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La vigatana Fina Campàs, durant anys 
reclosa dins el cos d’home de Josep 
Campàs, ha estat una de les persones 
que, des de la Plataforma Trans*Forma 

la Salut, ha participat en les negociaci-
ons amb el Departament de Salut per 
posar en marxa un nou model d’aten-
ció per a les persones trans, pioner a 

Europa. La transsexualitat deixa de 
considerar-se una malaltia, i ja no hau-
ran de passar un diagnòstic psiquiàtric 
per accedir al tractament.

“No estem malalts”
Una vigatana ha participat en la negociació perquè Salut deixi de considerar la transsexualitat com una malaltia

Fina Campàs remarca la “receptivitat” del conseller de Salut

Un model pioner a Europa

Vic

M.E.

La primera victòria de la 
Plataforma Trans*Forma, 
a la qual es va sumar Fina 
Campàs, es va exterioritzar 
el passat 24 d’octubre, quan 
el Departament de Salut va 
anunciar, de bracet amb el 
col·lectiu, la posada en mar·
xa d’un nou model d’aten·
ció de les persones trans. El 
nou enfocament, pioner a 
Europa, parteix del principi 
que aquests usuaris i usuà·
ries no pateixen cap patolo·
gia. Per tant, “l’atenció de 
salut en la transició cap a la 
identitat sentida no podrà 
ser, en cap cas, a partir de 
l’acreditació d’un diagnòs·
tic clínic”, es detallava en 
un comunicat de premsa.

El nou sistema –emparat 
per l’articulat de l’anome·
nada llei antihomofòbia, 
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Campàs, al costat de Comín, el dia de l’acord amb altres membres del col·lectiu

aprovada ara fa dos anys pel 
Parlament– també vol garan·
tir l’accés segur als tracta·

ments hormonals i el seu 
acompanyament en el procés 
de transició. De fet, s’esta·

bleix una nova porta d’en·
trada, la Unitat Trànsit del 
CAP Manso de Barcelona, 
que comptarà amb equips 
multidisciplinaris de l’aten·
ció primària i comunitària. 
Un dels objectius, a més, 
serà anar desplegant terri·
torialment aquesta atenció 
específica, sempre amb 
equips de professionals 
“transpositius”, remarca 
Campàs, capaços d’abordar 
la transsexualitat “des de la 
transversalitat i sense este·
reotips”. El model inclou la 
creació d’una comissió de 
seguiment “on tindrem veu 
les persones del mateix col·
lectiu”, explica la vigatana, 
que es mostra especialment 
agraïda per la “receptivitat” 
mostrada per l’actual titular 
del Departament de Salut, 
Antoni Comín. Es calcula 
que cada any a Catalunya 
una norantena de perso·
nes inicien aquest trànsit, 
i la xifra de persones que 
actualment estan en el 
procés supera les 400, majo·
ritàriament de l’entorn de 
Barcelona.
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Fina Campàs, al carrer de l’Escola, després de passar per la redacció d’EL 9 NOU, dilluns passat. Fa un parell d’anys que viu a Barcelona

Vic

Miquel Erra

Fina Campàs ha patit en la 
pròpia pell la incomprensió i 
la marginació que pot viure 
una persona que s’adona que 
pertany a un gènere diferent 
del sexe assignat per naixe·
ment. De fet, néixer en una 
ciutat com Vic, a finals dels 
anys 50, ja li augurava un 
camí ple d’espines. Ella el va 
traçar, no fa ni 10 anys, sense 
dreceres: “Ho vaig fer fatal, 
vaig triar el camí més compli·
cat”, admet.

Batejada com a Josep, va 
ser durant la pubertat que es 
va començar a adonar que se 
sentia “en gènere femení”. 
De tant en tant, d’amagat, es 
vestia de noia per casa. Mai 
no es va atrevir a anar més 
enllà. “Els meus pares no ho 
haguessin acceptat ni en bro·
ma”, rememora. Va optar per 
la resignació i el deixar·se 
endur pels convencionalis·
mes. “Feia el que feien els 
companys de la meva edat, 
per mimetisme”, explica. El 
que ella podia sentir real·
ment, “m’ho menjava per 
dins”. I la corcava. Campàs es 
va casar, va tenir dos fills, i es 
va disposar a “lluitar tota la 
vida” per un model econòmic 
i familiar d’acord amb els 
estereotips dels seus temps, 
renunciant a “gestionar el 
meu propi jo”. Va ser quan 
aquesta teòrica estabilitat 
familiar, emocional i econò·
mica es va esbotzar de dalt a 
baix que, indirectament, la 
va acabar abocant a mostrar 
“el gènere que realment sóc”. 
Abans, però, va haver de 
tocar fons. Viure en l’abisme. 

Mostrar el canvi de gènere, 
d’un dia per l’altre, va des·
pertar una gran “perplexitat” 
en el seu entorn més imme·
diat. I rebuig, molt rebuig. 
“M’insultaven!”, assegura. 
A ella li va faltar, en aquest 
procés, el necessari acom·
panyament familiar. “Quan 
la família ho accepta i et fa 
costat és una cosa, però la via 
que vaig seguir jo va ser la 
més destructora”, insisteix. 

Des de fa un parell d’anys, 
Campàs ha estabilitzat la 
seva vida. Viu i treballa a 
Barcelona, on ha regularit·
zat els tractaments per a 
la transsexualitat. Admet 
que li va anar bé marxar de 
l’entorn de Vic –on la seva 
família va regentar durant 

molts anys un conegut bar–. 
Amb tot, pensa que si ara 
tornés “se m’acceptaria tal 
com sóc”. Tot i la complexitat 
del procés vital que ha viscut 
aquests anys, una cosa té 

clara: “No tornaria enrere”. 
Mai més sentir·se atrapada 
dins el cos d’un home. Ara, a 
més, ha pogut posar la seva 
experiència al servei de la 
Plataforma Trans*Forma la 

Salut, que des de fa un any 
integra diferents col·lectius 
vinculats al sector, i a la qual 
ella es va incorporar “a títol 
individual”. Des d’aquí tre·
ballen perquè cada persona 

trans pugui viure i ser accep·
tada, “com una persona del 
sexe al qual sent pertànyer”, 
més enllà dels rols que marca 
un sistema binari de gènere. 
“No estem malalts”, reitera.


