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El projecte Women4Integration 
(W-IN) és un projecte europeu 

de suport a la inclusió 
socioeconòmica de les dones 

migrades, mitjançant la 
promoció de processos 

d’empoderament, d’activació 
personal, de formació i 

acompanyament a la recerca de 
feina, i d’enfortiment del seu rol 
públic als barris, com a subjectes 

actius a la comunitat. 

	OBJECTIUS 

1. Identificar i desenvolupar les competències de les dones migrades 
residents en barris marginalitzats de quatre ciutats europees, per tal de 
fomentar la interacció amb l'entorn social, promoure la seva participació 
social 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. 

 

4. Promoure l’aplicació de metodologies efectives per a la inclusió de dones 
migrades en serveis, institucions i entitats. 

 

	

	

Women4Integration 

Les dones migrades, ciutadanes actives  
i agents de cohesió social. 
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El projecte es desenvolupa en barris marginalitzats de quatre grans ciutats europees: Milà (barri de San Siro), 
Barcelona (Raval), Amsterdam (Est i Sud-est) i Malmö (Rosengård). 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 intensament per promoure la cohesió social. 

	ACTIVITATS 
 

ü Processos d’empoderament des d’un enfocament de drets, 
amb acompanyament per a la identificació i millora de 
competències. 

ü Suport individualitzat i multidisciplinari: legal, psicològic, 
social, lingüístic/cultural. 

ü Orientació per conèixer els serveis locals de salut, formació, 
serveis socials, xarxa de transport, recursos esportius i de 
lleure, etc. 

ü Formació ocupacional. 
ü Definició dels projectes professionals individuals. 
ü Processos per al coneixement del mercat laboral i orientació 

per a la recerca activa de feina i la inserció laboral. 
ü Visites per conèixer els recursos i serveis que ofereixen el 

barri i la ciutat. 
ü Activitats per informar i sensibilitzar a les empreses sobre la 

realitat de les dones migrades, els seus recursos i les 
dificultats que afronten, i promoure la responsabilitat social 
de les empreses. 

ü Assessorament a empreses sobre el valor i la gestió de la 
diversitat, per tal de facilitar la incorporació de dones 
migrades en l’àmbit laboral en condicions dignes i amb 
garantia d’igualtat de drets. 

ü Implementació pilot d’una metodologia centrada en les 
persones i el territori, amb la participació activa de les dones 
participants i les organitzacions del territori. 

ü Elaboració d’una guia amb orientacions metodològiques i 
recomanacions per a entitats i institucions que treballen per 
a la inclusió socioeconòmica de les dones migrades.  
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		 Fundació Surt (Catalunya) 
laura.sales@surt.org 

Yalla Trappan (Suècia) 
kontor@yallatrappan.se 

 

Netwerkpro (Països Baixos) 
info@netwerkpro.org 

 


