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El passat 24 d'octubre, el Departament
de Salut, juntament amb la Plataforma
Trans*forma la Salut, va presentar un
Nou model d’atenció de la Salut a les
persones Trans. L'activista Judit Roura
el valora i apunta els reptes pendents
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"Deixeu-nos gaudir una mica el moment! Celebrem-ho!

Dilluns va ser un gran dia". Ho reclama Judit Roura, activista

de Trans*forma la Salut (https://transformalasalut.wordpress.com/),

en tancar la conversa amb què busquem revisar les peces de

l'acord anunciat pel Departament de Salut de desplegar un

model d'atenció a les persones trans no patologitzador,

pioner a Europa.

El mes de juny, les entitats de defensa dels drets de les

persones trans van presentar la proposta de nou model a 

l'àrea de govern de Toni Comín i durant aquests mesos s'ha

negociat a través de Trans*forma la Salut, la plataforma que
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les aplega entorn a un únic objectiu: assolir una atenció

sanitària que deixi al calaix d'"antecedents" la mirada mèdica

segons la qual, les identitats trans són un trastorn, i

sincronitzar, així, el funcionament del sistema sanitari amb

el mandat de la llei 11/2014 (https://directa.cat/actualitat/diverses-

entitats-reclamen-desplegament-de-llei-contra-lgtbifobia-despres-del-27-

s) contra la LGTBIfòbia.

"M'encantaria que hi hagués una plataforma de Trans*forma

l'Educació o Trans*forma la Justícia per normalitzar el fet

trans en aquests àmbits, però abans hem d'acabar la feina en

salut per tal que el model sanitari acordat sigui totalment

implementat i respectat", remarca Roura, conscient que la

meta, amb alguns canvis pendents de definir i tots per

aterrar, encara se situa al pla de la bona voluntat política.

 

En quin punt d'assoliment es troba l'objectiu de la
plataforma Trans*forma la Salut?

El model d'atenció a les persones trans no està acabat, ni

molt menys. Estem en fase de negociació, però ja tenim un

primer esborrany del nou model, acordat amb el

Departament de Salut, que trenca totalment amb el

paradigma d'atenció sanitària que ens patologitza. Les línies

mestres estan establertes per tal de desenvolupar un model

biopsicosocial que integri el fet trans a la societat. Estem

molt satisfetes, però encara queda molta feina.

Què hi ha pendent d'acordar?
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Queda pendent com es farà el
desplegament del model al
territori i establir els criteris
per obrir nous centres de
referència

Un tema important és l'atenció a les

menors: si seran tractades de

manera diferenciada o de manera

integrada amb la resta de les

persones trans. La plataforma, més

que una preferència, elevaria a rang

d'exigència que les menors siguin tractades dins l'estructura

del servei Trànsit, amb el suport d'especialistes en la salut de

la infància i la joventut, com endocrins pediàtrics. També

queda pendent com es farà el desplegament del model al

territori i establir els criteris objectius per obrir nous centres

de referència per a les persones trans, així com definir la

transició entre un i altre model, determinant aspectes com

els terminis i les vies d'entrada a l'atenció sanitària durant el

període de transició.

 

Com valores la negociació del moviment trans amb el
Departament de Salut dels darrers mesos?

Vam presentar el model de salut no patologitzador al

Parlament, al Síndic de Greuges i al Departament de Salut el

juny i, des de llavors, el diàleg ha estat honest. Hem tingut

una rebuda molt positiva per part de l'equip actual de Salut,

fet que contrasta amb l'actitud d'anteriors equips de govern,

molt més tancada. No volien canviar de paradigma del model

d'atenció a la salut de les persones trans, en absolut,

simplement, perquè no l'entenien; no concebien un altre

model que no fos el basat en la patologia. Cal tenir en

compte que, aquest cop, la plataforma Trans*forma la Salut

ha aconseguit aplegar les diverses sensibilitats i experiències



"Anteriors equips de govern
no concebien un altre model
que no fos el basat en la
patologia"

vitals de les persones trans i, així, presentar-se com una sola

veu davant del Govern i aconseguir una major força. Alhora,

no oblidem que l'esforç de col·lectius i persones fa anys que

dura per canviar la nostra condició.

En quin període de temps s'ha de
fer efectiu el model esbossat?

La calendarització no està tancada,

però ens agradaria deixar-ho tancat

en els propers mesos. No sé si seran dos o quatre... Aprecio

voluntat per part del Departament de Salut de tirar-ho

endavant el més ràpidament possible, però ho agafo amb

reserves... Els tempos polítics no són sempre els tempos de

l'activisme.

