions laborals flexibles estan tenint èxit en forma permanent en el mercat laboral amb
l'entrada de noves subjectes.

BORGHANS, LEX; GOLSTEYN, BART H.H. Job Mobility in Europe, Japan and
the U.S. [en línia]. Bonn (Alemanya): Forschungsinstitut zur Zukunft
der Arbeit (IZA), 2010. 40 p. (Discussion paper; 5386).
<http://ftp.iza.org/dp5386.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Descriu els patrons de mobilitat d'ocupació dels graduats universitaris d’11 estats de la Unió
Europea (UE), el Japó i els Estats Units d’Amèrica (EUA) durant els tres primers anys després de la
graduació. Considera que els titulats universitaris nord-americans tenen més llocs de treball que els
graduats europeus, la mobilitat laboral al Japó és només una mica més baixa que la mitjana europea, i
hi ha grans diferències en la mobilitat laboral dins d'Europa.

CAIRNS, DAVID (ed.). Youth on the move: european youth and
geographical mobility [recurs electrònic]. Wiesbaden (Alemanya): VS,
Verlag
für
Sozialwissenschaften,
2010.
125
p.
ISBNe
9783531923314, ISBN 9783531168616.
Localització: CCUC

Resum: Aquest llibre explora diversos aspectes importants de la mobilitat geogràfica dels joves a
l’Europa avui en dia. Es discuteixen temes importants com la migració laboral i d’estudi juntament amb
la consideració dels significats de les diferents formes de mobilitat: estades a curt termini i a llarg
termini, viatges relacionats amb la recerca de feina i per evitar l'atur, circulació entre els diferents
estats membres europeus i estades en altres llocs. Es destaca la rellevància de les identitats nacionals
i extra-nacionals en els moviments transnacionals, la importància de les xarxes familiars i de
companys en la mediació dels moviments migratoris i l'impacte dels factors més amplis sobre els
patrons de mobilitat, incloent el desenvolupament econòmic regional i nacional.
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La Competición global por el talento: movilidad de los trabajadores
altamente cualificados. Madrid: Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP), 2009. 185 p. (Estudios y documentos). ISBN
9788473512909.
Localització: BEG (Escola d’Administració Pública de Catalunya); CCUC

Resum: Aquesta publicació ofereix, en el marc de la literatura analítica, les dades disponibles més
recents i les polítiques i avaluacions més significatives adoptades per alguns països membres i
observadors de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Es tracten
les dimensions, significació i implicacions polítiques dels fluxos internacionals dels recursos humans en
ciència i tecnologia. Amb això es pretén fer arribar als països membres una millor comprensió de les
dimensions de la mobilitat d’aquests recursos, especialment científics, enginyers i investigadors, i el
ventall de polítiques disponibles per gestionar i orientar aquesta mobilitat. Per això es porta a terme
l'anàlisi conjunt de la mobilitat internacional.

Diccionario sobre migración y asilo 2.0: un instrumento para una
mayor comparabilidad [en línia]. Luxemburg: Unió Europea (UE),
2012. 217 p. ISBN 9789279213878.
<http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion/glosario/EMN_Glossary_ES_Version.pdf>
Consulta: 24 abrl 2015],
<http://dx.doi.org/10.2837/76123> [Consulta: 7 maig 2015]
Inclou:
- Acuerdo de Schengen y Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen. P. 17.
- Asociación de movilidad. P. 26.
- Captación de cerebros. P. 29.
- Circulación de cerebros. P. 33.
- Derecho a la libre circulación. P. 49.
- Fuga de cerebros. P. 88.
- Libre circulación. P. 102.
Resum: L'objectiu d'aquest diccionari és, entre d'altres, millorar la comparabilitat entre els estats
membres a través de la utilització i l'acord comú dels termes i les definicions que s'hi inclouen. La
Xarxa Europea de Migracions (EMN) contribueix a satisfer les necessitats d'informació de les
institucions comunitàries i de les autoritats i institucions dels estats membres proporcionant informació
actualitzada, objectiva, fiable i comparable en matèria de migració i asil, amb la intenció de recolzar
l'acció política de la Unió Europea (UE) en aquests àmbits.

EUROPEAN YOUTH FORUM. Volunteering charter: european charter on the
rights and responsibilities of volunteers [en línia]. Brusel·les
(Bèlgica): European Youth Forum, 2012. 15 p. ISSN 2032–9938.
<http://www.youthforum.org/assets/2014/04/volunteering-charter-en.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Per definir els drets dels voluntaris, es va establir la Carta dels drets i responsabilitats dels
voluntaris, que orienta sobre els drets i les responsabilitats que els voluntaris i les organitzacions que
gestionen el voluntariat han d'emprendre i defineix les funcions de les autoritats a tots els nivells.
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EUROPEAN YOUTH FORUM. GENERAL ASSEMBLY (2014: CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA). Resolution on easing access to visas for more youth
mobility [en línia]. Brusel·les (Bèlgica): European Youth Forum, 2014.
<http://www.youthforum.org/microsite-news/mobility-resolution-adopted-at-the-european-youth-forumgeneral-assembly> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Aquesta resolució descriu l'estat de la situació dels processos de visat que estan afectant el
moviment dels joves a Europa i crida els membres del Fòrum de la Joventut de prendre mesures
urgents. Actualment, la Directiva sobre les condicions d'entrada i residència de nacionals de tercers
països a

efectes d'investigació, estudis,

intercanvi

d'alumnes,

pràctiques

no

remunerades

i

remunerades, el voluntariat, l'anomenada Directiva de Visa està sent discutida en el Consell de la Unió
Europea. La Resolució també subratlla que la mobilitat és un tema transversal, que afecta el
voluntariat, l'educació de qualitat, la transició i l'ocupació, l'autonomia, la inclusió i els drets dels joves,
i que afecta molts joves de tot Europa.

