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1.

PRESENTACIÓ

El document que es presenta a continuació, ha estat redactat per Trans*forma la
Salut, Plataforma per a un nou model d’atenció a la salut de les persones trans*. El text
sorgeix a iniciativa de l’Associació Trans* Generem! i s’ha redactat conjuntament amb les
associacions sotasignants (llistades per ordre alfabètic), que han pres part activa per tal que es
recullin les necessitats i anhels de tot el col∙lectiu:







ACATHI
ATC libertad
Chrysallis Catalunya
Enfemme
Generem!
Joves Trans de Barcelona

El document recull les reivindicacions dels col∙lectius de persones trans* per a una
millora del model d’assistència a la salut de les persones trans* en l’àmbit català i va dirigit als
organismes públics de Catalunya competents en aquesta matèria.
Des del col∙lectiu trans* considerem que és hora de deixar de ser una part passiva en
l’engranatge assistencial, i considerem que el model patologitzant actual vulnera els drets
humans i la nostra dignitat com a persones. En conseqüència, presentem aquesta
reivindicació, que neix de la nostra experiència directa i de les nostres vivències.
L’escrit consta de diverses parts on s’exposa:
 La 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.
 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.
S’interessa que no es faci ús de d’aquest document més enllà de l’ús propi de la queixa per
discriminació i vulneració de drets fonamentals al Parlament o de l’estudi per part de les
institucions responsables del model de salut .
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2. DECÀLEG

1.

Existeixen altres condicions de gènere més enllà del binarisme home/dona que estructura
la societat occidental actual. La condició trans* no és una patologia, és una condició tan
antiga com l’ésser humà que ha enriquit totes les societats que l’han considerat i
respectat com a actiu.

2.

Entre els drets humans bàsics es troba el dret a l’autodeterminació i al lliure
desenvolupament personal que inclou la identitat de gènere. Cadascú construeix aquesta
identitat lliurement i ha de ser reconeguda i respectada per la societat i per
l’Administració, que a més ha de vetllar‐la. La transfòbia, és a dir, l’atac o prejudici contra
la llibertat d’identitat de gènere, ha de ser perseguida.

3.

S’ha de protegir la llibertat de les persones menors d’edat (de 0 a 18 anys) de
desenvolupar‐se sense condicions de gènere. Cal respectar‐ne la identitat, prevenir la
violència de gènere, i incloure referents positius d’identitats diverses en la seva educació i
en altres àmbits de vida.

4.

El model sanitari d’atenció a les persones trans* ha de ser no‐patologitzador i
desmedicalitzat. Ha d’acompanyar a l’individu, respectar‐ne els tempos i proporcionar
instruments (com l’acompanyament psicològic, tractaments hormonals, operacions...) per
ajudar‐lo en la construcció de la seva identitat de gènere respectant sempre les seves
decisions.

5.

L’accés a aquests recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense condicions.
L’administració no pot ni obligar (e.g. en el cas de nadons intersex) ni negar (e.g. negant la
condició de trans* amb un diagnòstic) l’ús d’algun d’aquests recursos.

6.

Tot el personal de l’administració que tracti amb persones trans* ha de rebre formació
específica de sensibilització. Un cas especial és el dels professionals del sistema sanitari,
que a més han de tenir coneixements sobre la diversitat de gènere i dels processos de
transició.

7.

Els membres del col∙lectiu són actius indispensables per la creació, desenvolupament i
avaluació de qualsevol projecte que tingui a veure amb el col∙lectiu, ja sigui en matèria de
salut, educació, mitjans, etc.
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8.

Els sectors del col∙lectiu trans* especialment estigmatitzats i maltractats han de comptar
amb una atenció i suports específics: persones grans, menors, persones privades de
llibertat, amb diversitat funcional, persones migrades (també de sol∙licitants d'asil),
persones a l'entorn del treball sexual, persones amb malalties cròniques (VIH, afectació
de salut mental, etc.), persones sense recursos econòmics o suport familiar, víctimes de
tracta, persones que pertanyen a ètnies minoritàries, persones que es visibilitzen en
comunitats religioses, i altres.

9.

Reclamem la igualtat efectiva a l’accés a una vida digna garantint l’accés al mercat laboral
en igualtat d’oportunitats, per exemple afavorint la eliminació de l’opinió distorsionada i
negativa que es té de les persones trans*.

10. Com a col∙lectiu estigmatitzat, estereotipat i “folkloritzat”, reclamem als mitjans de
comunicació la responsabilitat d’oferir més visibilització del col∙lectiu trans*, i que
aquesta sigui responsable, veraç i positiva.
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3.

GLOSSARI

Sexe biològic: Característiques biològiques i físiques usades típicament per a assignar el
gènere al néixer, com són els cromosomes, els nivells hormonals, els genitals externs i interns i
els òrgans reproductors.
Gènere: Constructe social, cultural i psicològic que determina el concepte de dona, d’home i
d’altres categories no binàries o normatives. És la conceptualització de la nostra identitat i
comportament en l’eix dona – identitats‐no‐binàries ‐ home.
Identitat de gènere o identitat sexual: Percepció de la individualitat del propi gènere
(autopercepció) amb el qual una persona s’identifica, és a dir, com a dona, home, els dos, cap
o els diversos gèneres que existeixen no normatius. La persona expressa la identitat de gènere
a través del seu comportament i aspecte extern (codi perfomatiu) tenint en compte el context
sòcio‐cultural al qual pertany.
Rol de gènere: Conjunt de normes socials i de comportament percebudes com a apropiades
per un determinat gènere en un grup o sistema social donat. Les normes s’estableixen en
funció de la construcció social que es té de la masculinitat i la feminitat.
Expressió de gènere: Forma o expressió pública en la que expressem el nostre gènere sentit a
través de la vestimenta, el comportament (rol de gènere), els interessos i les afinitats.
Orientació sexual: Patró d’atracció sexual, eròtica o amorosa envers un determinat grup de
persones definides pel seu gènere o el seu sexe. És independent de la identitat de gènere, de
manera que la identitat de gènere no pressuposa l’orientació sexual, i viceversa.
Cis o cisgènere: Persona en la que es dóna una concordança entre la identitat sexual assignada
al naixement i la identitat i l’expressió de gènere. Trans* és el terme oposat.
Transsexual: Persona en la que la identitat de gènere difereix al gènere assignat al néixer. Si bé
hi ha moltes maneres de viure i sentir la transsexualitat, generalment la persona transsexual
considera necessari transformar el seu cos a través de tractament hormonal i/o cirurgies de
reassignació sexual i s’identifica dins el marc del binomi home‐dona.
Transgènere: En el context llatí, persona que qüestiona la necessitat d’escollir entre els rols
masculins i femenins i que no considera necessari establir una correspondència normativa
entre sexe i gènere mitjançant una transformació corporal completa, tot i que pot decidir
determinades modificacions corporals.
Trans*: Terme que engloba a totes aquelles persones que s’identifiquen amb un gènere
diferent a l’assignat al néixer o que expressen la seva identitat de gènere de manera no
normativa: transsexuals, transgèneres, crossdressers, travestis, genderqueers, “two‐spirit”,
tercer gènere, agènere, etc.
Intersexualitat: Condició natural en la que la persona presenta una discrepància entre el seu
sexe cromosòmic (XX/XY) i els seus genitals i gònades (ovaris i testicles) típicament establert.
Es poden presentar característiques d’ambdós sexes.
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Patologització: Procés pel qual la transsexualitat es classifica com a un trastorn mental que pot
ser diagnosticat i tractat amb mètodes psiquiàtrics. El trastorn pren diferents definicions,
essent les més esteses les ofertes per la Classificació Internacional de Malalties (CIE) de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o el Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM) de l’American Psychiatric Association (APA).
Disfòria de gènere: Alteració, més o menys accentuada, del gènere que es presenta sempre i
quan en la persona no hi ha correspondència entre el seu sexe biològic i la seva identitat de
gènere. Es manifesta com un rebuig cap al propi cos, especialment en aquells caràcters
considerats femenins (en el cas dels nois trans*) o masculins (en el cas de les noies trans*).
Trastorn de la identitat de gènere: diagnòstic formal en l’àmbit mèdic, psiquiàtric i psicològic
per a la transsexualitat.
Transició: procés pel que una persona trans* s’acomoda i viu d’acord amb el gènere amb el
que s’identifica en tots els àmbits, i en particular el social.
Transfòbia: Por i/o odi cap a les persones trans*. Es manifesta en forma de violències,
assetjament i discriminació. Les conseqüències de les violències transfòbiques poden anar des
del maltracte psicològic o l’exclusió social fins a la mort.
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4.

EXPOSICIÓ DE FETS

4.1 Marc general
4.1.1 El fet trans* i l’evolució del marc legal (internacional i a Catalunya)
La identitat trans* constitueix una més de les expressions de la diversitat humana i ha
estat present al llarg de tota la història. A part del possible component biològic, és
principalment un concepte psicosocial, abordat de mode divers en les diferents cultures on
s’expressa. En el nostre cas, la representació del fet trans* ha estat absent a la cultura, i s’ha
convertit en una realitat oculta darrera d’un dualisme de gèneres, una construcció binària de
l’imaginari del cos en torn a les figures rígides i deterministes d’home/dona.
A mesura que progressa el coneixement, el paradigma social va canviant fins a
entendre que trets com l’orientació sexual o la identitat de gènere d’una persona no són
condicions mèdiques i no s’haurien de tractar com a tals. Algunes societats s’han obert a
aquesta realitat i han articulat tractats i lleis que promouen la integració plena de les persones
trans* en el teixit social, acabant d’aquesta manera amb la discriminació que han sofert tantes
persones a causa de la seva identitat o la seva orientació.
Al llarg de les últimes dècades, s’han fet progressos importants en matèria de drets
humans de les persones LGTBI+ (figura 1), com ara la Declaració de principis de Yogyakarta,
presentada per l’ONU el 2007 1 . Una fita important que se suma a les legislacions específiques
fetes en diversos països i comunitats autònomes, entre les que trobem la llei promoguda a
Catalunya, la Llei 11/2014 del 10 d’octubre, coneguda com a Llei contra la LGTBfòbia 2 , i que té
com a objectiu eliminar la discriminació que pateixen aquests col∙lectius en tots els àmbits. No
obstant això, queda pendent la implementació efectiva de la llei i el règim sancionador, així
com reflectir l’esperit integrador de les lleis en aspectes tant importants com el tractament en
el sistema sanitari. Més encara, cal desenvolupar una tasca educativa enorme i una actuació
permanent de les institucions per tal d’aconseguir que aquestes lleis arrelin en el teixit social.
Aquest nou marc jurídic, tant autonòmic, com estatal i europeu, ha fet possible un
canvi de visió social, en gran mesura gràcies a la feina continuada de sensibilització i difusió
dels col∙lectius i a la lluita incansable de molts activistes en temps difícils. És en aquest ric teixit
associatiu on conflueixen les nostres aspiracions i on es gesten les demandes d’un millor model
de salut per a les persones trans* que compleixi plenament amb el que s’exposa a la Llei
11/2014 i que es descriu en aquest document.

1

Ref. [1]. Principis de Yogyakarta sobre l'Aplicació de la Legislació Internacional de Drets Humans a les
Qüestions d'Orientació Sexual i Identitat de Gènere.

2

Ref. [2]. Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
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Figura 1. Progressió dels drets LGTB en els darrers 20 anys

4.1.2. Evolució del paradigma
(de trastorn psiquiàtric a la diversitat en els gèneres)
Tot i que el que experimentem les persones trans* no és cap patologia, requerim
serveis mèdics d'acord amb la nostra diferència enfocats des d'una nova perspectiva.
Actualment aquesta atenció està llastrada per idees antigues centrades en adaptar els cossos a
patrons preestablerts bisexistes (on només hi ha el model home o dona), que obeeixen més a
una interpretació cultural que no pas a la realitat de les persones. La societat ens pressiona a
ser reconeguts en un dels dos gèneres (dona o home), esborrant així les infinites i subtils
construccions d'identitats diverses, intentant normativitzar els cossos i desatenent el model
d'identitat que la pròpia persona ha construït. Vivim, per tant, sota la pressió d'una política
normativa dels cossos i els gèneres, una societat binarista educada en mapes del cos normatiu
i en les identitats home/dona com a pilars inamovibles que, o invisibilitza l'existència dels
cossos trans* o directament els converteix en objecte de tractament obligatori per tal de
normalitzar‐los el màxim possible. 3
Les persones del col∙lectiu trans* ens hem d'enfrontar diàriament amb sanitaris que
encara veuen la transsexualitat com un "trastorn mental" que necessita atenció psiquiàtrica.
Segueix sent així tot i que, a dia d'avui, aquest criteris ha canviat i s'ha exclòs la transsexualitat
de les llistes de patologies tant per part de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) com del
CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades). Aquests sanitaris usen com a referència els
manuals diagnòstics DSM de l'acadèmia americana de psiquiatria (APA), desestimant la resta
de criteris existents. Paral∙lelament, però, s'estan posant en qüestió tots els manuals de
diagnòstic gràcies a l'avenç de la pròpia psiquiatria, que segueix evolucionant i es nodreix de
les aportacions dels estudis en neurociència i dels canvis en els paradigmes socials.

3

Ref. [2]. Pol Galofré i Miquel Missé, Políticas trans. Una antología de textos desde los estudios trans
norteamericanos, Editorial Egales (2015).
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Passar les avaluacions psiquiàtriques per poder obtenir el reconeixement legal de la
nostra identitat i els beneficis del sistema de salut i veure'ns sotmesos a haver de demostrar la
nostra idoneïtat mental (una qüestió incomprensible, inútil i que no és requerida per accedir a
cap altre tipus de servei) per a que se'ns diagnostiqui un "trastorn", deixa a la persona amb
una sensació de vexació, ja que se sotmet la seva identitat i el dret a viure d'acord a ella al
poder i a la decisió d'un psiquiatra.
Les dissidències de sexe‐gènere dins del context binari ‐la ruptura dels codis
socioculturals i categories socials hegemòniques establertes‐ són penalitzades socialment.
Aquest fet porta a que gran part del col∙lectiu sigui marginat i deriva en una manca clara
d’accés a drets civils (igualtat d’oportunitats en l’accés a la salut, la feina, l’educació,
l’habitatge, al lliure desenvolupament de la personalitat, a la definició sense ingerències del
propi projecte vital identitari, etc). Com a resultat, moltes persones trans* convivim amb
factors socioeconòmics desfavorables, limitadors i fins i tot, violents.
La resposta a aquestes limitacions del sistema de gènere binari que es dóna des del
col∙lectiu Trans* i des de diversos àmbits acadèmics, és una reformulació dels conceptes de
gènere, identitat o rols socials, entre d’altres. S’ha formulat un nou paradigma que reconeix
l’existència d’una gran varietat d’identitats i d’expressions de gènere que responen de forma
més realista a la realitat humana, i no es basen en models home/dona idealitzats. Les
identitats trans* formen part d’aquest ventall de la diversitat humana i les persones que les
vivim mereixem ser reconegudes i valorades des d’aquest nou paradigma. Lamentablement, la
major part de la societat i de l’administració segueix sense donar veu ni cabuda a les persones
no normatives.
El canvi de paradigma de les persones transgènere i l’esperada descatalogació de la
diversitat de la identitat de gènere dels manuals de psiquiatria té, de fet, un precedent molt
clar en l’eliminació parcial de la homosexualitat en el llistat de desordres mentals del catàleg
DSM‐2 el 1973, i l’eliminació total el 1987 amb el DSM‐3. 4 En el cas de l’homosexualitat,
l’evolució de la societat va fer evident que no s’estava diagnosticant un malaltia mental de la
persona, sinó justificant la manca de llibertats individuals de la societat on vivia. Les persones
trans* estem convençudes que aquest és el cas de la identitat de gènere, i estem convençudes
que el paradigma de la societat canviarà per incloure la nostra diversitat.

4.1.3. Reconeixement legal del gènere (les passarel·les per ser)
Una de les qüestions que dificulten més la vida a les persones trans* és el llarg i
denigrant procés de canvi legal de nom i de gènere en el registre civil. La manca de
concordança de la identitat sentida amb la legal coarta els drets de la persona, genera una
situació de gran incomoditat, patiment i estrès, amb l’obligació constant de donar
explicacions, i afavoreix la discriminació i violència contra el col∙lectiu. A més, aquesta situació
suposa un enorme obstacle a l'hora d'accedir al mercat laboral, afavorint la marginació i
l'exclusió social de les persones trans*.
La llei catalana 11/2014 no és d’utilitat a l’hora d’efectuar el canvi en el registre civil,
encara que reculli el dret a la rectificació dels documents per a les persones transgènere i

4

Ref. [2].
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persones intersexuals 5 . Per efectuar aquests canvis se segueix la llei espanyola 3/2007 6 , on
se’ns exigeix presentar el certificat d'un metge o d’un psicòleg clínic col∙legiat que "acrediti"
que tenim "disfòria de gènere" i un document mèdic que certifiqui que hem complert 2 anys
de tractament mèdic. Per tant, segons l’Administració, és el diagnòstic d’una patologia, la
transsexualitat, el que justifica el canvi de registre. Impera una perspectiva patologitzada del
fet trans* que es reflexa a nivell judicial: els documents acreditatius del “trastorn” es
presenten al registre civil i són revisats per un jutge, que decideix si una persona podrà dur la
vida que desitja de forma legal. Encara més, segons aquesta llei, “les persones sense
nacionalitat espanyola, menors d’edat o amb discapacitat intel∙lectual no tenen dret a realitzar
aquest canvi”. La identitat de gènere passa de ser un dret a un “permís de gènere” que
l’Administració expedeix a qui creu que s’ho mereix. Tot aquest engranatge de requisits
denigra a la persona, a la que s’ha desposseït d’autonomia i de llibertat.
La llei 11/2014 presenta igualment mancances pel que fa a les necessitats concretes
del col∙lectiu trans* a l’hora d’enfrontar‐se al sistema registral. En particular, cal formar i
sensibilitzar de forma urgent al personal dels registres civils i a la resta de persones que atenen
en l'àmbit públic sobre temes d'identitat de gènere, tal com indica la mateixa llei 7 , però no
s’ha portat a terme fins ara. Creiem, en definitiva, que necessitem una llei d’identitat de
gènere que despatologitzi els procediments de canvi de nom i gènere, tal com s’ha fet en altres
comunitats autònomes.
Remarquem igualment el cas dels menors trans*, que tenen actualment prohibit el
canvi legal de gènere. És un contrasentit absolut dificultar el desplegament de la identitat
precisament quan la identitat està en formació. Una nova llei d’identitat de gènere, per tant,
no hauria de tenir en compte l’edat de la persona.
Per últim, cal fer esment de les persones intersexuals i les persones trans* no binàries.
Seria molt beneficiós començar a considerar una alternativa més en els registres a part de les
categories home o dona, com ja s'ha fet en altres països, per a que tothom es pugui sentir
representat (com, per exemple, “gènere neutre”) o, fins i tot, plantejar‐se l’eliminació de la
categoria de gènere i prou, ja que considerem que pot ser limitadora en alguns casos.

4.1.4. Els Drets Humans (la seva violació en el model actual)
Moltes persones trans* ens reconeixem com a persones sanes i, com a éssers humans,
totes ens reconeixem lliures i iguals en dignitat i en drets. 8 Reclamem tots els drets i llibertats
proclamats en la Declaració Universal dels Drets Humans, entre els que s’inclou el dret a no ser
discriminades per cap condició personal. 9 Molt en particular, reclamem no ser discriminades
per la nostra identitat personal de gènere. La identitat de gènere és una expressió lliure, innata

5
6

Ref. [3]. Llei 11/2014 del 10 d’octubre, Títol III, article 23.
Ref. [5]. Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al
sexo de las personas .
7 Llei 11/2014 del 10 d’octubre, capítol 1, article 10
8 Article 1 de la Declaració de Drets Humans
9 Article 2 de la Declaració de Drets Humans
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i personal de l’ésser humà, i per tant no pot ser negada ni tutelada per cap estament
administratiu, jurídic o polític.
El model sanitari i administratiu implementat a Catalunya, però, no reconeix aquesta
llibertat que emana dels Drets Humans. El reconeixement del nostre gènere no es realitza a
partir de la nostra voluntat, tal com es desprèn de la nostra personalitat jurídica, 10 sinó del
reconeixement administratiu d’un diagnòstic mèdic que en molts casos no reconeixem com a
vàlid. Creiem que la manca de llibertat en la identitat del gènere se’ns trasllada en forma de
diagnòstic i tutela. Encara més, moltes avaluacions a les que estem sotmeses les persones
trans* (test de vida real, qüestionaris, entrevistes, etc.) lesionen directament la nostra dignitat,
suposen una intromissió arbitrària en la nostra vida privada i familiar, i ataquen el nostre
honor i reputació. 11
Per tot això, els signants d’aquesta reivindicació denunciem que el model mèdic i
administratiu actual a Catalunya viola els Drets Humans en el seu tracte a les persones trans* i
resulta discriminatori.

