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La Formiga va néixer l'any 2000 amb l'objectiu d'impulsar projectes i 
actuacions adreçades a cobrir noves necessitats socials relacionades amb 
l'arribada de persones nouvingudes d'orígens i realitats molt diverses a 
Catalunya. 

La Formiga va apostar per impulsar activitats culturals i formatives adreçades al 
foment del coneixement de la diversitat cultural i a la promoció activa de la 
convivència intercultural. 

Al llarg d’aquests anys l’entitat ha treballat activament per aconseguir una 
societat més cohesionada, integradora i que doni oportunitats a tothom, 
independentment de la seva procedència, religió o gènere. Aquest treball s’ha 
fet des de l’àmbit de la formació i l’atenció directa a persones nouvingudes; 
mitjançant jornades i cursos de formació de mediació a tècnics i professionals 
de l’administració; amb tallers i activitats que creessin nous espais d’intercanvi 
juvenil,  etc. Activitats que es complementen i es reforcen per aconseguir cada 
cop una societat més de tots.  

Des dels barris de Ciutat Vella, on vam estar ubicats els primers anys de vida de 
l’associació, i  de Poble Sec, on es trobem des de fa ja 7 anys, els dos molt 
representatius de la convivència intercultural en la vida quotidiana de 
Barcelona, hem mirat de treballar per oferir acollida i recursos a les persones 
nouvingudes i posar així  el nostre granet de sorra per a millorar la cohesió 
entre els veïns i afavorir la vinculació dels nous ciutadans al  seu entorn més 
proper. 

Els nostres projectes giren entorn 
l’aprenentatge de la llengua com  a eina 
fonamental  per a les persones 
nouvingudes per  a ser autònomes i poder 
accedir sense més obstacles als seus drets  
i  deures  com  a ciutadans, així com  a la 
seva inserció laboral, educativa, cultural i 
en tots els àmbits. 
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VOLUNTARIAT I EQUIP  HUMÀ 

EQUIP LA FORMIGA I  JUNTA DIRECTIVA 
L’equip tècnic que ha treballat aquest any a La Formiga, ha estat format 
per quatre persones : un director de projectes, dos tècnics de gestió de 
projectes  i una mediadora/dinamitzadora del col.lectiu xinès. 
 
Apart, per al desenvolupament del projecte SAMPAN hem comptat du-
rant 6 mesos amb altres professionals :  2 professores de català amb co-
neixements de xinès i 2 monitors de lleure juvenil. 
 
La Junta directiva dona suport al equip tècnic i també s’encarrega de re-
gir, administrar i representar a l’entitat. Actualment està formada per les 
següents persones: 
 
Jesús Gómez Pujol– President 
Gustavo de Miguel—Vicepresident 
Anna Solà Gromaches—Tresorera 
Arantxa Griñón—Secretària 
Mª Trinitat García Marín—Vocal 
Francesco Massuco—Vocal 
 

VOLUNTARIS 
Des de la seva fundació La Formiga ha rebut el suport de moltes perso-
nes voluntàries que han col.laborat 
en les diverses activitats i han pres-
tat el seu temps, esforç i motivació 
a aquestes tasques. 
 
Al 2015 l’entitat ha comptat amb 
uns 35 voluntaris/es: 
 
12 Escola Llengua  
(professors/es castellà nivell  
Acollida i grups per a xinesos) 
 
10  Món Barri  
(professores castellà i  
dinamitzadores activitats) 
 
12 Activitats amb joves  
(professors/es català per a joves, suport en dinamització) 
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ACOLLIDA I LLENGÜES 

ESCOLA DE LLENGUA I CIUTADANIA 

 
Aquest projecte es va crear per atendre la necessitat de l’aprenentatge de 
les llengües vehiculars presents a Catalunya que tenen les persones nouvin-
gudes, i en el que treballem cada any des dels inicis de l’entitat.  

