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Creant ponts d’encontre i diàleg

Amics i amigues,
Ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres la memòria 2015 de la Fundació Migra Studium. Amb ella us
volem apropar al conjunt de la nostra acció i a allò que la mou i la sosté: el desig d’obrir la porta, per acollir a
l’altre i generar espais on compartir la vida.
Al 2015 a Migra Studium hem acollit a més persones (amb un augment de les atencions del 26% respecte
l’any anterior), de perfils més diversos (89 països d’origen) i amb condicions de major vulnerabilitat (56% en
situació administrativa irregular, 86% sense feina...).
Hem assumit el repte de continuar donant resposta des de la nostra missió: treballar en favor de la dignitat i
els drets de les persones migrades més vulnerables. I ho hem fet reforçant l’acollida, fomentant l’acompanyament, intensificant l’atenció a les famílies i consolidant els espais de reflexió (entorn a la diversitat cultural i
religiosa i al fet migratori).
Tot això ha estat possible gràcies al compromís d’un gran equip (179 persones: 10 remunerades i 169 voluntàries) i al suport de donants i institucions (públiques i privades) que ens han ajudat a sostenir econòmicament la nostra acció.
Aquesta memòria ens ajuda a re-cordar (passar pel cor) el que hem fet, viscut i compartit a Migra Studium.
Ens porta a donar gràcies i ens impulsa a seguir avançant cap a allò que volem ser: un espai de bona acollida, un lloc de trobada, des d’on construir ponts d’encontre i diàleg que ens permetin transitar cap a una
societat més justa i cohesionada.
María del Carmen de la Fuente Pérez
Directora
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Missió

Àmbits d’acció

•

ATENEM
a persones migrants en situació de vulnerabilitat
mitjançant l’acollida, formació i acompanyament
d’adults, infants i famílies.

•
•

Treballem en favor de la dignitat i els drets de
les persones migrades 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 fem això amb la participació dels propis migrants, amb la col·laboració de voluntaris i voluntàries i establint aliances amb altres actors
socials amb qui compartim missió.

DIALOGUEM
en l’àmbit de la diversitat cultural i religiosa.
REFLEXIONEM
entorn al fet migratori i la mobilitat humana.

Persones
Han participat de les activitats de
Migra Studium un total de
4.301 persones:

Han format part de l’equip de
Migra Studium un total de
179 persones:

1.237 en activitats d’acollida i formació

10 remunerades

172 van ser acompanyades en el CIE Zona

164 voluntàries

Franca

38 infants a les activitats educatives
2.844 persones van visitar l’Espai Interreligiós
10 persones van participar al grup de reflexió
sobre les migracions

5 alumnes en pràctiques
Són membres del patronat
de Migra Studium:
Xavier Alonso, Lluís Berrios, Josep Buades, Gerard
Costa, Eduard Llobet, Josep Miralles, Josep Menéndez, Carles Riera, Anna Roig, Santi Torres.
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Activitat 2015
Acollida i acompanyament
El que més ens importa a Migra Studium són les persones. Per això, des del primer moment que algú
travessa la porta, intentem donar la resposta adient per a les seves necessitats. En aquest sentit és bàsic
poder donar la informació, l’orientació i el suport adequat per a cadascuna de les més de mil persones que
atenem any rere any.
Volem que les persones amb qui interactuem, ciutadans i ciutadanes de Barcelona, surtin d’aquí amb la
força i la seguretat per poder fer front a la realitat de la ciutat i fer-ho de la manera més autònoma possible. I
volem fer-ho en un espai ple de dignitat.

1237 persones han rebut informació i orientació i
s’han realitzat un total de 2.318 atencions.

377 persones han participat en activitats sò-

36 persones han rebut seguiment individual.

•

6 Sessions informatives en el marc del progra-

225 persones han arribat derivades de
74 entitats.

•

3 sortides sòcio-culturals (Sagrada Família i
Fundació Joan Miró).

•

4 càpsules informatives del servei d’assesso-

72 persones han accedit a l’assessoria jurídica i
s’han realitzat 103 consultes.

cio-culturals i de coneixement de l’entorn:

ma d’Acollida i Acompanyament de l’Ajuntament
de Barcelona.

ria jurídica.

Espai socio-lingüístic
Gràcies a la nostra xarxa de persones voluntàries, podem oferir diferents serveis que ajuden al procés d’acollida de les persones que s’adrecen a Migra Studium. Entenem que el coneixement de les llengües del país
és fonamental en aquest procés. És per això que impartim classes de català i castella, amb diferents nivells.
A més, també organitzem excursions i visites culturals per conèixer millor aspectes essencials de la societat
d’acollida, i fer-ho in situ, fora de les parets de l’entitat, en espais públics i oberts, com són museus, biblioteques i parcs. Una de les últimes activitats que hem incorporat són les parelles lingüístiques.