4.1.5. Tractament o acompanyament mèdic? (la violència estructural)
Segons es desprèn del que hem exposat anteriorment, creiem necessari implementar
un nou model d'atenció a les persones amb identitats de gènere no normatives (persones
trans*) que no vulneri la ni nostra dignitat i ni els Drets Humans. En aquest document
proposem un model sanitari que respecta aquests drets, que ha estat treballat des de la nostra
experiència i a on han intervingut tots els agents implicats. La proposta, que detallem en
l'apartat 5, evidencia el canvi de paradigma que ja fa temps està sorgint en contraposició a la
visió basada en concebre la transsexualitat com una malaltia; un paradigma que concep la
vivència de les persones trans* com un procés que, en alguns casos, requereix atenció i
cobertura sanitària pública.
Des de les associacions, hem constatat a través dels testimonis de les persones que ens
arriben buscant orientació, que actualment no s’està complint el que s’exposa en diversos
articles de la llei catalana contra la LGTBfòbia, sobretot pel que fa a l’aplicació de criteris de
patologització del fet trans*. Lamentablement, a dos anys de l’aprovació d’aquesta llei, encara
seguim suportant protocols d’atenció a la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic
(UIG) 12 de Barcelona que vulneren els nostres drets i que estan esbiaixats per una visió
biologicista patologitzant. En aquest servei es manté un tracte patologitzador, estereotipat,
clarament discriminatori, amb greus mancances de transparència i qualitat i amb actuacions
professionals qüestionables i fins i tot atemptatòries, tal com mostren els testimonis. 13
Com a conseqüència del procés de selecció discriminatori i patologitzant de la UIG que
no tothom pot o està disposat a passar, es va veure la necessitat de crear un grup alternatiu
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La denominació original d’aquest servei és Unitat de Trastorns de la Identitat de Gènere (UTIG).
13 Vegeu secció 8. Relats vivencials.
11
12

13

d'atenció a la salut: el Servei de Promoció de la Salut per a persones trans (Trànsit), de l’Institut
Català de la Salut.
El servei Trànsit es basa en l'acompanyament i en donar resposta a les necessitats de
les persones trans*, sense presses per a seguir cap tipus de tractament ni pressió per a
emmotllar‐se a cap estàndard, centrat en la pròpia construcció identitària i amb una visió
àmplia del gènere. Aquest grup ha donat suport psicològic i accés a la hormonació amb
supervisió mèdica a les persones que han expressat la seva demanda en el context d'un
ambient de confiança en el que ni psicòlegs ni metges exerceixen una posició de poder. La
experiència de Trànsit ha demostrat com n'és de valuosa l'experiència directa amb les
persones trans* a l'hora d'adaptar el model d'atenció, de manera que les persones que han
gaudit del servei el valorem molt positivament.

4.1.6. Situació en l’entorn laboral i educatiu
(marginació i manca de recursos)
Segons la informació que hem recollit en els nostres col∙lectius, una de les principals
preocupacions de les persones trans* és la inclusió en el mercat laboral. Tot i que el dret al
treball queda establert a la constitució i en les resolucions internacionals de Drets Humans,
nosaltres seguim tenint obstacles insalvables, producte d'una sostinguda perspectiva negativa
d'allò trans* en la societat i en els seus òrgans. Les principals dificultats que troba una persona
trans* en el procés d'inserció laboral poden ser diverses: manca de formació, estudis no
completats, prejudicis que pugui tenir l'entrevistador o l’empresa, falta de confiança en la
pròpia imatge i/o falta de congruència entre l'aspecte físic i les dades en els documents oficials
(que crea dificultats i desconfiança a l'hora de la contractació).
En l’entorn educatiu, cal mencionar als menors que, ja de ben petits, expressen una
disconformitat amb el sexe assignat en néixer. En molts casos aquesta manifestació de
desacord s’expressa amb la conquesta del llenguatge, als 3‐4 anys. És necessari canviar el
currículum per a què els mestres expliquin la diversitat a les escoles i fer que els menors,
trans* o no, se sentin identificats amb les diverses manifestacions del gènere i del sexe. Una
correcta implementació del fet trans* als instituts és igualment necessària per evitar
l’assetjament escolar contra els joves trans*.
Dins del nostre col∙lectiu, trobem persones de grups específics doble o triplement
estigmatitzades (persones migrants, amb diversitat funcional, VIH, ètnies minoritàries, amb
antecedents penals, privades de llibertat, etc.) que tenen més dificultats per trobar feina. És
especialment significatiu el grup de les dones trans*. El fet que passin poc desapercebudes,
l'estigma social que arrosseguen i el fet de ser dones, els fa molt difícil trobar feines
qualificades i ben retribuïdes, abocant‐les ens molts casos al treball sexual per a poder tenir
ingressos. La necessitat de pagar tractaments i operacions molt costoses que la sanitat pública
no els ofereix o per als que els posen condicions impossibles de complir, també juga un paper
molt important a l’hora de realitzar un treball sexual. La precarietat laboral és una constant
entre les persones trans* i per aquest motiu es fa necessari treballar més en polítiques
d'inclusió i en mesures que ajudin a la inserció del col∙lectiu.
El capítol III de la Llei 11/2014, es refereix al mercat de treball. En ell es destaca el dret
a la igualtat de tracte i oportunitats de les persones LGTBI i s'anomenen una sèrie de mesures i
actuacions destinades a afavorir l'ocupació; principalment estratègies per materialitzar
14

aquesta inclusió referides a empreses i sindicats. Tot i que creiem fermament que aquestes
mesures ajudaran a millorar el panorama laboral a llarg termini, també creiem necessari
implementar mesures a curt termini basades en garantir l'accés de les persones trans als
programes i serveis públics de formació i ocupació, i en implementar mesures concretes de
discriminació positiva que generin referents positius i diversos en relació a la inserció
sociolaboral i l’emprenedoria del nostre col∙lectiu.
En aquest procés de reformulació de polítiques d'ocupació, compromís d'empreses i
sindicats, i apoderament de les persones trans*, s'ha de posar una atenció especial als
individus que participen de grups o contextos on s’accentuen les situacions de vulnerabilitat i
la violència: persones migrades (especialment qui no disposa de permís de treball), amb
diversitat funcional, persones seropositives, persones d’ètnia gitana, ex‐recluses, i altres; que
sovint pateixen dificultats greus per a accedir a processos formatius, a serveis d'ocupació
generalistes i a contractacions laborals.
En aquest abordatge interseccional, cal fer una menció específica a les dones trans*,
altament estigmatitzades. Per una banda, perquè pateixen violències específiques (familiars,
estructurals, de parella) amb molt impacte en la dimensió laboral. Per altra banda, perquè
sovint fan front a càrregues socioeconòmiques molt elevades (cura de familiars, vinculació
amb xarxes de tracta, relacions abusives, tractaments i operacions molt costoses que se'ls
neguen o dificulten a la sanitat pública); aquests dos eixos condicionen la vinculació de moltes
dones trans* a l'entorn del treball sexual, fet que (tot i que per a moltes dones suposa un
entorn d'apoderament i resiliència) socialment les estigmatitza doblement i les situa en una
posició altament vulnerable.

4.1.7. Acceptació social del fet trans* (la violència directa i els suïcidis)
Els testimonis i relats de diverses persones trans* que hem recollit al llarg de molts
mesos reflecteixen la percepció que el maltractament a les persones trans* prové d'un
problema de base cultural i social, de la manca d'informació en aquests temes per part de la
població i d'una falta de referents positius en els mitjans de comunicació, entre altres
qüestions. Les persones trans* convivim cada dia amb múltiples dificultats derivades d'aquesta
ignorància i, tot i tenir drets garantits per llei, moltes mantenim un estatus marginal.
Sovint s'aproven lleis en àmbits culturals que fan difícil la seva aplicació perquè
s'avancen a la maduresa social del territori on es fa efectiva. Sabem, però, que aquest no seria
el cas de Catalunya. Creiem fermament que la societat catalana té prou maduresa i està
capacitada per posar en funcionament una llei que canviï el model sanitari i administratiu
envers les persones trans*. L'únic que creiem que fa falta és reforçar‐la amb més coneixement
del tema, partint d'una educació que reflecteixi la diversitat de l'ésser humà i d'un sistema
sanitari que posi al centre a la persona i no que sotmeti a diagnòstic la seva identitat.
En l’informe L’estat de l’homofòbia a Catalunya 2014 14 , es recull la situació a
Catalunya: “Catalunya és un dels pocs territoris del planeta amb una legislació clarament a
favor, degut, en gran mesura, al caràcter pioner de la Llei 11/2014, a la qual antecedeix
l’Estatut d’autonomia i altres normes legals igualment avançades en aquest sentit.” L’informe
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conclou, però, que el col∙lectiu trans “és el col∙lectiu més vulnerable i la transfòbia la
discriminació més dura”, fet que vincula a la patologització que rep el col∙lectiu. Dels gairebé
400 casos d’homofòbia denunciats a Catalunya el 2014, el 10% corresponen al col∙lectiu trans,
sent el 51% agressions físiques o verbals, 14% delictes d’odi i el 7% institucionals. En l'informe
de l'any 2015 15 , el percentatge puja al 13%.
A tall d’exemple, mencionem el suïcidi d'un jove adolescent trans* 16 a Rubí el Nadal
de 2015. Amb tan sols 16 anys va decidir posar fi a una vida d'assetjament, burles i
menyspreus en el seu entorn social i escolar, tot i comptar amb el suport de la família i
d'associacions. Aquest penós exemple deixa clar que la nostra qualitat de vida no millorarà
sense actuar en tota la societat, començant pels escenaris on s’inicia la socialització dels nens,
en els centres educatius, socials i de lleure. La conseqüència de la manca de respecte i de
recolzament a nivell social fa que, malauradament, les xifres registrades internacionalment
mostrin uns índexs de suïcidi entre les persones trans* esfereïdores: el 41% intentaran
suïcidar‐se al menys una vegada a la vida (es calcula que el 50% moriran entorn als 30 anys per
aquesta causa), enfront del 1,6% de la resta de la població. 17

4.1.8. Representació en els mitjans de comunicació
(influència social i visibilització de referents positius)
La representació de les persones trans* en els mitjans de comunicació incideix
directament en la percepció social del fet. En un món completament mediatitzat, la influència
que tenen els continguts emesos a través dels medis i la qualitat dels continguts són essencials
a l'hora de generar referents positius de totes les expressions de gènere.
Actualment es veu en els mitjans una tendència a la caricaturització i folklorització de
les persones trans*, en especial les dones trans*, que sovint apareixen lligades a estereotips
associats a la prostitució i l'espectacle, i on la persona és sexualitzada i abordada des d'una
curiositat morbosa i poc respectuosa. Rarament veiem exemples de persones que tinguin una
vida estructurada o una feina corrent i que relatin la seva vida i el seu dia a dia. Tergiversen així
la realitat i perpetuen els estereotips que volem superar. Cada cop que els mitjans
reprodueixen aquests continguts estereotipats, contribueixen a fomentar una visió pobre i
discriminatòria cap a nosaltres.
En els mitjans de comunicació hauríem de poder veure representades persones trans*
en tota la diversitat d'edat, de vivència de gènere i de trajectòria vital. Cal que, amb una visió
plena d'aquesta diversitat, la societat prengui consciència de que el col∙lectiu és format per
individus molt heterogenis i d'aquesta manera trenqui amb els estereotips negatius. Cal que es
comenci a percebre el ser trans* com una diversitat més de l'ésser humà. Com a conseqüència
d'aquesta visió més rica en els mitjans, la qualitat de vida de moltes persones trans* milloraria,
facilitant‐los una millor integració social i a que s'estengui entre la ciutadania una major
sensibilitat respecte a possibles vulneracions dels seus drets. Actualment, en canvi, la
representació que es fa de nosaltres en molts casos és irrespectuosa i perjudicial, sent
susceptible de denúncia a l’empara de la nova legislació.
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Per aquestes raons, ens sembla que un manual de bones pràctiques que abordi de
quina manera és respectuós representar‐nos i quines pràctiques atempten contra la nostra
dignitat es fa indispensable. També és necessari que les persones trans* tinguin accés a la seva
pròpia representació: tant a l'hora de representar a personatges trans* en les ficcions, com a
l'hora de donar opinió en col∙loquis i tertúlies o en reportatges, aquesta opinió sol venir
d'“experts” (doctors, psicòlegs i acadèmics no trans*), que perpetuen un tracte paternalista i
on s’obvia l’experiència real de les persones del col∙lectiu, entre les quals trobem molts
exemples valuosos de vida i també acadèmics que des de la pròpia experiència estan ajudant a
construir un nou discurs i que constitueixen uns referents positius per a tots.

4.1.9. Participació activa del col·lectiu trans*
(com a individus lliures amb drets)
Sense un marc legal apropiat no és possible millorar les condicions de vida de les
persones trans*. Fins l'any 2014 no existia cap cos legal que ens protegís de la discriminació de
forma específica. Cap mandat obligava a persones ni a institucions a respectar les persones
trans* i la patologització i la homofòbia no estaven perseguides. És recentment que gaudim
d'uns drets que històricament ens han estat negats i que s'han anat posposant per raons
d'agenda política i per la consideració de la transidentitat com una patologia fins fa poc.
Amb tot, no n’hi ha prou amb lleis les i els coneixements si aquesta informació no
impacta en la vida social, si no hi ha visibilitat ni referents de les persones trans* en els
mitjans, si no hi ha representació política de les organitzacions socials (canal legítim per fer
valer el nostres drets) i si no s’implementen de forma efectiva. Veiem com es presenten
regularment informes a l'administració encarregats a professionals que no són trans* però que
fan una avaluació de la situació des de les seves disciplines acadèmiques. L'administració
destina fons a aquests sondeigs i regula les polítiques d'acord a aquestes dades.
Malauradament, rarament l’administració, els gestors de salut o els poders polítics parlen
directament amb les associacions. No hi ha una representació de la base social directa i els
protagonistes reals de la matèria no són escoltats. Nosaltres creiem que en tots els equips
multidisciplinars que treballin per aquesta tasca, hi ha d'haver implicats col∙lectius trans* i
organitzacions socials trans* de forma activa i que, a l’hora de consultar a professionals de la
salut, s’haurien de prioritzar els professionals trans*, ja que el seu nivell de coneixement i
empatia és més gran per la seva experiència directa i el seu vincle amb els moviments socials
trans*. Considerem que no fer‐ho així forma part de la violència estructural que rep el nostre
col∙lectiu, que resta tutelat i a qui es nega reconeixement i validació.
Necessitem allunyar‐nos d’aquest esquema paternalista (mèdic, polític i social), i ser
protagonistes de les accions socials com a individus autònoms i lliures que som, amb
diversitats i desig d’integració i implicació social. Tant a nivell personal (decidint sobre la nostra
vida de forma lliure), com a nivell de col∙lectiu (aportant iniciatives i fent pressió per a una
major igualtat i reconeixement), les persones trans* prenem la paraula.
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4.2. Situació actual de l’atenció de les persones trans* en
el sistema sanitari català
4.2.1. Els dos paradigmes antagònics: la transsexualitat com a patologia o el
fet trans* com a mostra de la diversitat de gènere
La consideració psiquiàtrica de la transsexualitat, que remunta als anys cinquanta, ha
estat molt variable. De l’entrada de la categoria transsexualisme com a categoria psiquiàtrica
en el manual DSM‐III 18 (1980), es va passar a la de trastorn d’identitat sexual en el DSM‐IV
(1994) i recentment a la categoria de disfòria de gènere en el DSM‐V (2013). El diagnòstic va
aparèixer per classificar i categoritzar a aquelles persones que sortien de la normativitat 19 :
persones auto‐identificades amb un gènere que no se’ls suposa al néixer degut al seu sexe
biològic. El diagnòstic pressuposa una evidència correlativa directa entre sexe i gènere, i ve
donat en base a una evident dissociació del sexe assignat en relació a la autopercepció d’un
mateix. Tant el diagnòstic com el posterior tractament parteixen de la concepció dels gèneres
binaris i estan destinats a la normalització del gènere i a la seva corresponent representació
social. Les identitats no binàries i els desitjos no normatius són considerats indesitjables en un
model que té com a objectiu reconduir els camins “extraviats” del gènere. Tot allò que no
encaixa en el model binari reproductiu passa a ser considerat patològic. Els protocols mèdics
apareixen així per tractar la transsexualitat entesa com a patologia.
Les tres categories psiquiàtriques per les que hem anat passat les persones trans*
tenen repercussions. Per un costat atorguen al poder mèdic la decisió de qui pot accedir al
tractament i condicionen la forma en que les persones trans* ens pensem. El diagnòstic ens
pressuposa i ens fa sentir persones amb trastorns mentals, per a qui la única manera de viure
de manera “sana” és transitar segons els estàndards i protocols normalitzadors de la medicina.
Aquesta visió es trasllada a la resta de la població i, en conseqüència, rebem una discriminació
i una estigmatització constants. Malgrat que en el manual diagnòstic de trastorns mentals DSM
utilitzat en les Unitats d’Identitat de Gènere hem passat de persones “trastornades” a
“disfòriques”, el tracte és el mateix i continuem sent pacients diagnosticats per a accedir als
nostres drets com a persones: atenció sanitària (en relació a hormones, suport, cirurgies, etc.)
i reconeixement legal de la nostra identitat.
Actualment el diagnòstic que ens classifica com a persones trans* és el de disfòria de
gènere. El que en un principi era classificat com un desordre del desenvolupament psicoafectiu
sexual se centra ara en l’angoixa derivada d’aquest estat i en els problemes d’adaptació que
pot implicar. El més paradoxal, però, és que aquest mateix terme no és més que la constatació
que la majoria dels problemes contra els que ens enfrontem les persones trans* són el
producte del xoc amb un entorn social advers i ignorant en qüestions de gènere. Creiem que és
la societat qui pateix disfòria, donada l’incapacitat d’abraçar identitats de gènere més àmplies
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que les normatives. Aquesta incapacitat es trasllada a les persones trans* i les responsabilitza
del seu patiment per no encaixar en els motlles binaris, en lloc de canviar els paràmetres
socials per incloure la diversitat natural de les persones. El diagnòstic psiquiàtric és, per tant,
un punt de partida erroni que estructura tota una praxi que va en contra de la llibertat i el
lliure desenvolupament de la personalitat. El diagnòstic no és més que l’expressió “mèdica” de
la transfòbia que ens violenta. El més greu és que no només és defensada pels manuals de
psiquiatria sinó també per part de la societat i, pitjor encara, per les institucions que l’han
validat fins ara. 20
Si reconeixem, tal i com han fet històricament altres cultures a la resta del món 21 , que
les persones trans* formem part de la diversitat intrínseca de l’ésser humà, el fet trans* es
converteix en una riquesa, en una mostra més de la diversitat de gènere. Els gèneres ja no són
només dos, oposats i amb rols corresponents, sinó un espectre continu a on la diversitat hi té
cabuda i a on cada persona se situa lliurement. Més encara, la cultura de la diversitat de
gènere sustenta un discurs crític que construeix pràctiques que donen resposta a les
necessitats de cada persona, que se situa com a un element de dret que conforma la riquesa
social, en igualtat amb els altres. En aquest sentit, el reconeixement del fet trans* ataca
directament el pensament patriarcal, que es fonamenta en el gènere com element de poder.
El fet trans* és l’evidència de la diversitat: persones amb identitats i expressions
dissidents en relació a la normativitat social. La nostra existència posa de manifest que les
realitats són múltiples i deixar‐les de costat, no reconèixer‐les o considerar‐les una anormalitat
i per tant una patologia, és vulnerar directament els drets humans. La diversitat fa que cada
persona tingui necessitats diferents i, per tant, l’atenció i els recursos també ho seran. Algunes
persones del col∙lectiu sentim el gènere contrari al que se’ns va assignar al néixer, altres
sentim que cap dels dos gèneres se’ns ajusta, altres som de gènere fluid, alguns volem
hormonar‐nos i altres no, uns volem operacions per a modificació corporal i altres no, altres
tenim un gènere sentit però optem per no modificar el cos via hormones ni cirurgies (per
diferents motius), etc. Aquesta diversitat de vivències i de manera de viure i expressar el
nostre gènere, forma part del fet trans* i cap d’aquestes varietats és més vàlida que una altra.
Si abracem aquesta concepció oberta del sistema de gènere i ens plantegem un sistema
inclusiu, amb el focus posat a les infinites varietats de persones que som en relació a les
múltiples identitats que tenim com a ésser humans, el model d’assistència sanitària destinat a
les persones trans* deixa de ser patologitzant i tutelar. En canvi, passa a ser un model basat en
l’acompanyament a persones que tenim necessitats concretes i que, com a individus lliures,
decidim de quina manera volem viure i expressar la nostra diversitat. Creiem, per tant, que
s’ha d’anar més enllà del model mèdic actual per a poder ser vistos i tractats amb dignitat i
respecte, de manera que la nostra llibertat en la construcció de la nostra identitat quedi
garantida, tal i com queda establert en la carta dels drets humans.
Aquestes dues maneres antagòniques d’abordar el fet trans* han pres forma en el
nostre territori en dos serveis d’atenció sanitària: la Unitat d’Identitat de Gènere i el Servei
Trànsit.
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Ref. [12]. Victòria Oliveres i Mar López. La Intervia, 15 març 2015.
Ref. [13] Pol Galofré. Pikara Magazine, 10 febrer 2016.
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4.2.2. Els dos models d’atenció sanitària per a persones Trans* a Catalunya: la
Unitat d’Identitat de Gènere i Trànsit
Passem a analitzar i comparar els dos models d’atenció actuals, situats a Barcelona i
que donen cobertura a tot Catalunya: la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic (UIG),
creada el 1986, i el servei Trànsit de l’Institut Català de la Salut, fundat el 2012. 22 Aquesta
comparativa l’hem realitzat a partir de la nostra experiència, dels relats vivencials recollits en
aquest document i de la revisió d'articles i informes.

