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de les persones que migren  
i que busquen refugi

A prop

Fundació Migra Studium



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.

En un context marcat per la pandèmia, pel tancament de molts serveis  
i per la recomanada «distància social», a Migra Studium vam optar per 
respondre a la realitat amb presencialitat, creativitat i flexibilitat. 
Això es va traduir en un increment de l’atenció social i jurídica; en un 
creixement de l’hospitalitat amb noves llars acollidores i dues comunitats, 
a Sant Cugat del Vallès i Badalona; i en una renovació de l’Espai 
Interreligiós perquè sigui, encara més, un espai d’encontre i diàleg.

Hem fet el possible per ser una porta oberta —a l’acollida, la diversitat  
i l’exercici dels drets— i per acompanyar les persones que arriben a casa  
nostra, reconeixent-les com a veïns i veïnes. Ho hem fet, gràcies a un 
equip de 284 voluntàries i voluntaris que, tot i la situació viscuda, no  
han deixat de recolzar i participar en els diferents projectes.

Volem seguir treballant i aprofundint en reptes com: ampliar l’atenció 
a les dones, cercar una major col·laboració amb entitats de persones 
migrants, incorporar més diversitat a tots els espais de Migra Studium 
i ampliar la nostra base social per seguir donant la millor resposta a la 
realitat i a les persones. 

Maria Coll, Margarita García, Alícia Guidonet, Salma Laukili,  
Silvia Magaña, Ali  Mabrouk, Josetxo Ordóñez, Lucía Ortín, Pilar Pavia, Pía Pirelli,  

Conxita Prunés, Sanja Rahim, Maria Rallo, Lluís Recolons, Marta Romay, Papa Sobel,  
Mariana Vallejo, Pau Vidal, María del Carmen de la Fuente

Presentació

Missió



Patronat:  Jaume Torres, M. Montserrat Massó, Xavier Alonso, Josep Buades,  
Carles Riera (DEP), Josep Menéndez, Luis Berrios, M. del Mar Vila, Joaquin Acha,  
M. Teresa Andreu, Maria Cusó, Josep Miralles (DEP), Anna Roig

Equip

Durant el 2020,
s'han tancat moltes portes,

però a Migra Studium
hem obert la nostra porta

a 4.906 persones
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persones  voluntàries



Sebastián, Colòmbia
Alumne del curs de Cuina

El confinament em va agafar sol. Portava poc temps aquí, 
encara no tenia amics i no podia accedir a moltes ajudes. 
Un dia m'arriba un missatge de Migra: “Com estàs? Què 
necessites?”. Em va sorprendre moltíssim perquè allà només 
estava fent un curs de cuina. Però va arribar en el moment  
que més ho necessitava. Em van informar sobre menjadors 
per anar a dinar, però jo tenia massa por per sortir, no només 
al virus, també a que la policia em pogués fer alguna cosa, estic 
en situació irregular. Van aconseguir que algú que em portés 
provisions a casa. La millor notícia enmig del confinament. Sol. 
En el moment més difícil. Va ser com una llum enmig de tot.”

“

A prop de les persones



Amin, Marroc
44 dies internat al CIE

Duia ja 44 dies al CIE i desconeixia la seva situació 
jurídica, no tenia ningú que el visités i no disposava 
ni tan sols del telèfon de l’advocat que l’havia assistit. 
Amb l’inici de la pandèmia la informació dins del CIE 
era absolutament caòtica: es van prohibir visites, 
orientació jurídica i serveis socials. El 14 de març 
ens va trucar l’Amin informant d’un gran neguit 
general, intents de vaga de fam, negativa a pujar a les 
habitacions per por a la situació sanitària i la policia 
responent amb aïllaments injustificats i agressions. 
Poques hores abans del tancament de fronteres, 15 
algerians van ser deportats. A l’Amin el van alliberar i, 
en ple confinament estricte per la covid, es va trobar 
al carrer, sense cap lloc on anar ni res per menjar. ”