495 alumnes inscrits en 33 cursos:
•
•
•

3 cursos de català nivell inicial.
22 cursos de castellà (4 nivells).
3 grups de neolectors.

•
•

3 grups d’alfabetització.
2 grups de dones.

S’han impartit un total de 1.515 hores de classe.

32 persones s’han incorporat al programa de
parelles lingüístiques.
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Formació laboral
Volem afavorir la inserció sociolaboral de les persones que arriben a Migra Studium, per això oferim també
formació i capacitació en diverses àrees. Els cursos busquen donar a les persones que hi participen els
coneixements bàsics que els puguin ajudar a l’hora de trobar feina. Conjuntament amb les persones voluntàries, expertes en cadascuna de les àrees, reforcem els continguts dels cursos i els adeqüem a les especificitats del mercat laboral. Gairebé tots els alumnes finalitzen els cursos, fet que ens demostra el gran interès que tenen per la formació.

216 alumnes inscrits en 19 cursos:
•
•
•
•
•

Electricitat
Fontaneria
Cuina
Cuidadores de persones dependents al domicili
Informàtica

S’han impartit un total de 1.025 hores de formació.

Visites al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Zona Franca
A Migra Studium, acompanyem les persones immigrades que es troben privades de llibertat al Centre d’internament d’Estrangers (CIE) a la Zona Franca de Barcelona. Defensem els seus drets i facilitem el contacte
amb l’exterior mitjançant visites setmanals i seguiments personalitzats en casos de vulnerabilitat extrema.
Donem a conèixer la seva situació mitjançant informes, campanyes ciutadanes i denúncies davant d’institucions i administracions, però també davant organismes de defensa dels Drets Humans.

Un equip de 18 voluntaris i voluntàries ha acom-

panyat 172 persones, realitzant un total de 346
visites.

•

Col·laboració en la redacció i difusió de l’Informe “CIE i Expulsions Express” del Servei
Jesuïta Migrants (SJM).

•
•
•

Convocatòria de la vetlla de pregària davant el
CIE.
Participació en la Jornada de fiscalització del
Reglament CIE.
Vinculació a la “Xarxa Tancarem els CIE”
impulsant accions de mobilització, grups de
treball, campanyes, incidència política...).
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Som-hi: Acció educativa amb infants i famílies
El projecte Som-hi de reforç acadèmic i lleure educatiu té la voluntat de ser un espai on els infants se sentin
acollits, estimats i segurs. Un lloc on aprendre amb tranquil·litat, on créixer com a persones, no només en les
seves capacitats acadèmiques, sinó també en les seves capacitats per relacionar-se amb els altres.
A través de l’acompanyament diari entorn de la tasca acadèmica, l’objectiu de l’equip educatiu, tant remunerat com voluntari, és ser un punt de suport per tal que els infants adquireixin eines d’aprenentatge pròpies
que els ajudin i acompanyin al llarg de la seva vida.

38 infants de 6 a 16 anys han participat en les
activitats.

•

10 sessions de formació dirigides a mares i
pares.

23 famílies han rebut seguiment i acompanyament.

•
•

2 excursions a la natura.
4 setmanes d’activitat estiu “Casal del Gòtic”

S’han realitzat:

•

3 trobades lúdiques amb infants i les seves

conjuntament amb la Fundació Gabella - Centre Obert Compartir amb un total de 81 infants
i joves del districte.

famílies.

Grup de migracions
El Grup de Migracions és un espai de reflexió i debat. Pretén ajudar a generar pensament estratègic sobre
el fet migratori, tractant temes relacionats amb la mobilitat humana, l’asil i el refugi. Els principals objectius
del grup són: l’elaboració de documents i informes en relació amb l’activitat quotidiana de Migra Studium i
contribuir al debat públic en relació als temes que es treballen.
S’han realitzat trobades mensuals de reflexió i
debat sobre el fet migratori, la diversitat cultural i la
mobilitat humana:

•

5 reunions basades en lectures d’articles i

•

3 xerrades amb persones especialistes en les

•

2 xerrades amb membres de la comunitat

temàtiques abordades.
pakistanesa i senegalesa.

documents monogràfics.
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Espai interreligiós
Des de l’Espai Interreligiós es promou, essencialment, la sensibilització i transmissió d’una cultura basada
en el respecte de totes les dimensions de cada persona, sigui quina sigui la seva identitat, i especialment
d’aquelles més vulnerables. I ho fem, adreçant-nos a infants i joves de diverses escoles d’arreu de Catalunya. Intentem que els recorreguts per l’Espai Interreligiós i totes les reflexions que fem conjuntament amb els
alumnes siguin una eina molt potent per a transformar el món en el que vivim. Per això ens centrem en els
elements i valors que ens unifiquen com a persones, des d’una visió identitària, cultural i religiosa.