 

Una de les crítiques centrals al model de salut encara
vigent és que és excloent; que la rigidesa dels protocols
d'atenció a les persones trans deixa fora una part del
col·lectiu. El nou model presentat farà possible l'accés
universal de les persones trans a la salut?

En el nou model, si la persona vol accedir-hi, pot. Fins ara, el

model exclou de l'atenció la gent que no es conforma amb

l'estàndard més normativitzat d'home o dona. Les persones

trans gais i lesbianes, per exemple, són excloses per no tendir

cap on se suposa que ha de tendir el típic home o la típica

dona. El model que encara està vigent contradiu drets

fonamentals.

 



Una persona és trans si s'hi
sent, per això, no hi haurà cap
criteri psiquiàtric ni social que
li digui si és o no trans

No hi haurà criteris que calgui acomplir per accedir al
sistema d'atenció a la salut adreçat a les persones trans,
doncs?

En el nou model, accedir-hi és

qüestió d'identitat de gènere. Una

persona és trans si s'hi sent, per

això, no hi haurà cap criteri

psiquiàtric ni social que li digui si és

o no trans. La identitat de gènere és de cada persona, com

l'orientació sexual. El nostre objectiu és que abasti el màxim

de persones, incloent tot estatus migratori i legal, en

consonància amb la resta de prestacions de la salut pública

catalana. Les migrades en situació administrativa irregular

haurien de poder accedir-hi, però encara no està tancat en

l'acord.

 

El que heu aconseguit acordar és, doncs, un model que
reconeix la diversitat d'identitats; que supera els
patrons estereotípics d'home i dona que fins ara
s'imposen per formar part del circuit d'atenció
sanitària...

Aquest és un dels punts centrals del nou model. La identitat

de gènere és personal i com s'expressa ho és, també. Les

persones trans no ens hem d'amollar als prototips d'home i

dona. Ens en podem anar a una banda o a l'altra, de manera

estàtica o dinàmica. En conseqüència, el tractament ha de

respondre a les necessitats de cada persona i ha de ser

individualitzat. Ha de respectar que potser una persona vol



"El tractament ha de
respondre a les necessitats de
cada persona i ha de ser
individualitzat"

"El que no volem són
maquillatges, canvis de nom,
ni reciclatges de la UIG, sinó
que tanqui i extingir-la"

accedir a unes cirurgies i altres no i, també, que els

tractaments hormonals segons la persona han de ser més

pausats o més accelerats. El nou model respecta el recorregut

de cada persona.

Cosa que no passa en l'atenció
que dóna el servei de salut de
referència per a les persones
trans fins avui, la Unitat
d'Identitat de Gènere (UIG) de

l'Hospital Clínic de Barcelona...

La UIG, encara, parteix de la idea que la identitat trans és una

malaltia i, per tant, com a persona malalta, has de seguir uns

protocols: pas 1, 2, 3, 4... per tothom igual, i aquest protocol

no té res a veure amb les teves necessitats. L'atenció de la

UIG contravé el dret a decidir la pròpia identitat de gènere.

 

En quina posició queda aquest servei d'atenció a la salut
de les persones trans en el model no patologitzador que
s'ha de desenvolupar?

En l'esborrany presentat no figura

cap estatus per a la UIG del Clínic.

Es limita a dir quin serà el model

d'atenció a la salut de les persones

trans, sense dir que passarà amb el

que hi ha ara. El que no volem són maquillatges, canvis de

nom, ni reciclatges de la UIG, sinó que tanqui i extingir-la.

Atendre la salut de les persones trans no és una qüestió

merament de coneixements mèdics, sinó de posicionament



Atendre la salut de les
persones trans no és una
qüestió merament de
coneixements mèdics, sinó de

polític. Les facultatives que tracten les persones trans com a

malaltes no estan capacitades per atendre-les. Han fet molt

mal. Porten a sobre una motxilla que no té cap sentit

continuar carregant... No diré que se'n vagin a casa, sinó a

altres àmbits de la sanitat pública catalana on, segurament,

faran molt bon servei.

 

El servei d'atenció primària i assessorament Trànsit, per
oposició a la UIG del Clínic, ha estat l'exemplar per al
moviment. Quin paper passa a jugar en el nou model?

Trànsit s'alinea totalment amb el nou model. El servei va ser

creat per la doctora Rosa Almirall l'any 2013 per donar

resposta a la multitud de gent que queda exclosa de la salut

per culpa dels criteris socials de la UIG de l'Hospital Clínic.

