
	  
	  

10	  DE	  SETEMBRE:	  	  
DIA	  MUNDIAL	  DE	  LA	  PREVENCIÓ	  DEL	  SUÏCIDI	  

	  
CURTMETRATGE	  i	  TAULA	  RODONA	  

	  

“SUÏCIDI	  I	  ADOLESCENTS	  LGTBI”	  
	  

La	  Junta	  del	  COPIB	  té	  el	  plaer	  de	  convidar-‐vos	  el	  proper	  	  
DILLUNS	  dia	  10	  de	  SETEMBRE	  de	  2018	  a	  les	  19,30	  hores	  a	  la	  seu	  del	  COPIB	  	  

 
Es	   projectarà	   el	   curtmetratge	   titulat	   “MOIRÉ”	   (2014),	   protagonitzat	   per	  
l'actriu	   Inma	   Cuesta,	   dues	   vegades	   nominada	   als	   Goya,	   i	   codirigit	   per	  
Juancho	  Bañuelos	  i	  Estefanía	  Cortés	  
Inma	  Cuesta	  interpreta	  a	  la	  mare	  d’en	  Sergio,	  un	  nin	  que	  sap	  que	  el	  seu	  cos	  
no	  és	  el	  que	  realment	  vol.	  La	  seva	  mare	  fa	  els	  ulls	  grossos	  mentre	  el	  tema	  no	  
és	  un	  problema.	  La	  seva	  padrina,	  d'altra	  banda,	  permet	  al	  nin	  vestir-‐se	  amb	  
la	  roba	  amb	  la	  qual	  se	  sent	  realment	  còmode	  durant	  una	  hora,	  tancat	  en	  una	  
habitació.	  Tot	  això	  d'amagat	  de	  l'autoritari	  padrí.	  

	  

Presentació:	  
	  

Adelina	  Sastre	  
Psicòloga.	  Coordinadora	  del	  Grup	  de	  Treball	  d’investigació	  i	  prevenció	  en	  conducta	  suïcida	  del	  COPIB	  	  

	  
Participants:	  

	  

Fernando	  Rivera	  
Psicòleg	  especialista	  en	  Psicologia	  Clínica	  

Responsable	  de	  la	  Unitat	  d’Identitat	  de	  Gènere	  (IbSalut)	  
	  

Marga	  Gili	  
Psicòloga.	  Catedràtica	  de	  Psicologia	  Social	  al	  Departament	  de	  Psicologia	  de	  la	  Universitat	  de	  les	  Illes	  

Balears	  (UIB).	  Membre	  del	  grup	  d’investigació	  'Trastorns	  mentals	  d’alta	  prevalença	  en	  Atenció	  
Primària'	  de	  l’Institut	  Universitari	  d’Investigació	  en	  Ciències	  de	  la	  Salut	  (IUNICS)	  

	  

Marta	  Escoda	  
Directora	  de	  l’Institut	  per	  a	  la	  Convivència	  i	  l’Èxit	  Escolar	  	  
Conselleria	  d’Educació	  del	  Govern	  de	  les	  Illes	  Balears	  

	  

	   	   Alex	  Lucas	  
Pare	  d’una	  menor	  transsexual	  	  

President	  de	  l’Associació	  de	  Famílies	  de	  Menors	  Transsexuals	  (Crysallis-‐Balears)	  
	  

Dirigit	  a:	  
Professionals	  de	  la	  Psicologia,	  altres	  professionals	  i	  públic	  en	  general	  

	  

Lloc:	  Seu	  del	  COPIB.	  C/	  Manuel	  Sanchis	  Guarner,	  1	  -‐	  Palma 


