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MISSIÓ

«T

reballem en favor de la dignitat i els
drets de les persones immigrades
més vulnerables i els seus fills i filles,
a través de l’acollida, la formació i la incidència
política. Treballem també per sensibilitzar la
nostra societat sobre el fet de la diversitat cultural i religiosa. I ho fem amb la col·laboració de
voluntaris i voluntàries, la participació dels mateixos migrants i establint aliances amb altres
actors socials amb qui compartim missió».

fotos: mercè torrens gonzález, lucía montobbio
i arxiu de la fundació migra studium
disseny i maquetació: sònia poch masfarré

DADES GLOBALS
9 Professionals
3.587 Persones que s’han beneficiat dels serveis
110 Voluntaris i Voluntàries
18 Professionals que han col·laborat amb Migra
Studium
38 Finançadors
7 Estudiants en pràctiques
Xarxes i Col·laboracions:
• SJME (Servei Jesuïta a Migrants Espanya)
• Jesuïtes Sector Social
• OS La Caixa – Caixa Pro-Infància
• Xarxa d’Acollida i Acompanyament de
l’Ajuntament de Barcelona
• El Consorci per la Normalització Lingüística
per l’Aprenentatge del català
• La XLCA (La Xarxa Laboral del Casc Antic)
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Xarxa d’Escoles de Jesuïtes Educació
Xarxa BCN Antirumors
Càrites Diocesana de Barcelona
Plataforma d’Entitats Cristianes amb els immigrants
SOS Racisme
Plataforma Tanquem els CIEs
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia
GTER (Grup de Treball Estable sobre les Religions)
L’ISCREB (Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona)
Consell Islàmic Cultural de Catalunya
Comunitat Israelita de Barcelona
Comunitat Sikh de Barcelona
Fundació ISKCON, Barcelona
OAR (Oficina d’Afers Religiosos)

CARTA
DEL
DIRECTOR
Benvinguts/es:

E

l 2014 ha estat un any important
en el que respecta a la sensibilització ciutadana sobre els CIEs (Centres
d’Internament d’Estrangers). Els voluntaris
de Migra Studium que visiten les persones
recloses en aquest centre, apartat en la Zona
Franca de Barcelona, continuen sent testimonis de l’abús en els internaments (son tancades moltes persones que per la seva situació
d’arrelament o de vulnerabilitat mai no haurien d’haver passat per allà), i del patiment
innecessari que provoca una mesura tan dura
com la privació de llibertat, només per haver
comés una falta administrativa relacionada
amb els papers. Continuem treballant amb
les altres entitats del Servei Jesuïta a Migrats
i altres xarxes eclesials i civils, per denunciar

el funcionament i fins i tot la pròpia existència d’aquests centres.
També es digna de menció la iniciativa de la
Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya de promoure formació sobre diversitat religiosa per a personal de
l’administració local i autonòmica. Aquesta
institució ha confiat en nosaltres, entre d’altres
entitats, per a l’organització i implementació
d’aquests cursos per tota Catalunya, que és ben
segur que ajudaran en el coneixement de la cultura religiosa del nous ciutadans arribats amb la
immigració, i així al diàleg i la cohesió social.
Per altra banda continuem la tasca diària
d’acollir, orientar i ajudar a la integració de les
persones immigrades que truquen a la nostra
porta, i de recolzar els seus fills en els processos
educatius i de socialització, a fi de que tinguin
exactament les mateixes oportunitats que els
nostres fills de desenvolupar-se com a persones
i com a ciutadans, en aquesta Barcelona cada
vegada més intercultural.

Luis Miguel Muñoz
Director

El Servei Jesuïta a Migrants Espanya (SJME)és una xarxa d’entitats socials
de la Companyia de Jesús dedicades a l’acompanyament, el servei i defensa dels immigrants. Està en contacte amb altres SJM en diferents països, i
amb l’ONG d’àmbit internacional Servei Jesuïta a Refugiats (SJR).

ESPAI D’ACOLLIDA
SOCIO-LINGÜÍSTICA
El projecte consisteix en donar informació
bàsica d’acollida, orientació i suport a les
persones immigrades amb l’objectiu de facilitar el seu procés d’incorporació a la societat,
així com formació i capacitació per afavorir
la seva inserció sòcio-laboral, promovent la
interrelació entre les persones immigrades i
la resta de la ciutadania catalana.

ACOLLIDA, ORIENTACIÓ I SUPORT
979 Persones Ateses
2.035 Atencions
69 Seguiments Personalitzats

ASSESSORIA JURÍDICA
89 Persones Ateses
139 Atencions

CURSOS DE LLENGUA
[CATALÀ I CASTELLÀ]
33 Cursos

«El principal repte
aquest any ha
sigut gestionar
la diversitat. Integrar les
circumstàncies de cadascú
de manera natural,
eliminant barreres i tabús»
Ana Domínguez
Voluntària del Projecte d’Acollida Sòcio-Lingüística

526 Alumnes

PERSONES QUE SÓN PUNT
D’ENCONTRE I DIÀLEG
ACTIVITATS SOCIO-CULTURAL
11 Activitats
306 Participants

1 Treballadora
1 Estudiants en pràctiques
21 Professors de llengua voluntaris
3 Voluntaris Acollida i orientació
3A
 dvocats voluntaris al servei d’Assessoria
Jurídica

FORMACIÓ LABORAL
Aquest any 2014 s’han reforçat els cursos ja
existents millorant les proves d’accés, el contingut de la formació i el seguiment individualitzat dels alumnes.

