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1. La Formiga 

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. Alhora La Formiga també 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. 

 

 

 

Durant aquests ja 12 anys d’història, la Formiga 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.  

Aquest 2012 ha estat un any clau per La Formiga, doncs no només ha continuat amb els 

projectes de llarga trajectòria a l’entitat i s’han posat en marxa de nous, sinó que a més ha ampliat 

la seva oferta de cursos professionalitzadors en acció social, apostant per consolidar les vies de 

finançament pròpies.   

Al llarg d’aquestes pàgines podreu conèixer i ampliar la informació sobre els principals 

projectes que hem portat a terme al llarg de l’any.  
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2.  Ideari 

• Defensem el protagonisme i participació de les persones usuàries. Creiem que les 

accions dirigides a qualsevol col·lectiu s'han de dissenyar tenint en compte les necessitats 

que aquest consideri prioritàries. 

 

• Volem exercir pressió pública en defensa dels col·lectius amb dificultats per fer-se 

sentir socialment i afavorir que puguin tenir veu pròpia. 

 

• Innovació en la recerca de noves fórmules en l'àmbit educatiu i social, adaptades a 

les necessitats especifiques dels beneficiaris. 

 

• Estem a favor d'una educació alliberadora que fomenti el compromís, la consciència i 

la participació social de l'alumnat i les persones usuàries dels nostres projectes. 

 

• Defensem l'intercanvi i la convivència intercultural com una forma d'enriquiment 

cultural mutu. Cal que s'adoptin fórmules per a afavorir la participació de tothom a la 

societat. 

 

• Cal que les administracions públiques mantinguin els recursos destinats a finalitats 

socials. Creiem que el desenvolupament social és una part indestriable del 

desenvolupament global de la nostra societat. Veiem amb preocupació com augmenten les 

desigualtats socials i la precarietat laboral. 

 

• Pensem que el tercer sector (associacions, fundacions...) és clau en la lluita contra les 

desigualtats i discriminacions. 

 

• Defensem la independència del tercer sector i l'esperit crític davant dels poders 

polítics i econòmics.  
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3. Qui som? 

La Formiga va néixer amb la voluntat de participar activament de la vida civil i associativa de la ciutat de 

Barcelona i el seu entorn, i amb aquesta vocació ha portat a terme la seva activitat gràcies a un equip de 

treball multidisciplinar i un gran nombre de voluntaris que any rere any creuen i participen als projectes de 

l’Associació.  

 

3.1 Equip tècnic  

Jesús Gómez Pujol_ Director Tècnic 

Cofundador de La Formiga l'any 2000, ha estat vinculat a entitats de l'àmbit de la immigració i la 

interculturalitat des de 1988. És llicenciat en Economia per la UB. 

 

Arantxa Griñón Lecumberri _Gestió Econòmica i Recursos Humans 

Diplomada en Ciències Empresarials per la UB. Formació complementària en Cooperació Internacional. Des 

de l'any 2003 s'encarrega de la gestió econòmica i laboral de La Formiga. 

 

Gustavo de Miguel de Miguel_Suport educatiu 

Veterà de La Formiga, porta a l'equip 7 anys. Des de l'any 1990 de manera directa o indirecta ha treballat, 

col·laborat, creat recursos o participat en projectes relacionats amb la immigració o la interculturalitat. 

Actualment gestiona els projectes educatius, porta l'Escola de Llengua i realitza acollida en programes 

municipals. Diplomat en Professorat d'EGB a l'especialitat en Ciències Socials per la UB.  

 

Rosa Maria Frasquet Aira_Coordinadora de Formació i Comunicació 

Llicenciada en Periodisme per la UAB, Antropologia per la UB i màster en Antropologia i Etnografia a la 

mateixa universitat, ha treballat en el camp de la comunicació i l’acció social a diverses entitats i mitjans de 

comunicació, especialitzant-se en temes socials i culturals amb un enfocament de gènere. Actualment 

s’encarrega de la formulació dels projectes interculturals, la gestió de la formació, la comunicació i la 

imatge corporativa de La Formiga.  

