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L’Associació Sociocultural La Formiga treballa des del 2000 per l’acollida i la 

integració de les persones nouvingudes. El 2021 s’han seguit desenvolupant els 

projectes CALA (català per joves), Escola de Llengua (castellà per adults), Món 

Barri (castellà per a dones adultes) i ha nascut un projecte nou que ens il•lusiona 

molt: La Formiga Fusió Musical (d’iniciació a l’aprenentatge de música per a joves).  

 

L’any 2021 ha estat un any marcat per la pandèmia del COVID. Les restriccions 

que se’n deriven no ens han permès desplegar al màxim els nostres projectes. 

Malgrat això, l’equip de La Formiga està satisfet amb la feina realitzada. A 

continuació, resumim les accions de La Formiga aquest 2021, així com la nostra 

situació econòmica. 

365  

 

 ALUMNES han participat 

de l’entitat aquest 2021 1.653 

 

 

HORES de projectes 

realitzades 

El projecte de La formiga es fonamenta en desenvolupar espais 

d’acollida interculturals on les persones migrades aprenen les 

llengües catalana i castellana alhora que coneixen el barri i la ciutat.  

Aquestes actuacions també volen promoure la participació social 

d’aquestes persones i el reconeixement positiu de les cultures 

d’origen. 
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joves migrats  

 

 

 

dones migrades   

Català i lleure  
Adreçat a adolescents 

nouvinguts/des que cursen 

secundària i segon cicle de 

primària per afavorir la seva 

adaptació i inclusió al sistema 

educatiu i a la societat d'acollida a 

través de classes de reforç de 

català i activitats de lleure 

educatiu amb incidència 

comunitària. 

Projecte d’iniciació a la música 

a través del cant i la guitarra 

adreçat a adolescents 

nouvinguts/des com a alternativa 

d'oci cultural i de qualitat, on 

l’alumnat també expressa la seva 

cultura a través de la música a la 

vegada que aprén l’idioma 

d’acollida i estableixen vincles 

amb la resta d’alumnat. 

Fusió Musical 

 

Tallers d’acollida lingüística i social   per 

a dones adultes nouvingudes i 

acompanyament en el seu procés 

d'inclusió, no només des de la llengua 

castellana sinó des d'una vessant integral 

on contemplem l'àrea sociocomunitària 

com indispensable per formar part de la 

societat d'acollida. 

Món Barri 
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adultes migrades 

 
 

 

 

Serveis   

Escola de Llengua i Ciutadania 

Taller lúdic de català – Aula d’Acollida 

 

Tallers de castellà i coneixement de 

l’entorn per adults nouvinguts/des. 

Són mòduls trimestrals de 45h 

adaptats als diversos col·lectius i 

diferenciats per nivells A0, A1 i A2 per 

atendre les diverses etapes 

d’aprenentatge de la llengua. 

Tallers de reforç de català 

encarregades per l’Ajuntament de 

Terrassa per a adolescents 

nouvinguts/des amb necessitats de 

reforç en català per a poder seguir el 

curs acadèmic amb igualtat 

d’oportunitats. 
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CCCAAALLLAAA  

 

 

 

ALUMNES han 

participat al CALA 

durant el 2021 

68 

 

als Centres 

educatius 27 

 

al Centre Cívic 

El Sortidor 

17 

 

al Casal 

d’Estiu 

 Participació de noies: 51%. 

 Edat mitjana: 14 anys. 

 484 hores de projecte realitzades 

 Nacionalitats més presents: 
Pakistan, Hondures i Filipines. 

 Un 79% dels alumnes han millorat 
el seu nivell de català. 
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FFFuuusssiiióóó   MMMuuusssiiicccaaalll   

 

 

 

 
 
 

     

HORES de tallers 

musicals durant 

l’any 2021 

Concert dels alumnes a la 
Festa Major del Poble Sec 

 

 Participació de noies: 30%. 

 Participació total:  33 alumnes. 

 Edat mitjana: 15 anys. 

 Nacionalitats més presents: Hondures, 
Filipines, El Salvador, Ucraïna. 

Cant: Iniciació al cant, anatomia de 
l’aparell fonador, exercicis per la 
vocalització, exercicis de respiració, 
recerca de cançons populars i amb 
missatge positiu,  impostació en el cant, 
tècnica de vibrato. 

Guitarra: iniciació a la guitarra, elements 
de l’instrument , afinació, acords bàsics. 

 

Casal de Nadal del 
27 al 31 de desembre 
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 La mitjana d’edat ha estat de 40 
anys. 

 Les principals nacionalitats presents 
han estat el Marroc (55%) i el Nepal 
(30%). 

 Un 80% de les alumnes ha participat 
regularment a les sessions. 

 

 

 

MMMóóónnn   BBBaaarrrrrriii   
 

 

 
ALUMNES al 

Projecte durant 

l’any 2021 72 

 

DONES 
participants a 

Món Barri 

HORES de 

clases i 

activitats 

CONEIXEMENT DE L’ENTORN I 
ACOMPANYAMENT 

□ Celebració del 8 de març 

□ Visita al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC). 

□ Festa de final de curs a Montjuic, 
fent grup de conversa informal 
sobre les diverses maneres de 
celebrar Sant Joan als llocs d’origen 
de les alumnes. 

□ Dues sessions d'acollida amb el 
SOAPI a càrrec de l'agent d'acollida 
del districte,  amb servei 
d'interpretació en llengua urdú i àrab 
i es van fer al Centre El Sortidor. 
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EEEssscccooolllaaa   dddeee   lllllleeennnggguuuaaa   iii   
ccciiiuuutttaaadddaaannniiiaaa      

 

 

 
CONEIXEMENT DE L’ENTORN 

□ Entorn del Poble Sec 
□ Visita al Museu de la Música 
□ Visita al mercat dels Encants 
□ Visita a la Biblioteca del Poble 

Sec 

ALUMNES al 

Projecte durant 

l’any 2021 765 

 

HORES de 
classes i 
activitats 

ALUMNES 

participants al 

Projecte 

 Participació de noies: 41%. 

 Edat mitjana: 35 anys i mig. 

 Nacionalitats més presents Pakistan 
(30%) i el Marroc (11%). 

 17 grups al llarg del 2021. 

 9 grups específicament per a alumnat 
d’origen xinès. 
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INGRESSOS PROPIS 

APORTACIONS 
PRIVADES 

SUBVENCIONS 
PÚBLIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM ECONÒMIC 

PERSONAL - PROJECTES 

PERSONAL - GESTIÓ 

DESPESES LOCAL 

ASSEGURANCES 

SERVEIS EXTERNS 

MATERIAL ALTRES 

DESPESES 
109.127,71€ 

 

 

INGRESSOS 
109.646,69€ 
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