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Amigues i amics,

Una porta oberta a l’acollida, la diversitat i l’exercici dels drets. Aquest és l’horitzó 
que encoratja tot l’equip de Migra Studium, el que ens anima a caminar dia a dia 
donant sentit i direcció a allò que fem. Des de les accions més quotidianes als 
esdeveniments més significatius, tot el que passa a Migra Studium està amarat d’aquest 
desig: ser una porta oberta, al centre de la ciutat, per a les persones que arriben a casa 
nostra, especialment les més vulnerables.

Sabem que és un camí ple de reptes, els mateixos que et pots trobar tu quan decideixes 
obrir la porta real o imaginària de la teva vida per deixar passar l'altre: una certa por al que 
és desconegut, inseguretat davant el que pot suposar compartir el propi temps i espai, 
dubtes sobre el que he de dir o he de fer... Però tenim la sort de no caminar en solitari, 
anem amb altres (un equip – remunerat i voluntari – de 205 persones, les  més de 4.800 
persones que passen per Migra Studium cada any i les moltes altres que de diferents 
maneres donen suport a la nostra tasca) i creiem que és justament això el que ens 
permet seguir  avançant i donant fruit, el fruit que trobaràs recollit en aquesta memòria.

A Migra Studium seguirem fent passos cap a un horitzó que ens agradaria compartir 
amb tu per poder trobar-nos i així avançar junts. Volem ser una porta oberta a l’acollida, 
la diversitat i l’exercici dels drets... vols ser-ho amb nosaltres?

 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

1.098 persones acollides
1.015 participen als cursos

Espai socio-
lingüístic

2.145 hores 
41 cursos
5 grups de reforç 
1 aula de dones
60 parelles 
lingüístiques
12 sortides 
sòcio-culturals

Xarxa
d’hospitalitat

4 persones acollides 
en comunitats i 
famílies
3 acollides d’urgència 

Formació 
laboral

1.100 hores
17 cursos
90 hores 
d’informàtica 

Som-hi!

33 infants
21 famílies
Espai de trobada i diàleg 
per a famílies
Casal d’Estiu al barri Gòtic

Acompanyament 
i formació de 
persones adultes

Acompanyament 
i atenció educativa 
per a infants i famílies

57% < 3 anys, 20% 3-5 anys, 23% > 6 anys a Espanya

67% homes
33% dones

63% 20-40 anys

9,5% treballa

58% situació 
administrativa 
regular

Perfil de persones acollides

92 nacionalitats diferents

CONSTRUÏM 
UNA SOCIETAT 

ON TOTS I TOTES 
SIGUEM 

CIUTADANS



LA DIVERSITAT

L'EXERCICI DELS DRETS

Espai Interreligiós

3.483 persones en 150 grups
141 grups de 58 centres educatius
9 grups de professionals de 
l’educació i associacions

9315
42

18

6

8

1310

Patro-
nat

Remu-
nerat

Volun-
tariat

180

Acollida, formació 
i hospitalitat (93) Reflexió (13)

Atenció educativa a 
infants i famílies (42) CIE (18)

Espai 
interreligiós (6)

Gestió i 
administració (8)

Migra Studium, un equip de 205 persones

Primària (33%) Secundària (62%)
Batxillerat (4%) Universitat (1%)

Barcelona ciutat (62%)
Altres municipis (38%)

Assesorament jurídic

80 persones han 
rebut atenció jurídica

Centre d’Internament d’Estrangers Grup de reflexió

35 persones han 
particicipat a 
l’espai d’anàlisi, 
debat i formació

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

  Zona Franca

624 visites a 208 persones
99 accions de defensa d’interns



Ingressos

Despeses

COMPTES CLARS

HAN COL·LABORAT AMB MIGRA STUDIUM

Prestació de serveis: 30.646€ / 7,9%
Entitats privades: 160.703€ / 41,6€
Administració pública: 119.269€ / 30,9€
Socis i donants: 75.369€ / 19,5%

Total: 385.987€

Acollida, formació i hospitalitat: 147.725,37€ / 37,8%
Infància i famílies: Projecte “SOM-HI!”: 72.910,39€ / 18,7%
Espai interreligiós: 49.281,23€ / 12,6%
Grup de visites CIE: 47.350€ / 12,1€
Comunicació i captació de fons: 26.977,6€ / 6,9%
Gestió i administració: 46.221€ / 11,8%

Total: 390.465,59€

Comptes auditats per Marimon Consultors i Auditors, S.L.P.



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).

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

FES-TE VOLUNTARI FES UN DONATIU FES-TE SOCI

WWW.MIGRASTUDIUM.ORG
T. 934120934

COL·LABORA

FEM XARXA

Consell Municipal 
d’Immigració de la 
ciutat de Barcelona

Plataforma 
d’Entitats Cristianes 
amb els Immigrants

Xarxa d’Infància 
del Gòtic

Xarxa d'Acollida i 
Acompanyament de 

l’Ajuntament de 
Barcelona

Xarxa 
d'entitats socials 
d’assessorament 
en estrangeria

Coordinadora 
de la llengua

Comissió 
formació de la 
coordinadora 
de la llengua

Xarxa Laboral 
del Casc Antic

Plataforma 
Tancarem el CIE 

amb SOS Racisme i 
Tanquem el CIE

Xarxa Barcelona 
Anti Rumors

Sector Social de la 
Companyia de 

Jesús de Catalunya

Servei Jesuïta 
Migrants d’Espanya
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