 

Yuna Qu_Mediadora i traductora 

Diplomada en Turisme per la Universitat de Barcelona, Col·labora en el projecte Trajectes i Afectes per a 

joves xinesos donant suport en les activitats i facilitant la comunicació entre els joves i els monitors. A l'any 

2009 entra a formar part de l'equip com a traductora de xinès en diferents instituts de Barcelona i Santa 

Coloma i com a responsable del Servei d'Orientació en llengua xinesa. 
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3.2 La Junta 

La Junta directiva de La Formiga es reuneix quinzenalment i s’encarrega de regir, administrar i representar 

l’Associació arreu. Està formada per les següents persones:  

 

Trinitat García Marín (Presidenta) 

Francisco de Haro León (Vicepresident) 

Anna Solà Gromaches (Tresorera) 

Ramiro Pàmpols Colominas (Vocal I) 

Gustavo de Miguel de Miguel (Vocal II) 

Jesús Gómez Pujol (Secretari) 

 

4. Breu repàs de la història i evolució de La Formiga 

 

Durant els primers anys La Formiga desenvolupa la 

seva tasca al Pati Llimona, Centre Cívic situat al 

Barri Gòtic de Barcelona. Allà es fan les primeres 

activitats: un curs d'aproximació a la cultura xinesa 

i una exposició de cal·ligrafia i pintura d'artistes 

xinesos residents a Barcelona. 
Poc després s'inicia l'Escola de Llengua adreçada a 

residents del barri de diverses nacionalitats i, paral·lelament, es comencen a fer les primeres 

edicions de cursos de formació de mediació intercultural.  Des del principi La Formiga es proposa 

plantejar la integració de les persones en la nostra societat de forma transversal i comença 

diverses activitats com l’Escola de Ciutadania o la Campanya drets de ciutadania. Al 2012, l’Escola 

de Llengua integra aquest objectiu i es converteix en l’Escola de Llengua i Ciutadania.  

 

4.1 La Formiga i el col·lectiu xinès a Barcelona 

També destaca, en aquesta primera època, la celebració de Xinalona 2001, Festival de les arts i la 

cultura xinesa, que té continuïtat els anys següents fins a 2005, convertint-se en un punt 

de trobada de persones interessades en aspectes diversos de la cultura xinesa: la llengua, les arts 

marcials, la medicina tradicional i de treballadors immigrants, famílies adoptants a la Xina o 
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artistes xinesos.  

L’any 2003 es va editar el Manual per l’ensenyament de la llengua 

catalana i castellana per a persones d'origen xinès. Aquest material es 

va poder elaborar gràcies a l'experiència professional d'alguns dels 

nostres col·laboradors en el camp de l'ensenyament de segones llengües 

a persones xineses i, des de la seva primera edició, s'ha distribuït en 

centenars de centres d'educació d'adults de Catalunya i de gran part de 

les comunitats autònomes d'Espanya. 

 

Aquest mateix any es crea el Servei d'orientació en xinès que té com objectiu facilitar l'accés de 

les persones d'origen xinès als serveis i recursos i promoure la seva autonomia personal i la seva 

vinculació a la societat receptora. Paral·lelament es comença a organitzar cada estiu a Santa 

Coloma de Gramenet el Casal de Llengua Xia Tian, en el qual centenars d'infants d'origen xinès 

aprenen català i fan activitats de lleure. Aquest projecte es reconegut l'any 2006 amb el Premi 

Francesc Candel de la Fundació Carulla. 

 

4.2 La inclusió de joves nouvinguts a la nostra societat 

Malgrat la quantitat de projectes que es fan amb el col·lectiu xinès, La Formiga decideix començar 

a treballar de forma directa amb els joves d’altres nacionalitats de forma específica l’any  2003. A 

