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«Treballem 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».

Carta del director
Benvolguts/des:
Per primera vegada em dirigeixo a vosaltres per presentar-vos la memòria d’activitats de l’any 2012. Com
molts ja sabeu, durant aquest any s’ha produït un relleu
en la direcció de l’entitat. En Quim Pons deixava el càrrec després d’haver estat director de Migra Studium
des de la seva fundació, ara fa deu anys. Només podem
agrair al Quim el seu esforç al llarg de tot aquest temps,
compaginant les tasques sempre àrides de gestió amb
un càlid acompanyament a totes aquelles persones que
han passat per l’entitat. Moltes gràcies, Quim!
Estem, no cal repetir-ho, vivint temps de moltes incerteses econòmiques, polítiques i socials. Això té un
impacte clar sobre el fenomen migratori. Entren moltes menys persones i ho fan no tant per raons laborals
sinó a causa de les reagrupacions familiars. Constatem
també que la població immigrada ja arrelada en la nostra societat és, junt amb als joves d’entre divuit i vinti-cinc anys, un dels grups més castigats per l’atur, amb
percentatges propers al 40%. Davant d’aquesta situació
no són poques les persones que renuncien al seu projecte migratori i retornen al seu país. Si volem que la
nostra societat no se’ns desfaci entre els dits, ens cal
més implicació i generositat precisament en allò que ha
estat durant anys el nostre lema principal «Crear ponts
de diàleg». Tot i les dificultats, seguim aspirant a una
societat més respectuosa amb la diferència, més justa i
més solidària.
En les pàgines següents trobareu informació del que
fem a Migra Studium projecte per projecte, i a què dediquem la nostra energia i recursos. Uns recursos, per
cert, sempre escassos, però als qual intentem donar un
màxim rendiment. No puc acabar aquesta carta sense
fer un esment especial al nostre equip de voluntaris, veritables ànimes de l’entitat, i també a aquelles persones
i institucions que contribueixen a finançar-la. Sense la
generositat i l’esforç per part de tots i totes no es podrien tirar endavant els diferents programes i activitats.
Moltes gràcies!
Una salutació ben cordial

Luis Miguel Muñoz
Director

«Tot i les dificultats
seguim aspirant
a una societat
més respectuosa
amb la diferència,
més justa i més
solidària»

MIGRA ACTUA
ESPAI D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA

Eneida Alaiz
Responsable del projecte
Acollida Sociolingüística i
Formació Laboral

«Acollir
i acompanyar
als nous ciutadans
en la incorporació
a la societat»

Aquest projecte vol facilitar el procés d’incorporació
dels alumnes a la vida ciutadana.
Ho fa proveint informació i orientació sobre els diferents serveis socials i d’acollida de la ciutat, i sobre
la pròpia oferta de serveis de Migra Studium. També
promou l’aprenentatge de les llengües oficials i de la informàtica com eina bàsica de comunicació i de recerca
de feina.
Al llarg de l’any s’han fet diverses activitats socials i
culturals, com ara excursions, visites a diferents serveis
de la ciutat, xerrades informatives o festes de fi de curs,
amb la finalitat de promoure el coneixement de l’entorn
i la trobada personal.
A Migra Studium han estat acollides unes 1.165 persones, de les quals gairebé 700 s’han inscrit als cursos

que ofereix l’espai d’acollida.
CURS 2012

Castellà

Català

Informàtica

Cursos

28

6

8

Alumnes

497

132

70

FORMACIÓ LABORAL
L’objectiu d’aquest projecte és promoure la formació
i la capacitació de les persones immigrades en situació
de vulnerabilitat, per tal d’augmentar la seva ocupabilitat. Combina cursos laborals amb tallers ocupacionals
i de recerca de feina. Durant el 2012 s’han beneficiat
d’aquesta formació 143 persones.
CURS
2012

Electricitat

Fontaneria

Cuina

Atenció a
domicili

Cursos

7

3

5

2

Alumnes

52

24

40

27

PROJECTE SOM-HI
Durant aquest any s’han atès 22 infants de sis a dotze anys. El projecte és possible gràcies a un equip de
21 voluntaris, i compta també amb l’ajuda d’un grup
d’estudiants en pràctiques de la facultat de Pedagogia
de la Universitat de Barcelona.
Com ja fa uns anys, les tres primeres setmanes de
juliol s’ha dut a terme el Casal d’Estiu del Gòtic, coorganitzat juntament amb el Centre Compartir, on han
participat 60 infants.
Aquestes activitats s’han realitzat en el marc del
Programa ProInfància de l’Obra Social de la Caixa, que
proporciona els recursos necessaris per a poder oferir
un servei de qualitat tant als infants com a les seves famílies.

