
 

 

 
 

 

Seminari: 

TRANSFORMACIONS DE LA FAMÍLIA EN 

ELS PROCESSOS MIGRATORIS  

Tànger, 16-21 octubre 2014  

 

L’Associació Atlàntida, professionals per la Interculturalitat i ISBA Institut 

Sistèmic de Barcelona junt amb la AMRTS Association Marocaine pour la 

recherche et la Thérapie Systhèmique de la Familla et des autres 

Systhèmes, amb la col·laboració de la Asociación Alkhaima de Tànger, 

organitzen un Seminari conjunt.  Amb la participació d’un grup de 

professionals de Catalunya, junt amb  professionals del Marroc, per tal de 

fer una reflexió conjunta sobre les transformacions que es produeixen en 

les famílies a partir dels processos migratoris dels seus membres entre els 

dos països. 

 

Considerem important aquesta reflexió en el marc del context actual de la 

globalització i crisi econòmica, i com a conseqüència de la nova mobilitat 

de persones entre els dos països. L’experiència dels processos migratoris 

dels darrers anys ens permet treure algunes conclusions sobre la intervenció 

dels professionals, així com el poder posar en comú els nous reptes que es 

plantegen en ambdós països. 

 

A qui va dirigit: 
 

A un grup de professionals de Catalunya (15-20 persones), junt amb 

professionals del Marroc, que treballen en diferents àmbits i institucions: 

serveis socials, salut, educació, cultura, món associatiu,.. i de diferents 

perfils professionals: treballadors/es socials, educadors/es, psicòlegs/as, 

psiquiatres/as, mestres i professors/es, etc. 

 

 



Objectius: 

 

 Veure els nous reptes que es plantegen actualment en els processos 

migratoris i les noves mobilitats entre els dos països, plantejant 

elements per a la millora del treball amb les famílies, a fi d’afavorir 

la integració i la cohesió social. 

 

 Analitzar els canvis i les noves vinculacions que es produeixen en la 

família en el país d’origen i en el país de destí, en el transcurs dels 

processos migratoris i/o de la mobilitat dels seus membres. 

 

 Analitzar els canvis d’identitat que experimenten tant les famílies 

com els individus. Pensar en el procés d’estructuració d’una identitat 

més complexa derivada de la mobilitat entre ambdós països. 

 

 Afavorir un diàleg transversal i interdisciplinar entre els 

professionals que permeti l’intercanvi d’idees, d’experiències de 

treball i posada en comú, tant a nivell individual com col·lectiu. 

 

 

PROGRAMA: 

 

Viatge:  
 

-  Dijous 16 octubre, vol Barcelona/Tànger. Tornada Tànger/Barcelona 

dimarts 21 octubre,   (possibilitat d’allargar l’estada a nivell individual 

segons interès dels participants). 

 

Seminari:  

 

1. Divendres 17 i dissabte 18. Sessions de treball A Tànger: conferències- 

debat i treball en grup. 

 

2. Diumenge 19 i dilluns 20: 

 

-  Visita de la ciutat: la ciutat antiga, la història, l’arquitectura  urbanística, 

testimoni de les migracions d’ahir i d’avui... 

 

-Viatge en grup a Ceuta, per conèixer  la frontera i el que significa 

actualment el pas d’un país a l’altra; així com la situació al Marroc dels 

immigrants i/o refugiats procedent de diferents països africans. 

 

-  Programa cultural i visita a associacions. 



Lloc del Seminari:  Hotel Ramada Encore Tangier.  
Hotel on s’allotjarà el grup . 
 
 
CONFÈRENCIES-DEBAT: 
 

 Conferència:   AMRTS  Association Marocaine pour la recherche et 
la Thérapie Systhèmique de la Familla et des autres Systhèmes. 

 
"Nouveaux contextes, nouvelles familles" 

Dra. Amina Bargach.Psiquiatra infantil. Terapeuta Familiar. Experta 

en l’àmbit de la migració. Presidenta de l’Associació AMRTS del 
Marroc. 

 

 Conferència: Association Alkhaima de Tànger 
 
 « Nouvelles formes de mobilités au Maroc : migrants du sud  de 

l'Europe et collectives de binationaux. Défis et de protection » 
Des nouveaux horizons de mobilités au Maroc et présentation d'un 

cas d´intervention d’Alkhaima en relation a la protection des enfants 
binationaux.  

Mercedes G Jiménez. Visiting scholar University « Abdelmalek  
Essadi » Tangiers and postdoctoral fellowship et CIEO.     

Universitat de Algarve. Faro. 
 

 Conferències:  Associació Atlàntida, professionals per la 
Interculturalitat  - ISBA Institut Sistèmic de Barcelona - Escola de 
Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau:  

 
“Reagrupación  familiar: nuevos y valientes tipos de familia” 
Isabel Cárdenas, psicòloga, terapeuta familiar. Escola de Teràpia Familiar 
de l’Hospital de Sant Pau. Gerent de ISBA Institut Sistèmic de Barcelona. 

 
“Clínica de la identitat. Múltiplement arrelats o desarrelats. Ser fill de 
persones immigrants i no morir en l’intent”  
Saïd El Kadahoui Moussaoui. Psicòleg i escriptor. Hospital de dia  per 
adolescents de Gavà (Barcelona). 
 
“Emocions, sentiments y vincles afectius en un mon en moviment” 
Francesc Sainz, psicoanalista i psicoterapeuta. Professor a la UB i a la URL. 
Supervisor de salut mental i serveis  socials de Barcelona. 
 



“Impacte de les identitats dades des de la perspectiva de gènere. El 
turisme i les mobilitats España-Marroc”. 
Carme Expósito,  educadora social, tècnica en polítiques socials. 
 

 
Pressupost previst per participant: 

 

500 euros, el preu compren: vol Barcelona/Tànger/Barcelona, allotjament a 

Hotel Ramada Encore Tangier, amb habitació doble, (suplement per 

habitació individual),  dinars dels 2 dies del Seminari i despeses 

d’organització. 

   

===================================================== 

 

 

Pre-inscripcions: data límit 25 de juliol.  

 

Enviar mail a:   atlantidamigra@gmail,com    

Fer constar: dades personals, professió, lloc de treball i funcions. 

 

 

Associació Atlàntida, professionals per la Interculturalitat 

c. Portaferrissa, 13 bis lr. 2a  Barcelona 

 

Per a més informació:  

tel. 93 423 24 02 (dimarts i dijous mati) o al tel. 666 51 82 48 

 

 
 

 

 
 


