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De l'11 al 13 d'octubre de 2021 
les entitats sòcies del 
projecte 
Women4Integration (W-IN) 
es van trobar a Milà per al 
primer Transnational Living 
Lab, amb l'objectiu 
d'intercanviar les seves 
experiències de treball amb 
dones migrades. 
Va ser la primera de les 
quatre trobades en els 
barris on treballen les 
entitats que conformen el 
partenariat del projecte: 
San Siro (Milà, Itàlia), Raval 
(Barcelona, Espanya), 
Amsterdam Est 
(Amsterdam, Països 
Baixos) i Rosengård 
(Malmö, Suècia), quatre 
barris marginalitzats amb 
una taxa elevada de 
probresa i una alta 
concentració de població 
d’origen estranger. 
El primer Transnational 
Living Lab va ser organitzat 
pel Politècnic de Milà i la 
Universitat de Malmö, en 
col·laboració amb la 
Fondazione Soleterre i 
l'associació Telaio delle 

Arti. Les entitats sòcies del 
projecte van conèixer la 
realitat de San Siro, un dels 
complexos d’habitatge 
social més grans de Milà, 
amb prop del 50% de 
residents d'origen 
estranger, procedents de 
més de 85 països. Bona part 
d’aquests habitants són 
menors d'edat i per tant San 
Siro és també una de les 
zones "més joves" de Milà. 
Malgrat la seva proximitat 
física al centre de la ciutat, 
és una zona percebuda 
generalment com a 
perifèrica a causa del gran 
nombre de problemes físics 
i socials del barri, que 
alhora generen conflictes 
interculturals i 
intergeneracionals. San 
Siro és, de fet, una de les 
zones més 
vulnerabilitzades de la 
ciutat, amb una taxa 
elevada d'atur, una població 
d'ingressos molt baixos i 
una gran concentració de 
població en situacions de 
vulnerabilitat, com ara 
persones amb diversitat 

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. 
 

Primer Transnational Living Lab 
Comparació de quatre barris europeus 
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funcional i gent gran, que 
sovint viuen en soledat. A 
més, els edificis i espais 
públics estan molt 
malmesos i no hi ha una 
política estable de 
manteniment. D’altra banda, 
San Siro és un barri amb 
una xarxa molt activa 
d'entitats i associacions que 
col·laboren estretament per 
donar suport a la població 
resident i millorar les 
condicions de vida del barri. 
En aquest entorn es va 
celebrar el primer 
Transnational Living Lab del 
projecte, que va tenir com a 
eix central la dimensió 
territorial de la inclusió. 
Partint de l’exemple de San 
Siro i de la interlocució amb 
diverses entitats i 
col·lectius del barri, la 
trobada va permetre 
reflexionar col·lectivament 
sobre com el propi barri pot 
ser un recurs per a la 
inclusió sociolaboral i 
comunitària de les dones i 
nenes migrades. Es van 
realitzar diverses activitats 

immersives i interactives, 
per tal activar un debat 
sobre la pròpia experiència 
de treball al territori. El 
primer dia, cada entitat 
sòcia del projecte va 
presentar el barri on 
treballa, amb l’ajut de 
mapes i de fotografies dels 
territoris i de les activitats 
de cada entitat. Es van 
compartir les principals 
característiques físiques i 
socials de cada barri i es va 
debatre sobre la qualitat 
dels espais i dels serveis 
públics, sobre els recursos 
locals, sobre la participació 
social i sobre els principals 
problemes de cada àrea. 
Aquesta activitat ens va 
permetre enfocar la mirada 
en els nostres espais 
urbans d’actuació i analitzar 
les semblances i 
diferències entre els quatre 
territoris. 
A continuació, vam tenir 
l'oportunitat de visitar 
alguns espais significatius 
de San Siro i de conèixer 
diversos actors locals, com 

l'escola de primària i 
l'associació dedicada a 
l’ensenyament de la llengua 
italiana a mares d’origen 
estranger; diverses entitats 
socials que presten serveis 
al barri, i fins i tot els 
habitatges d'algunes 
persones residents. 
També vam visitar el 
projecte d'inclusió social 
"InOltre", un centre 
multiserveis que dóna 
suport a la població 
migrada de Baranzate, una 
petita població propera a 
Milà. Des d’aquest centre 
comunitari s'han impulsat 
projectes interessants de 
suport a les dones, com ara 
un taller de confecció tèxtil 
que promou l'accés al 
mercat laboral de les dones 
migrades. 
Finalment, vam iniciar el 
procés de codisseny d'un 
marc comú de reflexió i 
acció, que en finalitzar el 
projecte es recollirà en un 
manual teòric i 
metodològic.

http://www.workisprogress.org/
mailto:workisprogress@soleterre.org


 
 

Fondazione Soleterre 
Sede legale: c/o Studio ABR Via Stresa, 6 - 20125 Milano      

 
 

Un projecte de: 

 

Cofinançat pel Fons d'Asil, Migració i 
Integració de la Unió Europea. 

El contingut només representa l'opinió de 
l'autora, que n’és la única responsable. La 

Comissió Europea no assumeix cap 
responsabilitat per l'ús que es pugui fer 

d’aquesta informació 
 

z 

Women4Integration 

www.workisprogress.org                             
workisprogress@soleterre.org 

 

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 
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