L'any 2004 l'associació organitza les 1es Jornades d`inclusió social dels gitanos romanesos, amb la 

participació de professionals i representants del col·lectiu. Des d'aleshores s'han vingut 

desenvolupant diverses actuacions a favor de la inclusió social de joves i infants rom a Barcelona i 

també a la ciutat de Badalona, on va desenvolupar l'any 2010 el projecte Cavall Fort de lleure 

infantil al carrer. L'entitat també ve treballant a favor de la promoció de les dones immigrades 

amb el projecte Mon Barri on participen dones d'origen pakistanès i magribí. Amb aquest 

projecte l'associació va ser reconeguda el 2008 amb el premi Maria Aurelia Capmany que atorga 

l'Ajuntament de Barcelona. Al 2011 es posa en marxa el projecte “Parlem?”, orientat a afavorir 

l’intercanvi lingüístic i cultural entre joves xinesos i catalanoparlants, que ha tingut continuïtat al 

llarg de 2012.  
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4.3 La Formiga al 2012 

L’any 2012 ha estat un any en què els projectes històrics de La Formiga han obtingut suport i han 

tingut continuïtat, com l’Escola de Llengua per a persones nouvingudes, que continua donant 

resposta a les necessitats d’alfabetització i capacitació en llengües d’acollida a la nova ciutadania; i 

al 2012 amplia la oferta de classes en llengua catalana per atendre les necessitats comunicatives 

de tothom i afavorir-ne no només l’acollida sinó l’acomodament.  

També creix Mon Barri, el projecte de promoció de la participació comunitària de les dones 

immigrades al barri del Poble Sec, que incorpora un nou equip per a la dinamització i un espai per 

a la conversa i la relació, Barri Dona. Aquest projecte, que al 2012 ha treballat especialment la 

vinculació de les dones als espais socials del barri, va obtenir el suport de l’Obra Social La Caixa per 

al període 2012-2013. 

 Per una altra banda, s’efectua la segona edició del projecte de foment d’intercanvi 

lingüístic i cultural entre joves xinesos i catalanoparlants, el “Parlem?”, una aposta pel diàleg 

intercultural que rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció de Joventut de la 

Generalitat per la seva realització.  

Per una altra banda, cal ressaltar que el Servei d’Acollida per a persones d’origen xinès no 

ha rebut suport de les administracions, malgrat La Formiga continua treballant amb projectes 

interculturals que impliquen a aquest col·lectiu, ja que considerem que és necessària una atenció 

específica per donar resposta a les necessitats d’integració del col·lectiu. Així, s’han ofert classes 

de llengua específicament per a persones d’origen xinès, s’ha posat en marxa el projecte Parlem 

des de la perspectiva no tant de l’acollida sinó de l’intercanvi intercultural i la mediació en l’àmbit 

escolar,  i s’han intentat vehicular algunes de les seves demandes, malgrat no s’ha pogut comptar 

amb la mediadora, ja que La Formiga continua sent un punt de referència per a la comunitat 

xinesa a Barcelona.  

En aquest període, també és remarcable la reactivació i renovació de l’oferta formativa de 

La Formiga, amb una aposta clara per la programació de cursos d’acció social orientats a 

proporcionar eines professionalitzadores en els àmbits de la mediació intercultural, la inserció 

sociolaboral i l’acollida de persones nouvingudes. Amb un nou format i diversos descomptes 

orientats a afavorir-ne l’accés als col·lectius vulnerables i la possibilitat de fer-los de forma 

bonificada per als treballadors, la entitat fa una aposta per consolidar aquesta via de finançament 

pròpia.  
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5. Fem xarxa 

La Formiga és present a les següents plataformes del tercer sector:  
 

 

 

La Xarxa d'Acollida de Barcelona està integrada per un conjunt de 85 entitats sense ànim de lucre que 

proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes amb l'objectiu de promoure'n 

l'autonomia personal i la integració social. La Formiga forma part del grup de treball de la Coordinadora de 

la Llengua. 

 

 

 La Federació Catalana de Voluntariat Social treballa per promoure el voluntariat social i reconèixer la seva 

importància com a xarxa transformadora, agent promotor de canvis socials i protagonista de l'acció entres 

els més desafavorits.  

 

 

ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que treballen de manera prioritària amb 

col·lectius en situació o risc d'exclusió social. 

