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Aquesta àrea vol impulsar la generació de pensament i la seva di-
vulgació per la cohesió i la transformació social. Es dirigeix a la 
població en general i a grups específics; a agents socials i polítics, 
i a estudiosos del tema- Treballa per generar debat i diàleg a partir 
de conferències (3 en total) , cursos (10 en total), seminaris (5 en 
total) i publicacions (4 en total) en l’àmbit de les migracions i en 
l’àmbit interreligiós.

ÀREA D’ESTUDIS

XIFRES

AGRAÏMENTS



CARTA DEL DIRECTOR

Benvolguts, 

Us presentem la Memòria de l’any 2011. Un any que ha continuat 
marcat pels efectes d’una persistent crisi econòmica amb greus  con-
seqüències socials per la població del nostre país. Després d’anys 
d’una forta necessitat de mà d’obra que va provocar un important 
flux migratori d’entrada, la situació s’ha invertit els darrers anys amb 
una disminució en l’entrada de nova població estrangera, i amb un 
augment de la precarietat i marginació de les persones immigrades

Des de la Fundació Migra Studium, ens preocupa aquesta nova si-
tuació, i és per això que hem estat treballant a fons durant aquest 
2011 tant en l’estudi de les causes com també en pal·liar-ne les conse-
qüències. I això ha estat possible amb l’ajut de molts que heu posat el 
vostre gra de sorra en fer-ho possible.

A tots vosaltres, gràcies!

Quim Pons, sj.

Director

 

“El 2011 

ha continuat marcat 

pels efectes d’una  

persistent crisi  

econòmica amb  

greus conseqüències 

socials”

MISSIÓ I VISIÓ  
DE LA FUNDACIÓ  
MIGRASTUDIUM

Missió

Treballar per una societat cohesionada, amb 
fluïdesa de relacions interculturals, entre la po-

blació de diferents orígens i la població d’arrels 
autòctones.

Visió

Volem ser una organització de referencia a l’hora 
d’aconseguir que la població d’origen estranger i la població 

d’arrels autòctones assoleixin les transformacions necessàries per 
arribar a una societat ben cohesionada.

Espai d’acollida socio-lingüística: Els canvis en els fluxos mi-
gratoris durant 2011 s’han vist reflectits en la nostra activitat. La crisi 
ha agreujat la situació de molts dels nostres estudiants. Malgrat con-
tinuem apropant-nos a persones que acaben d’arribar a Barcelona, el 
gran volum d’alumnes porten més d’un any aquí. Aquest projecte vol 
facilitar el procés d’incorporació dels alumnes a la vida ciutadana, així 
com l’aprenentatge de l’idioma. Durant el curs hem fet mòduls de 
castellà (amb un total de 27 cursos, i 507 alumnes), mòduls de català 
(en total 6 cursos i 144 alumnes), i mòduls d’informàtica (6 cursos i 
en total 96 alumnes.). En el programa hi participen una treballado-
ra social (?)  i  XX  voluntaris.

Projecte Som-hi: Aquest projecte és una intervenció socio-
educativa per a infants en situació de risc social del barri Gòtic de 
Barcelona. Durant aquest curs hem atès a 25 infants. L’edat dels 
nens que participen al programa és cada cop menor. Hem passat 
de tenir un 80% de nens entre 10 i 12 anys, a tenir un 50% entre 6 
i 10 anys. Això fa, que cada vegada més, tinguem contacte amb les 
famílies a diari i per tant un seguiment més directe. En el programa 
hi participen una treballadora social (?)  i  XX  voluntaris.

Espai de trobada: El projecte té com a finalitat crear un espai 
per a persones autòctones i immigrades, a partir de relacions iguali-
tàries, i així facilitar el coneixement mutu i avançar en la convivència. 
Aquest any han participat 121 persones. El 40% dels assistents au-
tòctons, i el 69% persones immigrades. En el programa hi participen 
una treballadora social (?)  i  XX  voluntaris.

Espai Interreligiós: Aquest projecte vol crear un espai perma-
nent de trobada i coneixement de les diverses tradicions religio-
ses. La gran majoria dels nostres visitants són alumnes de l’últim 
cicle de primària i del primer cicle de secundària. Migra Studium 
ha obert amb aquest projecte un espai educatiu únic a Barcelona i 
Catalunya. Aquest any ens han vingut a visitar 480 alumnes de pri-
mària, i 770 de secundària. També va venir TV3 i vàrem sortir en el 
capítol 9 del programa Mestres! En el programa hi participen una 
treballadora social (?)  i  XX  voluntaris.

Formació laboral: Aquest projecte vol facilitar un espai 
de formació en oficis de forta utilitat pràctica, i reforçar les 
habilitats socials dels alumnes. Durant aquest curs hem 
efectuat mòduls d’electricitat (un total de 5 cursos, amb 50 
alumnes), fontaneria (un total de 2 cursos amb 16 alum-
nes), cuina (un total de 5 cursos i 40 alumnes) i atenció a 
persones dependents a domicili (un total de 3 cursos, amb 
53 alumnes). En el programa hi participen una treballado-
ra social (?)  i  XX  voluntaris.
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