
L’Associació Atlàntida a través de 
la Montserrat Feu i presentació del 
llibre de l’Amina Bargach, membre 
fundadora de l’Associació

19 de novembre
17:30h - 19:30h

Palau Robert
Pg. de Gràcia, 107, 08008 Barcelona

Es prega confirmació d’assistència a atlantidamigra@sinergia.org



PROGRAMA
L’acte té dues parts diferenciades amb un nexe que és la figura de la Sra. Montse Feu, fundadora 
de l’Associació Atlàntida (2002) que morí a causa de la pandèmia.
 
Benvinguda: Sr. Oriol Amorós, secretari general Departament d’Interior i la presidenta d’Atlàntida 
Sra. Teresa Crespo.

Presentació del llibre “Pensar la alteridad: Una mirada sobre Amina Bargach y su obra” (Universidad 
de Granada), amb la participació de diferents professionals. 
Aquest llibre és un compendi d’articles, alguns escrits per la pròpia Amina Bargach, i altres per 
professionals d’aquí i de diversos països influenciats per ella. Tres d’aquests autors són també 
membres de l’Associació Atlàntida: la Sra. Montserrat Feu, la Sra. Rosa Barenys i el Sr. Saïd El 
Kadaoui. 

Amb la participació de:
• Saïd El Kadaoui, psicòleg, psicoterapeuta, especialista en psicoteràpia relacional i escriptor.
• Francesc Sáinz, doctor en psicologia, psicoanalista i professor de la UB.
• Amina Bargach, metge, especialista en psiquiatria infantil i teràpia familiar sistèmica.

L’Associació Atlàntida a través de la Montserrat Feu:
Recull d’imatges, acompanyat amb la intervenció de Bernardí Martorell, músic i amic. 

Glossari de l’Associació Atlàntida amb la participació de: 
• Teresa Crespo, presidenta d’Atlàntida.
• Rosa Barenys, membre d’Atlàntida.
• Saïd El Kadaoui, membre d’Atlàntida.
• Amina Bargach, exvicepresidenta d’Atlàntida i professional al Marroc.

Participació dels assistents de la fila zero formada per personalitats i professionals relacionats 
amb l’àmbit de la migració i la interculturalitat: 
• Eunice Romero, directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de 

Catalunya.
• Sònia Fuertes, comissionada de l’Acció Social. Ajuntament de Barcelona.
• Josep Muñoz, gerent de Serveis de Benestar Social. Diputació de Barcelona.
• M. Àngels Roqué, directora del departament de Cultura i Societat Civil de l’IEMed.
• Conchita Peña, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
• Escola Universitària de Treball Social (ICESB).
• Familiars de la Sra. Montserrat Feu.

Cloenda i agraïments.