  

 

La Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, fundada el 1989, és la federació que aplega a la gran majoria de 

les entitats i associacions del barri del Poble Sec de Barcelona, sumant al voltant de 80 organitzacions.  
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6. Convenis , col·laboracions i subvencions 

6.1. Convenis  

 

Des de l’any 2006, l’Ajuntament ofereix suport a La Formiga mitjançant un conveni que cada any dóna 

suport a algun/alguns dels projectes de l’entitat. Al 2012, el consistori va contribuir a la realització del 

projecte de promoció de la participació social i comunitària de les dones immigrades al barri del Poble Sec, 

Mon Barri.  

 

6. 2. Col·laboracions 

 

En col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya vam 

realitzar el projecte Lletres per tothom. Programa d'abast nacional que té per màxim objectiu promoure 

l'alfabetització en català de persones adultes d'origen estranger. Els cursos es duen a terme a municipis 

d'arreu de Catalunya, especialment en aquells indrets amb menys oferta de formació d'adults i en 

poblacions que no són capitals de comarca, però tenen un públic potencial. Les classes s'adrecen a homes i 

dones majors de 16 anys, que no han estat alfabetitzats en cap llengua 

 

 

La Formiga ofereix cursos dins del catàleg d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. El catàleg 

es una eina que l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona posa a l'abast dels ajuntaments 

amb la finalitat d'impulsar un conjunt d'accions de caràcter pedagògic que ofereixen entitats que treballen 

en l'àmbit de les polítiques de l'àrea: la diversitat i la ciutadania, la igualtat entre dones i homes, la joventut 

i la participació ciutadana. Els cursos s’adrecen a tots els ajuntaments de la província de Barcelona poden 

sol·licitar les activitats del Catàleg per reforçar les actuacions que duen a terme. A continuació exposem els 

tallers que La Formiga han tingut adherits al catàleg d'Activitats d'Igualtat i Ciutadania aquest 2012. 

 

1. Apropament a la Xina 

2. Això em sona a xinès 
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3. Apropament a l'Àfrica 

4. Com es formen els prejudicis 

5. La diversitat a Catalunya - Estat de la qüestió 

 

6.3. Subvencions  

Al 2012, hem rebut el suport dels següents organismes:   
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7. Projectes al 2012 

 

:: Formació lingüística 

Escola de Llengua per a persones nouvingudes  

 

L’Escola de Llengua per a persones  

nouvingudes es posa en marxa a l’any 

2000, per donar resposta a les 

necessitats d’aprenentatge de les 

llengües d’acollida detectades en el 

col·lectiu de persones immigrades a la 

nostra ciutat.   

Per tal d'aconseguir l'objectiu de dotar 

amb recursos lingüístics a les persones 

nouvingudes, aquest any 2012 s'han 

ofert de forma simultània cursos de 

tres nivells de llengua castellana i dos 

de llengua catalana. Durant el primer i segon trimestre de l'any es varen impartir cursos d'Alfabetització, 

Bàsic I i Bàsic II en llengua castellana i es va consolidar el curs de llengua catalana en el nivell Inicial engegat 

l'any anterior, de la qual s’han fet tres edicions al llarg del 2012. Tot i així, amb la voluntat de donar 

cobertura a l’augment exponencial de la demanda de cursos en llengua catalana necessaris per tramitar 

l’arrelament social, La Formiga va organitzar un curs intensiu extraordinari al mes de juliol, d’un total de 20 

hores lectives.  

Aquesta aposta es va reforçar al tercer trimestre del curs, en què es va introduir a la programació 

un nivell addicional en llengua catalana: Alfabetització. D’aquesta manera, es va valorar més prioritari oferir 

dos nivells de català (Alfabetització i Inicial) i dos de castellà (Alfabetització i Bàsic I), pel que es va deixar 

fora de programació el segon nivell de castellà, menys sol·licitat pels usuaris de la franja socioeconòmica a 

què es dirigeixen els cursos de La Formiga. Així, en total i al llarg de l’any s’han efectuat un total de 14 

cursos de llengua, amb una participació de 181 persones nouvingudes 
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::Dones  

Mon Barri: Promoció a la integració social i comunitària de les dones 

immigrades*  
 

 

 

Mon Barri és un programa de foment de la inclusió social de dones nouvingudes i en risc d'exclusió 

social, que combina accions formatives orientades a la capacitació lingüística i el coneixement de l'entorn 

amb activitats encaminades al foment de la participació als diversos espais on transcorre la vida social del 

barri i la creació d'espais per a l'intercanvi cultural i la creació de xarxes relacionals amb altres dones 

autòctones i nouvingudes al barri.  