FLIPO, AURORE. "Mobilité et passage à l’âge adulte: itinéraires de
migrants intra-européens". Agora: débats/jeunesses (3r quadrimestre
2013), núm. 65, p. 23-35. ISSN 1268-5666, ISSNe 1968-3758.
Localització: BEG (Centre de Documentació Juvenil); CCUC

Resum: L'entrada a la Unió Europea de deu països d'Europa Central i de l’Est, el 2004 i el 2007, va
estar acompanyada de la sortida de centenars de milers de joves cap els països de l’Oest i del Sud
d'Europa. En un context econòmic difícil, la mobilitat apareix com una nova opció per als joves que
busquen la integració professional. Es tracta, aleshores, d’entendre quina és l’articulació entre la
mobilitat internacional i la transició a l'edat adulta en la trajectòria de joves migrants intra-europeus.

KAHANEC. MARTIN; FABO, WILLIAM. Migration strategies of crisis-stricken
youth in an enlarged European Union [en línia]. Bonn (Alemanya):
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA), 2013. 26, [2] p.
(Discussion paper; 7285).
<http://ftp.iza.org/dp7285.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Aquest estudi analitza la resposta de la migració dels joves en els nous estats membres de la
Unió Europea (UE) després de la seva ampliació. S’utilitzem les dades de l'Eurobaròmetre i models
economètrics probabilístics per identificar els principals impulsors de la intenció de treballar en un altre
estat membre de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i la durada prevista de les estades a l'estranger. Les
intencions de migració són altes entre els que no estan casats i entre els homes amb fills. Mentre que
l'edat afecta negativament les intencions de migració, l'educació no té cap efecte sobre si es preveu
treballar a l'estranger.
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UNIÓ EUROPEA. CONSELL. "Conclusiones del Consejo y de los
Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos
en el seno del Consejo, el 21 de noviembre de 2008, sobre la
movilidad de los jóvenes (2008/C 320/03)" [en línia]. A: Diario Oficial
de la Unión Europea. Comunicaciones e informaciones (16.12.2008),
núm. C320, p. 6-9. Brusel·les: Unió Europea (UE), 2008. ISSN 1725244X.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:42008X1221(01)> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Aquestes conclusions destaquen la importància de la mobilitat transfronterera dels joves per
al seu propi desenvolupament i el d'Europa. En elles es convida els estats membres de la Comissió a
que adoptin mesures per promoure la mobilitat dels joves i crear una política de mobilitat eficaç i
interrelacionada.
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2.4. Resta del món
CANHILAL, SUKRIYE KUBRA. Enhancing the understanding of
adjustment: concept and multi-sample empirical support
Barcelona: Universitat Ramon Llull (URL), 2014. Tesi
Universitat Ramon Llull, Escola Superior d’Administració
d’Empreses (ESADE), 2014.

expatriate
[en línia].
doctoral—
i Direcció

<http://hdl.handle.net/10803/283189> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: A mesura que les organitzacions, independentment de la seva grandària, cerquen oportunitats
per convertir-se en multinacionals, la importància dels expatriats s’incrementa. I, si bé l’expatriació no
és un concepte nou, la identitat dels expatriats, tal com era coneguda fins ara, s’està ajustant a les
noves demandes de les noves generacions. Després de la II Guerra Mundial, es va iniciar el fenomen de
l’expatriació quan les empreses van començar a enviar els seus empleats a treballar a les filials que
tenien a l’estranger. Tanmateix, amb la nova generació ha sorgit un nou tipus d’expatriats: els que han
decidit ser-ho per si mateixos, és a dir, persones que han optat per anar a treballar a l’estranger sense
el suport d’una organització matriu situada als seus països d’origen respectius.

International migration in a globalizing world: the role of youth [en
línia]. Nova York (NY, Estats Units d’Amèrica): United Nations (UN),
Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2011.
19 p. (Technical paper; 2011/1).
<http://www.ilo.org/public/libdoc/igo/2011/481546.pdf> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Aquest informe destaca el paper dels joves en la migració internacional, i mostra que els
joves i els joves adults, matriculats en l'educació terciària, és a dir, aquells d'entre 18 i 29 anys, són
els més mòbils entre les persones de totes les edats. S’analitzen les raons principals de la migració
dels joves i dels joves adults, incloent-hi l'ocupació, l'educació, la formació de la família i la
reunificació, així com els conflictes i les persecucions.

MOLINA MARTÍN, AMPARO M. La Movilidad geográfica internacional de
trabajadores: régimen jurídico-laboral de la prestación temporal de
servicios en el extranjero [en línia]. Pamplona: Aranzadi, 2010. 376
p. ISBN 9788499036120. (Aranzadi derecho laboral; 626). Tesi
doctoral—Universidad de Granada, Departamento de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, 2009.
Tesi doctoral disponible en línia: <http://hera.ugr.es/tesisugr/1833930x.pdf> [Consulta: 7 maig 2015],
<http://hdl.handle.net/10481/31196> [Consulta: 7 maig 2015]
Localització: BEG (Empresa i Ocupació); CCUC
Resum: Aquesta obra tracta d'analitzar, mitjançant un estudi interdisciplinari i exhaustiu, la
problemàtica jurídico-laboral que suscita la mobilitat geogràfica internacional dels treballadors. Es
tracta d'un tema que ha anat agafant importància al llarg dels anys per la creixent interdependència
entre els països derivada de la progressiva globalització, i que a la pràctica está originant seriosos
dubtes, amb projecció en el terreny jurisprudencial, degut fonamentalment a la manca d'una regulació
adequada a la matèria.
19
Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 483 83 33
Fax 93 483 83 00

R/N: B0224/ G0244 E036
Maig 2015

SAAB, RHEA (coord.); LORENZO-CÁCERES CANTERO, IRENE DE (coord.).
Migration and youth: challenges and opportunities [en línia]. Global
Migration Group (GMG). Nova York (NY, Estats Units d’Amèrica):
United Nations Children’s Fund (Unicef), 2014.
<http://www.globalmigrationgroup.org/migrationandyouth> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Aquest informe ofereix visió global de les múltiples facetes de la migració juvenil, dels
contextos de la marginació rural i la degradació del medi ambient, on molts joves migrants comencen
el seu viatge als reptes que s'enfronten als països de destinació, com ara la realització dels seus drets,
l'accés a un treball decent i la protecció social. Es plantegen una sèrie de qüestions específiques, que
van des de l'ocupació en perspectiva de gènere a la salut, l'educació i la participació. L'informe pretén
ser una contribució orientada a l'acció a la debat sobre la política de migració.