Fonament o model teòric
La UIG es basa en un model tradicional biomèdic que considera la transsexualitat com
a malaltia orgànica. Defineix la transsexualitat com un Trastorn d’Identitat de Gènere (TIG) o
Disfòria de Gènere (Manual de Malalties mentals DSM‐V). Tot i estar exclosa la categoria de
Trastorn d’Identitat de Gènere en el Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals DSM‐
V, els professionals d’aquesta unitat la segueixen utilitzant i en el seu defecte diagnostiquen de
Disfòria de Gènere, categoria també recollida en el Manual diagnòstic i estadístic dels de
trastorns mentals DSM‐V. El trastorn, segons aquest model biomèdic, s’entén com una
manifestació individual d’una disfunció psicològica o biològica. Per a l’obtenció del diagnòstic
s’avalua la persona en funció al grau d’adequació a les normes de gènere (trets físics i
psicològics que aquest model atribueix a homes i dones de forma estereotipada). Des d’aquest
model biomèdic es dóna accés al serveis únicament a persones transsexuals que encaixen en
l’ideal d’aquest paradigma i, per tant, és un model excloent que deixa fora a totes aquelles
persones que no encaixen en els paràmetres que consideren. Aquesta pràctica penalitza el no
binarisme i dóna cobertura a uns estigmes que després es traslladen a altres àrees de
participació. Així, l’accés als serveis passa obligatòriament pel diagnòstic psicològic/psiquiàtric
de Disfòria de gènere (diagnòstic diferencial basat en el DSM‐V). Els professionals
diagnostiquen la identitat de la persona i tenen potestat per permetre o negar l'accés de la
persona a tractament hormonal i/o quirúrgic als serveis . El protocol és estandarditzat per
totes les persones i és obligatòria l’atenció psicològica i psiquiàtrica.
Trànsit, en canvi, es basa en un model biopsicosocial amb visió inclusiva de la salut.
Defineix el fet trans* com una expressió més de la diversitat de gènere i autodeterminació de
la identitat de gènere de la persona. Per tant, atén i dóna accés als serveis a persones trans*,
és a dir, a persones transsexuals així com a tota la diversitat de persones amb identitats no
cisgènere. Des d’aquest model, l’accés als serveis passa per unes entrevistes
d’acompanyament entre professionals i persona trans* on s’escolta el relat de la persona, les
seves necessitats i desitjos i el seu gènere sentit. És la pròpia persona qui té la potestat de
decidir quin recorregut vol seguir i de quins serveis fer ús i Trànsit s’ajusta a les necessitats de
cada persona individual. En l’acompanyament mèdic es treballa amb el consentiment informat
o decisió lliure informada i l’acompanyament psicoterapèutic és a petició de la pròpia persona.
La desproblematització de la identitat trans* com a pauta de treball de Trànsit,
considera que el fet trans* és un procés que no es basa en una malaltia i que requereix, a
vegades, atenció sanitària. Aquest model no situa el focus del problema en la transsexualitat
sinó en la transfòbia que pateixen les persones trans* i treballa en el paradigma del lliure
desenvolupament de la persona. En canvi, la UIG problematitza la identitat trans*,
considerant el ser trans* una situació patològica que crea un malestar i que necessita atenció
mèdica per d'adequar el cos al gènere sentit de manera que se'n puguin pal∙liar els símptomes.
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En la ref. [11] hi ha igualment un resum dels serveis que ofereixen la UIG i Trànsit.
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Desplegament
La UIG és una unitat específica de l’Hospital Clínic. Aquesta unitat d’identitat de
gènere desplega una praxis concreta: està creada per a atendre de forma “específica”,
“especialitzada” a les persones transsexuals. El que nosaltres necessitem no és que se’ns
atengui de forma específica en una unitat hospitalària, sinó que les nostres necessitats puguin
ser ateses en els diferents serveis públics (descentralització). Trànsit, per contra, està creat per
a donar assistència a les persones trans* en els centres d’atenció primària, mantenint el servei
com a centre de referència per a possibles consultes ja que la bona atenció professional, la
informació sanitària, la derivació a serveis sanitaris segons el cas, l’atenció mèdica per a les
hormones i els possibles controls hormonals, es poden dur a terme en els centres d’atenció
primària amb personal format de forma adequada. Trànsit duu el servei al centre d’atenció
primària (CAP) Manso, i al CAP Numància un dia a la setmana.

Titularitat
La UIG és una unitat que dóna servei públic i també privat. El servei públic es dóna a la
Unitat de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona (UIG), i el privat a Barnaclínic, del Grup
Hospital Clínic. A diverses persones se’ls ha recomanat en la consulta de la sanitat pública
centres quirúrgics privats amb preu inclòs. Coincideix sovint que aquestes recomanacions de
centres privats es fan a les persones amb recursos econòmics i/o que realitzen treball sexual.
Trànsit és un servei públic de l’Institut Català de la Salut que es duu a terme
actualment en dos ambulatoris de Barcelona: Manso i Numància.
La UIG és un servei de referència mentre que Trànsit encara no ho és. Aquest fet
implica un poder desigual. El fet que la UIG tingui més antiguitat i sigui de referència dóna la
sensació que és l’únic servei vàlid. La UIG disposa de més recursos econòmics i de serveis
quirúrgics, mentre que Trànsit no disposa de la possibilitat d’accés a les operacions de
modificació corporal. Per poder‐se operar per la seguretat social, la persona ha d’anar a la UIG
i passar pel requisit del diagnòstic de disfòria de gènere i rebre, obligatòriament, assistència
psiquiàtrica (individual) i psicològica (individual o en un grup).
Un altre punt fosc és la convivència entre l’interès públic i el privat. La primera entrada
en una cerca a Google de “unitat d’identitat de gènere de Barcelona” (o paraules similars) és la
web de Barnaclínic, una entitat privada que forma part del Grup Hospital Clínic de Barcelona.
Aquest fàcil accés al centre privat contrasta amb l’accés públic del mateix servei: a partir de la
quarta entrada del cercador trobem la web de l’Hospital Clínic en l’apartat Assistència on,
entre altres molts serveis, hi ha el de “Unidad de Atención a los Trastornos de Identidad Sexual:
Diagnóstico y tratamientos endocrinos”. Volem remarcar el posicionament privat de la Unitat i
el difícil accés per via online de l’assistència pública oferta. D’altra banda, denunciem la
informació que hi ha a les webs, tant de Barnaclínic com de l’Hospital Clínic, sobre la menció a
la transsexualitat com a trastorn i al procés que donen per preestablert que s’ha de seguir com
a persona transsexual. Aquesta última informació, donada com a certa, és esbiaixada per
parcial, donat que només esmenta una visió. En l’apartat de la web Unidad de Identidad de
Género trobem escrit: “Transexualidad o transtorno de identidad de género son palabras
sinónimas” 23 . Ens consta també que vàries persones que es dediquen al treball sexual i mai
han passat pel servei públic i volen canviar el DNI, van a Barnaclínic i pagant un import d'uns
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1000€ en pocs dies tenen els informes pel canvi registral de nom i sexe al registre (150€ per
visita psicòleg, 150€ més per psiquiatra, 250‐600€ per analítiques). Aquestes persones per la
via pública no poden obtenir els informes perquè no poden acudir a les consultes durant
temps per raó de disponibilitat i acudint a Barnaclínic adreçades per la UIG, poden, obtenir els
papers en pocs dies.

Mètode clínic
Diagnosi
A la UIG la demanda ve donada pel sistema. És el professional qui dóna accés als
tractaments de transició i qui decideix si una persona és o no és trans* i quin recorregut ha de
seguir. Els professionals de la UIG basen la seva feina en diagnosticar Disfòria de gènere, una
categoria psiquiàtrica de malaltia mental recollida en el DSM‐V. La premissa del diagnòstic
estructura tot el sistema mèdic (sanitari) en la unitat, excloent del tractament a les persones
que no superen els tests i les entrevistes que confirmen el diagnòstic. La UIG avalua el gènere
a través de tests obsolets i estereotipants, com el “test de vida real” que demostra si el/la
pacient s’acomoda als estàndards socials d’home o dona. A través del test i de comentaris es
fiscalitza la nostra vida personal i la nostra dinàmica laboral i familiar. Se’ns fa seguir uns rols
de gènere, usar una vestimenta i unes pautes per a comunicar a la família i a la feina que som
trans*, sense tenir en compte ni els riscos que correm (possibilitat de perdre una feina, de
patir violència) ni els nostres desitjos. Aquesta tutela de les nostres identitats, cossos i
processos de transició porta implícita una jerarquia, una relació de desigualtat i de poder que
exerceix el/la professional i la unitat sanitària sobre les persones trans*. Es legitima a un tipus
de “ser trans” i es deslegitima (amb comentaris verbals, falta de transparència, posant traves a
l'accés a serveis) a les persones que no encaixen en aquest tipus de “ser trans” basat en rols,
vestimenta i sentir uns gèneres estereotipats. Aquest model basat en l’adequació produeix
una jerarquia de qui és realment trans* i qui no ho és que és rebuda per molts com una
violència que invalida les nostres identitats. Els paràmetres estàndards que segueixen a la UIG
permeten un marge restringit de models de transició i donen per suposat que si la persona és
transsexual es vol hormonar i desitja operar‐se. Això fa que hi hagi persones que adapten els
seus relats vitals per a poder accedir als serveis, que d’altra manera veurien negats. A la UIG el
desig, les hormones i les operacions mostren el grau de transsexualitat de la persona i els
dubtes són censurats, no són escoltats i exclouen a la persona del diagnòstic necessari i, com a
conseqüència, de l’accés als serveis.
A Trànsit la demanda és de la persona. Es considera que és només la persona qui pot
definir la seva identitat i les seves necessitats mèdiques respecte a la mateixa desprès de rebre
informació objectiva (decisió lliure informada). No és dóna per suposat cap ruta de procés de
transició, ja que s’és conscient de les múltiples realitats i és la persona que si ho desitja
sol∙licita suport psicològic individual i/o grupal. La pràctica en aquest servei es basa en
l’autodeterminació de la pròpia persona.
Trànsit escolta el relat de cada persona i el seu desig a través d’entrevistes profundes
amb escolta activa i oberta per atendre els malestars sentits i l’acompanya en el procés de
subjectivació. Tota persona que ho sol∙licita a través del seu relat personal té accés als serveis,
ja que per valorar si una persona és trans* i està disposada a iniciar algun procés hormonal i/o
quirúrgic no hi ha cap procediment diagnòstic que permeti confirmar la transsexualitat i, per
tant, no es busca fer un diagnòstic per poder accedir als serveis. Trànsit aplica la decisió lliure
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informada, en la que el professional li comunica a la persona tota la informació disponible
acompanyant‐la si així ho desitja i li atorga la plena capacitat de decisió. Els possibles dubtes
són entesos com a part del procés personal. Al servei Trànsit es valoren els sentiments
d’identitat de gènere personals i no es qüestiona la identitat i el dret a l’autodeterminació de
la persona.

Psicologia i psiquiatria
A la UIG la visita amb el psicòleg/a i psiquiatre/a és obligatòria per al diagnòstic i accés
a serveis. Es dóna per suposada la trifase: psiquiatria‐endocrinologia‐cirurgia. L’atenció
psicològica i psiquiàtrica està orientada a la constatació/comprovació de la transsexualitat en
base al diagnòstic psiquiàtric de Disfòria de gènere/Trastorn d’Identitat de Gènere. També és
obligatori, en la majoria de casos, assistir a la teràpia grupal per a poder accedir a les
operacions. Si una persona necessita cirurgia i no hi va, molt probablement serà exclosa de la
llista d'espera. Constatem a través de la nostra experiència i dels testimonis que en les
consultes individuals de psicologia i psiquiatria l’atenció psicològica no és real: no s’escolta la
persona ni les seves pors, necessitats i desitjos. En canvi, hi ha un adoctrinament del camí a
seguir a través de pautes verbals i consells que s’han de seguir (per exemple en notificar a la
família i a la feina la identitat sentida és necessari dir‐ho i no es té en compte la situació
personal en la que està la persona ni el desig de cadascú). Les consultes serveixen només per a
comprovar el diagnòstic i així seguir o no el procés següent d’hormones i cirurgia. En les
teràpies grupals hi assisteixen moltes persones, fet que no facilita un treball significatiu. Les
teràpies estan orientades a que cadascú expliqui en quin punt està del tractament a nivell
d’hormones i cirurgia portant‐ho al terreny estereotipat del binomi “home‐dona” (es reforça a
qui té més capacitat de "passar" socialment pel gènere sentit com a model a seguir). Els dubtes
i les identitats no transsexuals (en el sentit del ideal de la biomedicina) no es permeten. A
vegades es parla de pors i decisions a prendre o inclús de relacions íntimes i familiars però la
massificació no permeten una praxis de qualitat. La persona queda invisibilitzada per la
massificació i per no trobar recolzament emocional ni lloc per a exposar dubtes ni pors. La
relació terapèutica és de professional a pacient.
A Trànsit la visita amb el psicòleg/a i psiquiatre/a és opcional, a petició de la persona.
L’acompanyament psicològic entén el procés com el "mètode orientat a promoure un major
autoconeixement i desenvolupament de l'autonomia psicològica, suficient per assumir i
desenvolupar lliurement la pròpia existència". Es considera que cada persona té un camí
individual de transició i el dret a decidir sense tutela què vol fer. El suport psicològic es basa en
el model humanista‐constructivista que entén el patiment psicològic com l’efecte causat per la
incapacitat de l'ésser humà de sentir, pensar i actuar de forma lliure a causa d'atrapaments o
conflictes en les seves pròpies necessitats, passions, deures i relacions, o a causa de pèrdues o
fracassos en la seva existència. El grup de suport psicològic de Trànsit és opcional i de petit
format. El focus no està posat en les hormones i les operacions sinó en el que el grup proposa
com a experiències subjectivades. Les persones que hi participen es senten protagonistes i
creen vincles de confiança i de suport mutu que suposen una ajuda real en el seu dia a dia. La
relació terapèutica és de professional a persona; de persona experta a persona experta. És
una relació humana, un espai de trobada, i el diàleg espontani és el canal a través del qual és
possible la relació d'ajuda. A la persona se la legitima com a capaç de valorar cada decisió en
un intercanvi que afavoreixi la millor decisió per a cada persona.
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Quadre comparatiu dels dos serveis a la salut trans* existents actualment a Catalunya
UIG

TRÀNSIT

model biomèdic

model biopsicosocial

model excloent

model inclusiu

públic i privat

públic

servei de referència

servei no referent

servei a unitat específica hospitalària

servei en centres d’atenció primària amb
projecció de descentralització

operacions
econòmics

quirúrgiques

i

més

recursos

no operacions quirúrgiques i menys recursos
econòmics

no reconeixement i censura de la diversitat
d’identitats

reconeixement diversitat d’identitats

adequació als estereotips

desenvolupament lliure de la personalitat

avaluació del gènere

valoració sentiments d’identitat/gènere

problematització identitat Trans* =

desproblematització identitat Trans* =

patologització

despatologització

professionals dirigeixen i permeten o neguen
accés als serveis

professionals acompanyen i faciliten accés als
serveis segons les necessitats de la persona

tutela

autodeterminació

diagnòstic

decisió lliure informada (consentiment informat)

accés als serveis: a partir del diagnòstic

accés als serveis: a través del relat i desig
personal

fiscalització de la vida personal

acompanyament decisions personals

pautes mèdiques de tempos de transició

respecte dels tempos personals de transició

demanda del sistema

demanda de la persona

capacitista

accés igualitari

assistència psicològica obligatòria i deficient

assistència psicològica opcional i real

medicalització atenció sanitària

desmedicalització atenció sanitària

discriminació i classisme

no hi ha discriminació

vulneració de drets humans

respecte als drets humans

dificultat d’accés

facilitat d’accés

Relació entre professional i usuari
A la UIG el professional és prescriptiu i directiu. No s’ajusta a les necessitats i
expectatives de la persona perquè marca fulles de rutes que sovint la persona no vol seguir.
Les relacions psicoterapèutiques tampoc s’ajusten a les necessitats pròpies de cada persona.
La relació és de professional‐expert a pacient sense decisió pròpia. Per tant, a la UIG la
persona és pacient d'un servei, agent passiu.
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A Trànsit el professional és facilitador del lliure desenvolupament de la personalitat.
Acompanya en el procés de transició individual sense censures. En l’acompanyament
psicològic es facilita el desenvolupament del sistema cognitiu de la persona, partint dels seus
propis punts de vista i generant alternatives de construcció concordants. El professional és
capaç de fer una escolta activa i adaptar els serveis a les necessitats de cada persona en una
col∙laboració interactiva. Per tant, a Trànsit la persona és consultant, agent actiu.

Atenció a la diversitat
La UIG no reconeix la diversitat d’identitats i les censura. El seu objectiu és tractar a
les persones que s’adeqüen als estereotips d’home i dona per tal de “normalitzar‐les” tant
com sigui possible. L'equip de la UIG segueix una pràctica estandarditzada i les persones que
no encaixen en els seus patrons en queden fora: persones de gènere fluid, agèneres, persones
que dubten, en alguns casos persones amb orientació no heterosexual, etc. Les categories que
la UIG sustenta i reforça responen a un model estereotipat de la transsexualitat, no a la
realitat. D’aquesta manera, les persones que verbalitzen que des de la infància tenen malestar
i rebuig pel gènere assignat al néixer, disfòria genital, mostren els rols del gènere clàssics del
gènere al que senten que pertanyen, tenen aparença i vesteixen adequadament segons
estereotips del gènere sentit, tenen una orientació heterosexual i senten necessitat
d’hormonació i cirurgia; tenen més fàcil ser diagnosticades de disfòria de gènere que les
persones que no segueixen aquest patró. Això comporta que només es diagnostiquin com a
pacients amb Disfòria de gènere o amb Trastorn d’Identitat de Gènere a aquelles persones que
encaixen en aquest ideal (transsexuals de la biomedicina). Un cop diagnosticades, l’equip de la
UIG considera que hi ha un únic camí a seguir per a l’adaptació corporal i psicològica en funció
del binomi de gènere. Els temps de cada persona no es tenen en compte (per pensar‐se,
decidir, els temps d’hormonació, etc.) Les persones que no s'identifiquen obligatòriament com
a transsexuals però que s'identifiquen en identitats alternatives al binomi femení/masculí que
no correspon al que se'ls va assignar al néixer, no s’atenen perquè no compleixen els patrons i
no tenen accés als serveis. En aquesta unitat es penalitza i ”castiga” certes identitats que es
desmarquen dels seus estàndards de gènere, amb un tracte sovint irrespectuós i denigrant,
segons hem pogut recollir. Amb sort, aquestes persones que no encaixen en el seu model són
derivades a Trànsit, on se les atén respectant la seva diversitat. En altres casos, a la UIG
algunes persones son diagnosticades de fetitxisme i/o transvestisme o se’ls informa que no
tenen diagnòstic de transsexualitat (entre altres termes) i se'ls deixa clar que no se'ls donarà
mai accés a cap tractament en la unitat.
El model de Trànsit és inclusiu i té en compte que cada procés de transició és diferent.
Accepta que hi ha persones que no es volen hormonar ni/o operar. Es respecten els ritmes de
cada persona perquè es considera que és la persona qui sap el que necessita i qui decideix
sobre el seu cos i el seu procés. L’atenció es basa en l’acompanyament i, per tant, els dubtes
són permesos i això fa que les persones que hi acudeixen se sentin còmodes per expressar els
seus temors i demandes i que el servei s’ajusti a les necessitats de cada. El servei Trànsit
reconeix les identitats i qüestiona el sistema de gènere binari, reforçant la diversitat. La
horitzontalitat dels gèneres en la que es basa (sense jerarquies on certs gèneres són correctes
i altres són desviacions) el fa inclusiu de tot l’espectre trans*.