 

En relació a la capacitació lingüística i el coneixement de l'entorn, s’han dut a terme un total de 4 

grups en dos nivells d’aprenentatge: alfabetització i bàsic I, en horari de dimarts i dijous de 9.30 a 11:00 h, 

amb un total de 40 hores, en dues edicions, una a la primavera i altra a la tardor. Per tal d’afavorir la 

pràctica de la llengua oral, a més de les classes teòriques i gràcies a la participació d’una persona en 

pràctiques,es va introduir un espai per a la conversa al final de les classes. A més de donar formació 

lingüística, s’han donat pautes comunicatives per millorar la funcionalitat de la llengua i afavorir la 

interacció amb la societat d’acollida.   
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A l'abril es va posar en marxa l’Espai Barri Dona , una plataforma per a la conversa i la relació de les 

dones nouvingudes entre elles i aquestes amb les dones del barri, que s'ha dut a terme els dimecres . 

També es varen programar diverses activitats i sortides mensuals a espais culturals propers al barri, 

emmarcades en l’espai “Les Dones, al Barri” (Caixa Fòrum, MNAC, Exposició sobre el Paral·lel, participació 

al mercat d'intercanvi del barri Trocasec, Pic-nic a Montjuïc). L’objectiu d’aquestes sortides és, per una 

banda, apropar els equipaments i la cultura a les dones nouvingudes i per una altra, acostumar-les a 

transitar espais i itineraris diferents als habituals, visibilitzant-les. Per tancar cada trimestre es varen 

organitzar trobades festives participants varen portar diversos menjars típics dels seus països, per 

compartir amb la resta de dones. El col·lectiu destinatari del projecte és el de dones immigrades en situació 

de vulnerabilitat social a causa del desconeixement del llenguatge, la manca de xarxes de relació social i de 

coneixement dels recursos de l'entorn. Concretament, han participat un total de 62 dones.  

 

*Projecte reconegut amb el XXII Premi 8 de març Maria Aurèlia Capmany  

de la Regidoria de Dones i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona (2008) 
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::Drets i deures  

Taller de Drets i Deures 

Cicle de tallers per a difondre els drets i deures dels ciutadans dirigits a població nouvinguda. El cicle de 

Taller de Drets i Deures s’ha realitzat en el si de les classes de llengua de La Formiga, realitzant 5 

intervencions oferides com a càpsules informatives sobre drets i deures de la ciutadania als alumnes dels 

nivells Castellà Bàsic II i Català Bàsic I. Així, mitjançant l'assistència de les persones nouvingudes a les 

classes de llengua i per tant donant les primeres passes en l'alfabetització lingüística com a primer pas per a 

la inserció a la societat d'acollida, La Formiga busca oferir la informació primordial a aquestes persones per 

tal que puguin exercir els seus drets de ciutadania (conèixer els circuïts i recursos existents), així com 

conèixer les seves obligacions, com a via per garantir la seva participació i implicació a la nova societat en 

igualtat de condicions.  

 Les sessions han estat obertes a l’assistència d’altres veïns i veïnes nouvinguts de la ciutat, ja que 

s’han dut a terme al Centre Cívic El Sortidor, on La Formiga imparteix les formacions. Les sessions, d’una 

durada de una hora i mitja, s’han dut a terme per un professional especialitzat en gestió de l’acollida de 

nova ciutadania, on s’ha proporcionat tota la informació relativa a drets i deures de manera pràctica i 

funcional (exposició de casos, recursos a l'abast...) en tots els àmbits en què és necessària la orientació per 

tal d’orientar un correcte acomodament: lleis d’estrangeria, empadronament, permís de residència i 

treball, sanitat, educació i formació, habitatge, participació ciutadana, et. La dinàmica ha previst també un 

torn de paraula per a la presentació de dubtes específics i possible orientació a entitats o recursos concrets 

de la ciutat. Un total de 42 persones han assistit a aquestes sessions.  
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::Joves 

