XERRADA: L’adolescència LGTBQA+ davant la pandèmia del COVID-19
*Només s’oferirà online i per videoconferència
Objetius
-

Visibilitzar les necessitats específiques de l’adolescència LGTBQA+ durant la
pandèmia del COVID-19

-

Identificar sis factors concrets en els que es produeix una vulnerabilitat particular i
que ajuden a entendre quins canvis s’han de produir dins la intervenció social i des
de la salut pública dirigida a la adolescència en situacions de crisis.

Descripció
En plena pandèmia de COVID-19 a Espanya, als mitjans de comunicació s’ha fet ressò de les
recomanacions d’experts que afirmaven que “els infants suposes un risc molt elevat de
propagació de l’epidèmia”, titllant-los de “vectors de contagi”. Encara que cada vegada hi ha
més evidències que qüestionen aquesta afirmació, el Govern Espanyol ha confinat a vuit milions
de nenes, nens i adolescents a casa seva. Aquestes mesures de confinament han estat molt
dures, en comparació amb altres països de l’entorn, evidenciant una gran esquerda social en
funció dels recursos familiars.
En aquest clima titllat d’”anti-nens”, aquest etiquetament ha fet que no es presti atenció al risc
de les mesures de confinament per a la infància i joventut incloses a l’Estat d’Alarma; un
confinament que en estudis previs estan lligats a l’aparició de l’estrès post-traumàtic. No ha sigut
fins a la meitat de la desescalada del confinament, al maig del 2020, quan s’han ofert mesures
dirigides a la infantesa i joventut, amb horaris i espais restringits. Son mesures que tenen un
impacte particularment negatiu per a la infantesa i joventuts que tenen sexualitas i identitats de
gènere no normatives, que d’entrada ja sabem que viuen unes condicions de vida amb més
estrés i ansietat que la resta degut a la falta de recolzament, tenen un major risc de suïcidi i de
consum de substàncies. Una vulnerabilitat que és més pronunciada en qui son persones joves
trans, o persones no binàries.
En aquesta sessió tractarem el treball realitzat per Miguel A. López i Lucas Platero durant la
pandèmia del COVID-19, identificant sis factors psicosocials concrets que afecten a
l’adolescència LGTBQA+, i que poden ajudar a orientar la intervenció amb joves i les polítiques
públiques de salut.
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Destinataris
Comunitat educativa, familias, professorat, activistes, professionals que treballen amb infància
i joventut
Duració
1h:30 min. – 2 h
Requeriments tècnics
- Connexió a internet
- Capacitat tècnica per participar a una formació online
Equip AFIN
Lucas Platero Méndez

Miguel Ángel López Sáez

Aquesta xerrada és realitzada per professionals del Centre AFIN, dedicat a la transferència
dels resultats de recerca duts a terme pel grup d’investigació del mateix nom, amb seu al
Departament d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El Centre AFIN oferint un servei d’assessorament, formació i intervenció a professionals i
famílies, tant en grups com individualitzats, sobre:
- Reproducció assistida
- Adopció i acollida
- Criança i educació
- Infància, adolescència i joventut
- Relacions familiars i socials
- Diversitat (familiar, ètic-racial, funcional) i la gestió en els centres educatius
Més informació:
Grup de Recerca AFIN-UAB: http://grupsderecerca.uab.cat/afin/
Centre AFIN: http://sct.uab.cat/centreafin/ca/content/serveis-0
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