
ADOLESCÈNCIES TRANS
ACOMPANYAR L’EXPLORACIÓ DE GÈNERE
EN TEMPS D’INCERTESA

Benvinguda institucional a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. 

“Una època incerta: el gènere com a caixa de ressonància”    

Diàleg entre Cristina Garaizábal i Montserrat Puig, conduït per Gerard Coll-Planas.

Per apropar-nos a les transicions de gènere en l’adolescència, és clau comprendre el context 
en el qual emergeixen. En aquest diàleg reflexionarem sobre els malestars entorn del gènere i la 
sexualitat que es donen en les adolescències actuals i quina és la seva relació amb la incertesa 
que avui envolta bona part de les institucions socials que fins ara ordenaven el nostre imaginari i 
la nostra subjectivitat. 

Cristina Garaizábal: activista feminista i psicòloga clínica especialitzada en acompanyaments a 
persones trans. Col·laboradora del Centre LGTBI.

Montserrat Puig: psicoanalista, psiquiatra, membre de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. Unitat 
Medicoeducativa del centre L’Alba.

Gerard Coll-Planas: sociòleg, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Pausa i cafè

“El calidoscopi de l’acompanyament: agents i claus”

Diàleg entre Marcela Mezzatesta, Carmen Sánchez i Anna Francesch, conduït per Abel Huete.

Acompanyar l’adolescència trans requereix un diàleg delicat entre adolescents, famílies i 
professionals. En aquesta conversa abordarem les tensions, les pors i els reptes que implica 
acompanyar aquests processos i promourem un abordatge complex d’aquestes realitats i la 
necessitat d’anar més enllà de les lògiques del consentiment informat o els models afirmatius.

Marcela Mezzatesta Gava, psiquiatra. Unitat d’Autisme i Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital 
Infantojuvenil Sant Joan de Déu. Espai Ariadna, Fundació Salut i Comunitat.

Carmen Sánchez: coordinadora del grup Transfamilia i mare de família amb diversitat 
afectivosexual i de gènere.

Anna Francesch: treballadora social al Centre LGTBI de Barcelona.

Abel Huete: coordinador de Genera. Expert en intervenció social en l’àmbit del gènere i la 
sexualitat.

Pausa

Presentació de la recerca Adolescències trans.  Acompanyar l’exploració de gènere 
en temps d’incertesa, Miquel Missé i Noemi Parra, autors de la recerca (Línia d’Estudis sobre 
Interseccionalitat i Diversitat Sexual i de Gènere del Grup d’Estudis de Gènere de la UVic-UCC)

Middleground, monòleg d’Eloi Martín 

Clausura

FÒRUM DE FAMÍLIES
ACOMPANYAR L’EXPLORACIÓ DE GÈNERE EN TEMPS D’INCERTESA
DISSABTE, 18 DE JUNY DE 2022, DE 9.30 A 13.30 h, 
AL CENTRE LGTBI, CARRER DEL COMTE BORRELL, 22, BARCELONA.
Cal fer inscripció a l’enllaç: https://form.jotform.com/221514050291342

Les famílies són un dels eixos del que hem anomenat “el calidoscopi de l’acompanyament”. En aquest fòrum ens 
proposem facilitar la trobada entre iguals, un espai en el qual compartir les seves experiències d’acompanyament en 
l’adolescència i en el qual dialogar sobre els resultats de la recerca d’adolescències trans. 

9.30 h
10.00 h

11.30 h
12.00 h

13.00 h
15.00 h

16.45 h
17.30 h

Presentació de la recerca Adolescències trans. Acompanyar l’exploració de gènere 
en temps d’incertesa, Miquel Missé i Noemi Parra, investigadors de la Línia d’Estudis sobre 
Interseccionalitat i Diversitat Sexual i de Gènere del Grup d’Estudis de Gènere de la UVic-UCC. 

Pausa i cafè

Tallers en grups i intercanvi d’experiències. Quatre grups de deu persones dinamitzades per 
Cristina Garaizábal, Noemi Parra, Miquel Missé i Carmen Sánchez.

Posada en comú: conclusions i obertures

Comiat

9.30 h

10.45 h
11.15 h

12.45 h
13.30 h

JORNADA DE PRESENTACIÓ DE LA RECERCA ADOLESCÈNCIES TRANS
DIVENDRES, 17 DE JUNY DE 2022, DE 9.30 A 17.30 h, 
A LA SALA PINA BAUSCH DEL MERCAT DE LES FLORS, CARRER DE LLEIDA, 59, BARCELONA.
Entrada lliure fins esgotar aforament (100 persones)

PROGRAMA