“



Nassim, Marroc
Acollit en una llar hospitalària

Amb 17 anys vaig creuar en pastera cap a Espanya buscant 
un futur millor en un país on no coneixia ningú ni parlava 
el seu idioma. A l'arribar a Barcelona tot em va costar 
moltíssim, vaig estar un mes i mig al carrer dormint en un 
parc. Allà vaig conèixer un senyor que em va portar a una 
comissaria perquè pogués entrar en un centre de menors, 
però només em faltaven 5 dies per fer els 18, i per a la 
policia ja no era menor. Havia de tornar al carrer. Després 
vaig passar 5 mesos en albergs, on em van parlar de la 
Xarxa d'Hospitalitat. Va començar la meva millor etapa  
a Espanya. He estat any i mig amb tres famílies diferents. 
Ha estat una experiència brutal, he après moltíssimes 
coses i he pogut començar a estudiar un grau mitjà.”

“



Zafira, Algèria
Participa a Som Joves

L’any passat, la meva família i jo teníem 
planificat un viatge a l’estiu per veure 
la família, però amb la covid19 va ser 
impossible. Per sort Migra Studium va 
oferir un casal d’estiu per a joves del 
barri. I menys mal que m’hi vaig apuntar, 
si no m’hagués quedat tot el dia tancada a 
casa, amb la calor que feia. Una cosa que 
em va alegrar molt durant el confinament 
va ser que les educadores de Migra 
van venir a visitar-nos a cadascun de 
nosaltres. Aquella visita va millorar una 
mica l’haver d’estar a casa confinada.”

“



l’acollida
> Atenció  
social  
i jurídica

> Xarxa  
d’Hospitalitat

> Som Joves

> Formació  
de llengua 
i alfabe- 
tització

> Formació  
laboral

4.906 persones s'han apropat a Migra Studium  
i 862 han rebut acollida i acompanyament

22

32

121

19

Una porta oberta a...

272 persones han rebut assessoria 
jurídica en 342 sessions 31 persones 

acollides
> 26 homes
> 5 dones

> 26 famílies
> 4 comunitats 

religioses
> 2 comunitats 

d’hospitalitat

adolescents i 17 famílies 
participen en activitats 
d’acompanyament, reforç 
educatiu i serveis psicosocials

407 persones han participat  
en 31 cursos de castellà i català

133 persones han rebut  
atenció social

llars 
d’acollida

tutories amb joves  
i famílies

adolescents han participat  
al Casal d'Estiu

36 parelles lingüístiques (26 s’han 
mantingut durant el confinament)

88 persones han participat  
en 10 cursos

178 persones han participat  
en 21 activitats culturals

5.387 pernoctacions en  
comunitats d'hospitalitat

21 dones en un grup  
de conversa

62 sessions  
d’orientació laboral

Hem triplicat l'atenció social i jurídica, ampliant l'acollida 
individualitzada i consolidant l'equip d'advocades voluntàries

La COVID19 no ha impedit la realització de cursos 
presencials. S'han realitzat 41 cursos de català, castellà, 
electricitat i fontaneria bàsiques, cuina i cura de persones 
dependents a domicili

38 visites a joves i famílies durant el primer estat 
d'alarma, que han permès detectar les necessitats 
concretes i donar resposta. S'ha donat suport tant al benestar 
emocional com en la realització de tràmits, sol·licitud d'ajudes, 
preinscripcions a noves etapes educatives

14 persones van viure el confinament domiciliari  
en llars d'acollida, i s'han obert dues comunitats 
d'Hospitalitat noves a Badalona i Sant Cugat, permetent 
l'acollida de 16 persones

