
 

        
       fundació 

  MIGRA STUDIUM 
                         resum activitats 2010     

I . ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL                                                         

La FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM és un centre social promogut per la Companyia de Jesús a Catalu-
nya ocupat en l’estudi, l’acció i la sensibilització social entorn del fenomen de les migracions. Per as-
solir aquesta missió, ens organitzem en dues àrees de treball: l’Àrea d’Acció Social i l’Àrea d’Estudis. 

 ESPAI D’ACOLLIDA SOCIOLINGÜÍSTICA   

Finançament:  
Generalitat de Catalunya (Secretaria per a la Immigració), Ajuntament de Barcelona, Companyia de Jesús. 

Finalitat:  
Facilitar el procés d’incorporació a la vida ciutadana de les persones immigrades.  

Objectius: 

⋅ Facilitar informació bàsica d’acollida i suport social. 

⋅ Promoure l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana per tal d’afavorir la inclusió ciutadana. 

⋅ Facilitar el coneixement de la informàtica com a eina de treball, d’informació i de comunicació.  

⋅ Facilitar el coneixement de les formes de relació, valors i diferents hàbits del país d’acollida. 

Destinataris:  
Persones adultes immigrades derivades pels serveis socials o altres institucions. Durant l’any 2010 s’ha incrementat el 
número de persones joves que volen assistir a cursos. El Projecte ha acollit 1.198 persones, de les que 1.003 s’han inscrit 
a algun curs. De les persones inscrites el 73% són homes i el 27%, dones. 

 Activitats:  

⋅ Cursos de català: 6 cursos de nivell bàsic. 194 alumnes matriculats, i 14, en llista d’espera.  

⋅ Cursos de castellà: 25 cursos trimestrals, dividits en 4 nivells diferents, a més d’un grup de dones paquistaneses i un 
altre d’alfabetització. S’han matriculat 573 alumnes (349 l’any anterior). 

⋅ Cursos d’informàtica: S’han fet 8 cursos trimestrals de Nivells I i II. 48 alumnes.  

⋅ Activitats socioculturals: 6 sortides a l’Auditori, 2 excursions i 2 celebracions de final de trimestre, de les que s’han 
beneficiat 65 persones, en una o altra ocasió. 

El projecte ha estat coordinat per una educadora i hi han participat 32 voluntaris/àries. 



 

El projecte ha estat coordinat per una educadora i té la col·laboració d’un equip de 14 voluntaris/àries. Al llarg del curs, 
l’educadora ha mantingut entrevistes de seguiment amb els mestres dels infants que assisteixen al projecte. 

Finançament:  
Ajuntament de Barcelona, Associació per l’Altre Cor Cremat de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Migra Studium. 

 REFORÇ ESCOLAR (PROJECTE “SOM-HI!”) 

Finalitat:  
Reforçar els processos educatius dels infants amb dificul-
tats d’aprenentatge, i crear un entorn de relació que afavo-
reixi el creixement personal.  

Objectius: 

⋅ Oferir recolzament en els processos educatius de l'es-
cola als infants amb dificultats d'aprenentatge. 

⋅ Facilitar l’adquisició d’hàbits socials i d’estudi. 

⋅ Procurar una relació educativa personalitzada i adap-
tada a les necessitats de cada nen(a). 

⋅ Crear un espai de convivència i d’integració sociocultu-
ral. 

Destinataris: 
Infants que cursen educació primària a les escoles del Bar-
ri Gòtic. Hem atès 20 infants d’entre 6 i 15 anys (16 d’e-
ducació primària, i 4 d’ESO), dels quals 3 han retornat als 
seus països d’origen durant el curs. 

Activitats:   

⋅ Reforç educatiu: estudi personalitzat, amb ajuda dels 
monitors en petits grups, o individualitzat si la situació de 
l’infant ho requereix.    

⋅ Temps de lleure: jocs dirigits, jocs espontanis, socialit-
zació i berenar. 

⋅ Activitats puntuals: pel·lícules, festes de fi de trimestre, 
visites culturals i activitats amb les famílies. 

