
OBSERVATORIO GALEGO DE XUVENTUDE 

 

MOBILIDADE: UNHA SOLUCION ENTENDIDA POLA NOSA MOCIDADE 

 

Cada vez son máis os mozos e mozas galegos que aceptan a mobilidade, o 

desprazamento físico, como unha fórmula eficaz para enriquecer a súa formación 

humana e tamén cultural ou profesional, por medio do contraste de inquedanzas e 

experiencias con xoves oriúndos doutros países e culturas. O compromiso asumido pola 

Consellería de Traballo e Benestar, por medio da Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado, de implementar os programas XUVENTUDE EN ACCION e 

LEONARDO DA VINCI, promovidos dende a Unión Europea presenta, ao día de hoxe, 

resultados moi  satisfactorios. 

 

Como unha contribución máis dentro desta mesma liña, dende o ano pasado pola 

Dirección Xeral estáse intensificando de forma decidida e permanente unha política de 

divulgación das vantaxes deste tipo de accións entre asociacións xuvenís e colectivos 

interesados.  

 

Nesta páxina imos ofrecer algúns datos recollidos dende as correspondentes unidades 

técnicas da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado das diferentes accións que se 

desenvolveron durante o ano 2009, e tamén das que polo de agora  estánse producindo 

no ano en que andamos. 

 

 

Xuventude en acción 

Ao abeiro desta denominación xenérica do programa  abránguese unha densa xeira de  

actividades diferentes comprendidas en cinco accións  que levan estas rúbricas: 

 

 Acción 1: “A xuventude con Europa”. Dividida a súa vez en cinco accións referidas a: 

intercambios de acollida; intercambios de ida; iniciativas de acollida; iniciativas de ida, 

e democracia participativa. 

 

Acción 2: “Servizo voluntario europeo”. 

 



Acción 3: “A xuventude no mundo”. Dividida en dúas, que son: intercambios de 

acollida con países veciños,  e intercambios de ida a países veciños. 

 

Acción 4: “ Sistemas de apoio á xuventude”, con dúas accións: seminarios de acollida e 

de ida. 

 

Acción 5: “apoio á cooperación europea no eido da xuventude”. Desenvolvida en 

seminarios de acollida. 

 

A periodicidade das accións  ven programada por cinco rondas que se desenvolven en  

meses diferentes ao longo do ano.  

 

En 2009, e facendo referencia ás Accions 1,3, 4 e 5, houbo un total de 741 participantes, 

deles 278 foron galegos. O importe total  do custo foi de 415.182 euros. 

 

Xa no desglose, e polo que atinxe á participación galega, atopámonos con que a acción 

numéricamente máis importante foi en:  “intercambios de acollida”, con 141 mozos e 

mozas galegos, seguida de 63 en “intercambios de ida”. 

 

Por rondas, a máis salientable foi a de xuño, cun total de 89 galegos implicados, seguido 

da de setembro, con 65. 

 

Comparativamente, pódese advertir o dato moi elocuente da porcentaxe de participación 

de galegos nos totais das accions indicadas, que  cun diferencial de 185 persoas menos 

en relación coas extranxeiras (278 fronte a 463), representa máis dun 37% do total, dato 

que  parece singularmente expresivo do interese que despertan estes proxectos na nosa 

mocidade, por canto ten de semellanza coas expectativas dos foráneos. 

 

Canto aos países de orixe dos mozos e mozas extranxeiros, a ringleira e moi ampla, 

sendo siñificativa a participación de persoas de orixe alemán, italiano, portugués, e dos 

países do leste de Europa. 

 

Polo que toca ao ano en que andamos,  na primeira das rondas, a de febreiro,  hai xa 56 

participantes galegos, desglosados así: 19 en intercambios de acollida e ida; 21 en 



iniciativas de ida; 8 en intercambios de acollida e ida con países veciños, e 8 en 

seminarios, tanto de acollida como de ida. 