Cirurgies
Només la UIG té el servei de cirurgies. Qualssevol persona que vol modificar el seu cos
ha de passar obligatòriament per una consulta psicològica i psiquiàtrica, per un diagnòstic de
disfòria de gènere i pel requisit de temporalitat en temps d’hormonació. Les llistes d’espera
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per intervenció de mastectomia està entre els 6 mesos i els 6 anys aproximadament. El temps
d'espera per la vaginoplàstia està entre els 5 i els 20 anys. Les persones, segons els protocols,
es poden operar a partir dels dos anys d'hormonació. La unitat comunica que el requisit de
temporalitat d’hormonació és d'un any mínim per la vaginoplàstia i de 6 mesos mínim per la
mastectomia. Les dades facilitades per la unitat són que es fan 7 vaginoplàsties a l’any i 8
mastectomies. El nombre de persones a la llista d’espera per vaginoplàstia és d’unes 180. Es
posa de manifest la falta de recursos per atendre les demandes. Els criteris d’accés a la llista
d’espera i els criteris de priorització 24 segueixen uns paràmetres que no tenen justificació en
termes mèdics. Els criteris són morals, socials i econòmics, no mèdics. Són, molts d'ells, criteris
subjectius que permeten excloure a totes aquelles persones "no desitjables" segons el punt de
vista dels professionals (com a algunes persones no binaries, persones amb pocs recursos
econòmics, persones que es dediquen al treball sexual, persones migrades, etc.). Un criteri de
priorització fa referència a que la persona tingui a alguna persona que en tingui cura en el
postoperatori i un altre a que tingui recursos econòmics suficients: en cap altra intervenció de
la sanitat pública aquets són ítems avaluadors per limitar o facilitar l’accés a una intervenció.
En alguns casos, la persona inclosa a la llista d’espera ha arribat a perdre el dret a la operació
passats anys, quan ha complert els 50 anys d’edat, sense haver estat previnguda d'aquesta
possibilitat en el moment d'incloure‐la a la llista d’espera ni durant els anys d'espera. Aquesta
opacitat i manca d’informació obliga a la persona a romandre amb esperança a la llista
d’espera. Es cerca convèncer els homes trans* que no desitgen l’extirpació de la matriu, ovaris
i/o mames per a que acceptin operar‐se. Val la pena remarcar que a les persones catalogades
com a homes trans* se'ls ofereix operar‐se molt abans per la una histerectomia que per a la
mastectomia, quan verbalitzen que necessiten la mastectomia. Mentre que la mastectomia
ajuda a millorar la socialització i el benestar de molts homes trans* i és desitjada per una gran
majoria; la histerectomia és una operació mèdicament innecessària que pocs homes trans*
sentin la necessitat de fer‐se. Es cerca igualment convèncer‐los per a què s’hi sotmetin, fet que
suposa la seva castració.
La unitat de Trànsit no té els servei de cirurgia, per això es veu obligada a derivar les
persones que desitgen operar‐se a la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic. Seguint
el seu model biopsicosocial, Trànsit és un servei que desmedicalitza, ja que considera que les
tècniques mèdiques endocrines i quirúrgiques són eines de recolzament possibles, però no les
dóna per suposades ni les imposa. La medicalització de l’atenció per part de la UIG, en canvi,
es centra en l’ús de les hormones i les cirurgies per arribar al gènere “verdader”, basant‐se en
un sol protocol per acomodar el cos al gènere d’home o el de dona.
Des de Trànsit es recomana a les persones acudir a la UIG en cas de que desitgin ser
intervingudes quirúrgicament per la seguretat social ja que actualment és l'única via d'accés de
la que es disposa. A la UIG, però, es reprova a qui fa ús del servei de Trànsit mentre va a la UIG
o en moments anteriors amb comentaris verbals que deslegitimen la decisió personal i el
servei de Trànsit.

Accés als serveis
La UIG discrimina i és classista i capacitista: discrimina per orientació, treball sexual,
trastorns de personalitat, recursos econòmics, per ser persona migrada; a les persones que
presenten capacitats diverses (ex. afectació de salut mental) se’ls dificulta o nega l’accés, etc.
En els criteris de les llistes d’espera per a les intervencions quirúrgiques es veu clar que es
24
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discrimina a qui es dedica al treball sexual o a l’espectacle sexual. Puntua menys qui està
diagnosticat de trastorn de personalitat i l’accés als serveis és fa encara més difícil. Qui
treballa, estudia o busca feina puntua més i té més facilitat. Les persones migrades, en canvi,
són perjudicades pels barems perquè se'ls suposa que no tindran suport postoperatori, encara
que manifestin el contrari. Qui no té prou recursos econòmics també és discriminat. Tots
aquests criteris, sense base mèdica, només empitjoren la situació d'aquelles persones que ja
viuen en condicions desfavorables. A Trànsit, el model d'atenció és igualitari: l'accés és
universal per tota aquella persona que el sol∙liciti i les persones etiquetades amb patologies
mentals i les persones amb diversitat en les capacitats tenen el mateix accés als tractaments
hormonals que les altres persones. Per descomptat no hi ha cap consideració social o personal
que prioritzi l'atenció d'unes persones sobre les altres perquè es considera que totes tenen
igualtat de drets a ser ateses.
A Trànsit es facilita la comunicació: la persona pot escriure per mail o trucar i se li
respon de forma ràpida per concertar la visita en pocs dies. Es considera que facilitar el
contacte de forma ràpida és part del procés de suport. Cal tenir en compte que les persones
que demanen atenció en aquests centres en molts casos porten anys intentant enfrontar una
situació que els genera conflictes interns i socials que poden arribar a ser molt greus (per
exemple: situacions de violència, depressió, addiccions, intents de suïcidi, aïllament social,
conductes autolesives i de risc, etc.) Saber que finalment seran ateses les seves necessitats és
un alleujament i la rapidesa en l'atenció pot marcar la diferència en la vida d'una persona. A la
UIG per aconseguir cita és més difícil i no es posen les mateixes facilitats: es pot tardar a
vegades mesos en aconseguir la primera cita i a les següents visites. Entre que es demana la
primera cita i que es té accés a la hormonació, per una persona que no crea dubtes en el
diagnòstic i que ja ha iniciat la transició social i ja porta un any vivint en el gènere sentit,
l'espera pot ser d'entre 6 mesos i un any. Si encara no ha fet la transició social, abans d'això se
l'obliga a passar un any de "prova de vida" en la que es pretén que visqui en el gènere sentit
sense l'ajuda del tractament hormonal, cosa molt difícil (sobretot per a les dones trans*
adultes), i que pot crear situacions de risc. Per l’accés a hormones el temps d’espera entre
Trànsit i la UIG es fa notable, sent Trànsit un servei que agilitza el procés, ja que quan una
persona té clar que vol hormonar‐se i que vol fer‐ho en aquell moment té accés a les
hormones per començar aviat. A Trànsit l’accés a hormonació és qüestió de dies, seguint la
pràctica del consentiment informat, a partir del moment en què la persona ho decideix, fet
que ajuda molt en el benestar de les persones, que segueixen el ritme que necessiten i el
poden adaptar a les seves circumstàncies vitals particulars.
La UIG no és transparent en diversos aspectes. Un d’ells és els criteris de la llista
d’espera. Recentment, arran de la insistència de les associacions, es faciliten els papers que
informen dels criteris d’accés a la llista d’espera per la cirurgia i dels criteris de priorització,
però mai queda clar quan la persona es podrà operar, ni si compleix els criteris o quins no
compleix, o finalment quantes operacions es realitzen. Diverses persones manifesten que,
estant a la llista molts anys i havent estat informades que s’operarien aviat, veuen negada la
seva intervenció en complir 50 anys per raó d’edat. 25 Un altre punt no transparent de la UIG
són els protocols ideològics i moralistes, tal com reflexa la seva praxi en el diagnòstic, en els
criteris de la llista d’accés a les cirurgies i en el seu tracte. Els relats de testimonis manifesten
manca d’informació o informació poc accessible, falta de claredat, informació no posada per
escrit, i malentesos amb algun professional.
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Relació amb altres serveis
Trànsit pretén difondre una visió de normalitat en l’atenció a les persones Trans* en
els serveis d’atenció primària de la sanitat pública. Per aquest motiu fa sessions formatives als
diferents equips d’atenció primària: de manera que tots els metges d’atenció primària facilitin
el tractament necessari per a cada persona i els controls analítics, intentant que en cada equip
hi hagi un/a professional amb coneixement suficient per iniciar i acompanyar en els diferents
processos de transició.
Trànsit facilita informació sobre la Unitat d’Identitat de Gènere de l'Hospital Clínic i
deriva a aquesta unitat a les persones que ho desitgen. Elabora informes a les persones que
estan en procés de transició perquè els presentin al seu centre d’estudis o centre laboral o
centre mèdic, ajudant així a la utilització dels noms amb els quals s’identifiquen i el tracte en el
gènere desitjat en aquests entorns 26 . Trànsit fa un treball important d’assessorament i
vinculació a les xarxes comunitàries amb escoles, associacions i persones Trans* que
acompanyen a les escoles a participar de xerrades, etc. Volem mencionar l’assistència en
prevenció, en ginecologia i mamografia, ja que és molt important i molts de nosaltres no
acudim a revisions mèdiques en el centres majoritàries per por, en detriment a la nostra salut.
Saber que en aquesta unitat ens poden atendre respectant les nostres particularitats fa que
ens sentim còmodes i atesos amb qualitat. “El fet que les professionals de Trànsit hagin
mostrat una sensibilitat especial davant la diversitat identitària i corporal del món trans, ha
convertit aquest servei en un lloc de referència per a totes aquelles persones que desitgen una
atenció a la salut no patologitzant”. 27
Com a conclusió de tot el que s’ha exposat, constatem que la UIG no dona resposta a
les expectatives i necessitats de moltes persones trans*. La seva praxis no és consensuada en
la comunitat assistencial, per altres professionals, persones trans*, associacions i col∙lectius.
Per tant, els seus serveis de salut no faciliten les condicions necessàries pel lliure
desenvolupament de la personalitat. L’atenció sanitària és un dret i ha de ser una garantia i no
una qüestió de sort.
Adjuntem a l’Annex III els criteris de la llista d’espera de la Unitat d’identitat de Gènere
i taules amb dades de l’atenció que s’està fent en aquests serveis.

4.2.3. Sectors vulnerables i interseccionalitats
La manca de representació i reconeixement de les diverses realitats s’extrema en el cas
de realitats específiques dintre del col∙lectiu. Sovint s’ignoren i sub‐representen les realitats de
les persones trans*: les que estan privades de llibertat, les persones amb afectació de salut
mental, els menors, gent gran, persones amb diversitat funcional, les persones socialment i
sanitàriament diverses (VIH, consum de tòxics, etc.), les persones migrades, les treballadores
sexuals, persones trans* bisexuals o homosexuals, persones amb malalties cròniques,
persones transgènere que reivindiquen la seva pràctica religiosa en àmbits socioculturals
restrictius, persones sense recursos econòmics (sovint maltractades pels mateixos serveis
públics que haurien de cobrir necessitats bàsiques) i de les dones trans*. Aquests col∙lectius
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són especialment fràgils: al ser gairebé invisibilitzats presenten vulnerabilitat i risc social
relacionades amb situacions especials d’opressió i marginació. El suport social i educatiu,
l’habitatge, la feina, els ingressos i l’accés a la sanitat tenen una acció protectora en temes de
salut física i mental. A continuació donem una breu explicació d’algunes de les
interseccionalitats presents en la comunitat trans*.

Menors Trans*
Si bé la població de persones menors trans* és cada dia més visible, encara els és difícil
accedir als tractaments de bloquejadors hormonals, a hormones i al canvi registral del nom i
sexe, tot i que tinguin el suport dels seus pares, mares i/o tutores. Per aquest motiu demanem
que s’ofereixi l’opció de tractament amb bloquejadors hormonals a l’iniciar la pubertat o en
qualsevol moment del desenvolupament puberal, sempre a petició del menor amb el
consentiment de com a mínim un tutor, pare o mare del menor. Més endavant, segons el seu
grau de maduresa, s’ha d’oferir també la possibilitat de tractament amb hormones a petició
del menor i amb el consentiment de com a mínim un tutor, pare o mare del menor. Exigim la
disponibilitat d’endocrins pediàtrics en els serveis sanitaris públics que sàpiguen atendre les
necessitats especials dels menors trans*. Es fa imprescindible l'acompanyament i informació
sobre els possibles avantatges i desavantatges en relació a la salut , tan els pares/mares i
tutors com els menors, així com l'elaboració d'informes mèdics en el cas que es sol∙licitin per
tal que els menors siguin tractats en funció de la seva identitat de gènere . Les persones
menors d’edat trans* tenen tots els drets que es reconeixen a les persones adultes trans*: dret
a rebre assistència sanitària d’acord amb les seves necessitats i de ser escoltades i
respectades.
S'ha de tenir en compte les famílies dels menors i facilitar que aquestes famílies rebin
el suport adequat tant en l’entorn sanitari com en l’educatiu. Dins dels anomenats menors
trans existeix una gran variabilitat de situacions que van des de la curiositat per explorar les
diferents expressions de gènere fins a la convicció de pertànyer a un gènere diferent al que ha
estat assignat. Tota aquesta diversitat ha de trobar cabuda en uns sistemes encara massa
rígids i binaris que posen en perill el desenvolupament positiu de la identitat d’aquests
menors. L’elaboració de protocols per als centres educatius, els cursos i materials de
sensibilització tant per als professionals sanitaris com per als professors i alumnes i la garantia
que la persona trans* serà tractada segons la seva identitat sentida són mesures necessàries.

Gent gran Trans*
Les persones trans* més grans hem viscut una gran opressió i marginació resultant de
la història dictatorial de l’Estat Espanyol. Les persones grans trans* en general no tenim
necessitats diferents a la resta dels nostres iguals no trans, però sí que necessitem especial
atenció per no ser marginades. Estem en condicions vulnerables pel fet de ser trans* i patim
major soledat i aïllament social. Es donen amb certa freqüència situacions d’absència de
relacions de parella i de fills, i presència de relacions de família deteriorades. Necessitem
recolzament institucional i centres residencials adaptats a les nostres realitats on es respecti la
identitat de cada persona. Algunes recerques han evidenciat la prevalença de situacions de
maltractaments de diferents tipus entre les persones del col∙lectiu als serveis residencials per a
persones grans. Els actuals serveis a la dependència no estan oferint una atenció realment
centrada en les persones, de respecte i reconeixement.
És necessari formar als professionals de l'assistència sanitària i social sobre les nostres
necessitats físiques i emocionals. També es fan necessaris serveis de suport en relació a l’estat
de salut, les relacions, centres socials, la vida familiar i les xarxes socials, els habitatge tutelats
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o assistits, ajudes per tenir una persona gran LGTBI a casa, advocats i serveis jurídics
especialitzats. Considerem prioritari posar en marxa accions de promoció laboral per a les
persones trans* més joves que evitin futures situacions de desigualtat social. Necessitem
visibilització en els mitjans, en les polítiques de gent gran i en l’àmbit sanitari.

Dones trans*
Si bé amb notables excepcions, el cos de les dones trans*, fins i tot després de la
transició, sovint està lluny del model de bellesa femenina imposat per la societat i mitjans de
comunicació. Aquest fet és agreujat per la intensa pressió que s'exerceix, per part d'una
societat patriarcal, sobre totes les dones per complir els cànons estètics femenins. Sovint i en
pràcticament tots els àmbits, ens sentim assenyalades, menystingudes, vexades i violentades
per no ajustar‐nos plenament a aquest cànon, fins al punt de veure'ns negada, en alguns casos,
la nostra identitat com a dones. Així, l'accés a cirurgia i tractaments feminitzants (logopèdia,
expressió corporal) pot arribar a ser necessari per a moltes de nosaltres per evitar casos de
violència.
Més encara, les dones patim una precarietat laboral i econòmica més gran, fet que
s'agreuja en el cas de les dones trans*. Les dones trans* patim amb major freqüència històries
laborals amb períodes de cotització massa curts que provoquen precarietat econòmica, degut
al patiment associat i la manca de drets. Per tal de pal∙liar aquesta situació de violència
estructural, ens cal un pla específic que tracti la transfòbia unida a situacions de masclisme o
discriminació laboral.

Persones trans* sense transició legal
Moltes persones trans* no hem realitzat la transició legal, sigui perquè no encara no
hem assolit tots els passos administratius, perquè no podem o bé perquè, simplement, no
volem. En aquesta darrera situació hi trobem, entre altres, persones crossdresser, queer o amb
expressió de gènere no normativa. Cal establir protocols en tots els àmbits per a què el gènere
sentit o expressat per la persona sigui respectat i evitar així situacions de violència o perill.

Persones intersex
Considerem necessari reconèixer la intersexualitat com un aspecte més de la diversitat
dels éssers humans: no és una malaltia i no necessita ser reconduïda mitjançant cirurgies
(excepte en alguna de les seves variants que sí que representa un risc per la salut física de la
persona). Les persones intersex tenim el dret a escollir la nostra identitat de sexe/gènere quan
ens sentim preparades i quan vulguem, sense que ens sigui imposat pel sistema mèdic al
naixement ni durant cap moment. El personal mèdic ha d’atendre, acompanyar, i no tutelar.
Mai s’imposaran cirurgies genitals “correctores” ni tractament hormonal sense autorització de
la persona (ja sigui menor o no). Les persones intersex tenim el dret a la autodeterminació
sobre els nostres cossos, la lliure elecció del procés i dels trànsits.

Famílies trans* (progenitors trans*)
Les persones trans* també podem ser progenitors, mares i pares, tan abans com
després d’iniciar algun procés de transició. I ho hem de podem ser en condició d’igualtat
respecte de les persones cisgènere: via reproducció natural, assistida i per adopció. No
obstant, el col∙lectiu trans* és simplement ignorat en els debats de reproducció assistida
30

malgrat tenir, per principis, els mateixos drets que la resta de la població. És necessari que
s’atenguin les nostres necessitats sense prejudicis ni qüestionaments previs. Les persones
trans* masculines embarassades necessitem de metges formats i que ofereixin atenció
respectuosa, sense faltar o posar en dubte la nostra identitat. Necessitem acompanyament al
part i a l’avortament de forma respectuosa garantint els drets.
També és necessari atendre les necessitats específiques de les persones trans* que ja
som progenitors, pares o mares, abans d’iniciar el procés de transició, així com als nostres fills i
familiars quan així ho desitgin. Cal assegurar la no‐discriminació en tràmits administratius o
processos judicials. Molt en particular, cal assegurar la no‐discriminació en processos de
divorci o tutela de menors. Cal prevenir en tots aquests processos tant la discriminació
explícita (on se sosté que el fet trans* ens impossibilita ser progenitor tutelar o custodi), com
la discriminació implícita (on s’argumenta que el bé dels fills, que és superior a l’interès dels
progenitors, es veurà afectat inevitablement per la nostra condició trans* del pare o mare). Les
dues argumentacions porten implícita la visió del fet trans* com un problema per se i, per tant,
no poden ser admeses. En definitiva, les persones trans* també tenim dret a la vida familiar.