SPARREBOOM, THEO (coord.); ERNST, EKKEHARD (dir.). Tendencias
mundiales del empleo juvenil, 2013: una generación en peligro.
Ginebra (Suïssa): Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2013.
IX, 118 p. ISBN 9789223274832, ISBNe 9789223274849.
També

disponible

en

línia:

<http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-

trends/youth/2013/WCMS_222658/lang--es/index.htm> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: L'estudi analitza la crisi de l'ocupació que segueix afectant els joves en moltes parts del món.
Ofereix estadístiques actualitzades sobre les taxes d'atur juvenil a nivell regional i mundial, i presenta
les recomanacions polítiques de l'OIT per a frenar les tendències actuals. Segons l'informe, l'impacte a
llarg termini de la crisi de l'ocupació juvenil es pot sentir durant dècades, la creació d'una generació en
risc de patir dèficit de treball digne en les seves vides.
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3. Audiovisuals i còmics
3.1. Audiovisuals
BOLLAÍN, ICÍAR (dir.). En tierra extraña [enregistrament de vídeo].
Madrid: Tormenta Films: Turanga Films, 2014. 73 min.
Localització: BEG (Centre de Documentació Juvenil)
Publicacions relacionades:
- BOLLAÍN, ICÍAR (dir.). En tierra extraña [enregistrament de vídeo] [en línia]. Madrid: Televisión
Española, 2014. 4 min. Emès al programa "Cultura en RTVE", de Televisión Española, el 06.12.2014.
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/cultura-en-rtvees/tierra-extrana-reflejo-emigracion-espanoladocumental-iciar-bollain/2743311> [Consulta: 7 maig 2015],
vídeo penjat a Vimeo: <https://vimeo.com/105439736> [Consulta: 7 maig 2015]
- BOLLAÍN, ICÍAR. Icíar Bollaín retrata la nueva ola de emigración en 'En tierra extraña'. [enregistrament
sonor] [en línia]. Madrid: Corporación de Radio y Televisión Española, 2014. 19 min. Emès al
programa "Las mañanas de RNE", de Radio Nacional de España, el 29 d’octubre de 2014.
<http://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne/mananas-rne-iciar-bollain-retrata-nuevaola-emigracion-tierra-extrana/2836434> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Documental què reflecteix la situació de diversos espanyols que s'han vist obligats a buscar
feina a l'estranger. Gloria és una dels 700.000 espanyols que han deixat el nostre país des de l'inici de
la crisi. D'Almeria, de 32 anys, mestra sense plaça, i dependenta en una botiga a Edimburg des de fa
dos anys, Gloria posa en marxa, al costat del col·lectiu que ella mateixa ha impulsat, una acció, un
esdeveniment que, sota el lema "Ni perdidos ni callados ", expressi la seva frustració i doni visibilitat i
veu a alguns, els que vulguin participar, dels més de 20.000 espanyols que es troben a la capital
d'Escòcia.

FORCADELL, DESI [et al.] (dir.). Bitllet d'anada [enregistrament de
vídeo] [en línia]. Sant Joan Despí: Televisió Catalunya, 2011. 28 min.
Emès al programa La Nit del màster, del canal TV3 de Televisió de
Catalunya, el 18 d'octubre de 2011.
<http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/bitllet-danada/video/3915090> [Consulta: 7 maig 2015]
Localització: BEG (Centre de Documentació Juvenil)
Resum: Reportatge sobre joves professionals, amb estudis universitaris i fins i tot doctorat, que
marxen a l'estranger en busca d'una feina on se'ls reconeguin i valorin els seus coneixements.
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HEREDIA, LÍDIA (dir.). Marxar o quedar-se? [enregistrament de vídeo]
[en línia]. Sant Joan Despí: Televisió de Catalunya, 2011. 1 h. 41
min. (Banda ampla). Emès al programa Banda ampla, del canal TV3
de Televisió de Catalunya, el 29 de setembre de 2011.
<http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Marxar-o-quedar-se/video/3714432>
[Consulta: 7 maig 2015]
Localització: BEG (Centre de Documentació Juvenil)
Resum: Es debat perquè en aquest moment de crisi, molts ciutadans es plantegen la possibilitat de
marxar a l'estranger per intentar trobar feina o millorar la seva situació laboral. Marxaríem a un altre
país a treballar? Tal com està el mercat laboral a Catalunya, emigrar és un sacrifici o una oportunitat?
I un cop fora, és fàcil tornar? Els governs, han de mirar de retenir els talents que se'n van a
l'estranger, o més aviat han de promoure que marxin per adquirir coneixements i experiències que
després podran aplicar aquí?