⋅ Casal d’estiu: organitzat en col·laboració amb el Centre 
Obert Compartir. Hi ha participat una educadora i alguns 
voluntaris del projecte “Som-hi!”, com a monitors de su-
port. 

⋅ Reforç d’alumnes d’ESO: joves que havien assistit al 
projecte quan estaven a primària, i necessiten un ajut en 
els deures quan passen a l’ESO. 

ESPAI DE TROBADA 

Finalitat:  
Creació d’un espai de relació entre persones autòctones i 
immigrades per fomentar el coneixement mutu i la cohesió 
social. 

Objectius: 

⋅ Crear un espai de relacions igualitàries entre població 
autòctona i immigrada. 

⋅ Oferir activitats que facilitin el coneixement mutu, la par-
ticipació, el diàleg, l’intercanvi i l’enriquiment mutu. 

Destinataris:  
Ciutadans catalans de diferents llocs de procedència, amb 
ganes de relacionar-se per tal d’avançar en el mutu conei-
xement. Al llarg del curs han assistit 46 persones (15 au-
tòctones i 31 immigrades), amb una mitjana d’assistència 
de 14 persones. 



 

Activitats:   

⋅ Presentació de diferents cultures: Iran (història, i mos-
tra gastronòmica i musical), Marroc (presentació a través 
de la seva música), i dinar de Nadal (paella intercultural). 

⋅ Sortides socioculturals: Monestir de Santes Creus i 
Cova de l’Espluga de Francolí, Estany de Banyoles i Be-
salú,  Collserola, Parc Güell, Carretera de les Aigües, 
museus Nacional d’Art de Catalunya i d’Història de Cata-
lunya. 

⋅ Sessions de cinefòrum: El Gran Torino, Próximo Orien-
te, i Pan y Rosas. 

⋅ Trobada de final de curs: diàleg sobre Catalunya en el 
context del marc espanyol. 

Finançament: 
Ajuntament de Barcelona i Fundació Migra Studium. 

Aquest projecte s’ha portat a terme en col·laboració amb 
Càritas Diocesana de Barcelona i la Fundació Benallar. 

Finalitat:  
Facilitar un espai de formació en un ofici i habilitats socials 
bàsiques per a persones que, per la seva situació de pre-
carietat social, no poden tenir accés a cursos normalitzats 
de formació laboral. 

Objectius: 

⋅ Adquirir pràctica i coneixements bàsics en electricitat, 
fontaneria o cuina. 

⋅ Fomentar hàbits socials: treball en equip, cura de la 
presència personal, autoestima, puntualitat... 

⋅ Adquirir coneixements bàsics de prevenció, seguretat i 
higiene en el treball. 

Destinataris: 
Persones beneficiàries dels serveis socials de Càritas Dio-
cesana de Barcelona - Ciutat Vella i de les fundacions Mi-
gra Studium i Benallar. 

Activitats: 

⋅ S’ha realitzat 8 cursos d’electricitat, en què hi han assis-
tit 91 alumnes, i 3 cursos de fontaneria, amb 25 alum-
nes. Aquests cursos tenen una durada de 54 hores distri-
buïdes en 6 setmanes (2 dies per setmana, sessions de 
4,5 hores). L’estona d’esmorzar suposa una ocasió de 
comunicació i d’intercanvi d’experiències entre els assis-
tents. Es lliura diploma d’assistència. 

⋅ S’ha fet 3 cursos de cuina, als quals han assistit 24 
alumnes. El curs té una durada de 30 hores, distribuïdes 
en 10 setmanes (1 dia per setmana, sessió de 3 hores). 
La valoració dels alumnes ha estat molt positiva, i amb la  
demanda d’incrementar el número de sessions. 

El projecte ha estat coordinat per una educadora social i 
els tallers han estat dirigits per un equip de 8 voluntaris/
àries. 

Finançament:  
Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Benallar, Fun-
dació Migra Studium. 

FORMACIÓ LABORAL 



 

 ESPAI INTERRELIGIÓS 

Finalitat:  

⋅ Crear un espai permanent de trobada i coneixement de 
les diverses tradicions religioses, i mostrar el potencial 
humanitzador i solidari del fet religiós.  