 

9 Cursos de castellà ,de 45 
hores, nivells alfabetització,  
inicial i bàsic. 

2 Cursos de castellà per a 
persones xineses, de 40 hores. 
 

150 PERSONES han partici-
pat als  nostres cursos al 2015. 
 

 

Més del 65% procedeixen de països d’Àsia (Pakistan, Xina…) 
Més del 70% porten menys de 3 anys vivint a Catalunya 

Només un 25%  tenen estudis bàsics o no han estat 
escolaritzats  
 

 

 

TALLERS DE DRETS I DEURES PER  

A PERSONES NOUVINGUDES 
Sessions informatives sobre drets i deures fona-
mentals adreçades a persones immigrades. S’han 
realitzat amb els participants dels cursos de llengua 
amb l’objectiu d’informar i orientar sobre l’accés i 
l’exercici als drets bàsics, així com conscienciar en 
la seva corresponsabilitat en la ciutadania i la con-
vivència.  
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Nombre del producto o servicio 

 

MÓN BARRI 

 
Món Barri és un programa de foment de la inclusió social de dones nouvin-
gudes i en risc d'exclusió, que combina accions formatives orientades a la 
capacitació lingüística i el coneixement de l'entorn amb activitats encamina-
des al foment de la participació als diversos escenaris on transcorre la vida 
social del barri i la creació d'espais per a l'intercanvi cultural i  de xarxes re-
lacionals amb altres dones autòctones i nouvingudes al barri.  

3 Cursos llengua  - 120 hores 

Nivells alfabetització, inicial, bàsic. 

70 Dones  

65% han vingut d’Àsia, sobretot  

Pakistan 

35% han vingut del Magrib (Marroc 
i Algèria) 

60% no treballen fora de casa, es 
dediquen a tasques de cura de per-
sones i organització de la llar. 

40% treballa o voldria tenir un  

treball remunerat 
 

5 Sessions informatives i/o visites  

a recursos d’acollida 

3 Sortides culturals 

1 Grup de conversa setmanal (60 ho-

res) 
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EDUCACIÓ  I  JOVES 

SAMPAN 

Programa d’activitats adreçades joves nouvinguts xinesos d’entre 12-16 
anys, consistents en capacitació en llengua, com a eina bàsica per a la aco-
llida i la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos, la informació i la 
formació, i accions de   coneixement del entorn i participació social i comu-
nitària per a treballar la vinculació i l’apropament a la societat d’acollida.  
  

Classes reforç català 

1 curs català nivell inicial  

(100 hores) 

1 curs català bàsic (50 hores) 

Han participat 50 joves xinesos, de 
12-16 anys, veïns de diferents barris 
de Barcelona. 

Un 40% feia menys de  1 any que vi-
vien a Barcelona. 

 

Espai de lleure educatiu 

Programa d’activitats d’oci i coneixement del entorn per als joves que par-
ticipaven a les classes de llengua.  Es feia dissabtes al matí. 

Sortides a : 

• Programa “El Gran Dictat” TV3 

• Bosc urbà , al Parc del Fórum 

• Parc Atraccions Tibidabo 

• Parc de la Ciutadella 

• Barceloneta, Dia del Circ 

• Búnkers barri del Carmel 

• Gimkana barri Poble Sec 
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Nombre del producto o servicio 

 

 

Vam construir un drac xinès amb el que vam parti-
cipar a la celebració del Any Nou Xinès de Barcelo-
na (febrer) i a la Mostra d’Entitats del Poble Sec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També es van  organitzar  activitats conjuntes amb altres grups de joves 

• jornada de jocs amb l’esplai  Totikap de Sant Antoni,  

• sessió d’intercanvi lingüístic amb alumnes de xinès del Institut de 
Cultura Xinesa. 

• Partit de basket amb els joves del Espai 12@16 del Poble Sec. 
 

 

CATALÀ PER A JOVES 
Cursos de reforç de català per a joves 
nouvinguts de 12 a 16 anys, de qualse-
vol procedència. 

L’objectiu és donar suport a aquests 
joves en la seva integració social i edu-
cativa , afavorint també el coneixe-
ment  i la vinculació al seu entorn més 
proper. 

 

EDUCACIÓ  I  JOVES 
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INTERCULTURALITAT I PARTICIPACIÓ 

CONTES PER LA INTERCULTURALITAT I LA CONVIVÈNCIA 
Sessions de contes adreçades a públic familiar per a la sensibilització sobre 
el valor i la importància de la diversitat, l’intercanvi cultural i les relacions 
comunitàries, això com el respecte i la solidaritat com a bases per a la con-
vivència. 

