JORNADA: LES INFERMERAS I LES PERSONES TRANSGÈNERE
4 de març de 2020
Auditori del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, COIB.
Carrer Pujades, 350 3a planta – Barcelona 08019

PROGRAMA
08.30 Entrega de la documentació
08.45 Inauguració institucional
09.00 Conferencia inaugural: La mania taxonómica: Com el discurs médicopsiquiàtrico (i sociocultural) ha gestionat allò temporalment
“inintel·ligible”, amb la Dra. Alba Barbé, antropòloga i directora del documental
“EnFemme”
09:45 Taula rodona: "Relats trans per la transformació social"
Judith Juanhuix, doctora en física i activista trans catalana: Nous models
d'atenció a les persones trans* i noves patologitzacions"
Miguel Missé, sociòleg i activista trans:. "Autoestima corporal trans"
Modera: Núria Sàez, infermera
Torn obert de paraules

11:00 -11:30 Coffe Break

11:30 Conferencia: "Sobre algunes identitats trans no hegemòniques: les
experiències de les travestis brasileres treballadores del sexe " amb l’
antropòloga Sra. Julieta Vartabedian
12.15 Mesa redonda: “Relación infermera-persona en el proceso trans”
Sra. Cristina Anton, infermera: “Cures infermeres per a persones trans”
Mª del Carmen García Retorta, infermera quirúrgica HU la Paz de Madrid i
infermera dermoestètica de l’institut de medicina EGR, Madrid: “Relació d’ajuda
infermera en el procés intra-operatori de la cirurgia trans”
Dra. Carmen María Iglesias Urraca, Cap de secció de cirurgia plàstica HU la Paz.
“Breu descripció de les cirurgies en persones trans”
Sra. Tina Recio, Activista trans i precursora del projecte I-Vaginarium: “.Ivaginarium: guia emocional i física de la genitalitat trans”
Modera: Sra. Imma Amenós, infermera
Torn obert de paraules

13.30 – 15.00 Dinar
15.00 Conferencia: El laberint de la sexuació des de la mirada sexològica a càrrec
del Dr. Enrique Oltra, infermer i sexòleg
15.45 Conferencia: Aspectes psicològics per atendre assistencialment a les
persones transgènere, Sra. Karen Carvalho de Castro, psicòloga.
16:30-17:00 Pausa cafè
17.00 Taula rodona amb la participació diversos
d´experiències vivencials i assistencials”.

agents:

“Diversitat

Sra. Maria Jesús Lucio Pérez, sociòloga i gestora de persones - Unitat d’ identitat
de gènere del Hospital universitario Ramon y Cajal de Madrid: Tretze anys
d’experiència en una unitat d’Identitat de gènere”
Sr. Raúl Palomera Tamayo, infermer: “Experiència vital en el procés trans:
sentir ser qui no ets”
Sra. Carme Campoy, Dra. en Antropologia i sexologia, i professora de la
Universitat de Lleida Udl : “Transgènere a l´Àfrica: història d´una aculturació;
estudi comparatiu sobre cultura i transgenere”
Modera: Sra. Noemi Arasa, infermera
18:00 Taula rodona “Realitats i reflexions assistencials”
Sra. Silvia Morell, Psicòloga i responsable del Servei i de l´Equip
d’Assessorament Psicològic Casal Lambda “Acompanyament psicològic
individual i grupal en adolescents transgeneres”
Sra. Gina Serra Insua. Associació de transexuals, intersexuals i transgènere de
Catalunya (ATC Lliberat): Els centres de gent gran no estan preparats per a
l’atenció de persones transgènere
Sra. Eva González López, infermera del servei de cirurgia plàstica de l’Hospital
Cruz Roja de Gijón: Transexualitat, infermeres i trànsit pel sistema sanitari”
Modera: Sra. Noemi Arasa, infermera
Torn obert de paraules

19:20 Cloenda

