Ens hem socialitzat en una cultura que ha posat com a norma l'heterosexualitat, i quan
transgredim aquesta norma se’ns assenyala, jutja i penalitza.
Per tal d'entendre la complexitat d'aquesta heteronormativitat des del Punt SAI de
l'Ajuntament de Tàrrega s'organitza aquest cicle de formacions sobre temàtica
LGTBIQ+.
Aquest cicle es programa durant l'any 2019 lligant les sessions de formació amb dates
senyalades de commemoració i reivindicació LGTBIQ+ i centrant cada sessió en les
característiques particulars que hi ha darrera cada lletra de l'acrònim. És per aquest
motiu que les inscripcions poden ser per una o vàries de les sessions del cicle o bé per
aquest íntegrament.

Formar professionals del camp social, educatiu, sanitari, policial i estudiants sobre
les diversitats sexuals.

Cada sessió del cicle té una durada de 5 hores. El cicle complert, 20 hores.
Se certificarà l'assistència a tot el cicle només en el cas de fer les 4 sessions, en cas
contrari es certificaran les sessions de forma separada.

“L”: El doble armari. Violència en parelles lesbianes
Conceptes bàsics en diversitat sexoafectiva i de gènere.
Els eixos interseccionals de la violència i la biopolítica.
Violència en parelles lesbianes.
Abordatge psicoterapèutic.
Araceli Baíllo, psicòloga Sanitària i Psicoterapeuta, acreditada per la FEAP
i l’ACPP. Cofundadora del Centre Psicològic R-Inicia a Tarragona. Membre del
torn d’intervenció professional del SAI (Servei d’Atenció Integral a les
diversitats sexuals i de gèneres) a l’Ajuntament de Tarragona. Coordinadora
del grup de treball de Psicologia Afirmativa LGTB al COPC, delegació
Tarragona. Formadora en matèries de feminismes i diversitat en sexualitats i
gèneres, supervisora de casos clínics.

Dijous 16 de maig de 9:30 a 14:30
Biblioteca Comarcal de Tàrrega, plaça Sant Antoni, 3, Tàrrega

“G”: Psicologia afirmativa gai. Salut i benestar de l'home
homosexual
L’homosexualitat.
Salut mental i sexual de l’home homosexual.
Psicologia Afirmativa Gai.
Ricardo Andrés Saavedra Saavedra, psicòleg expert en Psicologia
Afirmativa LGTB+; Graduat en Psicologia per la Universitat de Lleida;
participació com a ponent en Congressos i Jornades; formació a l’Institut Pink
Therapy de Londres. Autor del Blog PsychoDiversa Psicologia & Diversitat
Sexual. Consulta de Psicologia Afirmativa LGTB+. Coordinador del Grup de
Treball de Psicologia Afirmativa LGTB + del COPC Delegació Lleida.

Dijous 23 de maig de 9:30 a 14:30
Biblioteca Comarcal de Tàrrega, plaça Sant Antoni, 3, Tàrrega

“T”: Construccions identitàries: El camí cap a la vivència
trans*
Sistema de salut per a persones trans*, història i fites
aconseguides des de la plataforma Trans*Forma la Salut.
Sortida de l’armari a la feina.
Modificacions corporals amb hormones i/o operacions.
Mar C. Llop, fotògrafa freelance formada a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya; activista trans i presidenta de l’Associació Trans de Barcelona
Generem! i vinculada a la plataforma Trans*Forma la salut; va començar
practicant el crossdressing fins que als 45 anys va decidir iniciar el trànsit. Al
2013 comença a desenvolupar el projecte “Construccions identitàries. Work
in progress”, sobre les diversitats de gènere.

Dijous 24 d’octubre de 9:30 a 14:30
A confirmar

“I”: Què i qui hi ha darrera la I de LGTBIQ+?
Evolució històrica del terme
El sexe més enllà del binarisme: mascle/ femella
Tipus d’intersexualitat i patologització.
Mireia Fontanet Viladot, diplomada en educació social (UAB, 1995);
Postgrau en mediació comunitària des de la perspectiva de gènere (UV,
2007); més de 2.500h de formació complementària sobre igualtat, immigració,
gestió de projectes, i altra; experta en teoria feminista i LGTBIQ+.

Dijous 31 d’octubre de 9:30 a 14:30
Biblioteca Comarcal de Tàrrega, plaça Sant Antoni, 3, Tàrrega

Projecció del documental En Femme i debat
posterior amb les protagonistes i la directora Alba
Barbé i Serra.

Entrada lliure

EnFemme, un petit refugi per a l’anonimat a la metròpolis de
Barcelona, obre la porta al Secret: “m’agrada vestir de
dona”. A poc a poc descobrirà la fluïdesa del gènere en un
món vertiginós que exigeix constantment posicionar-nos.
Amb el boom d’internet surt a la llum un col·lectiu de
persones que comencen a pensar-se com a “cross-dressers”.
No els encaixava la imatge que deixà en herència “la
travestí” en els moviments d’alliberament sexual durant el
tardofranquisme o “la Transició”. EnFemme revela el silenci
d’una vivència que ja no es pot mantenir oculta però també
la solidaritat i la importància del plaer a l’hora de construir la
identitat.
Amb ell, ens convertim en testimonis del naixement d’una
comunitat.

Divendres 25 d’octubre
a les 20h
Cinemes Majèstic
Avinguda Catalunya,
56, Tàrrega

Punt SAI Tàrrega
C. de la Solana, 6, Tàrrega
Tel. 973502670 – 649598303
puntsai@tarrega.cat

https://forms.gle/ukh95a7eB13Z33Tb8
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