 

Na ronda de abril, polo momento aparecen 50 mozos e mozas galegos para 

intercambios, e 14 en seminarios, polo tanto 64 galegos en total, pero hai que indicar o 

carácter de provisionalidade destes datos. 

 

 

Acción 2.1.Servizo voluntario europeo 

Ainda que esta acción integráse dentro do mesmo programa XUVENTUDE EN 

ACCION, as súas carácterísticas  especiais  aconsellan un  tratamento aparte. 

 

Pola súa natureza, acadan acollida baixo dela aqueles proxectos que teñan como 

finalidade actividades de carácter netamente solidario, porque a xenerosidade e o 

altruismo son esixencias imprescindibles aos mozos e mozas voluntarios para participar. 

Trátase de accións dirixidas ao apoio educativo ou doutro tipo a colectivos en risco 

social; educación para a saúde; concienciación e sensibilización sobre problemas 

sociais; ensinanza de idiomas,  ou de nenos, etc. 

 

Durante 2009, foron aprobados 28 proxectos presentados por asociacións e outras 

entidades xuvenís galegas, cunha temática moi variada. O total de voluntarios 

extranxeiros acollidos  foi de 72, e 35 foron os voluntarios galegos  de envío. Xa que 

logo, a cifra globalizada de voluntarios durante o ano 2009 foi de 107. 

 

O importe total das axudas concedidas foi de 145.627 euros. 

 

A relación dos países de procedencia dos voluntarios acollidos  na nosas Comunidade é 

moi extensa. Polo que se refire a aqueles outros que deron acougo aos mozos e mozas 

galegos, hai que destacar: Bélxica, Eslovenia, Alemaña, Francia, Polonia, República 

Checa, Estonia, Italia, Polonia, Letonia e Lituania. 

 

Para o ano 2010, nas rondas de febreiro e abril aparecen como datos provisionais, 10 

proxectos aprobados  para acollida de voluntarios extranxeiros, cun total de 46 persoas, 

deles 30 son mulleres e 13 varóns, sendo os paises de procedencia:  Alemaña, Italia, 



Francia, Estonia, Polonia, Hungría, Grecia,Bélxica, Letonia, Lituania, Uruguay, Costa 

Rica, entre outros.  

 

Dos proxectos citados, merece mención especial o  promovido dende a S.A. de Xestión 

Xacobeo en colaboración coa Dirección  Xeral de Xuventude e Voluntariado, para traer 

a Galicia 33 mozos e mozas extranxeiros con motivo das celebracions do Ano Xacobeo, 

en labores de axuda material aos pelegríns nos albergues da Ruta, mesmo que de 

tradución ou similares. 

 

Canto aos proxectos de envío de voluntarios galegos ao exterior, aparecen  7 proxectos 

xa aprobados  con 14 persoas, delas 8 son mulleres e 6 homes. Os países de destino son: 

Macedonia, Italia, Francia, R. Checa, Bélxica, Irlanda, Suecia, Holanda, Austria, 

Croacia e Rumanía. 

 

Cos datos polo de agora recollidos, e tendo en conta que faltan ainda tres rondas de 

convocatorias de proxectos por decidir, cabe adiantar unha progresividade  nas cifras de 

participación, tanto de mozos/as  da nosa Comunidade como dos procedentes doutros 

países. 

 

A información  elaborada dende a Agencia Nacional Española, organismo participante 

no programa XUVENTUDE EN ACCION, permite concluir que Galicia ocupa un moi 

meritorio cuarto lugar no ranquin de CC.AA, tanto  en número de proxectos  que 

prosperaron como en número de participantes, sendo precedida únicamente por 

Andalucía, Cataluña e Madrid. 

 

Leonardo da Vinci 

Baixo este programa teñen acollida accións diferentes. En concreto, durante os anos 

2009 e o actual, dende a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

implementáronse as chamadas EVERGREEN, NEW ENERGY AGEW (NEA) e 

INTERNATIONAL WORK IN EUROPE (IWE). O obxectivo destas accions é o de 

facilitar á xuventude galega un perfeccionamento nas súas habilidades profesionais 

relacionadas coas titulacións respectivas, ao tempo que melloran o coñecemento de 

idiomas e adquiren soltura cara ao mercado laboral europeo. 

