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A prop de les persones
que migren
i busquen refugi

Presentació
Hi ha un desig que segueix vigent any rere any a Migra Studium:
fer de casa nostra un espai obert a l’acollida, la diversitat i l’exercici
dels drets de les persones que migren i cerquen refugi, amb
especial atenció a les més vulnerables. I és el desig que mobilitza
a les 284 persones que formen part de l’entitat (voluntariat,
equip remunerat i patronat). Un equip que durant el 2021 ha fet
possible que més de 1.200 persones participin en activitats de
formació, acollida, hospitalitat, lleure educatiu, acompanyament o
assessorament jurídic; i més de 3.700 en accions de sensibilització
i formació al voltant del diàleg cultural i religiós, i el fet migratori.
Enguany seguim tenint reptes grans i esperançadors per a la
construcció d’una societat oberta i cohesionada, que visqui la
diversitat com una oportunitat i sigui a prop de les persones
migrants més vulnerables. Però per assolir aquests reptes hi ha un
imprescindible: necessitem persones que se sumin a la nostra
causa i estiguin disposades a esdevenir acollidores i hospitalàries
en la vida quotidiana. Et convidem a conèixer-nos una mica més
fent voluntariat, col·laborant econòmicament i/o fent difusió de la
nostra tasca. A Migra Studium, et necessitem per continuar.
Equip de Migra Studium
Maria Coll, Margarita García, Alícia Guidonet, Júlia Lacasta, Silvia Magaña,
Josetxo Ordóñez, Anna Barba, Maria Dolors Rodríguez-Llauder, Pilar Pavia,
Inés Vall-Llosera, Conxita Prunés, Pau Cuadern, Maria Rallo, Lluís Recolons,
Marta Romay, Elena Xifré, Pau Vidal, María del Carmen de la Fuente.

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 la diversitat cultural i religiosa. I fem això amb la
participació dels propis migrants, amb la col·laboració de voluntàries
i voluntaris, i establint aliances amb altres actors socials amb qui
compartim missió.

Obrim la porta
a l’acollida,
la diversitat
i l’exercici
dels drets
1.235 persones

ateses en programes
d'acollida, formació i
acompanyament

3.799 persones

han participat en activitats de
formació i sensibilització
en diversitat i migracions

Reptes del 2022
Intensiﬁcar l'acollida i l'orientació,

per oferir aquest servei essencial a un major nombre
de persones i fer-ho d'una forma més àgil.

Obrir un nou pis d'hospitalitat,

i buscar més llars d'acollida que se sumaran a les que ja
formen part de la nostra Xarxa.

Impulsar les visites a l'Espai Interreligiós
per apropar la diversitat cultural i religiosa a més
persones, centres educatius i institucions.

Vetllar per tornar a fer efectiu el dret de
visites al Centre d'Internament
d'Estrangers de Zona Franca

i continuar fent incidència per aconseguir el seu tancament.

A prop de les persones

Fatiha, Argèlia

Membre del grup de dones
i alumna del curs de cuina
Vaig arribar a Barcelona fa 2 anys amb el meu marit i els
nostres ﬁlls. En tenim quatre d’entre 2 i 13 anys. El meu
marit estava malalt i necessitàvem una atenció sanitària
que a Argèlia no trobàvem. Des que vam arribar a
Barcelona cuino menjar típic de la meva terra i el venc a
veïns i veïnes, i amb això vivim com podem. Tenir una
persona malalta a casa genera una despesa molt gran.
De seguida vaig apuntar la ﬁlla gran a Migra per què
l’ajudessin amb els estudis. Ella em va convidar a les
trobades que fan per dones. Allà em van recomanar
apuntar-me al curs d’Ajudant de cuina. M'he apuntat i
m'està agradant molt!
La Fatiha, arran del curs d'ajudant de cuina, ha començat a cuinar
plats d'altres cultures i ara ja coneix com funciona l'àmbit laboral.

Adil, Marroc

Ha rebut acompanyament
durant el seu internament al CIE
- ¿Aloooo?
- Hola, soy voluntaria de Migra Studium.
Recordo la primera trucada amb la voluntària, era el meu
cinquè dia d'internament i em sentia fort i acompanyat. Ara
passo lentament els dies que em queden, intentant
mantenir la calma i la paciència, i el bon humor, però sovint
em trenco, m'enfado...
Avui és el dia 58, s'apropa el ﬁnal del període d'internament, i
em sento cada cop més sol. No vull tornar al Marroc. Vaig
arribar a Europa amb 15 anys. Ara, en tinc 30 i vull poder fer
la meva vida, però les coses no són tan fàcils. Contacto amb
la voluntària de Migra amb esperança, ja queda poc per
sortir d’aquí.
Dins del context de pandèmia, les visites al CIE estaven prohibides,
només es podien fer trucades. L'Adil va ser expulsat al Marroc el dia
59 d’internament.

Alí, Marroc

Acollit a la Xarxa d’Hospitalitat
i membre de l’equip tècnic
Estic molt agraït a tot Migra. Només fa dos anys que els
conec i m’han ajudat molt!
Quan vaig arribar a Barcelona fa 5 anys, no coneixia a
ningú, ni sabia on anar. Vaig dormir al carrer, en un centre
de menors, al carrer de nou, en un alberg… Des d’allà em
van posar en contacte amb Migra Studium, i vaig entrar a la
Xarxa d’Hospitalitat. A la Xarxa he viscut amb una família,
en una comunitat religiosa i en una comunitat d'hospitalitat.
He fet amistats molt fortes.
L’any passat vaig començar el procés de regularització amb
Migra. Gràcies a l'ACOL em van poder oferir un contracte
de feina d'un any. La feina ha estat una gran oportunitat!
Ara visc en una habitació de lloguer i espero en uns dies
anar al Marroc a visitar tota la meva família. Fa 5 anys que
no els veig!
La línia de ﬁnançament ACOL de la Generalitat amb fons europeus
ha permès regularitzar a l'Alí per feines de manteniment
i treballar a l’hort.