“Parlem?” Projecte d’Inttercanvi lingüístic i cultural entre joves xinesos i 
catalanoparlants 

 

 

Parlem?" és un programa d'intercanvi lingüístic i cultural entre joves d’origen xinès i cjoves 

catalanoparlants d’entre 12 i 16 anys, que neix per assolir un doble objectiu: facilitar la integració i 

adaptació dels joves xinesos nouvinguts a la seva nova societat d'acollida, tot fomentant l’aprenentatge 

lingüístic, cultural i la relació amb els seus nous companys; i facilitar als joves autòctons amb inquietuds per 

la cultura xinesa una primera aproximació a aquesta nova llengua i cultura. En aquesta segona edició del 

projecte, que s’ha dut a terme entre els mesos d’octubre i desembre de 2012 han participat un total de 12 

joves, 5 d’origen català i 7 d’origen xinès, d’entre 12 i 16 anys. S’han efectuat un total de 10 sessions al 

quart trimestre de l'any, conduïdes per una tècnica i mediadora xinesa amb domini de la llengua catalana 

amb el suport de dos voluntaris amb coneixements d’amdues llengues i cultures.  

 

A cadascuna de les sessions, es proposaven dinàmiques al voltant de temàtiques com com rumors i 

estereotips, gastronomia, festivitats, cinema, música, història i personatges claus, esports... amb la voluntat 

de guiar el procés d'aprenentatge lingüístic i cultural del grup. També cal remarcar la creació d’un grup 

virtual a través de les xarxes socials, una plataforma que ha permès consolidar i donar continuïtat al grup 

fora de l’horari de les activitats i més enllà de l’acabament del projecte, un dels objectius que perseguia 

aquest.  
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Escola d’Estiu de Català 

L’Escola d’Estiu és un curs intensiu de 

català dirigit a joves de secundària, 

d’entre 12 i 16 anys, que necessitin 

perfeccionar el seu nivell de català, 

pensat com un recurs extraescolar per 

facilitar una correcta escolarització 

dels alumnes nouvinguts, o bé afavorir 

un major rendiment acadèmic. 

 Amb un total de 60 hores lectives, 

aquest curs es va dur a terme al llarg 

del mes de juliol, en horari de matins, i va comptar amb l’assistència d’un total de 8 alumnes, de 

diverses procedències, com la Xina o Filipines, col·lectius que guanyen presència a la ciutat i al 

barri. L’objectiu d’aquesta activitat és, també, fomentar la relació intercultural entre joves de 

diverses nacionalitats.  

 

::Interculturalitat i Convivència 

Contes per la interculturalitat i la convivència 

El projecte "Contes per la 

Interculturalitat i Convivència", que es 

realitza des del 2010, té com a objectiu 

fonamental sensibilitar a joves, infants i 

les seves famílies sobre la importància i 

el valor de la diversitat, l'intercanvi 

intercultural i les relacions comunitàries 

entre les persones, i del respecte i la 

solidaritat com a eix per a una bona 

convivència . Mitjançant la narració de 

diversos contes a espais culturals, 

socials i educatius del Districte Sants-Montjüïc, pretenem crear espais per al diàleg i la reflexió 
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conjunta de famílies del barri sobre els 

aspectes proposats. Al 2012 s’han dut a 

terme un total de 7 sessions de 60 

minuts, representades per dos 

talleristes. Els contes escenificats han 

estat ‘Elmer l’Elefant’dirigit a infants de 

4 a 7 anys, i "Ballar amb els núvols" 

pensat per a intervencions amb joves 

d'entre 5 i 12 anys.  

 

Les actuacionas s'han dut a terme a equipaments municipals del Poble Sec (Ludoteca del Poble 

Sec, Centre Cívic El Sortidor, Biblioteca Francesc Boix) i també d'altres espais del Districte 

(Biblioteca Francesc Candel, Biblioteca Vapor Vell, Ludoteca la Casa dels Colors) i també en espais 

públics del barri, com la representació que va tenir lloc el 16 de desembre a la Plaça de Santa 

Madrona en el si de les activitats dinamitzades per l'Associació d'Amics de la plaça per recollir fons 

per a la Marató de TV3. L'activitat ha comptat amb l'assistència de al voltant de 200 persones.  