RODRÍGUEZ VEGA, TERESA (dir.); ALONSO, CARLOS (dir.); GARCÍA, MIGUEL
ÁNGEL (dir.). En Alemania hay trabajo [enregistrament de vídeo] [en
línia]. Madrid: Televisión Española, 2011. 15 min. Emès al programa
"Informe semanal", del canal TV1 de Televisió Espanyola, el 12 de
febrer de 2011.
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-alemania-hay-trabajo/1015758>

[Consulta: 7 maig 2015]
Localització: BEG (Centre de Documentació Juvenil)
Resum: Milers de joves espanyols s'han interessat en els últims dies per la possibilitat de treballar a
Alemanya. Diverses institucions d'aquest país estimen que en els propers anys necessitaran entre 100
mil i 500 mil treballadors d'alta qualificació i han posat els seus ulls en enginyers, metges i tècnics
espanyols. Tot i que encara no hi ha una oferta concreta, la notícia ha despertat un enorme interès a
l’Estat espanyol, on hi ha 800 mil joves aturats. D'Alemanya atrau no només la possibilitat de treballar
sinó també la de fer-ho amb unes bones condicions. Informe Semanal repassa les dades reals
d'aquesta història, però també els somnis que ha despertat en molts joves.
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SÁNCHEZ, FRANCESC (dir.). 'Expats' i nous emigrants [enregistrament de
vídeo] [en línia]. Sant Joan Despí: Televisió de Catalunya, 2010. 11
min. Emès al programa Valor afegit, del canal 33 de Televisió de
Catalunya, el 27 d’octubre de 2010.
<http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/expats-i-nous-emigrants/video/3177230>
[Consulta: 7 maig 2015]
Localització: BEG (Centre de Documentació Juvenil)
Resum: Està obligant la crisi a marxar del país, a emigrar per trobar una feina a fora? Doncs, de
moment, això no són els anys seixanta, amb centenars de milers de persones marxant de l’Estat
espanyol i la seva misèria, però les xifres comencen a ser significatives. Al setembre, hi havia 135.000
espanyols censats a l'estranger, cosa que suposa un vuit per cent més que al setembre del 2009. Per
una banda, tenim els anomenats "expats", els que senzillament busquen millors experiències
professionals a l'estranger. Però, per una altra, i aquest és el fenomen més nou, gent que marxa, com
abans, perquè aquí ja no troba feina.

"Treballar a l’estranger" [en línia]. A: Barcelonès Jove.cat. Barcelonès
Jove Tevé. Barcelona: Consell Comarcal del Barcelonès, 2015.
<http://www.barcelonesjove.net/teve/treballar-lestranger-el-cas-de-la-carla-gr%C3%A8cia>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Diversos joves expliquen les seves experiències de treball a l’estranger: Alemanya (amb la
col·laboració del Goethe Institut amb el programa "La mobilitat comença a casa"), França, Gran
Bretanya, Croàcia, Itàlia, Irlanda.

"Vídeos #DeBCNalMón" [en línia]. A: Tallers de mobilitat internacional
per a joves: de BCN al món: novembre-desembre 2014 [en línia].
Barcelona: l’Ajuntament, 2014:
<http://joves.bcn.cat/bcnalmon> [Consulta: 24 abril 2015]

Resum: La 2a edició d’aquests tallers es va celebrar amb la voluntat de mostrar les oportunitats que
tenen els joves per treballar, estudiar, fer pràctiques o un voluntariat a l'estranger. Es va comptar amb
la valuosa col·laboració de joves que han viscut o viuen a l'estranger, i que van explicar la seva
experiència a països diversos: Estats Units d’Amèrica, països escandinaus, França, Gran Bretanya,
Japó, Austràlia, Brasil, Argentina i Canadà.

"Vídeos estades a l’estranger" [en línia]. A: Garrotxa Jove.cat. Olot:
Consell Comarcal de la Garrotxa, Servei de Joventut, 2015.
<http://www.garrotxajove.cat/mobilitat/videospaisos> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Compro el bitllet obert o tancat? Serà fàcil trobar feina? Necessitaré obrir un número de
compte? Tinc prou nivell per entendre'ls? Em funcionarà el meu mòbil allà? I el menjar... m'agradarà?
M'adaptaré bé? Aquests són només alguns dels dubtes més habituals a l'hora de plantejar-se sortir a
l'estranger a treballar. Aquí hi ha el testimoni directe d'alguns joves de la Garrotxa que ho han fet i
posen la seva experiència a l’abast de tothom, a països diversos: Gran Bretanya, Austràlia, Estats
Units d’Amèrica, Amèrica del Sud, Alemanya, Brasil, França, Canadà, Japó, Xile, Argentina i països
escandinaus.
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3.2. Còmics
IBÁÑEZ, ÓSCAR. Leaving Spain. Madrid: Libros.com, 2015. (Línia
sinuosa).
Localització: BEG (Centre de Documentació Juvenil)

Resum: Còmic d'humor que tracta sobre l'emigració de joves espanyols a l'estranger a la recerca
d'oportunitats. Explica els motius que empenyen a la joventut a emigrar, els dubtes que els sorgeixen i
els problemes, així com les alegries que esdevenen un cop fet el pas.

MADRIGAL, ALBERTO. Un Trabajo de verdad. Barcelona: Norma, 2013.
121 p. ISBN 9788467914238.
Localització: BEG (Centre de Documentació Juvenil); BP (Aladí), BP (Argus)

Resum: Javi ja no pot més, ha abandonat el treball de dissenyador gràfic que tenia a l'Estat espanyol
per anar-se a viura a Berlin, sol, sense treball, sense pis, sense saber una paraula d'alemany i amb la
idea de dedicar-se per fi al que sempre habia volgut: dibuixar tebeos. Encara que el principi les coses
no són fàcils, a la capital alemanya farà grans amics i recuperarà la il·lusió pel dibuix.

MEL, RUDY (guió). Cambio de rumbo. Luxemburg: Unió Europea, 2010.
60 p. ISBN 9789279138928.
També disponible en línia:

<http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/KE3209164ESC_002br.pdf>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Julie, Viktor, Pedro i Fianne no creuen en la fatalitat. Aquí es desobreix en forma de còmic
com s'han esforçat per assolir lel seva objectiu gràcies al suport d'Europa. Aquestes quatre històries,
inspirades en fets reals, mostren que amb suport i perseverança tot el món és capaç de canviar la
seva situació. Christian Durieux, Gihef (Jean-François Baudot), Sylvian Savoia i Vanyda Savatier
il·lustren el còmic amb uns dibuixos senzills i plens de sensibilitat.
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4. Programes europeus
Erasmus+: programa de educación, formación, juventud y deporte de
la UE [en línia]. Brusel·les: Comissió Europea (CE), 2015.
<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Aquest programa té com a objectiu millorar les qualificacions i l'ocupabilitat i modernitzar
l'educació, la formació i el treball juvenil. El programa durarà set anys (2014-2020) amb un pressupost
de 14.700 milions d'euros (un augment del 40% en comparació amb els nivells actuals de despesa).