Ángela, Bolívia

Participant del Som Joves
Em dic Ángela, fa un any que sóc a Barcelona i faig 1r de
Batxillerat. A l'escola estudiem coses com llatí o història
d'Espanya, on els meus companys tenen unes bases
anteriors que jo no tinc i per això em costa seguir el ritme
dels altres. Per sort, les tardes de dilluns a dijous vaig a
Migra amb un grup de joves. M'ajuden a posar-me al dia
amb els estudis i, de passada, faig bones amistats!
Com la Sharif, que porta molts més anys venint a Migra,
des de petita. Em parla de moltes coses que ha
fet aquí, diu que és com casa seva. Ella m’ha presentat
amigues seves i m’ajuda en tot el que pot. A més, les
nostres mares s’han conegut al grup de dones,
i des de llavors fem plans les dues famílies juntes.

Què hem fet
durant el 2021?
Primera acollida

564

persones han rebut atenció social

Formació
> LLENGUA I ALFABETITZACIÓ
persones han participat en
500 52 cursos de castellà i català

12

dones en un grup de conversa

> LABORAL

145

persones han participat en 22 cursos*

140

sessions d’orientació laboral,
drets i deures laborals

*Cursos d'electricitat bàsica, fontaneria bàsica, informàtica, ajudant
de cuina, atenció al client, cura de persones dependents a domicili

> ACTIVITATS CULTURALS

96

persones han participat
en 9 activitats socioculturals

Assessorament jurídic

197

persones assessorades

Xarxa d’Hospitalitat

40
26
4

persones acollides
assegurant 7.120 pernoctacions

15

26

persones han visitat l’Espai

143

grups de 37 centres educatius

203

persones han participat en activitats
entorn la diversitat cultural i religiosa

comunitats d'hospitalitat

adolescents i 17 famílies han participat
en activitats de reforç educatiu i
acompanyament i en serveis psicosocials
adolescents han participat del Casal d'Estiu

Grup de visites al CIE

21

2.327

llars d'acollida

Som Joves

22

Espai Interreligiós

persones acompanyades
accions de defensa jurídica

Fins al 18 de juny, prohibició de les visites presencials per
COVID19 i només permeses les trucades

Accions de sensibilització,
comunicació i incidència

1.269
77

persones han participat en 27 activitats i
tallers sobre migracions i hospitalitat
aparicions en mitjans de comunicació

> GRUP DE REFLEXIÓ SOBRE LES MIGRACIONS

15
9

persones han participat en
les trobades de reﬂexió
sessions sobre associacions i participació,
racisme i xenofòbia, migració i gènere

Perﬁl de persones que acollim i acompanyem
1.235 persones
78 nacionalitats
diferents

Gènere
dona

29 %

home

71 %

Edat
18-29 anys 44 %
30-45 anys
45-65 anys
més de
65 anys

43 %
12 %
1%

Situació administrativa
Temps a Espanya

Situació administrativa irregular

63 %

menys de 3 anys

48 %

Situació administrativa regular

3-5 anys

34 %
18 %

Sol·licitants d’asil

21 %
13 %
3%

més de 5 anys

Tramitació permís de residència
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En equip
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Patronat: Xavier Alonso, M. Teresa Andreu, Luis Berrios, Josep Buades,
Maria Cusó, M. Montserrat Massó (secretària), Josep Menéndez,
Anna Roig, Santi Torres (president) i M. del Mar Vila

En xarxa
Treballar amb altres és, per a nosaltres, essencial per transformar
la realitat i avançar cap a la justícia social.
Algunes de les xarxes en què participem són:
Federació
Catalana de
Voluntariat
Social

Coordinadora de la
Llengua de la ciutat
de Barcelona

Xarxa Laboral
del Casc Antic
XLCA

Plataforma
d’Entitats
Cristianes amb
els Immigrants

Grup Interreligiós
del Raval
GIR

Taula de
Joves del
Gòtic

Xarxa d’Infància
del Gòtic
XIG

Formem part del Servei Jesuïta a Migrants (SJM), 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.
Estem en contacte amb l’SJM en altres països i amb l’ONG
d’àmbit internacional Servei Jesuïta als Refugiats (JRS).

Comptes clars
Ingressos
18 %

6%

Total
496.206 €
38 %

37 %

Quotes de cursos i visites
a l'Espai Interreligiós
Subvencions públiques
Entitats privades
Socis i donants

Despeses
14 %

27 %

5%
14 %

Total
471.149 €

9%
14 %

17 %

Acollida i formació
Xarxa d'Hospitalitat
Som Joves
Grup visites al CIE
Espai Interreligiós
Comunicació,
sensibilització, incidència
Gestió i administració

Revisió de comptes per QS Audit Consultors S.L.P.

Amb la col·laboració de

Fundació Privada
Miarnau

Comunitat
Sunday

CVX
Pere Favre

I més de 200 persones que, a través de les seves
contribucions (donatius puntuals o periòdics, cessió
d'espais, etc.), han fet possible el treball per la dignitat i els
drets de les persones migrants i refugiades més vulnerables.

Col·labora
migrastudium.org/donatius
La Caixa: ES71 2100 0546 0702 0023 5819
BBVA: ES31 0182 6035 4202 0150 2765
Bizum: 01644

Contacta
934 120 934
info@migrastudium.org
www.migrastudium.org
@migrastudium

Fundació Privada Migra Studium.
Carrer del Palau 3, 08002, Barcelona · T- 934 120 934