Va ser creat de manera al·legal, en el sentit que no hi havia

recursos assignats pel tractament de les persones trans, però

calia donar resposta a una necessitat social. El que canvia

amb el nou model és el paradigma de l'atenció sanitària al

col·lectiu i preveu que Trànsit sigui el nou centre de

referència. Això no vol dir que sigui la única porta d'entrada.

Les persones trans formem part de la societat i no tenim per

què tenir una porta d'entrada a la salut especial. La xarxa

d'atenció primària ha de ser capi la capacitat aç de donar-nos

resposta a tot el territori.i la capacitat

Per què això sigui possible, cal
formació en perspectiva de
gènere a les seves professionals.
Heu aconseguit que es



posicionament polític garanteixi?

Com que el nou model d'atenció a la salut és biopsicosocial

−i remarco, social−, la formació és clau per l'èxit. El personal

sanitari ha de tenir la visió que no es tracta d'atendre una

malaltia, sinó d'una atenció al benestar de les persones trans.

Han de ser capaces de reconèixer-nos els drets. Els detalls

s'han de perfilar encara, però hi hauria dos nivells de

formació: un més bàsic per tota la xarxa sanitària catalana,

per donar a conèixer la diversitat trans −que no es coneix−, i

un més especialitzat per les professionals que tinguin una

relació més directa amb el tractament a les persones trans.

Més que una formació mèdica, és qüestió d'obrir el camp de

visió de la societat per incloure-hi les persones trans. La

perspectiva de gènere és fonamental. Que se suposi al néixer

que una persona tindrà un recorregut vital o un altre segons

si se li assigna que és home o dona, no és acceptable, ni per a

les persones trans ni per a les cis [no trans]. Hem d'alliberar-

nos dels rols de gènere.

 

En transitar d'un model a l'altre, què passa amb els
centenars de persones vinculades al circuit mèdic de la
UIG?

Les persones tractades per la UIG en el període transitori, si

volen, continuaran tractades per la UIG fins que existeixi.

Respecte la llista d'espera per les operacions quirúrgiques,

que desperta certa preocupació, es respectaria l'ordre.

 

Però denuncieu que els criteris per accedir a les



La comunitat trans ha d'estar
implicada en el seguiment de
la implementació; ens hem de
corresponsabilitzar

operacions quirúrgiques de la UIG són excloents. N'hi
haurà de nous?

En l'esborrany no hi figuren. No hem arribat a aquest nivell

de detalls. Però si hem arribat a la conclusió ferma que no hi

han d'haver criteris socials discriminatoris.

 

El temps d'espera per accedir a intervencions és d'anys.
Heu obtingut compromís de reduir-lo? S'ha parlat del
pressupost que cal dedicar-hi per aconseguir-ho?

El temps d'espera és un escàndol.

Està molt per sobre de la mitjana de

les altres operacions quirúrgiques

cobertes per la sanitat pública

catalana. Hem observat voluntat de

rebaixar el temps d'espera, però no hem parlat de xifres. Això

entra dins de la dinàmica interna del Departament de Salut.

Un punt important del model és que la comunitat trans ha

d'estar implicada en el seguiment de la implementació; ens

hem de corresponsabilitzar del funcionament de l'atenció a

la nostra salut. Fins ara, no és així i és una voluntat que

apareix a l'esborrany. S'ha de veure, però, com es concreta,

les atribucions de la comissió de seguiment i la capacitat de

decisió que tindrà la comunitat trans.

 

Amb el nou model sanitari en marxa, podrem afirmar
que el dret a la lliure determinació del gènere és efectiu
a Catalunya?



Encara no el tenim a tocar. Han de passar moltes coses, a

nivell formal i informal, per fer efectiu el dret. A nivell

formal, un cop la sanitat sigui despatologitzada, encara hi

haurà la llei estatal 3/2007 que ens demana un informe

psiquiàtric de disfòria de gènere per poder registrar el canvi

de nom. A nivell informal, les violències contra la comunitat

són moltes, com el fet que una persona trans hagi de

demostrar que pot ser bon pare o bona mare −mentre a una

cis no se li posa en dubte que pugui arribar-ho a ser−; en el

món laboral, hi ha una gran transfòbia, que fa que moltes

persones trans siguin pobres; no hi ha protocols contra

l'assetjament escolar transfòbic ni educació en la diversitat

de gènere... Fins que no aconseguim normalitzar el fet trans,

no estarem despatologitzades de cara a la societat.

L'asterisc de Trans*forma la Salut s'utilitza com a paraigua per

englobar totes les identitats dins de l'espectre de la identitat de

gènere.
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