Eurodyssée [en línia]. Estrasburg (França): Assemblea de les Regions
d’Europa (ARE), 2015.
<http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Programa d’intercanvi de l’Assemblea de Regions d’Europa (ARE) que ofereix pràctiques de 3 a
7 mesos a l’estranger per a joves que estiguin buscant feina i que tinguin entre 18 i 30 anys. La finalitat
és oferir als participants l’adquisició d’experiència professional i la millora del coneixement i l’ús d’un
idioma estranger mitjançant la realització de pràctiques en empreses o altres entitats a l’estranger.

Youth in Action Programme [en línia]. Brusel·les: Comissió Europea
(CE), 2015.
<http://ec.europa.eu/youth/tools/youth-in-action_en.htm> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Aquest programa, que es va desenvolupar de 2007 a 2013, va tenir com a objectiu inspirar
un sentit de ciutadania activa, la solidaritat i la tolerància entre els joves europeus, així com
involucrar-los en la configuració del futur de la Unió Europea. Com a continuació del programa
Joventut (2000-2006), Joventut en Acció promou la mobilitat, l'aprenentatge no formal, el diàleg
intercultural i la inclusió, sobretot entre les persones de 15-28 anys d'edat.
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5. Llocs web
5.1. Catalunya
"Assesoria en mobilitat europea per a joves" [en línia]. A: Barcelonès
Jove.net. Serveis comarcals. Assessories joves. Barcelona: Consell
Comarcal del Barcelonès, 2015.
<http://www.barcelonesjove.net/serveis-comarcals/assessories-joves/assessoria-en-mobilitat-europeajoves> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: L’assessoria sobre mobilitat europea està gestionada pel personal del Centre Europa Jove,
ubicat a Santa Coloma de Gramenet. És un espai on joves i entitats juvenils poden rebre informació,
assessorament i orientació en cas de que vulguin participar un algun programa de mobilitat europea.
Es pot accedir als serveis i recursos per participar, treballar, estudiar i viatjar per Europa. També es
pot accedir a la Borsa d'Ofertes de feina a l'estranger, i a totes les ofertes de feina a l'estranger que es
gestionen des del servei.

Centre Europa Jove [en línia]. A: Barcelonès Jove.net. Serveis
comarcals. Barcelona: Consell Comarcal del Barcelonès, 2015.
<http://www.barcelonesjove.net/europa> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: El Centre Europa Jove és un espai per informar, orientar i assessorar a joves i entitats
juvenils que vulguin participar en programes de mobilitat europea. Joves i entitats poden accedir als
serveis i recursos per participar, treballar, estudiar i viatjar per Europa.

Mobilitat.eu [en línia]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona: Unió
General de Treballadors de Catalunya (UGT), 2015.
<http://mobilitat.eu> [Consulta: 24 abrl 2015]

Resum: El portal www.mobilitat.eu és un projecte sorgit de la col·laboració entre la UGT de Catalunya
i l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de donar resposta al fet que cada vegada més
treballadors, especialment joves, decideixen marxar a altres països de la Unió Europea i de la resta del
món a fi i efecte d’endegar un projecte professional i personal, sovint difícil de fer a casa nostra a
causa de les dificultats que està experimentant el mercat de treball català

"Mobilitat internacional" [en línia]. A: PIJ: xarxa de punts d’informació
juvenil de Barcelona. Assessoraments. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, 2015.
<http://www.infojovebcn.cat/pag/32/mobilitat-internacional> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Enllaços a centres que donen assessorament sobre estades a l’estranger per estudiar,
treballar, aprendre idiomes, fer voluntariat, etc. Els programes i ajuts que ofereix la Unió Europea i
altres organismes internacionals per a la mobilitat de persones
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Moncat: feina a Catalunya i al món = work in/out Catalonia [en línia].
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2015.
<http://moncat.gencat.cat> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: En l'entorn laboral actual, les fronteres entre països es dilueixen cada cop més, tant en les
iniciatives personals com col·lectives. En aquesta situació, la informació curosa, precisa i certa és l'eina
fonamental que fa possible una presa de decisió ajustada a la voluntat i a les expectatives. El talent de la
ciutadania i l'experiència professional, adquirida dins o fora del nostre país, té una importància vital per al
progrés de la nostra societat i el creixement de les expectatives socials. Des del portal MónCat es pretén
ajudar els ciutadans a materialitzar i facilitar la decisió que prenguin en cada moment (tornar, romandre,
marxar), posant-la en valor i mantenint el lligam amb l'administració i la societat que els és pròpia.

Oficina Jove [en línia]. Barcelona: Departament de Benestar Social i
Família, 2015.
<http://www.oficinajove.cat> [Consulta: 7 maig 2015]
Inclou:
- "Resultats trobats per estranger".
<http://www.oficinajove.cat/ca/search?search_term=estranger&x=-1085&y=-93>
[Consulta: 7 maig 2015]
- "Resultats trobats per Europa".
<http://www.oficinajove.cat/ca/search?search_term=europa&x=-1085&y=-93>
[Consulta: 7 maig 2015]
- "Resultats trobats per mobilitat".
<http://www.oficinajove.cat/ca/search?search_term=mobilitat&x=-1085&y=-93>
[Consulta: 7 maig 2015]
- "Resultats trobats per voluntariat".
<http://www.oficinajove.cat/ca/search?search_term=voluntariat&x=-1085&y=-93>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Web de les oficines joves (OJ) de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) de
Catalunya. Cada OJ coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori i és
d’abast comarcal. En funció de la seva ubicació geogràfica i les característiques de la població jove del
seu àmbit d’actuació, les OJ ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells àmbits
relacionats amb el procés d’emancipació: treball i emprenedoria, educació, salut i habitatge.