 

Informatiu en xinès de BTV 

Infos Idiomes és un programa informatiu en llengües 

estrangeres de Barcelona Televisió. L’objectiu principal 

del programa es facilitar el coneixement de l’actualitat 

barcelonina a les diferents comunitats que conviuen a la 

ciutat de manera que se n’afavoreixi la integració. La 

Formiga porta des de l’any 2004 realitzant l’Infoxinès. 

Amb aquest informatiu en xinès i subtitulat al català, La 

Formiga recull notícies d’actualitat i d’interès per al 

col·lectiu xinès a Barcelona i rodalies. El format es un reportatge setmanal de 3 minuts i mig que està portat 

per personal de BTV i un equip de voluntaris d’origen xinès entre 6 i 8 persones. Al llarg de 2012, aquest 

programa s’ha emès cada diumenge a les 10:00 a BTV, i les notícies es poden veure també al nostre web: 

www.laformiga.org.  
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::Accions d’acollida al col·lectiu xinès 

Servei de traduccions i mediacions a l’àmbit escolar  

Fruit de les demandes que tenim des de diferents escoles d’arreu de Barcelona i rodalies per realitzar 

traduccions i mediacions entre els alumnes xinesos (i les seves famílies) amb l’escola,oferim un servei de 

traduccions i mediacions a les escoles i instituts, en diversos idiomes Enguany s’han realitzat 20 

traduccions.  

Per a dues escoles i un institut de Santa Coloma, es fa un servei de mediació estable durant el curs escolar, 

on es fan mediacions amb famílies i alumnes xinesos amb els professors, er tractar diversos temes 

relacionats amb el desenvolupament escolar dels seus fills. En total, el servei de mediació i traducció en 

llengua xinesa ha efectuat un total de 50 sessions, tant grupals com individuals (una o vàries famílies). 

 

 

:: Balanç projectes 2012 

En total, al 2012 hem atès a un total de 626 persones, a través dels diferents projectes:  

 

Projecte Persones ateses 

Escola de Llengua 181 

Món Barri/Barri Dona 62 

Tallers de Drets i Deures 42 

Parlem? 12 

Català a l’Estiu 8 

Contes per la Interculturalitat 200 

Formació especialitzada 51 

Servei de Traduccions i mediacions 70 

                                                            TOTAL  626 
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8. Formació professionalitzadora en acció social 

 

Els cursos de La Formiga estan 

orientats a proporcionar eines 

professionalitzadores a les persones 

que treballen a l’àmbit social o estan 

interessants en adquirir-ne 

competències, en els àmbits de la 

Mediació Intercultural, la Inserció 

Sociolaboral i l’Acollida de persones 

immigrades.  

 

A través de l’oferta formativa, l’entitat busca afavorir processos d’integració social, laboral i 

comunitària de persones amb necessitats especifiques. Al llarg del 2012, els cursos varen 

incorporar descomptes per diversos col·lectius, per promoure la participació de tothom.  

Del maig al desembre, es varen dur a terme un total de 5 cursos, d’una durada de 20 hores i amb 

la participació de 51 alumnes: 

 

 - Introducció a la Mediació Intercultural (11 de maig al 9 de juny) 

- Tècnic d’Inserció Sociolaboral (4 al 18 de juliol)  

 - Tècniques de Mediació Intercultural (10 al 24 de juliol)  

 - Tècnic d’Inserció Sociolaboral (22 octubre al 12 de noviembre)  

 - Mediació Intercultural: Teoria i Pràctica (9 novembre al 1 de desembre) 
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9. Comunicació i Imatge 

Durant l’any 2012 hem posat més esforços 

en la estratègia de la comunicació de 

l’entitat, tant per donar a conèixer els 

nostres projectes com per fer difusió dels 

cursos. Així, la plana web de La Formiga ha 

reflectit a la secció de notícies totes les 

novetats relacionades amb les activitats i 

iniciatives socials de La Formiga.  