Objectius: 

⋅  Donar a conèixer actituds de canvi positiu i d’obertura 
vers aquelles persones que viuen, actuen o celebren de 
manera diferent a la nostra. 

⋅ Mostrar com, des de les diverses cultures, s’ha anat edu-
cant en un “sisè” sentit, el de la transcendència. 

⋅  Mostrar la diversitat que existeix dins de cadascuna de 
les religions. 

⋅ Apropar als visitants l’experiència religiosa que es dóna 
en les altres religions. 

Destinataris: 

⋅ Nois i noies que cursin 5è o 6è de Primària, o ESO. La 
visita s’organitza a través de les escoles, i està pensada 
per a grups d’entre 15 i 30 alumnes.  

Activitats: 

⋅ Reunions periòdiques del grup de treball del projecte, 
format per un teòleg, mestres de Primària i Secundària, i 
educadors socials. 

⋅ Contactes amb entitats i persones de diferents tradici-
ons religioses. 

⋅ Adaptació dels continguts de la documentació post-
visita, que es lliura als professors al final de la visita, pels 
alumnes de 2n a 4t d’ESO. 

⋅ Adaptació del taller de religions i cooperació amb una 
nova activitat pensada pels alumnes de 2n a 4t d’ESO. 

⋅ Millora de la darrera activitat de la visita a l’exposició: “La 
regla d’or”. 

⋅ Continuació del desenvolupament de la tercera zona de 
l’Espai Interreligiós, sobre els espais de culte, on es re-
produirà una església i una mesquita. 

⋅ Participació, per segon any en el “Dia de la Diversitat, 
Barcelona pels Drets Humans”, organitzat per l’Ajunta-
ment de Barcelona, i amb el suport de la Comissió Euro-
pea i el Parlament Europeu (activitat adreçada a estudi-
ants entre 12 i 18 anys). 

⋅ Durant l’any 2010, l’assistència a l’exposició ha estat de 
més de 1.000 persones, distribuïdes de la següent for-
ma: 535 joves d’ESO, 329 nois/ies del darrer cicle de 
Primària, i grups d’alumnes de l’Institut Químic de Sarrià, 
de l’Escola d’Educació Social i Treball Social, de l’Escola 
de Magisteri de Blanquerna, i altres. 

Finançament:  
Ajuntament de Barcelona (Regidoria de Drets Civils), Ge-
neralitat de Catalunya (Direcció General d’Afers Religiosos, 
Departament de la Vicepresidència), Fundació Migra Stu-
dium. 



 

Secció coordinada per Lluís Recolons (sociòleg). 

 

Activitats docents: 

⋅ Seminari intern: “Relats d’Immigració”. 

⋅ Classes i conferències en cursos de postgrau a la Uni-
versitat de Barcelona- Vall d’Hebron/SAPPIR i del màster 
a la Universitat de València/CeiMigra. 

 

Participació en activitats acadèmiques:  

⋅ Ponències, conferències o congressos: 19. 

⋅ Participació regular en activitats institucionals: a la Fun-
dació Migra Studium, a la Fundació CeiMigra de Valèn-
cia, al Servicio Jesuïta Migraciones-España, a l’Àrea So-
cial Província Tarraconense S.J., i al Grupo Fomento 
Social. 

 

Pertinença a associacions científiques: 

⋅ D’àmbit Internacional, 4. D’àmbit espanyol, 3. D’àmbit 
català, 8. D’àmbit valencià, 1. 

 

Biblioteca 

⋅ Durant aquest any s’ha registrat i incorporat a la bibliote-
ca 313 nous documents (llibres, revistes, informes...). El 
procés de registre digitalitzat de tot el material de la bibli-
oteca està molt avançat. 

⋅ Revistes: Es reben periòdicament 51 revistes. 

⋅ Recull sistemàtic d’articles de premsa. 

 

Consultes i assessorament professional: 

⋅ 228 persones registrades, 107 per primera vegada. 

 

Visites institucionals a Migra Studium: 

⋅ Ajuntament de Barcelona: Directora de Drets Civils, i Co-
ordinadora de l’Oficina d’Afers Religiosos. 

