Atenció a persones trans* en
l’àmbit de la psicologia
Formadors

Inscripcions

Cristina Garaizabal. Psicòloga clínica de formació psicoanalítica, amb més de
30 anys d’experiència en problemàtiques relacionades amb la diversitat sexual i
de gènere i acompanyament terapèutic a persones trans. Professora en diferents
màsters universitaris sobre gènere, salut mental, diversitat sexual,
transexualitats i identitats. Ha publicat nombrosos articles sobre aquestes
temàtiques, així com capítols de llibres (Nieto, J.A. (comp.) Transexualidad,
transgenerismo y cultura. Talasa; Becerra, A. (comp.) Transexualidades; HCB,
Unidad de género (comp.) Ser transexual; Coll-Planes, G i Missé, M. (eds.) El
género desordenado. Egales)

Abans del 2 de febrer a través del formulari
que trobareu a https://goo.gl/U1XeeN
o al següent codi QR.

Miquel Missé. Sociòleg i activista trans. Ha participat en diversos col·lectius de
lluita trans a Barcelona i en la Xarxa Internacional per la Despatologització
Trans, així com dinamitzador de la campanya internacional Stop Trans
Pathologization 2012. Des de 2008 és un dels dinamitzadors de l’Espai Trans de
Barcelona. Ha editat amb Gerard Coll-Planas el llibre El género desordenado
(Egales, 2010) i és autor del llibre Transexualidades: otras miradas posibles (Egales,
2013). Recentment ha coeditat amb Pol Galofré Políticas trans. Una antología
de textos desde los estudios trans norteamericanos (Egales, 2015).

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aclariment de conceptes (sexe, gènere, orientació sexual, pràctica
sexual, identitat)
La construcció de la identitat de gènere
La transexualitat des del punt de vista mèdic
El moviment per a la despatologització
Els menors trans
Acompanyament psicològic
Necessitats sanitàries i psicosocials

Preu
Públic en general: 30€
Membres de l’Associació Colors de
Ponent: gratuït
Si us plau, feu un ingrès o transferència al
núm. de compte de Banc Sabadell
ES02 0081 1563 2400 0126 7332, indicant
el vostre nom i cognoms o feu un
pagament al compte de Paypal
colorsdeponent@colorsdeponent.cat

Organitza

Data i lloc
Dijous, 9 de febrer, de 10h a 14h I de 16h a 18h
Aula 0.16, Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Av. Jaume II, 67 (Lleida)
Associació Colors de Ponent. Col·lectiu
LGTBIQ de Lleida

Es lliurarà certificat d’assistència
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