Persones trans* migrades
La sanitat torna a ser universal i per tant no hi ha persones irregulars,
administrativament parlant, en relació a l’assistència sanitària. Totes les persones
empadronades a Catalunya hem de poder rebre atenció mèdica i no cal de tenir permís de
residència per accedir al empadronament. Hi ha ONGs que tramiten la targeta sanitària en
aquestes situacions. L’atenció de la salut ha de ser de respecte als drets humans, sense
discriminació per prejudicis, i ha d’incorporar una perspectiva inclusiva de les diversitats.
S’ha de considerar especialment a les víctimes de les xarxes de tracta i a les persones
que potencialment podrien esdevenir sol∙licitant d’asil i no arriben a exercir els seus drets per
manca de suport o informació.

Persones privades de llibertat
Els drets de les persones privades de llibertat sovint no ens són reconeguts i menys
encara quan la persona no està operada o no té canviat el DNI. Tenim problemes en els
escorcolls, en les classificacions en els mòduls d’home o de dona, en la convivència amb la
resta de persones privades de llibertat i els professionals. Ens falta informació sobre les
possibilitats d’accés al mòdul del gènere sentit, sobre l’assistència sanitària per a transitar,
sobre suport entre iguals. Quan volem transitar l’accés és dificultós i lent. Rebem poc
recolzament institucional. Hi ha una gran desinformació per part dels professionals
penitenciaris sobre les realitats trans* i els nostres drets. Es necessita urgentment formar els
professionals de les presons i sensibilitzar a les persones privades de llibertat per lluitar contra
la transfòbia present en els centres penitenciaris.

Treball sexual
El treball sexual es una decisió de la persona. A vegades ens hi veiem abocades per la
situació laboral i econòmica, però no sempre. S’ha de treballar per l’apoderament de les
persones trans* que exercim la prostitució, per garantir un treball en condicions de salut i
protecció de la violència social i institucional (per exemple en controls policials), ja que no es
respecta la identitat sentida.
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En la població que exerceix el treball sexual hi ha una gran proporció de persones
trans*, la majoria dones, provocada per la nostra discriminació en el mercat laboral.
Demanem l’eradicació de la transfòbia a través de visibilització, polítiques d’inclusió social i
educació per a tenir accés al mercat laboral.
Les dones trans* que volem una vaginoplàstia, o altres intervencions, ens trobem amb
una llista d’espera d’anys en la seguretat social. Algunes optem per la via del treball sexual per
a fer front a les despeses de les intervencions en el sector privat. Demanem que no se’ns
discrimini en el sistema de salut ni s’endarrereixi i/o impedeixi mai l’accés a tractaments per
motiu de la nostra feina. Cap criteri d’accés a una llista per una cirurgia pot incloure el requisit
que la persona no “practiqui la prostitució ni es dediqui a l’espectacle sexual”, com ocorre
actualment.

VIH
S’ha de garantir l'accés a serveis i suports de salut especialitzats en dispositius
integrals, i desenvolupar protocols de treball en xarxa que siguin accessibles i facilitadors que
no dupliquin els seguiments si la persona no ho demana expressament. Els professionals han
d’oferir la possibilitat de proves de “malalties de transmissió sexual” (ETS) abans de realitzar
una analítica per facilitar els diagnòstics precoços. En cap cas, que una persona portadora del
VIH, hauria de ser raó per excloure‐la de cap tractament ni assistència.

Diversitats funcionals
Les diversitats funcionals no han de ser en cap cas motiu d’endarreriment o
d’impediment als serveis i suports a la salut (atenció, tractaments hormonals, cirurgies, etc).
Necessitem que se’ns visibilitzi: que siguem una minoria no vol dir que no existim. Necessitem
major adaptació de l’espai arquitectònic dels serveis sanitaris a les nostres necessitats i que
tinguem el suport per a poder fer‐ne ús.

Salut mental
Les persones afectades de salut mental i/o etiquetades de patologies mentals
(Aspergers, TOCs, TLP, esquizofrènia etc.) i les persones amb diversitat en les capacitats
intel∙lectuals hem de tenir el mateix accés als serveis que la resta de persones. L’estrès per ser
minories, l’estigma, les victimitzacions i discriminacions dels anys fa que, en alguns casos, les
persones trans* siguem etiquetades amb alguna patologia degut al nostre patiment. Sovint el
fet trans* s’amaga en la patologia mental que ens diagnostiquen. Les patologies associades
sovint reflecteixen un malestar fruit de la no expressió i realització de la pròpia identitat i en
tot cas mai han de ser un factor per limitar l’accés als drets.

Per concloure, emfasitzem que cal realitzar estudis que aportin coneixement sobre les
persones trans* que viuen en la invisibilitat. És urgent conèixer l’estat d’aquestes persones
donat que poden estar patint situacions d’aïllament i desavantatge social. Cal conèixer la
situació de les persones trans* que no participen en les organitzacions i/o que no es mouen en
xarxes comunitàries i socials.
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4.3. Lluita trans* per la despatologització a Catalunya
El moviment per la despatologització de la transsexualitat i el fet trans* comença a
Catalunya amb l’activitat del grup Guerrilla Travolaka, format el 2006 i amb activitat fins el
2009. Ja en el seu manifest anuncien “Ponemos en duda el protocolo médico español que
desde hace años establece unas pautas absurdas y tránsfobas para cualquier ciudadano que
desea tomar hormonas de su ‘sexo’ contrario. No creemos en las disforias de género, ni en los
trastornos de identidad, no creemos en la locura de la gente sino en la locura del sistema.” 28
El juny d’aquell any es fa una assemblea trans* i una concentració davant la UTIG del Hospital
Clínic com a acte de protesta. En aquesta assemblea trans* es comença a organitzar una xarxa
per lluitar per la despsiquiatrització de la transsexualitat amb la voluntat d’aconseguir que es
retiri el terme “trastorn d'identitat de gènere” de DSM‐IV i dels manuals psiquiàtrics, a través
de l’organització d’actes i s’acorda la participació una manifestació descentralitzada de
visibilitat trans coordinada amb l’Existrans de París.
El 7 d’octubre de 2007 hi ha la primera manifestació per la despatologització trans* a
Barcelona, entre altres ciutats, sota el lema “Contra la disfòria de gènere”. 29 El 16 de
novembre de 2007 la Guerrilla Travolaka participa en la “Concentració pels drets sanitaris de
les persones transsexuals” en col∙laboració amb el Bloque Alternativo de Liberación Sexual de
Madrid. El maig de 2008 es fan les jornades internacionals “Deslegitimando el Trastorno de
Identidad de Género. Jornada de Debate por una reconstrucción de las políticas trans”, a
Barcelona
Arran de la manifestació que es convoca el 17 d’octubre de 2009, sota el lema “Stop
Patologització Trans‐Objectiu 2012”, es forma la plataforma activista internacional STP (Stop
Trans Pathologization), que té com a objectiu portar la lluita per la despatologització a
diferents parts del món. Segons l’organització, que des de llavors ha convocat anualment
manifestacions, realitzat accions públiques, publicat documents i fet trobades i taules rodones
per discutir la qüestió: “Actualmente (octubre de 2015), 397 grupos, organizaciones y redes
procedentes de África, América Latina, Asia, Europa, Norteamérica y Oceanía están adheridos
a STP, y en la última convocatoria del Día Internacional de Acción por la Despatologización
Trans en octubre de 2015 tuvieron lugar más de 100 acciones por la despatologización trans en
45 ciudades de diferentes continentes.”
Així, l’any 2009 es constitueix la Xarxa Internacional per la Despatologització Trans i
neix la “Campanya Internacional STP 2012, STOP Trans Pathologization 2012”. També es
publica el manifest STP 2012 i es convoca el Dia Internacional de l’Acció per la
Despatologització Trans el 17 d’octubre, que se celebrarà a 41 ciutats d’Amèrica Llatina, Àsia,
Europa i Amèrica del Nord. Adhesió a la Campanya STP 2012 de 200 grups provinents de tot el
món, 7 xarxes d’activistes internacionals i multitud de persones a títol personal. L’octubre de
2010 es publica la “Guía de Buenas Prácticas para la Atención Sanitaria a las Personas Trans en
el Marco del Sistema Nacional de Salud”, de la Red por la Despatologización de las Identidades
Trans del Estado Español. La Campanya STP lluita pes drets sanitaris de les persones trans* i
per tant, per la retirada de la categoria classificatoria de disfòria de gènere dels manuals DSM
(American Psychiatric Association) i CIE ( Organización Mundial de la Salud). Per facilitar la
28
29
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33

cobertura pública de l’atenció sanitària trans‐específica STP proposa la inclusió d’una menció
no patologitzant en la CIE‐11.

Després de la dissolució de la Guerrilla Travolaka, es va formar TransBlock (que té
activitat el 2009 i 2010) i l’Assemblea Transfeminista (sorgida el 2010), que segueixen
treballant per la despatologització i es defineixen els primers com a “pirates del gènere” 30 i
que reivindiquen un objectiu comú amb la lluita feminista , els de la segona. 31
Persones del col∙lectiu de la Guerrilla Travolaka formaran també part activa de la STP,
de la que sorgirà el col∙lectiu Asamblea Octubre Trans el 2011. 32 Aquest es defineix com a
“colectivo de personas Trans, Intersex, Bolleras, Marikas y Queers que confluimos año a año
para organizar una serie de actividades, charlas, acciones, fiestas, etc. en contra de la
patologización de las identidades Trans e Intersex y por la autogestión de nuestros cuerpos y
deseos” i que “Defendemos la eliminación de la transexualidad de los manuales de
enfermedades mentales (DSM‐V y CIE‐11). Exigimos la eliminación del requisito de diagnóstico
de ‘disforia de género’ para el cambio registral de nombre y sexo así como el acceso a ese
cambio y a los servicios sociosanitarios para las personas migrantes. Defendemos el derecho
de lxs menores de edad a decidir autónomamente sobre sus identidades y sus cuerpos sin la
intervención tutelante de sus padres o del Estado.”
El juny de 2011, STP publica una nota de premsa compartida amb motiu de la
aprovació per part del Consell de Drets Humans de la ONU de la Resolució sobre Orientació
Sexual i Identitat de Gènere. El juliol de 2011 es fa una Propuesta de STP 2012 a la American
Psychiatric Association respecto a la versión actualizada de la sección de ‘Disforia de Género’
en el borrador del DSM‐5. La campanya demanava i segueix demanant la retirada de la
categoria de “disfòria de gènere” / “trastorns de la identitat de gènere” dels catàlegs
diagnòstics. La realitat és que, tot i la força dels col∙lectius, les adhesions a la campanya, i les
lleis vigents tant catalanes, nacionals i internacionals, seguim sent diagnosticats de disfòria de
gènere. Aquest diagnòstic posa el focus en el malestar originat per causes orgàniques, sense
considerar que el malestar prové del sistema de gènere en què vivim i la pressió que exerceix
sobre nosaltres. Traient la paraula trastorn i canviant‐la per la de disfòria de gènere en el
manual DSM, ens van voler fer saber, enganyosament, que ja no tenim una patologia. La
realitat és que la transsexualitat segueix apareixent en el manual de trastorns mentals, i que
les persones trans* seguim sent diagnosticades i tractades com a pacients víctimes d’una
patologia per a poder accedir als nostres drets (atenció sanitària en relació a hormones, a
suport, a cirurgies, reconeixement legal, etc.)
L’organització d’activitats per commemorar el Dia d’Acció Internacional per la
Despatologització Trans de la campanya STP a Barcelona, recau des del 2011 en el projecte
Cultura Trans, que neix amb l’objectiu de promoure nous referents i discursos que transformin
l’imaginari col∙lectiu sobre allò trans i amb el temps ha anat augmentant les seves activitats al
llarg de tot l’any. 33
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El 2015 neix l’associació trans* Generem! a Barcelona, que vol donar veu, recursos i
una xarxa de suport i de visibilització a les persones trans* 34 i que és la impulsora de la present
reivindicació, per a la que ha buscat col∙laboració i implicació de la resta d’associacions i grups
trans* i LGTB+ per a que es recullin les demandes del col∙lectiu.
Existeix també una Plataforma pels Drets Trans* formada per diferents organitzacions
de tot l’Estat espanyol i associacions com Chrysallis (Associació de famílies de menors
transsexuals) 35 i la Fundació Daniela 36 (Madrid) que donen suport, acompanyament i lluiten
pel dret de les persones Trans*. Existeixen també altres associacions i/o col∙lectius que
treballen en línies específiques com ACATHI (Associació Catalana per a la Integració
d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrant) 37 , Joves Trans de Barcelona 38 , i
Enfemme 39 on persones Trans*, i en particular crossdressers, troben acompanyament i es
poden desenvolupar en els gèneres lliurement. Igualment sorgeixen iniciatives no centrades a
Barcelona, com és el cas de Violeta a Sant Feliu de Llobregat. 40
"Les demandes d’aquests col∙lectius posen de manifest la defensa d’uns drets bàsics
que les institucions es neguen a reconèixer. Ja sigui per la seva falta de sensibilitat, d’empatia o
per la fòbia a la diversitat, en aquest cas dels cossos i les sexualitats, pel gran pes del binarisme
de gènere i l’heteropatriarcat. Mentrestant, els manuals psiquiàtrics insisteixen en el dolor que
suposadament implica el fet trans*. Però els suïcidis com el del jove trans* Alan, el passat mes
de desembre, són un exemple que el patiment té més a veure amb la transfòbia i la incapacitat
de la societat per respectar les diferents maneres de viure fora del que marca la norma". 41
L’activisme a Catalunya i a Barcelona segueix actiu, com ho demostra la gran varietat
d’accions que es duen a terme, des de concentracions i manifestacions, a demandes i articles
en els medis de comunicació. Un exemple d’això és l’Informe de model d’acompanyament i
assistència a persones trans a la ciutat de Barcelona presentat recentment per l’Ajuntament de
Barcelona. 42 Tanmateix, diverses persones han presentat i/o estan preparant queixes al Síndic
de Greuges pel tracte rebut a la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic. Un dels casos
més coneguts pel seu ressò mediàtic és el de Verónika 43 . Fa pocs mesos han sortit
informacions on es posa de manifest les pràctiques realitzades a la UIG. 44 El degoteig de
notícies, articles i reportatges relacionats al fet trans* i la patologització és continu, i provoca
un interès creixent en la opinió pública, tal com es va demostrar en l’espectacular índex
d’audiència de reportatge del programa “30 minuts” emès a TV3 el 10 d’abril de 2016 (684000
espectadors, 19.7% de quota). 45 Es fa notòria, per tant, la necessitat que Catalunya disposi
d’un nou model d’atenció a la salut per a les persones trans* que afavoreixi la inclusió del fet
trans* en la societat.
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6.

PROPOSTA DE MODEL D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA
SALUT DE LES PERSONES TRANS* A CATALUNYA

6.1 Objectius
L’objectiu final del model és millorar el benestar de les persones trans*. El model
pretén arribar‐hi mitjançant 5 accions positives:
1. Acompanyar a les persones trans* en les seves necessitats i decisions respecte a la
identitat sentida:


Escoltant activament el relat de la seva identitat, el suport que té de l’entorn i les
necessitats i dubtes que pugui tenir en un moment determinat.



Informant, iniciant o ajustant els tractaments hormonals, assessorant sobre els
tractaments quirúrgics i fent activitats preventives i de promoció de la seva salut.



Oferint un acompanyament psicoterapèutic a les persones trans* sempre que el
sol∙licitin de manera voluntària: en moments de dubte respecte a la seva identitat o
necessitat de suport per prendre decisions en qualsevol moment del procés de
transició.



Realitzant grups terapèutics per a persones trans* com a complement al procés
terapèutic individual i/o com a espai de socialització del procés de transició.



Fent informes explicant el procés de transició per escoles, instituts, universitats, entorn
laboral, professionals, processos legals diversos, entre d’altres, que facilitin la
integració en el sexe sentit.



Elaborant informes mèdics i psicològic mentre estiguin establerts com a necessaris per
a la Llei, per aconseguir el canvi de nom i sexe en el sexe sentit, en tots els documents
identificatius.

2. Acompanyar persones de l’entorn de les persones trans* (afectiu, educatiu,
professionals...):

3.



Informant sobre les diferents identitats, els canvis i efectes beneficiosos i adversos dels
tractaments hormonals i/o quirúrgics a les persones de l’entorn afectiu de la persona
trans*.



Assessorant a professionals de la salut (psicòlegs, psiquiatres, metges de família,
endocrinòlegs...) sobre les diferents identitats i l’acompanyament necessari a la
persona trans* en el procés de transició.
Formar a professionals de la salut amb responsabilitats en l’atenció a la salut de les
persones trans* per a que tinguin un coneixement adequat dels processos de transició i
puguin donar una atenció adequada als mateixos.

4. Sensibilitzar al conjunt dels professionals de la salut, tinguin o no responsabilitat directa
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sobre l’atenció a la salut de les persones trans*, sobre la realitat i les necessitats de les
persones trans*, oferint una visió lliure d’estereotips i prejudicis:

5.



Sessions clíniques a centres de salut, col∙legis professionals, i altres organismes i llocs
integrants del sistema sanitari.



Edició de material divulgatiu referent a la salut de les persones trans*

Recolzar les activitats dels col∙lectius o persones trans* en la sensibilització de
professionals de l’educació, operadors jurídics i mitjans de comunicació sobre la realitat i
les necessitats de les persones trans*, oferint una visió lliure d’estereotips i prejudicis. Les
activitats poden incloure xerrades (a consells escolars, AMPAs, col∙legis professionals de
l’àmbit jurídic, administratiu o educatiu, etc) o entrevistes o aparicions en mitjans de
comunicació, entre d’altres

6. Fomentar el benestar i el recolzament de les persones trans*, informant‐les dels ajuts i
serveis de salut als que poden optar i coordinant‐se amb altres entitats, públiques i
privades. Igualment, coordinar‐se amb els col∙lectius trans* per informar sobre entitats
que es dediquin a prestar assessorament o tramitar ajuts i prestacions en àmbits com
l’educació, l’habitatge, el mercat laboral, seguretat social i altres.

6.2 Població
Qualsevol persona que es consideri trans*, sense necessitat d’un diagnòstic, i que
tinguin interès en utilitzar el servei d’atenció mèdica i/o psicoterapèutic per a persones trans*,
així com les seves famílies i parelles, independentment que les demandes siguin realitzades
per la pròpia persona, per tercers o per ambdues parts.

6.3. Model d’atenció integral a la salut de les persones
trans*
Aquesta és la proposta d’un model biopsicosocial inclusiu basat en una visió holística
del cos humà. Principalment s’inspira en dos models ja existents:


El model basat en la comunitat i impulsat per persones trans* iniciat a Canadà
l’any 2003 i que desenvolupa protocols clínics i d’atenció a la salut de les persones
trans* l’any 2006 i 2015.



El model Trànsit: Servei de promoció per la salut de les persones trans* que s’inicia
a l’octubre del 2012 dins dels Serveis d’Atenció Primària de Sanitat Pública a
Barcelona.

Tots dos models parteixen de la premissa bàsica que la persona trans*, un cop
degudament informada, ha de prendre lliurement la decisió d’iniciar un tractament. Prendre
aquesta decisió és un procés col∙laboratiu professional/persona trans*, centrat en les
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necessitats i expectatives de la persona i que tan sols requereix la valoració de les possibilitats
de socialització en el sexe sentit de la persona atesa. Per tant, qualsevol professional d’atenció
primària amb una certa expertesa en temes d’identitat, pot facilitar aquest procés de decisió,
informant, educant, guiant i donant suport a aquestes persones en totes les fases del seu
procés. Ja que, a més, les persones trans* comptaran amb grups de suport terapèutic integrat
per persones trans* i l’acompanyament individual psicoterapèutic si es desitja, amb psicòlegs
transpositius.

Competències transversals
Totes les persones professionals d’aquest servei, independentment de la seva
categoria professional han de reunir les següents competències transversals:


Visió àmplia del gènere: el gènere entès com una construcció personal de la pròpia
identitat, únic, divers i exclusiu de la persona.



Concepció de la transsexualitat com una expressió més de gènere divers. No es pot
diagnosticar un fet que no és considerat com a malaltia. Aquesta posició garanteix la
despatologització de la transsexualitat i les expressions diverses de gènere.



Visió de la necessitat d’un canvi social que faciliti la integració i reconeixement dels
gèneres diversos com un element que enriqueix la cultura i la societat i ens permet
avançar en la concepció de l’ésser humà.

