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VULNERACIÓ DELS DRETS DE LES PERSONES TRANS* A LA SANITAT CATALANA I PROPOSTA D’UN 

NOU MODEL D’ATENCIÓ 
Convoca: Plataforma TRANS*FORMA LA SALUT 

Barcelona, 1 de juliol de 2016.- TRANS*FORMA LA SALUT, plataforma que representa la major aliança 

TRANS* (persones transsexuals, transgènere, de gènere fluid, etc.) constituïda fins ara en tot el 

territori català per sis diferents entitats i activistes independents, convoca als mitjans el proper 

dimecres 6 de juliol per fer saber que registrem al Síndic de Greuges de Catalunya el 

document Queixa per Discriminació i Vulneració de Drets Fonamentals, a través del qual: 

a)  Denunciem la vulneració de drets humans que pateix el col·lectiu Trans*. 

b)  Exigim la desaparició del model actual d’atenció a la salut i presentem un nou model. 

El passat 14 de juny vam registrar al Parlament de Catalunya el document Reivindicació d’un nou 

model de Salut per a les persones Trans*. 

Les persones trans*, malgrat la nostra gran diversitat de vivències, formem un col·lectiu que patim 

especialment una gran estigmatització i discriminació socials. Proves públiques d’aquesta situació 

són els casos reportats l’informe “L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2015″ (de l’Observatori Contra 

la Homofòbia), o el suïcidi per assetjament transfòbic del jove Alan el proppassat desembre a Rubí. 

I malgrat aquesta situació, les persones trans* estem exprimint les oportunitats (poques, però 

creixents) que una societat oberta, moderna i diversa com la societat catalana actual ens ofereix. 

Queda ja molt lluny la visió binària i rígida dels gèneres, on els rols es determinaven tot just en 

néixer. En aquella visió antiga, nosaltres érem una anomalia, i se’ns tractava com a tal. Amb esforç, 

estem conquerint espais de vida i volem formar part integral de la societat, amb els mateixos deures 

però també els mateixos drets que les persones cisgènere (no-transgènere). Ens reclamem lliures i 

responsables d’escollir la nostra identitat de gènereque, essent un dret fonamental, ha de ser 

respectada pel conjunt de la societat. 

El model de salut proposat és integral, respectuós i sostenible en l’atenció a la salut de les 

persones trans* i es fonamenta en el dret a la dignitat i el lliure desenvolupament de la personalitat. 

Neix com a resposta a un sistema que impedeix el dret d’accés a la salut com a accés al benestar 

(definició OMS) de moltes persones trans*. Sorgeix d’una situació de vulneració dels seus drets bàsics 

que es tradueix en anys de violència institucional i tracte indigne per part del sistema públic de salut 

català, i més concretament de la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic (UIG), que no 
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respecta l’autonomia ni la llibertat de molts individus per prendre decisions sobre la seva pròpia 

salut. 

Ras i curt: volem un canvi radical del model d’atenció a la salut per a les persones trans* que 

respecti els nostres drets fonamentals, que consideri la condició trans* una diversitat i no una 

patologia psiquiàtrica, que adapti el tractament al recorregut vital de la persona i que no imposi un 

model binari home-dona normatiu. Destaquem que en resposta la demanda de moltes persones 

trans*, el 2012 a Barcelona es va crear el servei Trànsit en el CAP Manso, del l’Institut Català de Salut, 

de manera alegal (sense reconeixement, però integrat als serveis del CAP). Com raonem en la 

Queixa  aquest servei és el precedent idoni per crear el nou model de salut que reclamem per a 

Catalunya. 

El canvi de model ha d’anar acompanyat igualment per un augment dels recursos per fer equiparable 

el nivell de servei en la salut de les persones trans a la mitjana dels altres serveis de la sanitat pública. 

A tall d’exemple: no són tolerables llistes d’espera de 15 i 20 anys per a les intervencions 

quirúrgiques, com és el cas actualment. 

Exigim igualment que les polítiques públiques sobre les persones trans* per fi treballin conjuntament 

amb els col·lectius a qui van dirigides. Reclamem, en definitiva, una marc protector de la nostra 

diversitat, en lloc del marc tutelador actualment implementat. 

L’actuació de l’administració catalana és especialment greu donat que és precisament qui hauria 

de “vetllar perquè la política sanitària sigui respectuosa cap a les persones LGBTI i no tracti 

directa o indirectament la condició d’aquestes persones, especialment transgèneres i 

intersexuals, com una patologia” (llei 11/2014 contra LGTBIfòbia, Art. 16.3, apartat de Salut). 

Senzillament, l’administració incompleix aquest mandat i permet que, ara mateix a Catalunya, les 

persones trans* no formem un col·lectiu protegit, sinó tutelat. Més encara, el sistema actual 

impedeix el dret d’accés a la salut com a accés al benestar (tal com defineix la OMS) i suposa entorpir 

el dret a la dignitat i al lliure desenvolupament de la personalitat, recollits en la Carta de Drets 

Humans de la ONU. 

El document que registrarem el dimecres 6 de juliol al Síndic de Greuges conté les següents parts: 

situació actual de les persones trans* a Catalunya en el marc general i en el sanitari, un estudi legal 

sobre les vulneracions de drets i la discriminació que suposa l’actual model, la nostra proposta de 

model d’assistència a la salut de les persones trans*, les peticions concretes que fem des del 

col·lectiu en l’àmbit sanitari, un recull de relats vivencials de persones trans* on es plasma la seva 

experiència directa en el model sanitari actual i quatre annexos: (I) adhesions de col·lectius i de 

persones individuals al document; (II) fonts de documentació i bibliogràfiques; (III) documents del 

sistema sanitari; (IV) treball audiovisual on diverses persones trans* donen el seu testimoni. 

Hi haurà persones Trans* disposades a donar el seu testimoni als mitjans el mateix dimecres. 

Portaveus de TRANS*FORMA LA SALUT i l’advocada Laia Serra hi seran presents per exposar la 

situació actual i els canvis que es proposen a la Generalitat en matèria de salut i en altres àmbits per 

al col•lectiu trans* al Síndic de Greuges. 

Els esperem. 

  

Trans*Forma la Salut està formada per: ASSOCIACIÓ TRANS* GENEREM!, ACATHI – MIGRANTS 

LGTBI, ATC – ASSOCIACIÓ DE TRANSSEXUALS DE CATALUNYA, CHRYSALLIS CATALUNYA – ASSOCIACIÓ 

DE FAMÍLIES DE MENORS TRANS, EN FEMME, JOVES TRANS DE BARCELONA i ACTIVISTES 

INDEPENDENTS. 

 