«El nostre
principal repte
es, que el que
diem i fem els serveixi per
millorar-los la vida o si mes
no, els doni un petit i nou
punt de vista sobre un ofici
real, que els pot ajudar
aquí o als seus països»
Joan Mª Forn Barreda
Voluntari Taller Electricitat

CURSOS DE FORMACIÓ
17 Cursos
171 Alumnes que els finalitzen
Ajudant de cuina

Cuidador/a de
persones depenents
al domicili

Electricitat

Fontaneria

Informàtica

PERSONES QUE SÓN PUNT
D’ENCONTRE I DIÀLEG
1 Treballadora
1 Estudiants en pràctiques
1 Talleristes
21 professors voluntaris

Tallers de recerca de feina

Pràctiques en empreses

6 Cursos
52 Alumnes

3 Cursos
40 Alumnes

5 Cursos
55 Alumnes

3 Cursos
24 Alumnes

6 Cursos
45 Alumnes

29 Sessions
96 Participants

12 Alumnes

INFÀNCIA I FAMÍLIES:
PROJECTE “SOM-HI”
El projecte “SOM-HI!” aglutina espais de lleure, reforç educatiu i serveis psico-socials per
a infants amb dificultats d’aprenentatge i en
risc d’exclusió social amb edats compreses
entre 5 i 12 anys, quatre tardes a la setmana
durant el curs escolar.

Aquest any 2014 hem consolidat l’acompanya
ment i formació a famílies amb reunions mensuals guiades per la psicòloga de l’entitat.

REFORÇ ESCOLAR I LLEURE
4 Dies per setmana
24 nens i nenes
Aquest és un projecte
Patrocinat per:

TREBALL AMB FAMÍLIES
8 Sessions
10 pares i mares

ATENCIÓ PSICOLÒGICA
INDIVIDUALITZADA
98 Sessions
9 nens i nenes

ACTIVITATS SOCIO-CULTURAL
4 Activitats
35 Participants

PERSONES QUE SÓN PUNT
D’ENCONTRE I DIÀLEG
3 Educadores
4 Estudiants en pràctiques
24 Voluntaris i Voluntàries

També em Co-organitzat el CASAL D’ESTIU
DEL GÒTIC junt amb el
Centre Obert – Compartir amb un total de
80 infants durant el
mes de juliol.

GRUP DE VISITES AL CIE1 - BCN

108 Persones

És un grup de voluntaris/es que visita a persones immigrades que es troben recloses al
Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la
Zona Franca de Barcelona. A partir d’aquest
contacte es vol acompanyar i defensar als
interns així com facilitar la connexió amb
l’exterior.

320 Visites realitzades
34 Accions de Sensibilització
i Denúncia
8 Televisió
Aparicions als mitjans
de comunicació

41 Premsa Escrita

1 Centre d’Internament per a Estrangers situat a la
Zona Franca.

«A la vulnerabilidad
que genera el
internamiento
en sí mismo, se suma la
vulnerabilidad preexistente
de muchas personas que
llegan a los CIE»
Marga García O’Meany
Coordinadora del Projecte CIEs i Incidència
- Migra Studium

10 Ràdio

Origen dels interns visitats

5% Àsia
2% Ede uropa
l’Est
1% Europa

8% n/s

18%

Àfrica Sud-sahariana

16%

Amèrica Llatina

50%
El Magreb

Mitjana d’estada a Espanya abans de l’internament

22%
n/s

13%

Menys d’1 any

8%

1-3,9 anys

8%

4-6,9 anys

16%

7%

7-9,9 anys

més de 16 anys

26%

10-15,9 anys

PERSONES QUE SÓN PUNT
D’ENCONTRE I DIÀLEG
14 Voluntaris i Voluntàries
A partir de gener de 2015 s’ha incorporat una
professional encarregada de la coordinació,
del seguiment dels interns i de les accions de
sensibilització i d’incidència.

ESPAI INTERRELIGIÓS
L’Espai Interreligiós és una exposició interactiva adreçada a infants, joves, i adults. El
projecte pretén donar a conèixer i apropar
les diferents tradicions religioses presents a
la nostra ciutat, amb la finalitat de disminuir
els prejudicis i els estereotips, ajudant així a
la cohesió social.
2295 Visitants
430 Alumnes d’Educació Primària
1586 Alumnes d’Educació Secundària
27 Alumnes de Batxillerat
104 Adults
53 Escoles
10 Entitats

Aquest any per primer cop hem portat “l’Espai“
fora de Migra Studium, gràcies a la “Maleta Interreligiosa” hem pogut apropar l’exposició i
les activitats a Escoles fora de Barcelona com ha
sigut l’Escola Sant Pere Claver a Raimat, Lleida.

