Joves garrotxins a l’estranger
“I tu... per què te’n vas?” Joves garrotxins a l’estranger és un treball de recerca que pretén
estudiar el fenomen de la mobilitat juvenil de caire internacional que s’està donant
actualment en el nostre país, fent especial referència a la comarca de la Garrotxa.
Els motius que m’han portat a escollir aquest tema han set que molta gent jove del meu
voltant estava decidida a marxar a l’estranger, havia sentit d’altres que ja hi eren i que, en
els darreres temps, acostuma a ser notícia en els mitjans de comunicació. També hi ha
una motivació més personal i que està lligada al meu futur: jo també puc arribar a ser la
protagonista d’una migració d’aquest tipus i em puc trobar en una situació molt similar.
Al mateix temps, i a causa de la meva afició pel món audiovisual (he tingut oportunitat de
realitzar alguns muntatges a nivell escolar), he gravat un reportatge on, a més de tractar
els resultats de la meva recerca, he pogut desenvolupar una vessant més creativa tant en
el seu disseny com en la seva realització.

1. Objectius
Els objectius plantejats han estat els següents: determinar quina és la situació que porta
als joves a emigrar; estudiar els motius pels quals els joves marxen; conèixer més a fons
quines són les realitats que viuen els joves a l’estranger; descobrir les opinions dels joves
respecte la situació del nostre país i finalment elaborar un reportatge sobre vuit joves
garrotxins que han marxat a l’estranger.

2. Metodologia
•

realització d’una recerca teòrica en diferents fonts d’informació, com ara articles
periodístics, documentals o pel·lícules per conèixer el ressò mediàtic d’aquest tema.

•

anàlisi de dades demogràfiques sobre el saldo migratori dels darrers anys a la comarca
de la Garrotxa, fent referència al context general de Catalunya.

•

entrevistes a joves garrotxins que han passat per aquesta experiència, per poder
conèixer de primera mà les seves vivències.

•

producció d’un reportatge de 18 minuts (aproximadament) amb el programa iMovie.
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