Els contes escollits han estat: 

Elmer, l’elefant, adaptació de les històries de David 
Mckee, sobre un peculiar elefant de colors i com viu 
la seva diferència. 

Ballar amb els núvols, adaptació d’un conte de Va-
nina Starkoff. L’Ona, una nena que vol ballar amb 
els núvols, tindrà l’ajuda dels seus nous veïns vin-
guts del tot món. 

4 sessions contes 

A espais del districte de Sants Montjuic com la Bi-
blioteca Francesc Boix o Plaça de les Navas i a altres 
barri de la ciutat a espais com el Centre Cívic Casa 
Groga (Vall d’Hebron) o la Ludoteca La Guineu (Nou 
Barris). 

 

PARTICIPACIÓ 

La Formiga ha participat durant l’any 2015 als següents 
actes a  la ciutat i al barri per a donar a conèixer les en-
titats als ciutadans de Barcelona. 

 

Mostra Entitats Poble Sec 06.06.2015 

 

 

 

  Jornada de Portes Obertes  - Taula      
Convivència Poble Sec 12.12.2015 
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Nombre del producto o servicio 

 

BARCELONA XUÉXIÀO (Barcelona Escola) 
Sessions de mediació, traducció, informació i orientació per a facilitar la comuni-
cació entre centres i professionals educatius i famílies i alumnes xinesos, per a 
facilitar i donar suport  a l’acomodació al entorn escolar, la motivació dels nens i 
joves, i la implicació dels pares en l’educació dels seus fills.   

Al any 2015 hem realitzat: 

 
 
13 entrevistes entre  famílies i centres  

educatius 

2 sessions col·lectives (grups de famílies per in-
formació general). 

 
 
 
 
 
 
 

CURSOS FORMACIÓ PROFESSIONAL 
L’entitat ha continuat oferint aquest any diverses formacions en l`àmbit social 
adreçades a persones  que volen millorar o iniciar-se en temes com la mediació, 
inserció laboral, acollida, etc... 
 

Aquest any hem realitzat els següents cursos: 
 
1 curs de MEDIACIÓ Intercultural 
 (24 hores, octubre) 
 
1 curs de TÈCNIC D’INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL  
(24 hores, Abril) 
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COMPTES I SUPORT FINANCER 
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DISTRIBUCIÓ INGRESSOS 2015   

   

Concepte Import % 

Finançament públic 22.143,87 44% 

Finançament privat 21.420,00 43% 

Donatius 0,00 0,00 

Vendes i prestació serveis 6.485,00 13% 

Total 50.048,87 100% 

   

DISTRIBUCIÓ DESPESES 2015   

   

Concepte Import % 

Personal entitat i externs 45.730,00 73% 

Arrendaments  9.600,00 15% 

Subministres i manteniments 3.000,00 5% 

Material i serveis diversos 4.000,00 7% 

  62.330,00 100% 

   

Resultat -12.281,13  



LA FORMIGA forma part de: 

 

COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLE SEC 

 

La Coordinadora , que aplega al 
voltant de 80 entitats del barri, 
porta 25 anys treballant.  

 

 

Co-gestiona el Centre Cívic El Sortidor i desenvolupa el Pla Comunitari del barri. 

La Formiga participa a la Comissió de Sociolaboral del Pla Comunitari i rep el suport 
de la Coordinadora en la cessió d’espais al centre cívic per a diverses activitats. 

 

 

 

 

 

TAULA DE CONVIVÈNCIA DEL POBLE SEC 

 

Espai de trobada interdisciplinar i intercultural destinat a mi-
llorar la cohesió social i impulsat des del Ajuntament de Bar-
celona. Formen part una vintena d’entitats del barri. 

 

 

 

COORDINADORA DE LA LLENGUA—XARXA D’ACOLLIDA DE BARCELONA 

 

 

 

 

És un grup de treball promogut per l’Ajuntament de Barcelona, que forma part de la 
Xarxa d’Acollida i acompanyament a persones immigrades i que agrupa associa-
cions, entitats i institucions que treballen per a la integració lingüística de la pobla-
ció immigrada estrangera a la ciutat de Barcelona.  
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Elkano, 74, local 

08004 Barcelona 

93.443.82.07 

info@laformiga.org 

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL 

LA FORMIGA 

facebook.com/LaFormigaAssociacio 

https://twitter.com/la_formiga 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