73 %
15 %
9 %
3 %

> Perfil de les persones que acollim i acompanyem aMigra Studium

Edat

43 % 41 % 7 % 9 %

18-29  
anys

30-65  
anys

Més de  
65 anys

No  
consta

Situació administrativa 
irregular

Situació administrativa 
regular

Sol·licitants  
d'asil

Tramitant permís de 
residència

35%65%

Gènere



la diversitat

l’exercici dels drets

> Espai Interreligiós

> Grup de visites al CIE

> Grup de reflexió sobre les migracions

1.233

31

61

56

263

persones visiten l’espai

accions jurídiques

grups de 26 centres educatius

persones acompanyades

persones en activitats  
al voltant la diversitat cultural  
i religiosa

Arrel del primer estat d'alarma, el 19 de març el CIE va quedar 
buit fins el 5 d'octubre que es va tornar a internar persones. Van 
ser 200 dies en els que es va demostrar que viure sense CIE 
és possible. Amb la represa de l'internament, i al·legant raons 
sanitàries, es van prohibir les visites de familiars i ONG, una 
situació que a dia d'avui es manté

Renovació de l'Espai Interreligiós, per adequar-lo  
i fer que sigui un espai més obert a l'encontre i el diàleg.  
En l'actualització de l'Espai s'ha comptat amb la implicació  
de diferents comunitats religioses

15
9

participants

sessions sobre frontera sud, 
acompanyament a l’arrelament 
social i irregularitat

A Migra Studium comptem amb una prosposta educativa 
per treballar temes relacionals amb la mobilitat humana, 

l'hospitalitat i l'hostilitat. 

> 670 persones han participat  
en 12 activitats i tallers

Comptes clars

Fundació
Miarnau

CVX  
Sant Favre

Han col·laborat amb Migra Studium

Ingressos
Total: 411.961 €

Total: 398.983 €
Despeses

43 %
Entitats  
privades

29 %
Acollida
i Formació

16 %
Som Joves

20 %
Socis  
i donants

13 %
Espai  
Interreligiós

34 %
Subvencions 

públiques

13 %
Administració i 

captació de fons

6 %
Sensibilització, 

comunicació  
i incidència

3 %
Quotes cursos i visites  

a l'Espai interreligiós

10 %
Grup de 

visites al CIE

13 %
Xarxa 

d'Hospitalitat

Comptes auditats per Marimon Consultors i Auditors, SLP



www.migrastudium.org 
@MigraStudium

info@migrastudium.org 
c/ Palau 3, 08002 Barcelona
T. 934120934

Col·labora Contacta
BIZUM:
01644 
La Caixa: 
ES71 2100 0546 0702 0023 5819
BBVA: 
ES31 0182 6035 4202 0150 2765

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  
en altres països i amb l’ONG d’àmbit internacional  
Servei Jesuïta als Refugiats (SJR).

Fem Xarxa
Plataforma 

d’Entitats Cristianes 
amb els Immigrants

Campanya 
d'Hospitalitat del 
Sector Social de la 

Companyia de Jesús

Sector social de la 
Companyia de Jesús 

a Catalunya
Servei Jesuïta

a Migrants

Grup Interreligiós 
del Raval

GIR

Xarxa d’Entitats Socials 
d’Assessorament en 

Estrangeria – XESAJE

Consorci de 
Normalització 

Lingüística - 
CNL

Comissió de 
formació de la 

Coordinadora de 
la Llengua

Coordinadora de la 
Llengua de la ciutat 

de Barcelona

Xarxa d'Infància 
del Gòtic

XIG

Taula de Joves 
del Gòtic

Xarxa d’Acollida i 
Acompanyament de 

l’Ajuntament de Barcelona

Xarxa Laboral 
del Casc Antic

XLCA

Plataforma 
Tancarem

el CIE

Xarxa Laboral 
del Gòtic

Barcelona Activa  ·  Apropa Cultura  ·  Associació VAS  ·  AUDIR  ·  Casa Turca  ·  Consell Municipal d’Immigració de la 
ciutat de Barcelona  ·  Formació Professional Jesuïtes El Clot  ·  Grup Religions i Pau (CJ)  ·  Punt de Defensa dels Drets 
Laborals de Ciutat Vella  ·  Sindillar

https://www.migrastudium.org/donatius