Mitjançant la web s’ha editat un butlletí mensual que s’ha enviat als a prop de 300 subscriptors 

dels mesos de gener a desembre, amb les notícies, cursos i projectes destacats. Al llarg de 2012 

s’han redactat penjat un total de 20 notícies, que  a més del  web i el butlletí, també s’han s’han 

difós a altres plataformes, col·laboradors i organismes, i a mitjans de comunicació locals com Zona 

Sec i Ràdio 3.  

 

Per complementar aquesta presència virtual,  

la Formiga ha entrat a les xarxes socials amb 

un perfil a Facebook, 

 fb.com/Associaciosocioculturallaformiga, 

que té un total de 181 seguidors, que serveix 

com una altra via de comunicació directa 

amb usuaris, possibles voluntaris, possibles 

alumnes i la població en general, per incidir 

sobre la tasca per la interculturalitat i la 

convivència que duu a terme La Formiga. Des del mes d’abril i fins al desembre, s’han publicat 99 

entrades i s’ha interactuat tant amb els seguidors com amb altres entitats i organismes ala que 

seguim a Facebook.  

Com a fet remarcable, cal dir que el projecte “Parlem” va tenir un especial ressò als mitjans de 

comunicació, en ser protagonista d’un dels capítols del programa “Tot un Món”, emès el 23 de 

desembre i titulat “Un pas de Formiga”. http://www.tv3.cat/videos/4393471/Un-pas-de-formiga. 

 



 

Associació sociocultural La Formiga                                                                                                                                   Telf.  934438207 
C. Elkano 74 baixos                                                       www.laformiga.org  
08004 Barcelona                                                                                      info@laformiga.org 

 

 

 

22 

 

 

Per reforçar la nostra visibilitat i presència al barri, la Formiga va estar present a la 22a 

edició de la Mostra d’Entitats del Poble Sec, celebrada el dissabte 9 de juny amb l’objectiu de 

d’apropar els seus projectes i propostes a la gent del barri. La Formiga va participar oferint 

informació als vianants sobre la feina de la entitat amb el col·lectiu de persones nouvingudes, així 

com dels cursos i les diverses accions que duem a terme. A més, es varen dur a terme dos tallers 

per donar a conèixer als veïns la cal·ligrafia xinesa i els tatuatges amb henna originaris del 

Pakistan, dinamitzats per dos voluntaris originaris d’aquestes cultures.  Desenes de persones es 

varen apropar a l’estand per participar en els tallers i informar-se sobre els projectes de la entitat. 
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10. Voluntariat 

Des de la seva fundació La Formiga ha comptat i compta amb voluntaris i voluntàries que 

col·laboren en els diferents projectes. Cal dir que aquest any hem tingut una especial participació 

del voluntariat i que ha influït tant en el nombre de persones que han sol·licitat realitzar tasques 

voluntàries a la nostra entitat, com en la participació a les diferents accions i projectes que des de 

La Formiga s’estan portant a terme. Això ha comportat per una banda a donar més riquesa a les 

accions que es desenvolupen i per altra a dedicar més esforços en la coordinació del voluntariat 

per tal d’adaptar les seves aportacions a les metodologies emprades en els diferents projectes. 

Aquest any La Formiga ha comptat amb la participació d’un total de 35 voluntaris/es 

 

- 13 professors/es voluntaris/es  per l’Escola de Llengua per a persones nouvingudes.  

- 2 voluntaris amb coneixements de llengua xinesa per la dinamització del projecte “Parlem?”  

- 5 professores de llengua voluntàries pel projecte de capacitació i promoció de la inserció social 

de dones nouvingudes al barri del Poble Sec, Mon Barri. 

- 6  dinamitzadores de les activitats i l’espai de conversa del programa Mon Barri.  

- 5 voluntaris/es d’origen xinès pel projecte Infoxinès de BTV. 

- 1 jove voluntària d’origen pakistanès per taller d’alfabetització en la pròpia llengua per joves que 

es volien apuntar a les classes de llengua. 

- 3 voluntaris per activitats puntuals: cobertura de l’estand informatiu i tallers de henna i 

cal·ligrafia xinesa a la Mostra d’Entitats del Poble Sec. 

 

 

 

 


