
Per activitats a Barcelona:  

esther.subias@colectic.coop 
COLECTIC
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• Universitat Hel·lènica Oberta,
Grècia - Líder del projecte 

• ALDA - Associació Europea per la
Democràcia Local, França 

• Folkuniversitetet Stiftelsen Vid
Lunds Universitet, Suècia 

• Ifa Akademie, Alemanya 

• Oxfam Italia Intercultura Societa
Cooperativa, Itàlia 

• Associação Renovar a Mouraria,
Portugal 

• Southside Partnership DLR,
Irlanda 

• Colectic, Espanya 

• Olympic Training and Consulting
Ltd, Grècia 

SOCIS DE PROJECTE 

www.wemin-project.eu 
Follow #WEMIN  

Aquest fulletó ha estat finançat pel
Fons d'Asil, Migració i Integració de la
Unió Europea

CONTACTA'NS



WEMIN és un projecte de dos anys
de durada que té com a objectiu
implementar i promoure un model
d'inclusió pioner per a dones
migrants i refugiades de totes les
edats a les seves comunitats
d'acollida.  

El projecte, finançat pel Fons d'Asil,
Migració i Integració de la Unió
Europea, aborda aspectes socials,
educatius i professionals de la
inclusió a vuit països de la Unió
Europea. 

WEMIN EN POQUES 

PARAULES 
El projecte inclou formacions,
sessions de tutoria, aprenentatge
entre iguals i activitats d'art amb
l'objectiu d'estimular el diàleg, les
relacions interculturals i
l'intercanvi. També s'utilitzarà
una plataforma en línia. 

La difusió d'activitats i
l'intercanvi d'experiències a tota
Europa arribarà a diferents
agents implicats en la inclusió de
persones migrants i augmentarà
la seva consciència sobre el
diàleg intercultural. 

Un cop d'ull a les activitats: 
•  Formació en llengua i cultura 
•  Apoderament 
•  Sessions de mentoria en petits
grups 
• Tallers de manualitats i cultura
amb veïnes de Barcelona 

ACTIVITATS OBJECTIUS 

WEMIN vol apoderar dones
migrades i refugiades per a que
puguin esdevenir protagonistes a
les comunitats on viuen i actuar
com a multiplicadores dins de les
seves famílies i cercles. 

Però l'objectiu és encara més
ambiciós: promovent la interacció
entre veïnes de Barcelona i dones
nouvingudes, es tractaran
estereotips d'ambdues parts,
desafiant els relats existents sobre
la migració i enfortint les seves
relacions. 