 



Un total de 103 mozos e mozas galegos obtiveron bolsas  para que durante un período 

de tres meses seguidos fixeran prácticas en empresas de Alemaña, República Checa, 

Italia e Portugal, relacionadas cos sectores de: novas fontes de enerxía; turismo ou 

mercado laboral. Os resultados  foron satisfactorios xa que  unha boa  parte deles atopou 

traballo naqueles países. É importante siñificar que os que se acollen a estas accions, 

cando remata a súa estadía laboral reciben un certificado da empresa que vai avalado 

pola Comisión Europea na que estuveron facendo as prácticas, mesmo que outro 

relativo a habilidade no idioma do país, todo o cal contribúe positivamente a facilitar a 

súa colocación laboral. 

 

O importe total da subvención foi de 243.075 euros. 

 

No momento actual estáse na expectativa de confirmación para que se autoricen outras 

novas bolsas durante o ano 2011 nestas mesmas accións, o que poderá facilitar a 186 

mozos/as galegos recentemente titulados o perfeccionamento dos  seus coñecementos en 

sectores como os do moble e a madeira; o deseño;  a informática, o turismo; a 

restauración; a electricidade ou  a mecánica. 

 

Tamén dende a Dirección Xeral estáse levando a cabo un proxecto piloto coñecido co 

nome de VOLANGTEER, que comezou en decembro de 2008 e rematará en novembro 

de 2010. 

 

O obxectivo é lograr a inmersión lingüistico-cultural de persoas doutros países 

residentes en Galicia por razóns de estudo ou de traballo durante un período curto de 

tempo. Fundaméntase na aplicación por medio de voluntarios dunha modalidade de 

aprendizaxe baseada na relación persoal.  Na práctica, consiste en emparellar durante 20 

semanas en sesións de dúas horas, a voluntarios galegos con persoas extranxeiras que 

quixeran por medio da conversa achegar coñecementos  sobre a nosa lingua e a nosa 

cultura. 

 

No proxecto interveñen cinco países europeos  en calidade de socios por medio de 

entidades pertencentes aos mesmos. En concreto son: Francia, Grecia, Holanda e 

España, representada pola Universidade de Santiago como promotora do proxecto entre 

alumnos ERASMUS, e a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado como xestora 



da coordinación e da difusión da metodoloxía e dos resultados. O custo total é de 

399.000 euros, cofinanciado ente os socios participantes e a Comisión Europea. 

 

O seguimento feito polo de agora  permite aventurar un bo resultado final e, polo 

mesmo, dende eiquí temos a intención de propoñer a súa continuidade futura. Nesta 

liña, estáse artellando dende a Dirección Xeral unha campaña de difusión informativa 

que se pondrá dentro de pouco tempo en marcha, tanto entre sectores da poboación a 

quen poida interesar como tamén  para trasladar os resultados a outros países co obxecto 

de que se extenda esta práctica. 

 

Está pendente de aprobación un novo proxecto, coñecido como PROXECTO TOI, 

referente a transferencia de innovación tecnológica, integrable como todos os anteriores 

no programa LEONARDO DA VINCI. 

 

                                             ------------------------ 

 

Por último, sinalar que toda a información que precede leva unha intencionalidade ben 

definida, que non é outra que a de extender entre a nosa xuventude, especialmente a 

aquela parte dela que ainda permañece reticente ou quizais as  descoñece, as ventaxas e 

posibilidades que ofrece a mobilidade. Dende estas liñas queremos estimular 

especialmente ás asociacions xuvenís e colectivos implicados nunha laboura de 

divulgación informativa neste sentido. Sobre estas entidades recae de xeito principal a 

concienciación entre os seus integrantes dos beneficios dos programas. Polo tanto vaia 

dende eiquí o recoñecemento á importancia das súas funcións. 

 

   Santiago, 12 de xullo de 2.010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