6.3.1 Implementació al territori
Centre d’atenció integral a la salut de les persones trans* a Barcelona
Es reconeix institucionalment i s'amplia l’experiència pilot de Trànsit. Aquest servei
s'amplia i es dota de recursos suficients per poder‐lo convertir en el centre de referència de
Barcelona, així com en el centre facilitador del desplegament territorial de l’atenció a la salut
de les persones trans* a tot Catalunya. La unitat Trànsit, degudament dotada de recursos, serà
igualment responsable de la selecció i formació del personal de tot el sistema d’atenció a la
salut de les persones Trans* en el territori.
El centre d'atenció integral a la salut de les persones Trans* de Barcelona ha d’estar
dotat d’un equip mèdic multidisciplinar a jornada completa compost com a mínim per a vuit
professionals:


Un equip de quatre professionals de la salut amb capacitacions en endocrinologia,
endocrinologia pediàtrica, ginecologia, pediatra, infermeria...



Un equip de dues persones psicòlogues



Una persona treballadora social



Una persona administrativa



Una persona consultora
Un mínim de dues persones de l’equip haurien de ser persones trans*. D’aquesta
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manera es promociona la inserció del propi col∙lectiu, i s’ofereix una proximitat més gran a
la persona trans* que comença a utilitzar el servei.
Les funcions d’aquest equip consistiran en:


Acompanyament a la persona trans* tant en aspectes d’assessorament de la salut,
com acompanyament físic i psicoterapèutic, sempre a petició expressa de la persona
interessada.



Prèvia demanda de la persona trans* interessada, o tutors legals, acompanyament de
l’entorn afectiu i social (espais educatius, entorns laborals, etc.)



Sensibilització i formació de professionals de la salut.



Recolzament de les accions de les persones i els col∙lectius trans* en la sensibilització
de l’entorn educatiu



Coordinació amb els serveis de cirurgia plàstica per a la realització de les diferents
intervencions quirúrgiques necessàries i decidida per cada una de les persones trans*.
Un dels serveis quirúrgics serà de referència per intervencions de més alta complexitat
(vaginoplàstia, cordes vocals, etc.).



Dissenyar protocols definits per equips multidisciplinaris, establint les estratègies
d’actuació



Dissenyar, programar i implementar una formació específica sobre les necessitats i
especificitat de les persones trans* adreçat als professionals del sistema salut



Recollir i reivindicar els drets fonamentals de les persones trans* en matèria de salut:
possibilitats reproductives del col∙lectiu, especificitat dels tractaments hormonals, etc.



Recolzar les activitats dels col∙lectius i persones trans* en la reivindicació dels drets
fonamentals de les persones trans* en treball, habitatge, accés a l’educació, etc.

És fonamental que tots els professionals tinguin clar que cap decisió és exclusiva d’ells i
que és la persona trans* la que defineix i decideix cada un dels passos que vol donar. El
professional donarà la informació tan objectiva i adaptada a cada cas com sigui possible, però
ell per poder prendre part d’una decisió ha de donar a la persona trans* una justificació
mèdica contrastable. És imprescindible que les persones trans* siguin ateses sense prejudicis
ni estereotips i que sigui respectada la seva autodeterminació en relació a la identitat i els seus
temps de transició personals com a únics.

Desplegament de l’atenció sanitària per les persones trans* al territori
català
En el desplegament de l’atenció sanitària a nivell del territori català es planteja la
creació de 8 o 9 serveis d’atenció a les persones trans*, ubicats en centres d’atenció primària
distribuïts adequadament per tot el territori català (dos per província), integrats per un equip
multidisciplinari igual al del centre de referencia de Barcelona. L’equip pot treballar a temps
parcial en funció de la demanda.
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El centre d’atenció integral sanitària de les persones trans* de Barcelona seleccionarà
els candidats mitjançant entrevistes i els donarà un mínim de 100 hores de formació teòrica i
pràctica, incloent membres trans* entre els formadors. En acabar la seva formació, aquests
equips tindran les mateixes competències que el de Barcelona en el seu territori, derivant o
consultant sobre els casos d’atenció més complexa al centre de Barcelona. També seran els
encarregats de sensibilitzar i donar una formació bàsica a tots els professionals del seu
territori.
Al final de tot el desplegament, tots els professionals d’atenció sanitària i dels centres
educatius haurien de tenir una informació bàsica per derivar aquelles persones que s’apropin
als seus serveis i els expressin sentir una identitat diferent de corresponent al seu sexe
biològic als serveis d’atenció a les persones trans* adequats.
Les funcions dels centres d'atenció primària en el territori seran les mateixes que les
del centre de Barcelona. A més, en el supòsit que no hi hagi col∙lectius organitzats de persones
trans* en el territori, els centres, coordinadament amb els col∙lectius de l'àrea de Barcelona:
•

Divulgaran el fet trans* en l’àmbit local des del punt de vista no patologitzador i
respectuós amb la diversitat a d'altres àmbits fora del sanitari, especialment l’entorn
educatiu i laboral.

•

Ajudaran a enfortir l’acceptació de les diferents identitats de gènere com integrants
de l’ampli ventall de la diversitat humana fent xerrades en el territori i col∙laborant
amb mitjans de comunicació locals

•

Impulsaran programes i campanyes d’informació, sensibilització i visibilització d’abast
local adreçats a l’àmbit educatiu, judicial, familiar i social.

6.3.2 Atenció a la salut de les persones trans*
Directrius bàsiques
L’atenció de les persones trans* a nivell de salut s’hauria de basar en l’escolta activa
del seu relat de vida respecte de la identitat, les seves necessitats i dubtes en el moment de
l’atenció, la valoració del suport de l’entorn afectiu, educatiu o laboral en les seves decisions i
el respecte a les decisions que prengui respecte al tipus i ritme del tractament hormonal,
l’avaluació de mesures de promoció i prevenció de la seva salut i de la decisió personal de la
necessitat de rebre acompanyament psicoterapèutic ella o les persones del seu entorn.
Els punts bàsics que es treballen en l’atenció a la salut són:


Valoració de l’adequació i canvis en els tractaments hormonals de transició si son
necessaris, en persones trans* que ja utilitzen aquests tractaments i controls mèdics i
analítics periòdics.



Inici de tractaments hormonals que poden ser:
– Transició d’un genera a l’altre, sense cotes ni fites, tant per adults com per
menors.
– Bloqueig hormonal en adolescents i pre‐adolescents.
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En tot cas, acompanyats amb controls mèdics i analítics periòdics.


Activitats preventives en salut sexual i reproductiva a les persones trans* (prevenció
de càncer de cèrvix i mama, consell reproductiu, prevenció de les infeccions de
transmissió sexual, consells sobre estils de vida (tòxics, alimentació, exercici, etc.)



Assessorament virtual per correu electrònic a dubtes de persones trans*



Derivació a altres professionals sanitaris o serveis de cirurgia plàstica

Metodologia de l’atenció a la salut
A les primeres visites s’explora el recorregut vital de la persona respecte a la seva
identitat i la situació i necessitats actuals respecte a la mateixa i els seus desitjos respecte als
canvis corporals, s’avalua el coneixement i suport que té del seu entorn afectiu més proper
(família, amics, parella, etc.) i de l’entorn educatiu i/o laboral, i el coneixement que té de
referents o persones trans*.
Es fa una anamnesi clínica que inclou antecedents familiars de risc cardiovascular,
càncers hormonodepenents i osteoporosi, els estils de vida (tòxics, alimentació, exercici, etc.),
antecedents de malalties físiques o mentals i de bullying, agressions físiques, abusos sexuals i
ideacions o intents d’autòlisi. S’assessora sobre:


Prevenció d’infeccions de transmissió
anticoncepció en els casos necessaris.



Diferents opcions de tractament, diferents ritmes de transició, la cronologia dels
canvis esperats reversibles i irreversibles i efectes adversos a curt i llarg termini. Això
permet l’elecció personal de l’inici o no del tractament, tipus i dosis o l’ajustament de
les dosis si ja s’està en tractament.



La influència dels tractaments de transició sobre la resposta sexual per tal que es pugui
compatibilitzar el tractament amb la resposta sexual desitjada.



Tractaments quirúrgics, els serveis que ofereix la seguretat social, els seus efectes a
llarg termini (com pot ser la necessitat de renovar les pròtesis). Sempre entenent que
no hi ha cap cirurgia que sigui necessària des d’un punt de vista mèdic en cap procés
de transició.



Activitats preventives possibles: prevenció del càncer de cèrvix i mama, consell
antitabàquic, prevenció del risc d’osteoporosi...



Atenció a les persones de l’entorn afectiu si la persona trans* creu que aquesta atenció
pot facilitar‐li un millor suport.



La possibilitat de rebre atenció psicològica per a la persona trans* o per al seu entorn
afectiu si desitgen acompanyament psicoterapèutic. Derivació si se sol∙licita.



Xarxes de recursos per a persones trans*: EnFemme, Associació Trans* Generem!,
Crysallis Catalunya, ACATHI, Espai Obert TransIntersex, Cultura Trans, Grup de familiars
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sexual,

possibilitats

reproductives

i

de Trans, Barcelona Trans ocupació, entre d’altres referents.


La possibilitat de mantenir contacte virtual per resolució de dubtes.

S’inicien els serveis que la persona desitgi i s’acorden cites regulars pel seguiment dels
serveis iniciats, l’actualització dels serveis desitjats i per controls analítics.
Segons es requereixi, es fan informes per l’entorn educatiu, laboral, metge de família,
judicial... explicant el procés de transició per facilitar la seva socialització en el sexe sentit.
Mentre sigui necessari, també es fan informes mèdics pel canvi de nom i sexe en els
documents oficials quan les persones compleixin els requisits legals. S’ha de garantir l’accés
aquests informes a treves de la sanitat pública i, especialment per persones migrants, dins dels
terminis requerits.

6.3.3 Acompanyament psicoterapèutic amb persones trans*
Directrius bàsiques
L’estigma i la discriminació que pateixen les persones trans* en la societat actual fa
que el risc de patiment i malestar psicològic sigui elevat i objecte d’atenció especial i específic
per part de tota la societat i dels professionals de la salut en particular.
Des de l’acompanyament psicoterapèutic s’hauria de treballar unes directrius que
apliquem i han de servir per garantir una atenció de qualitat i protecció legal de la persona
trans*. Aquestes directrius estan inspirades, són consistents i respecten els principis ètics i el
codi de conducta proposats per l’American Psychological Association.
Aquest plantejament recull també aquelles persones que, tenint una expressió de
gènere divers, no necessiten cap tractament psicològic, hormonal o quirúrgic.


L’acompanyament en aspectes psicoterapèutics de la persona sempre serà a petició de
la mateixa.



El professional de la salut compleix la funció d’informació, assessorament i
acompanyament en el procés personal de la persona trans*. L’última decisió la té la
persona i només ella.



Donar suport al procés de construcció de la identitat respectant i potenciant la seva
subjectivitat.



Validar i legitimar la variada expressió d’emocions que genera la transició,
desculpabilitzant i normalitzant el patiment psicològic que el propi procés pot
comportar.



Potenciar l’autonomia de les persones trans* en el seu procés de transició.



L’expressió de gènere és diversa i única de cada persona i s’ha de contemplar des
d’aquesta vessant. Les directrius han d’estar al servei de les persones i no al revés, per
això és necessari que l’atenció sigui personalitzada i sense prejudicis, contemplant
totes les possibles variants en la manera d’intervenció (tractament hormonal, cirurgia,
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psicoteràpia), combinant‐les, o no aplicant‐les, en la mesura i proporció adequades per
a cada persona.


La orientació sexual i la identitat de gènere són conceptes independents però
interrelacionats.

Les competències mínimes de la persona
psicoterapèutic queden resumides a continuació:

professional

d’acompanyament



Titulació en psicologia i, preferiblement, Màster en intervenció terapèutica amb una
perspectiva constructivista, de gènere, o alguna especialitat en sexualitat.



Formació i/o experiència professional mínima en l’acompanyament psicoterapèutic a
persones trans* des d’una perspectiva constructivista, humanista, que tracti a la
persona atesa com a persona autònoma i la relació terapèutica com una relació entre
experts.

Metodologia de l’acompanyament psicoterapèutic individual
Entre les variades estratègies i tècniques narratives utilitzades 1,2,3 , tenim
l’autoinforme (diaris, tasques estructurades d’auto‐observació), exercicis d’enfocament i
reconeixement emocional, agendes de sessió, re‐enquadrament i reformulació de resistències
com atenció de la pròpia coherència sistèmica, història del projecte vital, resums i rituals de
finalització...
El procés de canvi que s’experimenta en la teràpia es pot descriure en diverses fases:
I.

Fase d’acollida. L’acollida del terapeuta ha d’obeir a un sentiment profund i real
d’interès, respecte i acceptació per l’altre que funda una espècie particular de relació
professional i aliança terapèutica. S’enquadra el model d’atenció, els objectius de la
teràpia i tasques pròpies de la psicoteràpia que es durà a terme. S’inicia el vincle
terapèutic que s’expressa per mitjà de la confiança i el respecte mutu, i per la
verbalització i acceptació del compromís comú amb el procés, materialitzat en la
signatura d’un contracte de col∙laboració.

II.

Fase d’exploració: Es treballa per clarificar la demanda de la persona, què és allò que
vol treballar, què la molesta, què vol aconseguir amb la teràpia. Les tècniques bàsiques
utilitzades són el genograma i la línia de vida amb perspectiva d’identitat de gènere.

III.

Fase d’expressió/comprensió: Aquesta és la fase central a l’estratègia terapèutica.
Contempla diferents episodis importants per aconseguir un canvi en la línia del

1

Constructivist Psychotherapies: Features, Foundations and Future Directions. R.A.
Neimeyer (1995). Constructivism in Psychotherapy (pàg. 11‐38), R.A. Neimeyer i M.J. Mahoney,
editor. Ed. American Psychological Association (Washington). ISBN 978‐1‐55798‐645‐0
2
El modelo cognitivo postracionalista: hacia una reconceptualización teórica y crítica.
V.F. Guidano (2001). A. Quiñones editor. Ed. Desclée de Brouwer (Bilbao). ISBN
9788433016607
3
Snakes versus ladders: a validation of laddering technique as a measure of hierarchical
structure, R. A. Neimeyer, A. Anderson i L. Stockton (2001). Journal of Constructivist Psychology
14, 85‐105.
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benestar de la persona trans*, reconstrucció immediata de l’experiència trans*,
reconstrucció històrica de l’experiència trans*, implicacions relacionals de
l’experiència trans*, rescatar el desig del que es vol ser davant el predomini del que ha
de ser i el que la gent espera de la persona (conflicte entre l’eix egocentrat i l’eix
alocentrat) i integració de la identitat trans*. Redefinir en el treball terapèutic el mal
anomenat “rebuig al propi cos” i donar el significat real d’aquesta construcció social,
tot desculpabilitzant a la persona i posant l’èmfasi en l’imaginari social que ens
construeix amb rebuig cap a nosaltres mateixos.
IV.

Fase de resolució/tancament: Es finalitza la teràpia amb un recorregut pels aspectes
que han ajudat més en el procés, aspectes que han enfortit la seva identitat i àncores
per portar‐les durant la resta de la seva vida.

Metodologia de l’acompanyament terapèutic grupal
El grup d’acompanyament es forma entorn d’una condició vital comú de totes les
persones que l’integren i és la seva definició com a persona amb una identitat diversa, no
normativa.
Aquesta experiència grupal neix amb la intenció de recolzar a les persones trans* en el
seu procés de transició per reduir les pors, les ansietats i l’aïllament que pot estar present en
algunes persones que fan la transició. Aquest estat només pot ser remeiat mitjançant l’accés a
una xarxa social satisfactòria per a l’individu. Aquesta és una de les grans funcions que
compleix el grup terapèutic per a persones trans*.
El grup actua com a base per poder expressar les pors a l’abandonament familiar o de
la parella una vegada feta la transició o quan es fa pública la condició de persona trans*.
El mecanisme bàsic que es posa en marxa en aquests grups és la universalitat del fet
trans*, la cohesió i l’aprenentatge vicari. Es fomenta el desenvolupament de nous mecanismes
d’afrontament i estratègies noves de conducta per fer front a situacions de transfòbia,
aspectes que fomenten l’apoderament individual i col∙lectiu de les persones trans*.

6.3.4 Altres activitats del servei
• Realització d’informes mèdics/psicològics durant la etapa en què per qüestions
imperatives legals hi ha una dissonància entre l’aspecte físic i les dades del seu DNI:
– Per facilitar la seva socialització en el sexe sentit.
– Per tal que en els serveis de salut se‘ls anomeni i se‘l tracti en el sexe sentit i li
facilitin els tractaments i els controls mèdics necessaris.
– Per l’entorn social (administració, escoles, instituts, universitat, llocs de treball,
biblioteques, poliesportius, processos judicials, etc.), per tal que a les seves
llistes i carnets adeqüin el nom amb el que vol emprar la persona trans*.
• Realització d’informes mèdics/psicològics pel canvi de nom i sexe en la partida literal
de naixement i posteriorment en tots els documents oficials.
• Intercanvi d’opinions i bones pràctiques amb professionals de la salut, psicòlegs i
psiquiatres, psicopedagogs, metges de família, endocrinòlegs, treball social, educadors
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comunitaris i socials, operadors jurídics, personal dels centres de privació de llibertat, i
en general a tots els agents que atenen a persones trans* en situacions complexes.
• Informació del funcionament dels serveis d’atenció a les persones trans* a diferents
entitats no governamentals i associacions (StopSIDA, ACATHI, Generem!, Chrysallis,
Fundació Enllaç, ÀmbitDona prevenció, APIP, entre altres) i disseny dels circuits de
derivació.
• Sessions, cursos i tallers de sensibilització i formació per a professionals de la salut (en
ginecologia, llevadoria, equips d’atenció primària, psicologia, auxiliars d’infermeria,
administració sanitària, etc.) respecte a la identitat de gènere, processos de transició,
canvis corporals, efectes beneficiosos i adversos dels tractaments hormonals i/o
quirúrgics i les repercussions en l’entorn de la socialització en el sexe sentit de la
persona trans*.
• Assessorament a estudiants en projectes de recerca sobre els aspectes referents a la
salut en la transsexualitat i el fet trans* de la ESO, batxillerat, final de grau, final de
màsters i doctorats.
• Sensibilització per a la normalització i acceptació de les diferents identitats de gènere
com integrants de l’ampli ventall de la diversitat humana, en les activitats i mitjans
específics en l’àmbit sanitari: participació en jornades mèdiques, entrevistes en
revistes mèdiques, etc.
• Recolzament de les activitats dels col∙lectius trans* que enforteixin l’acceptació de les
diferents identitats de gènere com a integrants de l’ampli ventall de la diversitat
humana: xerrades, col∙laboració amb mitjans de comunicació (entrevistes en revistes,
ràdio, televisió, etc.)
• Vincular a la persona trans* en xarxes d’iguals com a element d’integració i reforç del
propi procés. En aquest punt, s’ha d’assenyalar la importància del coneixement per
part del professional dels recursos del territori en relació a les xarxes socials trans* i la
pròpia vinculació del professional amb elles per facilitar i assegurar la derivació al lloc i
la persona adient.
• A demanda de la persona trans* interessada, o tutors legals, informació,
assessorament i acompanyament de l’entorn afectiu proper, educatiu i professional,
entre d’altres.