GRUP DE VOLUNTARIS CIE de Barcelona
En el marc d’una iniciativa conjunta de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants, aquest
any hem començat aquesta nova activitat. Un grup de
voluntaris ha visitat i acompanyat 55 persones immigrants que es troben recloses al Centre d’Internament
d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Amb aquest contacte es pretén facilitar la cobertura de les seves necessitats i la seva connexió amb
l’exterior. El grup també ha fet una important tasca de
denúncia i sensibilització sobre el que són els centres
d’internament, en col·laboració amb l’entitat Pueblos
Unidos de Madrid, que fa una acció semblant amb el
CIE de Aluche.

«Centres d’Internament,
una frontera invisible
al cor de les nostres
ciutats»

Verónica Jiménez,
Lorena Fernández
Educadores al projecte Som-hi

«Un espai
d’oci i treball
on potenciem
les virtuts
i valors dels
infants»

MIGRA DIALOGA
ESPAI INTERRELIGIÓS

ALBA TARROC, LUCÍA MONTOBBIO
Educadores del projecte interreligiós

«Fem conèixer
la diversitat
religiosa i aprenem
a respectar-la»

Ubicada en un espai de 250m2, 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.
Es fa mostrant les seves característiques, el seu potencial humanitzador, i també els riscos de confrontació.
Tot això amb la finalitat de disminuir els prejudicis i els
estereotips, i ajudar així a la cohesió social.
Al llarg de l’any 2012 han passat un total de 1.221
alumnes d’aquests nivells: 230 d’educació primària, 951
de l’ESO i altres 40 procedents de diversos àmbits universitaris i de l’àmbit docent. També s’ha participat per
tercer any en el «Dia de la Diversitat, Barcelona pels
Drets Humans» organitzat per l’Ajuntament de Barcelona (Drets Civils) i amb el suport de la Comissió Europea i el Parlament Europeu.

GRUP DE DIÀLEG AMB L’ISLAM
Coordinat pel jesuïta islamòleg Jaume Flaquer i per
l’expert en afers religiosos Jordi López Camps, el
«Grup d’Actualitat de l’Islam a Catalunya» és un grup
interreligiós que pretén detectar i analitzar els reptes i la
problemàtica que es pugui trobar l’Islam i/o els musulmans a casa nostra.
JAUME FLAQUER
Coordinador del projecte

«Analitzem la vida
de la comunitat
musulmana
a Catalunya i
treballem per la
convivència»

A més, Jaume Flaquer durant el 2012 ha portat a
terme una important tasca docent: ha participat en 7
cursos i 9 conferències i ha publicat 13 articles en diverses revistes especialitzades d’Espanya i França.

MIGRA REFLEXIONA
GRUP MIGRACIONS
Durant l’any passat ha continuat reunint-se el «Grup
de reflexió sobre les migracions», convocat juntament
amb l’Àrea social de Cristianisme i Justícia. Pel que fa
al Centre de Documentació, al llarg de l’any s’han registrat 140 nous documents (llibres, revistes, informes…)
i es continua amb el procés d’informatització de la biblioteca.
Lluís Recolons ha fet el seguiment de recerques relacionades amb els temes migratoris i ha col·laborat amb
activitats docents en diferents institucions de caire universitari: la Universitat de Barcelona, la Universitat de
València i l’Institut de Bioètica de la Universitat Ramon
Llull, entre altres.

LLuis RECOLONS
Coordinador
de l’àmbit de reflexió

«En la plena
inclusió dels
fills/es, s’hi juga
l’èxit del projecte
migratori dels
pares i la cohesió
de la nostra
societat»

xifres
i agraïments
col·laboracions
Necessitem la vostra aportació per a seguir duent a terme els nostres projectes:
cc BBVVA: 0182 6035 42 0201502765
cc La Caixa: 2100 0546 07 0200235819
INGRESSOS

migra studium és membre de:

Prestació de serveis

9.548 e

Subvencions oficials

37.421 e

Donatius i altres ingressos

125.371 e
172.340 e

DESPESES
Acollida socio-lingüística i formació
laboral

58.198 e

Reforç escolar

49.989 e

Espai Interreligiós

33.636 e

Reflexió, incidència i comunicació

Volem agrair també la
col·laboració de les institucions
següents:

9.151 e

Administració general

21.439 e
172.413 e

agraïments
La tasca que realitza Migra Studium no seria possible
sense els voluntaris i voluntàries que hi aporten una
part del seu temps. Gràcies a ells hem pogut atendre
més de dues mil persones aquest any 2012.

Acollida lingüística i formació
professional
Projecte Som-hi
Espai interreligiós
Àmbit de reflexió i incidència
TOTAL

Persones
ateses

Voluntaris

1.165

58

22

21

1.221

7

55

15

2.463

101

