
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 for-
mació 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·la-
boració de voluntaris i establint 
aliances amb altres actors socials 
amb qui compartim missió.

Palau, 3 - 08002 Barcelona 
934 120 934 / 934 122 585 
info@migrastudium.org 
www.migrastudium.org 

www.facebook/migrastudium
@MigraStudium

Xifres La nostra xarxa

Vols col·laborar amb  
Migra Studium?

•	 Fes	voluntariat, envia un correu a  
voluntariat@migrastudium.org  
i et convocarem a una sessió informativa.

•	 Fes	un	donatiu, amb un ingrés a: 
La Caixa  
IBAN ES71 2100 0546 0702 0023 5819
BBVA  
IBAN ES31 01826035 4202 0150 2765

Amigues i amics,

És el moment de fer memòria del que ha estat un any a Migra	Studium. Ens agradaria 
transmetre que ha sigut un temps per avançar en la nostra missió –la defensa de la dig-
nitat i els drets de les persones migrants més vulnerables– i per formular un desig que 
dóna impuls a tot allò que fem: “ser	una	porta	oberta	a	la	nostra	ciutat”.

Una	porta	oberta	a	les	persones: a les dones i homes migrants que arriben a casa nostra 
amb un anhel de vida plena; als voluntaris i voluntàries que es comprometen amb l’altre 
des del servei, posant l’acollida al centre de la seva acció; a totes les que volen créixer en 
diàleg, en reflexió i en reconeixement de la diversitat com a valor.

Una	porta	oberta	a	la	nostra	ciutat: que somiem diversa, on tots i totes puguem esde-
venir ciutadans, un lloc de trobada i de veritable hospitalitat.

A Migra	Studium volem continuar treballant amb la mateixa il·lusió i fer-ho amb vosal-
tres. Us	animem	a	obrir	aquesta	porta	i	travessar-la. Aquí ens trobareu per continuar 
junts el viatge.  

María del Carmen de la Fuente Pérez 
Directora

MeMòria 2016
Una porta oberta…

Membres del patronat de Migra Stu-
dium: Josep Miralles, Xavier Alonso, 
Eduard Llobet, Carles Riera, Gerard 
Costa, Pep Buades, Anna Roig, Josep 
Menéndez, Lluís BerriosEl SJME és una xarxa d’entitats del sector social de la Companyia de Jesús dedica-

des a l’acompanyament, el servei i la defensa dels immigrants. Està en contacte 
amb altres SJM d’altres països i amb la ONG d’àmbit internacional Servei Jesuïta 
als Refugiats (SJR).

La Fundació Migra Studium 
forma part de

ingressos

Prestació de serveis: 14.292,50 € / 4,7 %

Entitats privades: 168.981,40 € / 55,3 %

Administració pública: 104.053,67 € / 34,1 %

Socis i donants: 18.190,03 € / 6,0 %

Total:	305.517,60	€

Han col·laborat amb Migra Studium
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de la Companyia  

de Jesús de  
Catalunya

Servei Jesuïta 
a Migrants 
d’Espanya

Despeses

Acollida i formació: 102.088,64 € / 33,7 %

Atenció educativa infants i famílies: 67.193,63 € / 22,2 %

Espai interreligiós: 39.110,06 € / 12,9 %

Grup de visites CIE: 18.043,42 € / 6,0 %

Comunicació i incidència: 6.617,81 € / 2,2 %

Hospitalitat: 11.809,51 € / 3,9 %

Administració i captació de fons: 57.801,73 € / 19,1%

Total:	302.664,81	€

fundació



en activitats d’acollida i formació1.360

acompanyades en el CIE Zona Franca146	

infants a les activitats educatives33

visitant l’Espai Interreligiós2.732

al grup de reflexió sobre les migracions15

Han participat de les activitats de Migra Studium 
4.286 persones:

espai sociolingüístic

40 cursos de castellà, català,  
alfabetització, neolectors, reforç  
i conversa

1.865 hores de formació

609 alumnes  
88% inicia i finalitza els cursos

65 parelles lingüístiques

Formació laboral

22 cursos de cuina, electrici-
tat, fontaneria, cuidadores de 
persones dependents

1.191 hores de formació

486 alumnes  
93% inicia i finalitza els cursos

33 tallers de recerca de feina 
amb 187 participants

acollida i acompanyament 

2.503 atencions

110 atencions jurídiques

14 sortides sòcio-culturals

1.360 persones  
de 91 nacionalitats diferents

Grup de visites al Centre 
d’internament d’estrangers

146 interns acompanyats

19 accions de sensibilització

14 sessions formatives

414 visites
15 participants

 9	sessions

 3	xerrades

Grup de reflexió  
sobre les migracions

“… a la ciutat”

Una porta oberta… “… a l’aprenentatge 
de la llengua”

“… a les oportunitats”

“… a l’acompanyament  
i la defensa dels Drets Humans”

“… al diàleg,  
el debat  

i la reflexió”

remunerades12

alumnes en pràctiques2	

voluntàries152

Formen part de l’equip de Migra Studium 
166 persones:

atenció educativa  
a infants i famílies. Som-hi!

114 sessions  
d’atenció psicològica

4 sortides sòcio-culturals

9 trobades de famílies

33 infants i 23 famílies

4 setmanes de Casal d’estiu 

espai interreligiós

58 centres educatius  
i 9 grups d’adults 

2.732 persones  
han passat per l’espai

114 visites

2 cursos de formació  
entorn la diversitat cultural  
i religiosa amb  
89 persones inscrites 

“… a l’acollida”

“… a les persones”