6.4 Prestacions requerides al servei públic de salut dirigit a
persones trans*
Fem notar que aquests requeriments poden canviar a mesura que es van pal∙liant les
necessitats del col∙lectiu o, al contrari, a mesura que sorgeixen noves necessitats o nous
tractaments.
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6.4.1 Requeriments en l’atenció a la salut
• Garantir una atenció a la salut de les persones trans* des d’un paradigma
despatologitzat i humanista, amb una concepció de la condició trans* com expressió
de gènere divers i no com una malaltia.
• Garantir que els professionals tenen formació i competències en diversitat de gènere i
processos de transició, i que respecten el procés de construcció de la identitat
reconeixent la subjectivitat, autonomia i capacitat de decisió de la persona trans*. La
informació, assessorament i acompanyament en el procés de cada persona trans*
sempre serà a petició de la mateixa.
• Garantir que els professionals entenen l’expressió de gènere com diversa i única per a
cada persona. L’atenció ha de ser personalitzada, sense prejudicis, i contemplar totes
les possibles variants en el tractament. En tot moment es respectaran els tempos i les
decisions personals.
• Garantir que els professionals facilitaran la vinculació de la persona trans* en xarxes
d’iguals com a element d’integració i reforç del propi procés. Els professionals han de
conèixer i vincular‐se a les xarxes socials trans* del territori per a facilitar‐ne la
vinculació de la persona trans*.
• Assegurar la no discriminació en l’atenció ambulatòria i en les intervencions
quirúrgiques per raó d’edat, condició econòmica, condició social, diversitat funcional,
o per qualsevol altre factor d’exclusió o prejudici. L’atenció ha de ser no‐capacitista.
• Desenvolupar protocols de salut específics per a l’atenció a menors, donat que la presa
de consciència de la identitat de gènere pot tenir lloc en una edat primerenca
• Desenvolupar protocols de salut específics per a l’atenció de la gent gran, de les
persones amb diversitat funcional i d’altres persones amb vulnerabilitats.
• Desenvolupar un programa que atengui el perjudici i efecte de l’estrès post‐traumàtic
sobre algunes vivències trans* provocats per una societat amb un alt índex de
transfòbia.
• Fer transparents els criteris d’assignació de les operacions quirúrgiques, i actualitzar
aquests criteris segons l’avenç de la ciència i les necessitats del col∙lectiu.
• Garantir la representació del col∙lectiu trans*, amb almenys 3 persones
representatives de la diversitat trans*, en el disseny de polítiques sanitàries vinculades
al fet trans*.
• Oferir la informació i prestació dels serveis i tractaments de salut a la persona trans*, o
tutors legals, per a que pugui ser coordinada amb les d’altres àmbits, en particular
educatius i socials. La coordinació ha de ser especialment efectiva en l’etapa infantil i
adolescent.
• Col∙laborar en polítiques públiques que promoguin l’ocupabilitat laboral de les
persones trans* mitjançant, entre altres, una discriminació positiva.
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6.4.2 Requeriments en la prevenció de la salut
• Elaborar un pla estratègic per a implementar aquest model d’atenció a la salut de les
persones trans* al territori català en el període 2016‐2020.
• Garantir la presència del col∙lectiu trans* en el disseny d’estratègies i polítiques
dirigides a la millora de la qualitat de vida del col∙lectiu.
• Desenvolupar programes i campanyes d’informació, sensibilització i visibilització del fet
trans* adreçats als agents del sistema de salut.
• Recolzar els programes i campanyes d’informació, sensibilització i visibilització que els
col∙lectius trans* realitzin, adreçats a l’àmbit educatiu, judicial, familiar i social. Incidir
en polítiques públiques que puguin pal∙liar els danys de la violència simbòlica i
institucional que pateixen les persones trans*.
• Potenciar l’elaboració d’informes, estudis i investigacions que aprofundeixin en el
coneixement de les necessitats del col∙lectiu de persones trans* (infància,
adolescència, envelliment, canvis físics produïts per tractaments hormonals o
quirúrgics) per a millorar l’atenció a la salut de les persones trans* a llarg termini.
• Implementar un programa de formació continuada dels diferents agents del servei de
salut i, en especial, del cos mèdic
• Implementar estratègies d’actuació i d'ajuda i recolzament dirigides a les famílies de
persones trans* per a fomentar el seu suport social.
• Avaluar anualment la satisfacció de l’atenció amb enquestes de valoració de
l’experiència dels usuaris i amb estadístiques de les operacions realitzades en relació a
la població. Fer transparents els resultats de l’avaluació.

6.4.3 Requeriments en l’assignació de recursos
• Assignació en recursos humans suficients en quantitat i diversitat per atendre de
manera integral les persones trans. Els recursos humans han d'incloure metges de
família, endocrinòlegs, endocrinòlegs pediàtrics, psicòlegs, psiquiatres i logopedes,
entre altres especialitats.
• Assignació d'espais físics, instrumentació i despeses corrents suficients com per
satisfer la demanda real dels serveis, tractaments i cirurgies inclosos en aquest model
de salut.
• Equiparació de les llistes d’espera de les cirurgies a la mitjana de les altres cirurgies en
el sistema català públic de salut.
• Assignació dels recursos extraordinaris que siguin necessaris per a realitzar el canvi de
model de salut sense pèrdua temporal de prestacions.
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6.4.4 Requeriments en els tractaments mèdics i quirúrgics
• Eliminació del requisit de temporalitat en el temps d’hormonació per a les cirurgies
• Controls hormonals exhaustius i extensos temporalment
• Cobertura de les intervencions quirúrgiques següents: meloplàsties, fal∙loplàsties,
metadoplàsties, cirurgia maxil∙lofacial, glotoplàstia de Wendler o alternatives,
implantació de pròtesi mamària, cricoidectomia, entre d’altres intervencions.
• Cobertura del servei de logopèdia per a la feminització de la veu
• Cobertura de tallers de conscienciació i d’autoestima corporal
• Cobertura de l’atenció integral de salut: atenció ginecològica, mamografies, prevenció
de ITS, entre altres.
• Integració de l’atenció integral i els tractaments específics.
• Perfeccionament en les tècniques quirúrgiques per garantir la qualitat del resultat
(com a exemple, consta que la majoria de mastectomies no són de qualitat)
• Seguiment del procés de les cirurgies al llarg del temps i cobertura pública en cas de
problemes (exemple: seguiment de les dones trans* operades de pit. Consta que hi ha
dones amb problemes d’implants fets fa anys i consta que se’ls nega ajuda/seguiment
per sanitat pública)
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7.

RELATS VIVENCIALS

Els testimonis concrets transcrits a continuació responen a l’experiència personal de
persones trans* a l’hora de ser ateses en el sistema sanitari català, i pretenen il∙lustrar els
arguments de la queixa. L’ús d’aquests testimonis en aquest document queda limitat als
objectius de la queixa, i per tant no se’n podrà fer cap difusió pública.
Els testimonis provenen de tres fonts:


Els testimonis 1‐27 han estat recollits de manera expressa per aquest document.
Aquests testimonis poden ser consultats íntegrament demanant una còpia per correu
a transformalasalut@gmail.com.



Els testimonis 28‐29 han estat recollits d’una entrevista periodística. 1



Els testimonis 30‐40 estan extrets de la tesi doctoral de Jordi Mas Grau (2014),
Subjetividades y cuerpos gestionados. Un estudio sobre la patologización y
medicalización del transgénero. 2 Els noms dels testimonis recollits són ficticis.

No podem assegurar que no hi hagi testimonis duplicats entre la primera i la tercera
font. Tanmateix, si existeixen, el nombre de casos és molt reduït.
Les transcripcions dels testimonis respecten l’idioma emprat per cada persona o de la
font i, en algun cas, han estat resumits per tal de fer el document més intel∙ligible.

1. 35 anys ‐ Nacionalitat espanyola
Des de llavors no he tornat a la Unitat d'Identitat de Gènere del Clínic per varies raons:
Considero que ningú m'ha de donar cap diagnòstic de trastorn ni de disfòria de gènere per a
fer el que desitjo en el meu cos; tampoc necessito que em facin passar per psicòleg ni
psiquiatra si no ho sol∙licito, ni assistir a teràpia de grup per a poder‐me operar per la seguretat
social. Val a dir també que quan li vaig comentar a la psicòloga i al psiquiatre els meus dubtes
sobre si hormonar‐me o no em van qüestionar i no em van acompanyar per a sentir‐me millor.
Sentia que havia d'encaixar en uns patrons preestablerts, que havia de desitjar la hormonació i
a més desitjar‐la al màxim. Quan vaig anar amb l'endocrina de la UIG em va dir que havia
d'hormonar‐me segons unes pautes i que no podia fer‐ho "a mitges" ni fer cap pausa perquè
es perjudicial per a la salut ‐ a hores d'ara no hi ha estudis que avalin aquestes afirmacions. Jo
vull fer ús de les hormones segons em vaig sentint i veient i així li vaig expressar a l'endocrina
de la UIG. Ella em va dir que això no podia ser perquè era dolent per a la salut i em va fer sentir
1

“Les opcions davant la realitat trans són trencar esquemes o trencar persones”. Meritxell
Rigol. La Directa (26 abril 2016). Ref. [9], annex II.2
2
Tesi doctoral “Subjetividades y cuerpos gestionados. Un estudio sobre la patologización y
medicalización del transgénero», de Jordi Mas Grau. Universitat de Barcelona (2014). Ref. [7]
de l’annex II.2
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com amb dubte sobre el meu trànsit i com si hagués de deixar‐me portar per tot el procés
protocol∙lari institucional sense cap mena de decisió pròpia. Tot plegat; el fet que el meu cos
sigui entregat a protocols institucionals (a més no fonamentats científicament ni
experiencialment) com a única via per a transitar i fent‐me sentir que he d'encaixar (sense
tenir en compte el meu propi trànsit, el meu desig, la meva realitat) fa que assisteixi a Trànsit
on sí que em donen el suport que jo necessito i desitjo. Considero que cada persona és única i
no hi ha una única manera de transitar, de sentir la identitat de gènere, el cos. Crec en la
diversitat, en les diferències, i no permetré que ens homogeneïtzin per desdibuixar‐nos i entrar
de forma el màxim d'invisible en aquesta societat tan marcada per a rols i binarismes. A Trànsit
no em qüestionen si sóc o no sóc Trans, ni se situen tenint la veritat. Em donen el suport des
de persones amb experiència mèdica ètica.

2. 30 anys ‐ Nacionalitat espanyola
Yo me presenté en la consulta vestida de forma andrógina, con tejanos y camiseta
ancha, y solo esto bastó para que nada más llegar fuese cuestionada mi identidad como mujer.
Según la doctora, vistiendo de esta forma no se podía valorar claramente mi disforia de
género, lo cual llevó a un año de visitas con ella sin permitirme acceder a las hormonas por ser
un caso poco claro. A pesar de que no era mi estilo y, de hecho, sigue sin serlo, se me instó a
que, pese tener aún un físico masculino, debía vestir prendas como vestidos, blusas y faldas y
usar maquillaje…

3. 33 anys ‐ Nacionalitat espanyola
A la UIG m’han atès en total 4 persones. Després de cada visita... en sortia moralment
feta “fosfatina” i passava 7‐10 dies malament; sort que tenia una terapeuta privada. Això al
final em va ajudar a enfortir‐me. També, em donava informació contradictòria, sentia que
jugava amb mi (no era trans perquè era massa gran, perquè havia tingut relacions amb dones,
després posava exemples contraris) i que havia de mesurar les meves paraules, sense donar
importància a temes per a mi primordials.
Va arribar un moment que ho vaig veure clar: aquella dona no estava allí per a ajudar‐
me, sinó per a jutjar‐me seguint uns criteris que jo desconeixia i que, per motius que jo
desconeixia també, estava "suspenent"...

4. Família de menor trans ‐ Nacionalitat espanyola
Gracias a Trànsit y asociaciones como Generem y Chrysallis, mi marido y yo tomamos
la decisión de no llevar a nuestro hijo de 6 años al Clínic. Ni tampoco a ningún otro médico que
no fuera Trànsit. En Trànsit respetan el ritmo de cada niño y su familia y acompañan a esas
familias en sus decisiones, guiándoles de forma respetuosa y cariñosa y sin tratar al niño como
un ‘enfermo’.

56

Nadie debería tener que explicar y defender quien es cada día, ni dejar en manos de
otras personas (desconocidas) su destino. Conocemos historias de otros padres con el hospital
Clínic y hemos entendido que es muy degradante y no solo eso, que ‘patologizan’ a los niños.
Nosotros como padres intentamos educar a nuestro hijo con total normalidad, reforzamos su
autoestima y le explicamos que el mundo está lleno de personas diferentes, ya sea por su color
de piel, porque es más gordo o más flaco, o porque tiene vulva en vez de pene. Mi hijo es feliz
y aunque de vez en cuando piensa en su futuro y en cómo se desarrollarán sus características
físicas, no voy a llevarle a un sitio donde lo primero que hacen es hacerle entender que no es
normal o que necesita ayuda psicóloga. Creemos que por encima de todo está el respeto hacía
la identidad de nuestro hijo, sea cual sea ahora o en el futuro, solo él puede definirse como
persona y cuando tenga edad de comprender realmente quien es, entonces podrá
‘etiquetarse’, si así lo quiere o si así lo ‘necesita’ la sociedad, mientras tanto nosotros le
acompañaremos en su día a día. Pedimos que nuestros hijos tengan un lugar al que acudir
donde se respete su forma de ser sin hacerles pasar test ridículos y que se elimine de una vez
la patologización de las identidades trans.

5. 35 anys ‐ Nacionalitat veneçolana
La doctora no ayudó para nada, en vez de eso, me insultó y me trató como un crío a los
34 años de edad, llamándome insolente y malcriado. Más grave aún, le recomendó a mi
madre, la única familia que tenía cerca, que me abandonara aquí y se regresara a su país
porque mi actitud no merecía la pena su esfuerzo. Mi madre salió mucho peor de la consulta, y
tuvimos una gran crisis a raíz de esa cita. Yo no puedo entender como un profesional de la
salud mental le da como consejo a una madre quien es el único apoyo que tiene una persona
pasando por un proceso duro que lo deje solo. No siento que sea profesional, y hablo no solo
como persona con sentido común, si no como psicólogo que soy también, y esta experiencia
me bastó para saber que no cuento con ningún tipo de apoyo en esta unidad.

6. Família de menor trans ‐ Nacionalitat espanyola
El nostre fill transsexual va iniciar el seu trànsit als 7 anys, actualment en té 8. En un
primer moment vam acudir al seu pediatra, la seva primera impressió va ser que estàvem fent
el correcte d'acompanyar‐lo però que ens havíem de posar en mans de professionals i
lamentava no tenir informació, manifestant‐nos que mai havia tractar amb nens transsexuals i
no sabia on derivar‐nos.
Vam pensar a trucar al 012 i ens van derivar telefònicament a SANITAT RESPON
manifestant‐nos que no sabien el que era la paraula transgènere ni transsexual, que miréssim
per internet. INCREÏBLE PERÒ CERT. Nosaltres vam assabentar‐nos que hi havia una unitat a
l'Hospital Clínic de Barcelona que tractava als menors transsexuals i vam demanar al nostre
pediatra que ens derivés a aquest hospital. No ens agradava la idea que el nostre fill fos derivat
a una unitat de psiquiatria, però hi vam anar ja que era l'únic lloc que coneixíem. En un primer
moment ens van atendre per primer cop a la meva dona i a mi i, un cop explicat el cas del
nostre fill, ens van dir que el nostre fill patia DISFÒRIA DE GÈNERE. Nosaltres no hi estàvem
d'acord i li vam dir que no vèiem aquesta disfòria sinó al contrari EUFÒRIA ‐el nostre fill és feliç
i es troba sa‐, però ens deien que ells eren els professionals i es basaven en un model holandès
a seguir. Ens van deixar clar que quan es dirigís al nostre fill biològicament ho faria en femení,
tot i que li vam dir que no ho veiem així. Pot ser una mica pressionats per la família que
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sempre ens deien que es quedaven més tranquils si valoraven al nostre fill professionals o bé
per que en aquell moment era l' únic lloc que coneixíem, vam portar al nostre fill a la visita. El
nostre fill de 7 anys va entrar sol a entrevistar‐se amb dues doctores. Resultat nefast, vam
sentir ràbia i impotència de les preguntes... (ens ho va explicar el nostre fill al sortir i elles ens
ho van verificar). Preguntes com per exemple "jugues amb nines?" i "saps que tens tu o que es
el que et passa? Aquestes senyores li van dir al meu fill que el que tenia era disfòria de gènere i
que pot ser el dia de demà es tornaria a sentir NENA. preguntes com "t'agrada el futbol? Que
tens més amics nens o nenes?”
En el Clínic se'ns ha dit que al nostre fill li ha de venir el període i créixer les mames
encara que ell no vulgui ja que diuen, basant‐se en estudis, que és possible que el nostre fill
torni a sentir‐se nena. No facilitaran cap bloquejador sense haver arribat la pubertat. Vam
sol∙licitar si podien fer un seguiment un endocrí al nostre fill i ens van donar cita d'aquí un any
dient‐nos que no ens preocupéssim que ja anirem fent sobre la marxa, ignorant la nostra
petició de l'endocrí.
Sincerament, hem sentit com que ells amb les seves bates blanques semblen jutges de
gènere i han de determinar el sexe del nostre fill. Però, qui millor que ell per saber la seva
identitat? Millor que ell no ho sap ningú. Ens hem sentit jutjats com a pares. Ens hem plantejat
no tornar i mirar de trobar una altra alternativa.

7. 33 anys ‐ Nacionalitat colombiana
Tengo 33 años y comencé mi tratamiento hormonal por medio de Trànsit. Después de
un mes de hormonación, me dio depresión. Entonces decidí dejar de tomar las hormonas y
olvidarme del asunto. Para mi segunda cita con psiquiatría del Clínic, (debo recalcar que la
primera visita fue bien, aunque insinuara como debía de vestirme, llevar el pelo y las cejas,
preguntarme cuando comenzaría a llevar vestidos, etc.), la segunda me dejó aún más
confundida. Lo primero que me dijo al verme entrar fue “¡Qué masculino te veo!” le expliqué
como me sentía, lo que me había pasado y entonces me dijo que yo no tenía trastorno de
identidad de género y no quería ser transexual; por lo tanto yo estaba confundido y lo que
tenía era otra cosa que consiste tan solo en que me gusta vestirme de mujer de vez en cuando.
Canceló de inmediato la visita que tenía con el endocrino, las visitas siguientes con psiquiatría
y también me sacó de la lista de las terapias grupales. Total, que la siguiente visita que tenía
con el otro psiquiatra decidí no asistir. Unos días después tenía visita en Trànsit; comenté mi
confusión, en ese momento me sentía sin ser una cosa u otra, quiero ser mujer, pero tengo
miedo del cambio. Aquí, me dieron esperanza de hacer terapia y darme cuenta que es lo que
realmente quiero hacer.
Estas últimas semanas, mi feminidad ha vuelto resurgir, vi que estaba volviendo a ser
más masculino y no me gustó, entendí que no podía enterrar mi verdadera esencia. No quiero
ser transexual, quiero ser mujer porque soy una mujer, siempre lo he sabido y lo he sentido; y
no quiero que se me diga cómo debo ir vestida, ni llevar el pelo y las cejas, el estilo no tiene
nada que ver con el ser, y este cambio quiero hacerlo a mi manera y a mi ritmo.

8. Família de menor trans ‐ Nacionalitat espanyola
Tenemos una hija transexual de 10 años. Como la mayoría de personas cuando tienen
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un bebé, lo llevamos a revisiones; en los centros médicos siguen un protocolo de visitas y unos
patrones para ver si su evolución está dentro de la normalidad. Cuando nosotros nos damos
cuenta que nuestro peque actúa de forma contraria al sexo asignado al nacer, lo consultamos
con su pediatra, el cual no le da importancia. En la siguiente revisión, un año más tarde, se lo
volvemos a referir y nos aconseja ir a un psicólogo. La psicóloga a la que vamos, que tampoco
sabe del tema, no quiso ni conocer a nuestro peque de 4 años y nos aconsejó que
corrigiéramos su comportamiento afeminado y que hiciera cosas de hombres.
Después de años de incertidumbre conocimos a un chico transexual y le preguntamos
a donde nos podíamos dirigir; nos dijo que en hospital Clínic tenían una unidad de trastorno de
identidad de género y nos pusimos en contacto. Desde que mi hija tiene 8 años, nos visitan,
acompañan y aconsejan en el hospital Clínic.
Estamos agradecidos que haya un camino, que esté para nuestras necesidades, aunque no son
las mismas para todas las familias. Que en nuestro caso es correcto el protocolo, pero que
tendrían que adaptarse a cada caso. Que no tendría que ser un único camino y con mismo
protocolo para todos. Que los diagnósticos están mal expresados, la persona transexual que
vive acorde a su sexo sentido, no tiene más trastorno que el que le puede producir la sociedad.
Que tampoco es justo que para acceder a las ventajas de la seguridad social, como los
tratamientos hormonales y las operaciones de reasignación de sexo, tengan que contestar
unos test anticuados y sexistas, además de estar obligados a asistir a terapia y seguimiento
psicológico. Que la mayoría de personas transexuales no necesitan trato psicológico, y tendrían
que poder acompañar otro tipo de especialistas o médicos de familia, pudiendo seguir optando
a medicación y cirugía.
Nos consta que desde Trànsit atienden a personas transexuales, adecuándose a las
necesidades de cada persona, dentro de sus limitaciones. Nosotros hemos tenido el placer de
conocer a dos doctoras que pertenecen esa unidad, gracias a su labor social, solidaria y
voluntaria al colaborar con asociaciones para informar sobre la transexualidad en escuelas.
Trànsit actúa en necesidad de las personas transexuales y sus familias, para ofrecer un trato
más humano, menos discriminatorio, menos humillante y menos patológico.

