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El dret a la salut de les persones trans, 

una qüestió de vida i dignitat 

 
La Plataforma Trans*forma la Salut treballa en un model més inclusiu i respectuós amb 

tota la comunitat trans, en la qual la persona passa a ser el centre del sistema i té l'última 

paraula sobre les decisions preses en relació al seu procés de transició. 
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La Plataforma Trans*forma la Salut, formada per set associacions i persones trans independents, 

es forma a partir de la necessitat d’agrupar totes aquelles veus per la despatologització de les 

identitats trans que des de la mateixa comunitat trans nacional i internacional s’ha estat 

reivindicant durant els últims 10 anys. 

 

A la primavera del 2016 la plataforma Trans*forma la salut, emparant-se en la llei 11/2014 

presenta una queixa davant els diferents partits polítics i el Síndic de Greuges. Aquesta acció 

recull les diferents experiències d’un gran nombre de persones trans que han passat o estan 

passant per la unitat d’identitat de gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona. En totes elles hi ha 

un denominador comú, el malestar provocat per la patologització de les identitats trans que 

parteix d’un diagnòstic de disfòria de gènere, i el rebuig a la diversitat d’identitats no 

normatives, denegant l’accés a la salut en la seva condició trans, com a part de les pràctiques 

d’aquesta unitat. 

Com a resposta a aquest malestar, la Plataforma, assessorada per un equip de professionals 

transpositius, treballa en un nou model més inclusiu i respectuós amb tota la comunitat trans, en 

la qual la persona passa a ser el centre del sistema tenint l’última paraula sobre les decisions 

preses en relació al seu procés de transició. 

Un cop presentada la proposta de model al Departament de Salut, en un clima de bona sintonia 

es comença a treballar conjuntament en l’esborrany que forma el protocol marc per a la 

implementació del model d’atenció a la salut de les persones trans, presentat el 24 de l’octubre 

d’aquest mateix any. A partir d’aquí i durant els pròxims mesos treballarem al costat del 

conseller de Salut, Toni Comín, el Departament de Salut i un equip multidisciplinari de 

professionals transpositius (Trànsit) a la implementació del nou model. 

La Plataforma valora molt positivament tot el procés perquè les noves línies d’actuació suposen 

un canvi de paradigma en la salut pública catalana, al mateix temps que promocionen i 

respecten l’autodeterminació i l’autonomia de la comunitat trans. Com a plataforma, 

reivindiquem el dret a la salut de les persones trans, considerant, a més, que es tracta d’una 

qüestió de vida i dignitat. 
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