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Amigues i amics,
A Migra Studium continuem treballant per fer de casa nostra un espai obert
a l’acollida, la diversitat i l’exercici dels drets. Aquest és l’horitzó i la il·lusió que
mobilitza cada dia a les 235 persones que formem part de l'entitat (voluntariat,
equip remunerat i patronat). La memòria que ara compartim mostra el treball
que hem dut a terme en aquesta direcció durant el 2018: més de 4.700 persones van participar a les nostres activitats (de formació, lleure educatiu, acompanyament i defensa dels drets) i més de 4.000 van prendre part d’ accions al
voltant del diàleg cultural i religiós.
El nostre repte de futur és molt senzill: continuar, és a dir, seguir donant passos
cap a la construcció d’una societat oberta i cohesionada, on l’hospitalitat i
l’acollida siguin la pràctica quotidiana. Pot semblar un impossible en aquest
temps on l’hostilitat es fa present en forma d’indiferència, discursos de la por,
tanques i murs. Però no ho és, perquè sabem que acollir i ser hospitalaris és la
forma més natural de relació, és l’impuls que neix dins nostre davant qui és
vulnerable o necessita la nostra ajuda.
Però per assolir aquest repte hi ha un imprescindible, necessitem persones
disposades a esdevenir acollidores i hospitalàries que se sumin a la nostra
causa. Per això, volem convidar-te a conèixer-nos una mica més i obrir la
nostra porta: fent voluntariat, col·laborant econòmicament i/o fent difusió de la
nostra tasca. A Migra Studium, et necessitem per continuar.
Maria del Carmen de la Fuente Pérez
Directora de Migra Studium

MISSIÓ
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/es i establint aliances amb altres actors socials
amb qui compartim missió.

UNA PORTA OBERTA A
L’ACOLLIDA

“Welcome” Assessoria inicial i jurídica

Formació laboral
Cuina, electricitat, fontaneria, cures
a domicili a persones en situació de
dependència

4.503 persones acollides
103 persones han rebut
assessorament jurídic

200 persones participen en 18 cursos
1.370 hores de classe
18 sessions d’orientació laboral
18 sessions sobre drets i deures laborals

Aprenem junts Classes de llengua i alfabetització
806 persones participen en 48 cursos
2.500 hores de classe
Aula de dones amb 33 participants
57 parelles lingüístiques
653 persones assisteixen a les sortides
culturals mensuals

Hospitalaris Xarxa d’Hospitalitat
21 persones acollides
20 llars d’acollida

Perfil de persones que arriben a Migra Studium
75% homes
25% dones

68 nacionalitats diferents

Edat
17% 16-20 anys
61% 20-40 anys
20% 40-60 anys
2% >60 anys
Temps a Espanya
19% >5 anys
6% 3-5 anys
75% <3 anys

Situació administrativa
52% En situació administrativa irregular
13% Tramitant el permís de residència
9% Sol·licitant asil i refugiats
26% Altres situacions

Som-hi!
Espai educatiu per a intants, joves i famílies
31 infants en les activitats de lleure educatiu i
Casal d’Estiu
20 famílies en les activitats de trobada i diàleg

Construïm
una societat on
tots i totes siguem
ciutadans

LA DIVERSITAT

Centres educatius que ens han visitat

Locus Espai interreligiós
3.481 persones ens visiten
142 grups de 75 centres educatius
545 persones en activitats al
voltant de la diversitat cultural i
religiosa

Primària (28%)
Secundària (56%)
Batxilletat i cicles (7%)
Universitat (1%)
Adults (8%)

Ciutat de Barcelona (59%)
Àrea metropolitana (18%)
Altres poblacions (23%)

L'EXERCICI DELS DRETS

Grup de reflexió sobre les migracions
15 participants
9 sessions, sobre menors estrangers no
acompanyats, migracions en femení i irregularitat
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Grup de visites al CIE
386 visites a 156 persones
124 accions de defensa

Al 2018 hem obert la porta a 8.737 persones,
gràcies a l’equip de Migra Studium

re

ra

p atr

o

na

10

t

15
m un

e

21
Hospitalaris

156
CIE

4.026
Locus- Espai
interreligiós

t

El Patronat està format per: Josep Miralles, Xavier Alonso, Eduard Llobet, Carles
Riera, Gerard Costa, Pep Buades, Anna Roig, Josep Menéndez, Lluís Berrios.

COMPTES CLARS
Ingressos
Prestació de Serveis (9%): 36.868€
Administració Pública (35%): 139.346€
Entitats Privades (44%): 174.732€
Socis i Donants (12%): 45.793€
Total: 396.739€

Despeses
Welcome, Formació laboral i Aprenem junts (26%): 104.072€
Hospitalaris (9%): 34.912€
Som-hi - Infància i Famílies (19%): 75.802€
Locus - Espai Interreligiós (14%): 54.237€
Grup de visites al CIE - BCN (11%): 44.391€
Comunicació i Captació de Fons (10%): 40.344€
Gestió i Administració (11%): 42.933€
Total: 396.691€
Comptes auditats per Marimon Consultors i Auditors, S.L.P.

HAN COL·LABORAT AMB MIGRA STUDIUM

CVX Pere Fabre

FEM XARXA

Xarxa d'Acollida i
Acompanyament de
l’Ajuntament de
Barcelona

Consell Municipal
d’Immigració de la
ciutat de Barcelona

Plataforma
d’Entitats Cristianes
amb els Immigrants

Xarxa d’Infància
del Gòtic
Plataforma
Tancarem el CIE

Coordinadora
de la llengua
Xarxa
d'entitats socials
d’assessorament
en estrangeria

Sector Social de la
Companyia de
Jesús de Catalunya

Servei Jesuïta
Migrants d’Espanya

Xarxa Barcelona
Anti Rumors

Comissió
formació de la
coordinadora
de la llengua

Xarxa Laboral
del Casc Antic

La Fundació Migra Studium forma part del SJM (Servei Jesuïta a Migrants). El
SJM és una xarxa d’entitats del sector social de la Companyia de Jesús
dedicades a l’acompanyament, el servei i la defensa de les persones migrants.
Està en contacte amb el SJM a altres països i amb l’ONG d’àmbit internacional
Servei Jesuïta als Refugiats (SJR).

COL·LABORA
Fes-te
voluntari

Fes-te
soci

Fes un
donatiu

La Caixa: IBAN ES71 2100 0546 0702 0023 5819
BBVA: IBAN ES31 0182 6035 4202 0150 2765

WWW.MIGRASTUDIUM.ORG
T. 934 120 934
PALAU 3, 08002 BARCELONA
INFO@MIGRASTUDIUM.ORG