2844 visitants:
762 alumnes d’Educació Primària (27%), 1932
són alumnes d’Educació Secundària (68%) i 150

•

Col·laboració en 10 cursos sobre la diversitat
religiosa organitzats per la Direcció General
d’Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya.

•

Grup de diàleg amb l’Islam (en col·laboració
amb l’Àrea Teològica de Cristianisme i Justícia
i coordinat per Jaume Flaquer Garcí a): format
per un grup d’experts que treballen qüestions
diverses que afecten l’islam a Catalunya, com
són la problemàtica de les comunitats islàmiques i la cohesió amb els altres catalans.

persones adultes (5%).
62 centres educatius: 18 públics (29%), 42 con-

certats (68%) i 2 privats (3%).

Altres activitats:
Inici del taller “Testimonis de l’islam”.

•
•

Participació en el dia de la Diversitat, jornada
que organitza l’Ajuntament de Barcelona anualment i que s’adreça a l’alumnat de Secundària
i Batxillerat.
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Treball en xarxa
Formem part de

Consell Municipal d’Immigració
de la ciutat de
Barcelona

Plataforma
d’Entitats Cristianes amb els
Immigrants

Servei Jesuïta a
Migrants (SJM)

Sector Social de
la Companyia de
Jesús

Xarxa d’Acollida i Acompanyament de
l’Ajuntament de
Barcelona
Coordinadora
de la llengua
de la ciutat de
Barcelona

Migra
Studium

Xaxa d’entitats socials
d’assessorament
en estrangeria –
XESAJE

Comissió de
formació de la
coordinadora de la
llengua
XLCA - Xarxa
Laboral del Casc
Antic

Xarxa Barcelona
Antirumors
Plataforma
Tancarem el CIE

Hem col·laborat i establert coordinacions amb
•

Entitats del sector social de la Companyia de Jesús a Catalunya: Fundació La Salut Alta (Badalona),
Fundació Carles Blanch - Centre Sant Jaume (Badalona), Fundació La Vinya d’Acció Social (L’Hospitalet
de Llobregat), Fundació Arrels Santi Ignasi (Lleida), Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia.

•

Càritas Diocesana de Barcelona.

•

Consorci per a la Normalització Lingüística per l’Aprenentatge del català.

•

Entitats infància barri Gòtic: Fundació Gabella - Centre Obert Compartir. Fundació de l’Esperança - OS
La Caixa. Centre Cívic - Pati Llimona. Centre - Ludoteca Plaça del Pi. Centre - Ludoteca Carrer Ample.

•

Comunitats, institucions i entitats de l’àmbit cultural, religiós i interreligiós: Consell Islàmic de Catalunya.
Comunitat Israelita de Barcelona. Comunitat Sikh de Barcelona. Grup de Treball Estable sobre les Religions (GTER). Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Casa Turca de Barcelona. Direcció
General d’Afers Religiosos.

•

Entitats i serveis d’acollida: Creu Roja. Centre Municipal de Primera Acollida Zona Franca. Fundació
Benallar. SIS (Servei d’Inserció Social). CEAR - Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. ACCEM. ISIL.
CEPAIM.
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Pressupost 2015
Despeses
Sous i salaris / 160.955,86 € / 61,9%

Serveis i altres / 68.526,93 € / 26,3%

Amortitzacions / 18.645,12 € / 7,17%

Compres / 11.761,40 € / 4,5%
TOTAL
259.889,31€

Ingressos
Finançadors privats / 136.358,75 € / 51,6%

Subvencions / 88.408,74 € / 33,5%

Prestació de serveis / 31.351,55 € / 11,8%

Altres ingressos / 7.753,75 € / 2,9%

TOTAL vendes i ingressos
263.872,79 €
SALDO FINAL
3.983,48 €
Comptes auditats per “Marimon, consultos i auditors, SLP”

Han col·laborat amb nosaltres

Escola Xavier.
CVX Sagrada Família.
10

Memòria 2015

Vols col·laborar amb Migra Studium?

•

fes voluntariat, envia un correu a
info@migrastudium.org i et convocarem a una
sessió informativa.

•

fes un donatiu, amb un ingrés a
La Caixa
IBAN ES71 2100 0546 0702 0023 5819
BBVA
IBAN ES31 0182 6035 4202 0150 2765
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