"Pràctiques professionals a l'estranger: Eurodissea i Erasmus+" [en
línia]. A: SOC: Servei d’Ocupació de Catalunya. Barcelona: Generalitat
de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació, Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC), 2015.
<http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrob
arFeina/Treballlar_al_estranger/Eurodissea_Erasmus_.html> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix beques per fer una estada de pràctiques
professionals en empreses o entitats públiques o privades a l’estranger (Europa), a joves que cerquen
feina, mitjançant el programa Eurodissea, gestionat pel SOC que selecciona les persones beneficiàries
de les beques i fa el seguiment i avaluació de les estades. El programa Erasmus+ és el nou programa
europeu (període 2014-2020) en els àmbits de la formació, l’educació i la joventut.
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"Treballa a l’estranger: Xarxa Eures" [en línia]. A: SOC: Servei
d’Ocupació de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament d’Empresa i Ocupació, Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), 2015.

<http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrob
arFeina/Treballlar_al_estranger/Xarxa_Eures.html> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: EURES (Serveis Europeus d'Ocupació) és una xarxa de cooperació destinada a facilitar la
lliure circulació dels treballadors en el marc de l'Espai Econòmic Europeu (a més de Suïssa). Les
persones interessades a rebre informació sobre els serveis de la xarxa Eures poden adreçar-se a
l’oficina de treball del SOC on se’ls oferirà informació sobre recursos i eines de cerca de feina a l’Espai
Econòmic Europeu per tal que puguin dissenyar el seu projecte de mobilitat.

"Treballar a l’estranger" [en línia]. A: Ajuntament de Barcelona.
Adolescència i joventut. Estades a l’estranger. Barcelona.
L’Ajuntament, 2015.
<http://bit.ly/1PqQSLF> [Consulta. 24 abril 2015]
Inclou:
- "Com pots trobar feina?"
<http://bit.ly/1IF1yq2> [Consulta: 24 abril 1015]
- "Borses de treball a Internet".
<http://bit.ly/1K6uxkR> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: En aquesta secció s’expliquen els aspectes que s’han de tenir en compte abans d'iniciar una
estada laboral a l'estranger. Es pot consultar diferents opcions per trobar ofertes fent recerca
individual, a través d'agències privades, de la Xarxa Eures o de programes de pràctiques a empreses.
També hi ha un recull dels principals buscadors de feina a Internet.

"Treballar i estudiar a la UE" [en línia]. A: Comissió Europea. Espanya.
Barcelona: Comissió Europea, Representació a Barcelona, 2015.
<http://ec.europa.eu/spain/barcelona/treballar-i-estudiar-a-la-ue/index_ca.htm> [Consulta: 7 maig 2015]
Conté:
- Recursos i ofertes de feina: [treballar a la UE].
<http://ec.europa.eu/spain/barcelona/treballar-i-estudiar-a-la-ue/treballar/index_ca.htm>
[Consulta: 7 maig 2015]
- Estudiar a Europa: [estudiar a la UE].
<http://ec.europa.eu/spain/barcelona/treballar-i-estudiar-a-la-ue/estudiar/index_ca.htm>
[Consulta: 7 maig 2015]
- Materials per a escoles.
<http://ec.europa.eu/spain/barcelona/treballar-i-estudiar-a-la-ue/materials-per-aescoles/index_ca.htm> [Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Informació per estudiar i buscar feina a Europa, Servei Europeu d’Ocupació (EURES), drets
del treball a la UE i oportunitats laborals a les institucions europees
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"Voluntariat a l’estranger" [en línia]. A: Ajuntament de Barcelona.
Adolescència i joventut. Estades a l’estranger. Barcelona:
l’Ajuntament, 2015.
<http://bit.ly/1IjgzgV> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Contactes amb organitzacions no governamentals (ONG) que treballen amb projectes a
l'estranger Les ONG treballen a països en vies de desenvolupament. La majoria permeten participar als
seus projectes en diferents modalitats de voluntariat: camps de treball, estades solidàries, intercanvis
juvenils, etc.

"Voluntariat internacional". A: Xarxanet.org. Barcelona: Generalitat
de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, 2015.
<http://xarxanet.org/etiquetes/internacional/voluntariat-internacional> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Informacions sobre projectes de voluntariat internacional, tant per entitats de Catalunya com
d’àmbit europeu.
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5.2. Estat espanyol
Erasmus+: Juventud en Acción [en línia]. Madrid: Madrid: Instituto de
la Juventud (Injuve), 2015.
<http://www.erasmusplus.injuve.es> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Erasmus+ agrupen els programes de joventut, educació, formació i esport que en anys
anteriors estaven diferenciats. Per a la gestió del capítol de Joventut s'ha designat com a Agència
Nacional a l'Instituto de la Joventud en col·laboració amb els organismes de joventut de les comunitats
i ciutats autònomes així com amb el Consejo de la Juventud de España.

Guia2: servicio online de orientación para facilitat el retorno de
jóvenes españoles residentes en el extranjero a través del
emprendizaje [en línia]. Madrid: Confederación Española de
Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), 2015.
<http://guia2.ceaje.es> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Portal d’Internet d'orientació i informació per facilitar el retorn de joves espanyols residents a
l'estranger. Adreçat a joves menors de 35 anys residents a l'estranger per tal que puguin compartir
informació amb joves que saben de primera mà el que és i el que implica una aventura empresarial,
trobar bones pràctiques, seleccionar informació sobre cursos i titulacions, visitar les webs més
interessant relacionades amb l'ocupació i participar en un bloc d'emprenedoria. A més, el portal ofereix
un servei individualitzat per resoldre qualsevol dubte.

