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2021 ha estat un any intens 
per al projecte 
Women4Integration (WIN), 
amb l’impuls de processos 
d’acompanyament 
sociolaboral de més de 160 
dones migrades 
extracomunitàries 
residents a barris 
marginalitzats de les 
ciutats de Milà, Barcelona, 
Malmö i Amsterdam, en 
col·laboració amb la 
diversitat d'actors locals a 
cada territori. 
Després d’un any 
d’intervenció, 123 dones han 
participat en activitats 
d'inclusió social, adaptades 
a cadascun dels contextos. 
A Itàlia, Il Telaio delle Arti i 
la Fondazione Soleterre han 
realitzat un taller 
d'artteràpia, amb la finalitat 
d’acompanyar les dones en 
el coneixement del territori 
i els serveis del barri de San 
Siro de Milà, i desenvolupar 
competència en llengua 
italiana. D’altra banda, 
l’entitat Piano C ha impulsat 
processos de definició 

d’itineraris professionals, 
per primer cop el 2021 amb 
dones no autòctones. 
A Catalunya, la Fundació 
Surt ha realitzat 
acompanyaments 
individuals i accions 
grupals per a 
l’empoderament de les 
dones, a partir d’una 
metodologia de 
competències, i amb 
mòduls de formació en 
llengua, coneixement de 
l’entorn i del mercat laboral, 
i alfabetització digital.  
A Suècia, s’han dut a terme 
itineraris modulars de 9 
setmanes de durada, 
construïts a partir dels 
interessos i les 
expectatives de les dones 
participants en la definició 
del seu projecte laboral de 
futur. Algunes de les 
activitats han estat classes 
per aprendre a anar en 
bicicleta, i fomentar així la 
pròpia autonomia, tallers 
sobre educació infantil i 
activitats esportives. 

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. 

A mig camí del nostre viatge: 
un any del projecte WIN 
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Finalment, als Països 
Baixos s'ha desenvolupat 
un primer itinerari 
d’empoderament, que ha 
inclòs la identificació 
d’obstacles en l’assoliment 
dels propis objectius i el 
desenvolupament 
d’estratègies per superar-
los, el desenvolupament de 
competències transversals 
i de networking, i 
l’apropament al 
coneixement de la societat i 
la cultura holandesa. 
A tots els països també 
s’han ofert serveis 
d’acompanyament 
individual adaptats a les 
noves necessitats sorgides 
en el context de la 
pandèmia de la Covid-19, 
com ara acompanyament 
psicològic i assessorament 
legal, mediació intercultural 
i suport a través d'una xarxa 
de mentores. Així mateix, 
s’han realitzat visites 
culturals per al 
coneixement dels recursos 
culturals als barris i al 
conjunt de les ciutats, com 
ara biblioteques, museus i 
teatres, amb l’objectiu doble 

d’aprofundir en el 
coneixement del territori i 
en el desenvolupament de 
competències lingüístiques 
en les llengües locals. 
Pel que fa a les activitats 
més estretament 
relacionades amb la 
inserció laboral, als 4 
països 97 dones han 
participat en tallers 
ocupacionals i de tastet 
d’ofici (Espanya) i sessions 
d'orientació per al 
coneixement del mercat 
laboral amb persones 
expertes i representants 
d'empreses (Itàlia, Suècia i 
Espanya), i s’ha creat una 
xarxa de mentores per 
donar suport a  les 
participants en el projecte 
(Països Baixos). 26 dones 
han signat un contracte de 
treball. 
A tots 4 països s’ha pogut 
observar com el perllongat 
estat d’emergència derivat 
de la pandèmia de la Covid-
19 ha afectat la salut mental 
de les persones. Així 
mateix, les entitats socials 
han vist augmentada la 
seva activitat assistencial, 

en contextos en què, en 
graus diversos a cada 
territori, els recursos 
formatius i socials 
disponibles s’han vist 
reduïts o limitats. . 
Un dels reptes principals en 
el projecte ha estat 
mantenir la participació 
regular i continuada de les 
participants, per tal de 
sostenir els seus processos 
d’inclusió sociolaboral. Amb 
l’objectiu de promoure 
aquest sosteniment per 
part del màxim nombre de 
dones, les activitats s’han 
adaptat a les noves 
necessitats sorgides i s’ha 
flexibilitzat l'estructura dels 
itineraris, 
 
En el darrer tram del 
projecte, ens esperen de 
ben segur nous reptes. Els 
podrem abordar de forma 
col·lectiva amb la 
col·laboració de les xarxes 
territorials i el debat, 
l’intercanvi i l’aprenentatge 
entre les entitats sòcies del 
projecte als quatre països 
participants. 
 

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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