«Al projecte
he descobert
com tractar
la tolerància de forma
didàctica i la importància
de la cooperació. Amb pocs
mitjans i amb imaginació
es pot arribar ben lluny»
Joaquim Alsina Cardiel
Voluntari Espai Interreligiós

PERSONES QUE SÓN PUNT
D’ENCONTRE I DIÀLEG
2 Educadores
10 Voluntaris

CURSOS DE DIVERSITAT
RELIGIOSA
En col·laboració amb el Centre d’Estudis
Cristianisme i Justícia, el GTER (Grup de Treball Estable sobre les Religions), i l’ISCREB
(Institut Superior de Ciències Religioses de
Barcelona), la fundació Migra Studium hem
coordinat la realització d’uns cursos sobre
diversitat religiosa organitzats i oferts per
la Direcció General d’Afers Religiosos de
la Generalitat de Catalunya.

«Busquem
crear un islam
català sense
finançament ni tutela
estrangera»
Mohamed El Ghaidouni
Membre del grup de diàleg
President Unió Comunitats Islàmiques de Catalunya.

S’han realitzat 8 cursos de 16 hores a diferents indrets de Catalunya, per on han passat funcionaris de les administracions locals i
autonòmica, que en el seu treball tenen tracte
directe amb persones de diferents cultures o
tradicions religioses, o que necessiten recursos per entendre i gestionar aquesta diversitat.

«El nostre
objectiu és
ser pont entre
cultures i religions que
han entrat en contacte per
raons de la globalització»
Jaume Flaquer
Migra Studium - Cristianisme i Justícia

GRUP DE DIÀLEG AMB L’ISLAM
En col·laboració amb l’Àrea Teològica de Cristianisme i Justícia i coordinat per en Jaume
Flaquer Garcia, Doctor en “Religions i Sistemes de pensament” i especialitzat en “Estudis Islàmics”, el grup està format per un grup
d’experts en treballar qüestions que afecten
l’islam a Catalunya, la problemàtica de les
comunitats islàmiques i la cohesió amb els
altres catalans.

GRUP DE REFLEXIÓ SOBRE
LES MIGRACIONS
Espai d’Intercanvi de coneixements i experiències entorn a les diferents vessants del
fet migratori, que té com a destinataris persones que treballen, estudien o estan interessades en reflexionar sobre el fenomen migratori des de les diverses disciplines socials.
Aquest any hem reflexionat en torn a les polítiques de fronteres a Espanya i Europa
[Curs 2013/2014] i en torn a dues comunitats
migratòries molt importants; la Comunitat
Sud- Sahariana i la Comunitat Paquistanesa [Curs 2014/2015].

10 Participants
9 Sessions
17 Articles publicats

BIBLIOTECA, PUBLICACIONS I INFORMES SJM
La Biblioteca és coordinada per Lluís Recolons
SJ i les publicacions dutes a terme no haurien
estat possibles sense la col·laboració amb el
Servei Jesuïta a Migrants – Espanya, així
com la co-organització del Grup de Migracions
junt amb Cristianisme i Justícia.

COMUNICACIÓ I INCIDÈNCIA

Número de tweets i número de seguidors

El 2014 ha estat un any important per a la
Fundació a nivell de comunicar allò que fem a
través de les nostres xarxes, i així ho mostren
alguns indicadors.

Gener
1.000
500

I tot aquest treball ha sigut reconegut per
l’ICAB (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona) amb una medalla en reconeixement de la
trajectòria com a Entitat.

Març
1.400
550

Juny
1.661
677

Set.
1.858
786

Des.
2.204
925

Juny
500

Set.
551

Des.
625

Número de ‘likes’

Gener
400

Març
450

XIFRES I AGRAÏMENTS
La tasca que realitza Migra Studium no seria
possible sense els més de 100 voluntaris i
voluntàries que aporten una part molt important del seu temps als projectes de Migra
Studium. ¡Gràcies a ells hem pogut atendre
més de 3.587 aquest any 2014!

INGRESSOS
12.180 € Prestació de Serveis
86.785 € Patrocinadors
76.916 € Finançament públic
28.300 € Entitats Privades
16.351 € Donatius personals
TOTAL

220.532 €

5,5 %
39 %
35 %
13 %
7,5 %
100 %

DESPESES
69.032 € Acollida Lingüística i Formació Laboral 31 %
52.894 € Infància i Famílies: Projecte “SOM-HI!”
52.284 € Espai Interreligiós
777 €

Grup de Visites al CIE - BCN

8.055 €

Comunicació i Incidència

6.532 €

Voluntariat

29.978 € Administració general
TOTAL

219.552 €

24 %
24 %
0,4 %
4%
3%
13,6 %
100 %