Juventud necesaria [en línia]. Madrid: Consejo de la Juventud de
España, 2015.
<http://www.juventudnecesaria.es> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Des del Consejo de la Juventud de España (CJE) volen mirar al futur, conèixer quines seran
les conseqüències econòmiques i socials d'aquí a 10 anys si la situació que afecta al col·lectiu jove a
dia d'avui romangués igual. Quin seria el cost per a tots els espanyols si les taxes d'atur juvenil o els
nivells d'emigració no variessin.

Marea Granate: [red transnacional de emigrantes del Estado español]
[en línia]. [S.l.]: Marea Granate, 2015.
<http://mareagranate.org> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: Marea Granate, amb el lema "No nos vamos, nos echan" és un col·lectiu transnacional i
apartidista format per emigrants de l'Estat espanyol i simpatitzants. El seu objectiu és lluitar contra les
causes i els que han provocat la crisi econòmica i social que els obliga a emigrar. Aques col·lectiu neix
a la calor d'altres moviments socials apareguts a l’Estat espanyol als darrers anys. Som l'extensió
d'aquests fora del país. La nostra marea és granat, com el color dels nostres passaports, símbol de la
nostra emigració forçada.
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"Movilidad internacional. Programas para jóvenes" [en línia]. A:
Empleo y Seguridad Social. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, Secretaría General de Inmigración y Emigración, 2014.
<http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/programasjovenes/index.htm>
Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Projectes desenvolupats en el marc del Programa de Joves, destinat a afavorir la integració
social i laboral dels joves espanyols residents a l'exterior menors de 35 anys mitjançant actuacions
específiques que els permetin continuar amb la seva formació a través de programes de formació o
pràctiques en empreses, d'especialització professional i d’emprenedoria, amb l'objectiu de la seva
incorporació al mercat laboral del país de residència, així com programes de perfeccionament de
llengua estrangera, o, si s'escau, l'aprofitament de la seva experiència per al retorn a l’Estat espanyol.

No me paro [en línia]. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Secretaría de Estado para la UE, 2015.
<http://www.nomeparo.eu> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: "Soy joven. Soy europe@. No me paro" és la campanya de sensibilització promoguda per la
Comissió Europea, el Parlament Europeu i la Secretaria d’Estat de la UE per donar a conèixer les
oportunitats de feina i formació que la Unió Europea ofereix als joves espanyols. Els seus objectius
són: a) combatre el desconeixement dels programes finançats per la UE per treballar o estudiar en un
país de la UE, b) determinar el nivell de coneixement d’aquests programes entre els joves, ic)
interactuar amb els joves per recollir respostes que permetin millorar l’oferta de la UE i reactivar
l’ocupació juvenil espanyola.

No nos vamos, nos echan [en línia]. [S.l.]: Juventud sin Futuro, 2015.
<http://www.nonosvamosnosechan.net> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: És una iniciativa que denuncia la situació d’exili forços de la joventut precària. En un mapa
volen mostrar casos de joves tant fora com dins del país.

Programa ARGO 2014-2016 [en
Educación, Cultura y Deporte, 2015.

línia].

Madrid:

Ministerio

de

<http://www.becasargo.es> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: ARGO és un programa de mobilitat promogut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport,
l'objectiu és impulsar la formació complementària dels titulats de totes les universitats espanyoles a
través de la realització de pràctiques en empreses d'Europa, dels EUA, Canadà i empreses espanyoles
o multinacionals amb seu a Àsia o Oceania. Té una durada de tres anys, de 2014 a 2017. La concessió
d'ajudes es realitzarà de forma contínua fins al 31 desembre 2016.
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Programa de prácticas en el extranjero [en línia]. A: EF: Education
First. Madrid: EF Education, 2015.
<http://www.ef.com.es/top/practicas-extranjero> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: A l'hora de decidir-se per accedir a un lloc de treball a l'estranger, per no trobar-se amb el
fracàs, cal tenir en compte factors com l'idioma del país d'acollida o la preparació convenient per a
l'emigració. Es recomanable que els joves que hagin decidit sortir fora del nostre país a treballar
s'acullin a un programa de pràctiques professionals, amb la finalitat d'adquirir habilitats lingüístiques
per poder-se desenvolupar-se en l'entorn laboral. També és aconsellable potenciar la capacitat
d'adaptació a ambients multiculturals i l'establiment de relacions amb altres professionals del mateix
àmbit, a través d'Internet.

"Trabajar y estudiar en la UE" [en línia]. A: Comisión Europea. España.
Madrid: Comisión Europea (CE), Representación en España, 2015.
<http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/index_es.htm> [Consulta: 7 maig 2015]
Conté:
- "Empleo".
<http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/empleo/index_es.htm>
[Consulta: 7 maig 2015]
- "Prácticas profesionales en las instituciones europeas".
<http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-lasinstituciones-europeas/index_es.htm> [Consulta: 7 maig 2015]
- "Programas de movilidad en el ámbito de la educación: [programa de movilidad para estudiantes] ".
<http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/programas-de-movilidad-paraestudiantes/index_es.htm> [Consulta: 7 maig 2015]
- "Voluntariado e intercambios europeos y humanitarios".
<http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/voluntariado-e-intercambioseuropeos/index_es.htm> [Consulta: 7 maig 2015]
- "Experiencias [equipo CE] ".
<http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/experiencias/index_es.htm>
[Consulta: 7 maig 2015]
- "Recursos educativos".
<http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/recursos-educativos/index_es.htm>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: Informació per estudiar i buscar feina a Europa, Servei Europeu d’Ocupació (EURES), drets
del treball a la UE i oportunitats laborals a les institucions europees
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5.3. Europa
EURES: the european job mobility portal [en línia]. Brusel·les:
Comissió Europea (CE), 2015.
<https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: EURES (Serveis Europeus d'Ocupació) és una xarxa de cooperació destinada a facilitar la lliure
circulació dels treballadors en el marc de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i Suïssa. Entre els socis de la
xarxa es troben serveis públics d'ocupació, sindicats i organitzacions patronals. Els principals objectius
són: informar, orientar i assessorar els candidats a la mobilitat tant sobre les oportunitats d'ocupació i
sobre les condicions de vida i de treball en l'EEE; ajudar els empresaris que desitgin contractar
treballadors d'altres països; assessorar i orientar els treballadors i els empresaris de regions frontereres.