⋅ Generalitat de Catalunya: Secretari per a la Immigració 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

⋅ Cònsul de l’Equador i Defensoría del Pueblo de Ecuador, 
amb la Cap de Migració i Codesenvolupament de Càritas 
Diocesana de Barcelona. 

 

SECCIÓ MIGRACIONS  

      I I. ÀREA D’ESTUDIS                                                       



 

 SECCIÓ INTERRELIGIOSA 

Secció coordinada per Jaume Flaquer, teòleg i màster en 
Estudis Islàmics, doctor en “Religions i Sistemes de pensa-
ment” per l’École Pratique des Hautes Études de la Sorbo-
na de París. 

 

Activitats docents impartides: 

 

⋅ Cursos: 

- “Introducció a l’Alcorà”, a l’Institut de Teologia Fonamen-
tal. 

- “Lectures musulmanes de l’Alcorà: del fonamentalisme 
 a la mística” a la Formació Permanent de la Facultat de-

Teologia.  

- “La Trinitat segons els místics” Curs a Cristianisme i 
Justícia, conjuntament amb Xavier Melloni i Josep Gimé-
nez. 

- “Per una lectura mística, ortodoxa i fonamentalista de 
l’Alcorà”. Institut de Teologia Fonamental. 

   

⋅ Conferències: 

Durant l’any 2010, s’ha dut a terme 9 conferències, o parti-
cipacions en taules rodones, entre les que destaquen: 

- La pluralitat religiosa a Catalunya (febrer). 

- Espai euromediterrani, espai de drets (abril). 

- El Jesús de l’Islam. El xoc o la confluència entre l’islam i 
el cristianisme (juny). 

- L’Islam a casa nostra. Eines per als professionals del 
 món educatiu i sanitari (juny). 

- Els símbols religiosos (octubre). 

- Diàleg Interreligiós (novembre). 

- Un Souffle qui venait de Dieu: l’histoire du Fils de Marie 
 d’après Ibn ‘Arabî (desembre). 

 

Publicacions: 

- “La dignitat dels centres de culte musulmans”. Revista 
Foc Nou, núm. 429 (març). 

-  “Déu s’ha fet estranger en aquesta terra”. Agenda llatino-
americana. 

- Diferents articles al blog de Cristianisme i Justícia. 

 

Mitjans de comunicació: 
·   Entrevista programa Mil·lenium, Canal 33 (gener). 

·   Entrevista Ràdio Estel (febrer).  

 

Representació de Migra Studium: 
· Sessió informativa sobre el desplegament de la llei de 

centres de culte de Catalunya (setembre). 

· Assistència a la presentació de “Religions i drets 
humans: cap a una cultura de la convivència” de l’Oficina 
de Promoció de la Pau i dels drets humans de la Genera-
litat de Catalunya (octubre). 

  

Finançament de l’Àrea d’Estudis:  
Companyia de Jesús, donatius diversos i Migra Studium. 



 

 DADES ECONÒMIQUES 

Destí de la despesa 
 Acollida lingüística 35.997,62 € 
 Reforç escolar 16.260,70 € 
 Espai de Trobada 2.553,70 € 
 Formació Laboral 4.203,29 € 
 Espai Interreligiós 26.831,32 € 
 Àrea d'Estudis 11.497,49 € 
 Estructura 24.258,89 € 
 Total despesa 121.603,01 € 

Origen dels ingressos 
Prestació serveis        4.193,97 €  

Fons públics      40.455,72 €  

Fons privats      78.122,50 €  

Total    122.772,19 €  
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c/ Palau 3, 2n-3r 

08002 BARCELONA 

tels. 934 120 934 - 934 122 585 

info@migrastudium.org 

www.migrastudium.org 

 

 

 ENS TROBARÀS A: 

AGRAÏM: 

La col·laboració de 62 voluntaris i voluntàries, que fan possible les activitats que porta a terme la Fundació. 

La col·laboració de les següents institucions: 

I la vostra col·laboració econòmica per portar a terme els nostres projectes: 

                              cc. 0182 6035 42 0201502765 

PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA 


