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Butlletí 1 

Barcelona 

El projecte 

Women4Integration (W-IN) 

s'inicia el febrer de 2021, 

amb l'objectiu de promoure 

la inclusió social i 

econòmica de dones 

migrades que viuen en 

barris marginalitzats de 

quatre grans ciutats 

europees: Milà (barri de San 

Siro), Barcelona (Raval), 

Amsterdam (Est i Sud-est) i 

Malmö (Rosengård). 

El projecte parteix del vincle 

reconegut entre inclusió 

social i laboral per 

desenvolupar un itinerari 

d’acompanyament individual 

i grupal que s’adapti 

específicament a les 

necessitats i els interessos 

particulars de les dones 

migrades, i promogui un 

reconeixement efectiu dels 

seus drets. 

És aquest segon aspecte el 

que sovint és absent en el 

disseny de les polítiques 

públiques. En ocasions, la 

inclusió de les dones 

migrades es considera un 

element fonamental per la 

millora de la cohesió social, 

fins i tot com a referents  per 

a la inclusió dels seus fills i 

filles. Menys comú és partir 

de la premissa de la seva 

consideració com a 

ciutadanes de ple dret. 

Aquest és el plantejament 

del projecte WIN, 

implementat per un 

partenariat interdisciplinari 

de quatre països europeus, i 

amb quatre objectius 

específics: 

1. Empoderament i millora 

de les competències 

personals de les dones 

migrades per interactuar 

amb l'entorn social, i 

promoure la seva 

participació i l’equitat de 

gènere. 

2. Identificar i enfortir les 

competències professionals 

de les dones i facilitar la 

seva inserció laboral. 

3. Co-dissenyar un 

enfocament territorial que 

contribueixi a la inclusió 

efectiva de les dones 

migrades.  

WOMEN4INTEGRATION – DES 
DELS BARRIS A EUROPA 

El projecte Women4Integration 
(W-IN), cofinançat pel Fons 
d'Asil, Migració i Integració de la 
Unió Europea (projecte n. 
957892) té com a objectiu 
promoure la inclusió 
socioeconòmica de dones 
migrades en situació de 
vulnerabilitat que viuen en 
barris marginalitzats de grans 
ciutats metropolitanes 
europees. El projecte s'està 
implementant a Itàlia, 
Catalunya, Països Baixos i 
Suècia, i especialment a quatre 
zones estigmatitzades de les 
ciutats d'Amsterdam (zona Est i 
Sud-est), Barcelona (Raval), 
Malmö (Rosengård) i Milà (San 
Siro). 

Són barris amb una alta 
concentració de persones 
migrades, amb taxes altes 
d’atur i un accés a la 
participació social desigual, que 
experimenten processos 
similars d’estigmatització i 
exclusió, però també compten 
amb xarxes locals actives, 
conformades per grups 
informals i associacions que 
treballen diàriament per  
promoure la cohesió social. 

El projecte W-IN en marxa 
Women for integration, des dels barris a Europa  
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WOMEN4INTEGRATION: EL PROJECTE A ESPANYA 

A Espanya, el projecte WIN es realitza a Barcelona, al barri del Raval, un barri de convivència 

intercultural, on el 53% de la població és de nacionalitat estrangera (enfront el 21.7% de 

població estrangera al conjunt de la ciutat de Barcelona) i hi conviuen 137 nacionalitats 

diferents. El 43% de la població estrangera són dones. La Fundació SURT és l’entitat 

responsable de la implementació del projecte a Espanya. Contacte: laura.sales@surt.org 

 

4. Promoure l’aplicació 

de metodologies 

efectives per a la inclusió 

de dones migrades en 

serveis, institucions i 

entitats. 

 

Per un costat, la 

intervenció promou 

enfortir les competències 

de les dones migrades i 

la seva activació social; 

per l'altre, posa en marxa 

mesures eficaces per 

garantir la seva entrada 

al mercat laboral. 

 

Així mateix, el projecte 

posarà en pràctica un 

enfocament territorial, 

amb l’activació de 

recursos locals en xarxa 

com a eina clau per a la 

inclusió de dones 

migrades en situació de 

vulnerabilitat en 

contextos socials 

complexos. 

 

És una metodologia 

flexible i transferible a 

contextos diversos, més 

enllà dels territoris 

participants en el 

projecte. 

 

En total, el projecte 

comptarà amb la 

participació d’unes 300 

dones migrades 

residents a quatre estats 

membres de la Unió 

Europea. 

 

Els itineraris 

d’empoderament de les 

participants, amb atenció 

individual i grupal en 

diferents àmbits clau per 

als processos d’inclusió, 

inclouen també 

coneixement del territori 

i orientació envers als 

serveis disponibles. A 

més, el projecte 

contempla activitats de 

suport per a la inserció 

laboral, així com un 

seguiment tutorial 

específic per garantir la 

continuïtat dels 

processos iniciats.  

 

Aquest projecte està 

coordinat per Soleterre 

ONLUS 

(www.workisprogress.or

g) i realitzat a Itàlia per 

l’Ajuntament de Milà 

(www.comune.milano.it), 

Telaio delle Arti 

(www.telaiodellearti.org), 

Piano C (www.pianoc.it) i 

Politècnic de Milà 

(www.mappingsansiro.po

limi.it); als Països Baixos, 

per Netwerkpro 

(www.netwerkpro.org); a 

Catalunya (Espanya), per 

la Fundació Surt 

(www.surt.org); i a 

Suècia per la Universitat 

de Malmö  (www.mau.se) 

i Yalla Trappan 

(www.yallatrappan.com).  

 

Per a més informació: 

ITÀLIA: 

workisprogress@soleter

re.org  

Països Baixos: 

info@netwerkpro.org  

Catalunya: 

laura.sales@surt.org  

Suècia: 

kontor@yallatrappan.co
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