European Youth Forum. Freedom of movement [en línia. Brusel·les
(Bèlgica): European Youth Forum, 2015.
<http://www.youthforum.org/freedom-of-movement> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: El Fòrum Europeu de la Joventut (EYF) s'esforça per aconseguir la lliure circulació de tots els
joves. La mobilitat és la llibertat per moure a través de les fronteres, i mentre ho fa, tant a
l'experiència la diferència cultural i sentir un sentit d'unitat amb els joves de tot el món. l’EYF Promou
el dret a la mobilitat dels joves mitjançant la intervenció en el tema del visat i permís de residència.

European Youth Forum. Volunteering [en línia. Brusel·les (Bèlgica):
European Youth Forum, 2015.
<http://www.youthforum.org/volunteering> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: El voluntariat beneficia la societat i els propis voluntaris, però molts voluntaris sovint tenen
problemes per trobar bones experiències de voluntariat. Assegurar que els drets dels voluntaris estan
protegits contribueix a garantir la qualitat del voluntariat i les organitzacions de voluntariat sostenible.
Per definir els drets dels voluntaris, es va establir, l’any 2012, la Carta dels drets i responsabilitats dels
voluntaris, que orienta sobre els drets i les responsabilitats que els voluntaris i les organitzacions que
gestionen el voluntariat han d'emprendre i defineix les funcions de les autoritats a tots els nivells.
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Portal Europeo de la Juventud: información y oportunidades para los
jóvenes en Europa [en línia]. Brusel·les: Unió Europea (UE), 2015.
<http://europa.eu/youth/es> [Consulta: 7 maig 2015]
Inclou:
- "Voluntariado: información sobre oportunidades de voluntariado".
- Oportunidades de voluntariado.
<http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_es>
[Consulta: 7 maig 2015]
- Servicio voluntario europeo.
<http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_es>
[Consulta: 7 maig 2015]
- Tus experiencias.
<http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/your-stories_es> [Consulta: 7 maig 2015]
- "Trabajo: información sobre empleo, emprendeduría, prácticas y trabajo estacional".
- Puestos de trabajo.
<http://europa.eu/youth/EU/employment-and-entrepreneurship/jobs_es> [Consulta: 7 maig 2015]
- Creación de empresas.
<http://europa.eu/youth/EU/employment-and-entrepreneurship/start-a-business_es>
[Consulta: 7 maig 2015]
- Trabajo y aprendizaje.
<http://europa.eu/youth/EU/employment-and-entrepreneurship/work-and-learn_es>
[Consulta: 7 maig 2015]
Resum: El Portal Europeu de la Joventut ofereix informació i oportunitats d'interès per als joves que
viuen, aprenen i treballen a Europa. Es dóna informació al voltant de vuit temes principals, cobreix 33
països i està disponible en 27 idiomes.

Recruiting Erasmus [en línia]. Madrid: People Matters, 2015.
<http://www.recruitingerasmus.com> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: És un portal d’ocupació per a estudiants internacional. El seu objectiu és facilitar el contacte
entre les empreses sòcies i els estudiants que actualment estan cursant o acaben de cursos els seus
estudis universitaris fora del seu país d’orígin, ja sigui mitjançant la beca Erasmus o programes
similiars. També s’adreça als estudiants estrangers que han escollit l’Estat espanyol com destinació
d’intercanvi i voldrien passar al món professional aquí o tornar al seu país d’orígen de la mà d’alguna
de les empreses sòcies.
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5.4. Resta del món
Jobs4Development.com: international development jobs, NGO jove,
non profit & charity jobs [en línia]. Bournemouth (Gran Bretanya):
Smithtec, 2015.
<http://www.jobs4development.com> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: L’objectiu d’aquesta organització és reclutar experts en desenvolupament de forma eficient
per a les organitzacions i permetre als professionals de desenvolupament de trobar llocs de treball que
s'ajustin a les seves necessitats.

Organización Internacional del Trabajo. Empleo juvenil [en línia].
Ginebra (Suïssa): Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2015.
<http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--es> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: El món enfronta una crisi de l'ocupació cada vegada més greu: els joves tenen tres vegades
més probabilitats d'estar desocupats que els adults, i gairebé 73 milions de joves en el món estan
buscant feina. El Programa d'ocupació juvenil de l'OIT opera a través d'una xarxa internacional
d'especialistes dels departaments tècnics de l'OIT a la seva seu de Ginebra, i en més de 60 oficines a
tot el món. Ofereix assistència als països en l'elaboració d'accions coherents i coordinades sobre
ocupació juvenil.

UN Voluntarios: inspiración en acción [en línia]. Bonn (Alemanya):
United Nations Volunteers, 2015.
<http://www.unv.org/es.html> [Consulta: 7 maig 2015]

Resum: El programa de Voluntaris de les Nacions Unides (VNU) és l'organització de l'ONU que
contribueix a la pau i al desenvolupament a tot el món per mitjà del voluntariat. El voluntariat és una
forma

poderosa

d'involucrar

els

ciutadans

per

fer

front

als

desafiaments

en

matèria

de

desenvolupament, i capaç de transformar el ritme i la naturalesa del mateix. El voluntariat beneficia
tant al conjunt de la societat com als voluntaris, enfortint la confiança, la solidaritat i la reciprocitat
entre les persones i creant oportunitats de participació apropiades.
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