DISCURSOS
DEL GÈNERE
I LA SEXUALITAT
II Jornada Anual
del Centre LGTBI
de Barcelona
23 – 24
octubre 2020

DIVENDRES
23 d’octubre

DISSABTE
24 d’octubre

17.00 h
Obertura de portes i registre

11.30 h
Obertura de portes i registre

17.30 h
Inauguració

12.00 – 13.45 h
Taula 1. Com construïm les nostres
identitats LGTBIQ+?

— Laura Pérez Castaño,
tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI
— Joaquim Roqueta,
president de la Plataforma
d’Entitats LGTBI de Catalunya
— Andreu Agustín,
director del Centre LGTBI de Barcelona
18.00 h
Conferència inaugural. Com es generen els
discursos més populars al voltant d’una idea?
A càrrec de Lupicinio Iñíguez-Rueda,
doctor en Psicologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona.
El creixement de les idees minoritàries o
minoritzades ve determinat per diferents
mecanismes externs. La ponència planteja
descobrir quins són aquests elements,
que també faciliten la influència sobre
els moviments ideològics. Entre altres
qüestions, s’analitzarà què ha facilitat
l’extensió del feminisme, què ha fet
aparèixer ideologies transexcloents i per què
fenòmens com l’LGTBI-fòbia, el masclisme,
el racisme i el classisme van a l’alça.

La cultura i el context social en què són
educades les persones defineixen els
comportaments i la relació amb el propi
cos i el d’altres individus. Analitzem com
diferents factors externs poden influir en la
manera com vivim, mostrem i qüestionem
la nostra sexualitat i el gènere, i quines
expressions adoptem o evitem en funció
d’aquests condicionants.
— Marisela Montenegro,
doctora en Psicologia Social per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Professora del
Departament de Psicologia Social.
— Alice Van den Bogaert,
doctora en Antropologia Social i Cultural
per la Universitat Autònoma de Barcelona.
—Arnau Roig,
doctor en Communications and Media per
la Universitat d’Illinois.
Moderació:
— Mar C. Llop,
fotògrafa i activista trans*
de l’Associació Generem.
13.45 – 15.30 h
Pausa

15.30 h
Obertura de portes i registre
16.00 – 17.45 h
Taula 2. Què poden aportar les teories
queer al subjecte del feminisme?
El darrer any han aparegut postulats que
enfronten els feminismes amb les teories
queer, presentant-les com a corrents
de pensament contràries, inamovibles
i constrenyent-les a una sola idea o
teoria. Aquesta taula pretén contrarestar
aquests discursos reflexionant sobre les
confluències i les sinèrgies que poden sorgir
entre ambdues corrents de pensament.
— Rosa Maria García,
activista trans no binària, investigadora i
traductora marxista i feminista.
— Javier Sáez del Álamo,
sociòleg, traductor i activista, especialista
en teoria queer i psicoanàlisi.
— Sarah Babiker,
periodista a El Salto Diario.
Moderació:
— Cristina Garaizabal,
activista feminista. Psicòloga experta
en acompanyament a persones trans
al Centre LGTBI.
18.30 h
Obertura de portes i registre
19.00 – 20.40 h
Taula 3. És la tecnologia un camp
per a l’LGTBI-fòbia?
La implementació de les tecnologies en
tots els àmbits de les nostres vides és un
fet ja indissociable de la manera en què
establim les nostres relacions personals.
Les xarxes socials i les aplicacions han
esdevingut els principals mitjans des
d’on coneixem altres persones i ens
comuniquem. L’obertura, l’accessibilitat i
l’anonimat que permeten les converteixen
en espais des d’on tot sovint es divulguen

discursos d’odi, i que es facin servir com a
eines de control per exercir violències dins
de les relacions afectiu-sexuals.
— Laia Serra,
advocada penalista. Assessora legal
de l’Observatori Contra l’Homofòbia.
— Na Pai,
activista autònom i tallerista. Ha
participat en diferents moviments
socials, com el moviment llibertari, els
col·lectius antipatriarcals i l’esquerra
independentista.
— Ona,
representant de Donestech,
activista dels drets humans.
Moderació:
— Ton Mansilla,
activista LGTBI i advocat especialitzat
en drets humans, dret penal i dret d’asil.
Coordinador de l’Oficina de Denúncies de
l’Observatori Contra l’Homofòbia.
20.40 – 21.00 h
Conclusions
— Elena Longares,
formadora i tècnica de projectes a entitats
LGTBI, especialment en l’àmbit de la salut
sexual. Ha dirigit quatre edicions de l’Informe
de l’estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya.
— Cristian Carrer,
psicòleg social. Coordinador tècnic de
l’Observatori Contra l’Homofòbia.

Mesures covid-19
La Jornada Anual es podrà seguir en viu
a través de YouTube.

Centre LGTBI
de Barcelona
Comte Borrell, 22
08015 Barcelona
93 880 51 11
centrelgtbi.barcelona
info@centrelgtbibcn.org

#BarcelonaLGTBI