9. 51 anys ‐ Nacionalitat colombiana
Pero hace poco me dijo que tenía que decirme una “mala noticia” y es que no me
podían operar por la edad…. Llevo mucho tiempo con la esperanza de que me van a operar y
no me dan la información clara: me dijeron que me operarían y luego que estaba fuera de la
lista por superar los 50 y ahora me dicen que vuelvo a estar dentro de la lista sin saber el
porqué. Cada vez me dan información diferente. La última vez me dijeron que no me operaban
porque no tenía suficiente dinero para pagarme los dilatadores.

10. 35 anys ‐ Nacionalitat espanyola
Crec molt important que hi hagi un lloc en el que puguem tenir assistència mèdica en
referència a la informació sobre les hormones i acompanyament terapèutic en el cas que ho
necessitem. Però critico moments en el que m'he sentit que se'm tractava de manera inferior;
és a dir, se'm feien preguntes relacionades amb la meva vida que no tenien a veure amb el fet
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de voler transitar, com per exemple: la orientació sexual de la meva parella. Una altra situació
incòmoda va ser quan es creu que jo vindré amb un determinat procés a seguir, és necessari
poder saber en quin punt es troba la persona, no voler conduir‐la cap a un camí homogeni. Per
tant, no es pot donar per suposat que tots els nois trans voldran deixar de tenir la regla.

11. 38 anys ‐ Nacionalitat espanyola
Lo más molesto fue tener que entrevistarme con una psiquiatra y una psicóloga que
hacen preguntas de toda índole y de carácter íntimo como es tu vida sexual, tus prácticas en la
intimidad y estilo de vida, de vestir etc. También son bochornosos los test por los que te hacen
pasar. A mí me indicaron que podría no ser transexual sino simplemente tener una conducta
fetichista ya que no llevaba una imagen femenina en el día a día. El hecho de no habérselo
contado a mi familia directa también supuso un retraso en la derivación a las terapias de grupo
y el endocrino. Me exigían explicárselo a mi familia e ir al trabajo ya con imagen 100%
femenina y decir que era una chica, algo totalmente impensable para mí en aquel entonces.
Me dijeron que lo hablara con mi familia y una vez hecho esto les llamara para volver a pedir
cita, salí de la consulta destrozada y con una crisis de ansiedad.
Cuando acudes a la UTIG ya convencida de que quieres iniciar la transición y te ponen
peros o te retrasan el inicio es un golpe muy duro que te puede llevar a la depresión y al
suicidio. Volví a los dos meses convencida de lo que tenía que decir, de todas las mentiras que
tenía que decir para no retrasar más el inicio de mi tratamiento hormonal. Una vez empecé a
mentir y acudir a consulta con la imagen más femenina que podía ya no tuve problemas e
inicié la transición.

12. 32 anys ‐ Nacionalitat espanyola
Hace 5 años me invitaron a ir al Clínico a las terapias de grupo como invitado para
poder aportar mi experiencia y mis vivencias. Acudí varias veces, pero lo que aún no he sido
capaz de entender es para que se hacían esas terapias. También es increíble que la gente tenga
que estar sentados en el suelo o de pie pegados unos a otros porque no había espacio en la
sala. Dejé de ir por [que] … Me parecía una pérdida de tiempo porque mes tras mes era
siempre lo mismo, presentación y fuera.
5 años más tarde, de nuevo en Barcelona me voy al CAP y me dice que si quiero me
hacen ahí el seguimiento porque el Clínico tiene mínimo 6 meses de espera para la primera
visita. No me ha parecido nunca el lugar adecuado para tratar la temática trans. Demasiado
pesimismo que en vez de convertirse en optimismo te arrastraba a pensar que no había salida
y lo mejor era dejar de luchar por ser feliz. Daba la impresión que en vez de darte
herramientas para ayudarte a ser feliz, te ponían barreras absurdas como los test de vida real y
los test de género o de enfermedad mental.

13. Família on una de les persones és trans ‐ Nacionalitat espanyola
No fuimos a la UIG porque queríamos Transitar y no vegetar, ni ser un síntoma de
diagnóstico psiquiátrico. En la UIG según las experiencias de amigas cercanas, teníamos un
perfil seguro para ser condenadas a un tratamiento psiquiátrico que solo etiquetaría y
60

destrozaría nuestra familia. Y como consecuencia nos llevaría a la depresión y posterior
autohormonación. Por ser una pareja particular, chica trans con chica cis y un hijo adolescente,
seríamos juzgadas como pareja y padres, quizás desviados, degenerados, fetichistas, malos
ejemplos…etc. No solo por la transexualidad tardía sino también a la pareja cis, por apoyarla
pese a todo. Por eso descartamos desde el inicio ir a la UIG y contactar con la Dra. Rosa
Almirall. Buscábamos orientación, profesionalidad y sobretodo mucha comprensión. Todo eso
y más lo encontramos en Trànsit.
Hoy hemos renacido; Trànsit nos relacionó socialmente y culturalmente con un
colectivo que cada día nos hace sentir más comprometidas con la causa, en
fin…¡¡ayudándonos a ser felices!!

14. Família de menor trans ‐ Nacionalitat espanyola
Una noche de mayo del 2014 cuando faltaban dos meses para que cumpliese 17 años,
mi hij@ me dijo que me tenía que decir una cosa, y empezó a llorar abrazado a mí pidiéndome
que por favor no lo rechazara, que lo quisiese igual, me entregó una carta donde me explicaba
sus sentimientos, sus miedos. Me explicó que antes de contármelo había ido solo al médico,
pero le habían citado para otro día porque su médico no sabía nada de transexualidad. Al día
siguiente se lo explique a mí marido, también lo entendió. Dejamos pasar unos días hasta las
vacaciones del instituto y fuimos los tres al médico. Nosotros como padres queríamos que se
sintiese apoyado, el médico nos derivó a una psiquiatra de Tarragona pero la cita era para el
mes de noviembre, faltaban 5 meses. El proceso era muy lento apenas avanzábamos
buscábamos información en Internet pero queríamos soluciones necesitábamos que alguien
nos guiase.
Pedí cita para la trabajadora social sin saber si podría ayudarnos. A partir de aquí
empezamos a ver la luz. Me facilitó el número de teléfono una asociación llamada H2O
ubicada en Tarragona. Nos pusimos en contacto y nos hablaron de Trànsit, de Rosa Almirall.
También nos explicó la otra vía que era el hospital Clínic, el objetivo era el mismo pero el
proceso mucho más lento. El día 15 de diciembre le mando un email a Rosa explicándole el
caso, al día siguiente ¡ya me ha contestado! Nos citamos el mes de enero. Rosa desde el
primer momento nos lo puso muy fácil ofreciéndonos un trato personalizado, tratando el tema
con normalidad, aclarando dudas al fin dejamos de sentirnos un caso en una larga lista de
espera. La cita con el hospital Clínic fue el 13 de febrero, un desastre, otra vez preguntas,
preguntas y más preguntas, no nos sentimos cómodos. Decidimos seguir el tránsito de nuestra
hija a través de Trànsit. Si no hubiésemos optado por la vía de Tránsit aun estaríamos en una
larga lista de espera.
Por supuesto estamos de acuerdo con la despatologización de la transexualidad
nuestr@s hij@s no padecen ningún tipo de trastorno psiquiátrico, tienen derecho a ser
identificados y reconocidos por su sexo sentido y no por el que les fue asignado al nacer.

15. 33 anys ‐ Nacionalitat argentina
Vivo en Catalunya desde hace 2 años aproximadamente. Tengo 33 años e inicié mi
tránsito hace 7 años en Argentina. Cuando llegué a Barcelona, seguí con la medicación que me
recetó mi endocrina en Argentina, comprada con mi dinero. Todo esto lo fui costeando con mi
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dinero, gastando aproximadamente 35 euros mensuales, hasta que una asociación me nombró
Trànsit, y le envié un email a la Dra. Rosa Almirall para la primera consulta. Me dio cita para
unos días después, de la cual salí encantada de la atención que me dio. Primeramente me hizo
una serie de preguntas acerca de mi tránsito, de mi tratamiento actual, y de algunos temas
personales para ver el estilo de vida que llevo en relación a mi salud. Luego me dijo que
realizaríamos análisis de sangre para ver cómo va funcionando el tratamiento que tengo.
Hicimos los análisis a los pocos días y con los resultados asistí a la nueva consulta donde me
explicó cuáles eran sus recomendaciones acerca de lo que ella creía que podía recetarme para
obtener los resultados que yo buscaba. Me dio a elegir, y comenzamos un tratamiento
progresivo, evaluando sobre todo mis respuestas al mismo, y teniendo como única prioridad
mi conformidad con los resultados.
Puedo decir con toda certeza que el servicio de Trànsit es el servicio que mejor me ha
tratado en toda mi vida con respecto a mi identidad y mi salud. La doctora Rosa jamás me ha
ofrecido acompañamiento psicológico puesto que yo no he expresado ningún tipo de angustia
con respecto a mi identidad de género ni mi situación personal (lo que indica que para ella el
hecho de ser trans no implica una relación directa con un desorden psicológico), ni tampoco
me ha diagnosticado jamás con ningún tipo de patología al recetarme los medicamentos
hormonales. Estoy muy agradecida de que exista este servicio en Barcelona.

16. 26 anys ‐ Nacionalitat Espanyola
Muchas veces pienso que desde el Clínic hacen unas valoraciones injustas hacia las
personas trans para hacer sus diagnósticos, ya que se basan en estereotipos en los que para
que te deriven de una forma rápida debes cumplir unos estándares, un prototipo de hombre o
mujer que ellos tienen. He llegado a ver gente mintiendo en las consultas para no atrasar su
derivación, yo me incluyo en ellos, ya que por ejemplo si no eres heterosexual esto te puede
llevar a tardar 6 meses más.
Otro motivo con el que no estoy de acuerdo, es su forma de llevar las listas de espera
de las operaciones. En principio la lista de espera de la mastectomía era de 2 años. Cuando ya
llevé ese tiempo [en el Clínic dijeron] que serían 3 años, a los cuales en la siguiente visita
añadió otro año, convirtiéndolo en 4. Ya desesperado, busqué información y contacté con
otros chicos que se habían operado por el Clínic. Y una vez más me dijeron que en la próxima
consulta mintiera a la psicóloga diciéndole que no podía aguantar más, que estaba a punto de
caer en una depresión. A las pocas semanas de haber aplicado esto, me llamaron por fin para
poder operarme.

17. 46 anys ‐ Nacionalitat equatoriana
Des del 2013 tinc seguiment regular a la UIG del Clínic. Des de l’inici vaig demanar ser
inclosa a la llista d’espera per a una vaginoplàstia. En cap moment se’m va informar que hi
hagués cap contraindicació per a la intervenció, ni cap llistat de criteris a complir, ni cap
dificultat relativa a l’edat, ni cap dificultat per a accedir a la intervenció perquè em dediqués al
treball sexual. El 2014 l’equip mèdic de la UTIG em va facilitar un informe clínic favorable per a
tramitar el canvi de nom i sexe en el Registre Civil. El 2014, vaig informar‐los era portadora de
VIH i que m’havia posat en tractament (Hospital Trials i Pujol), i que no patia cap altra malaltia.
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La doctora de Can Ruti coneixia la meva intenció de ser intervinguda de vaginoplàstia i em va
informar que aquesta infecció no suposava cap contraindicació per a la cirurgia.
...va tornar a preguntar‐me pel tema del VIH i va a començar a parlar de dificultats
greus per a accedir a la intervenció de vaginoplàstia: havia de tenir vida social, em va dir que
“si tu trabajo es la prostitución te lo miran mucho” i que “ahora por la edad lo están mirando
mucho… hay muchas dificultades y viene mucho ensangramiento”… “pero lo puedes hacer por
lo privado, no es tanto, solo vale 14.000€”. Vaig presentar una queixa al Clínic. La resposta del
Cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia, parlava només de recursos escassos al Catsalut per a
la prestació del servei. El gener de 2016 vaig presentar una nova reclamació, demanant que se
m’informés dels criteris d’inclusió en la llista d’espera i de les meves possibilitats d’accedir a
aquesta intervenció.
Des del principi els professionals haurien de ser clars, perquè si hagués sabut que no
tenien intenció d’operar‐me no hauria seguit el tractament. Jo no prenc hormones perquè
crec que no les necessito, només les prenia abans de les anàlisis reglamentàries per a seguir en
llista, ja que ells ho consideren indispensable i si hagués dit la veritat m’haurien penalitzat i
tampoc em sembla correcte.

18. 25 anys ‐ Nacionalitat espanyola
En mi caso no he llegado nunca a ir a la UIG del Hospital Clínic de Barcelona por
decisión propia. No quería pasar por el proceso patologizante de dicha unidad, ni por el
“examen de género”... Tampoco necesitaba de ninguna terapia psicológica (y menos aún
psiquiátrica). Sabía que las posibilidades de no superarlo eran bastante probables, al no ser el
típico tío, y más aún al no ser heterosexual. Mis opciones entonces, a mediados del año 2012
se reducían a la autohormonación. Sabía que no era la mejor opción, pero era la que tenía. A
los pocos meses de autohormonarme apareció el Servei de Trànsit. Esto fue lo que me salvó, lo
que me ha ayudado durante toda mi transición. Un servicio en el que las doctoras te escuchan,
se preocupan por ti, por cómo te sientes y por cómo quieres llevar tú tu propio proceso de
transición. Además, me permitía un acceso legal a las hormonas, así como chequeos
hormonales regulares, un mejor control de mi salud. Asimismo, Trànsit dispone de un servicio
de psicología, que yo sé que tendría disponible si en algún momento lo necesitase, pero que
no se me impone. Desde el Servei d’Atenció Trànsit me he sentido siempre escuchado,
apoyado, informado y seguro. Seguro de que estaba en buenas manos, y de que mi salud no
corría riesgo.

19. Edat adulta ‐ Nacionalitat espanyola
En la UTIG pensaba encontrar apoyo psicológico, para saber sobrellevar mejor mi
transición de género. Lo que encontré fue todo lo contrario, según parece, debía demostrar
que era una idónea candidata que cumplía con un canon de perfección femenina, basado, por
lo que pude entender, en patrones patriarcales obsoletos. Evidentemente, no podía cumplir
ese precepto ineludible, según los médicos que me atendieron, puesto que mi realidad me
condenaba a un físico que chocaba frontalmente con ello. Después de 10 minutos de visita
médica, me descartaron para entrar en el proceso de terapia de reemplazo hormonal,
requisito que para mí era imprescindible. Por lo tanto, tuve que apelar a mi valentía para
iniciar un proceso médico al cual tengo derecho como contribuyente que soy.
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20. 52 anys ‐ Nacionalitat colombiana
Hace seis años, en el 2009, empecé tratamiento hormonal. Soy mujer trans lesbiana.
Dije que quizás algún día podrían gustarme los hombres para así llegar a que me aprobaran el
tratamiento. Me dieron el diagnóstico al cabo de ocho meses de terapia y visitas... Empecé en
abril y en noviembre me mandaron al endocrino. Entonces me pusieron en la lista de espera
para la cirugía de vaginoplastia. Me dijeron que en el 2013 me operarían. Esperé hasta los tres
años y empecé a preguntar sobre la operación. Me dijeron que había mucha lista de espera,
crisis, recortes... En el 2014 me dijeron que tenía que estar estudiando o trabajando. En
noviembre del 2014 me entero que una amiga de 22 años la operan de vaginoplastia con tres
años de espera en la lista.

21. Família de menor trans ‐ Nacionalitat espanyola
Nuestr* hij* no padece ningún trastorno mental, ningún tipo de disfunción, sino que es
un ejemplo natural y rico de la expresión de género. Las dificultades que vive son consecuencia
de una catalogación cerrada del género. En esa catalogación no cabe y está en riesgo
permanente de que se le castigue por ello. Desde lo más profundo de nuestro ser invitamos a
que revise esa catalogación tan rígida, que es un contrasentido porque la ley nos pide
acompañar y proteger la vulnerabilidad de lo diverso, pero en la práctica las instituciones se
esfuerzan más en reformatear lo diverso para que quepa en la catalogación estándar que en
acoger y celebrar la diversidad. Si, entre otros documentos oficiales, nuestra ley recoge que la
vivencia y la expresión de género no es una patología, ¿cómo es posible que el sector sanitario
público le dé la espalda a estos documentos de obligado cumplimiento y se rija por
documentos orientativos y estigmatizantes?

22. 34 anys ‐ Nacionalitat espanyola
Vaig tenir la sort de contactar primer amb Trànsit quan encara tenia molts dubtes i
pors, perquè em van ajudar a donar el pas i a començar a viure com necessitava amb ajuda
tant mèdica com psicològica. Vaig adreçar‐me més tard a la UIG per poder accedir a la llista
d'espera per a la mastectomia. Gràcies a Trànsit vaig encarar la UIG amb força seguretat. Tot i
així el tracte patologitzant i l'escrutini al que sotmeten als seus "pacients" em va fer sentir
malament i en la obligació de maquillar la realitat per a que em posessin en llista. Ho vaig
haver de demanar expressament i només a canvi d'anar a les teràpies de grup, que estan
massificades i no tenen res de teràpia alhora que se'm va insinuar que deixés la teràpia a
Trànsit (que m’ha estat molt útil). A cada visita em pregunten si em vull treure la matriu i els
ovaris, al que sempre dic que no perquè no vull mutilar el meu cos innecessàriament. Les
operacions de reconstrucció genital per a homes trans només me les han mencionat per a
desaconsellar‐les i donant a entendre que ells no les ofereixen.

23. 54 anys ‐ Nacionalitat xilena
La atención psicológica, de las peores…. Es dura y aprovecha la vulnerabilidad de las
personas para ejercer poder y dictaminar si eres o no digno de “tratamiento”. Sus ideas de
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género son absolutamente de roles clásicos pasados de moda... A mí no me sirvió para nada ir
a la UTIG, sufrí más después de ir allí, sentí que no tenía más recursos que vagar a mi suerte.

24. 57 anys ‐ Nacionalitat espanyola
Mi experiencia en la UIG empieza en abril del 2014. Me atiende la psicóloga, que hace
una valoración de mi situación y un test con unas 500 preguntas, para dar lugar a un
diagnóstico, el cual certificaba disforia de género sin confirmar. Me da cita con la endocrina y
en octubre empiezo el tratamiento hormonal. Las visitas tanto con la psicóloga como con la
psiquiatra se fueron sucediendo. En una de las visitas con la psiquiatra le dejo muy claro mi
intención y voluntad de querer acceder a la operación de vaginoplastia, y me comunicó que
constaba apuntada en la lista de espera desde el 2014.
Fue en la posterior visita con la psicóloga que ya me puso problemas para que mi
operación se llevase a cabo. La tensión en la visita subió exponencialmente por los
argumentos; lo que para ella hacia descartar mi operación era mi edad (57 años), diciéndome
que eran los parámetros del departamento.
El cabreo, desilusión, frustración se apoderaron de mí y opté por la decisión de no acudir más a
la consulta de esta psicóloga, informando de ello a la psiquiatra… En mi última visita el
20/01/2016 con la psiquiatra me dijo lo mismo que la psicóloga pero con cierta delicadeza:
''Hay mucha lista de espera''; ''Sólo hacemos 7 operaciones al año''.
Mi experiencia con la UIG ha penosa, humillante y de una desconsideración brutal, con
unos profesionales… sin la más mínima idea del daño que infligen a una persona trans.

25. 57 anys ‐ Nacionalitat espanyola
Vaig començar el trànsit entre els 18 i els 20 anys. El que es feia a principis dels 80's era
anar a l'hospital i explicar la teva història. Et derivaven a psiquiatria i aquí et patologitzaven.
L'altre recurs era visitar un endocrí privat que estigués familiaritzat amb el tema i que et feia
"seguiment" fins a l’operació, que es realitzava a l'estranger. En el meu cas, vaig arribar al límit
físic degut a tractaments hormonals inadequats.
A principis del 2014, a l’hospital comarcal de la meva demarcació, hem van derivar, per
variar, a psiquiatria on hem van diagnosticar disfòria de gènere. Des d’aquí i a través d’un
familiar em van dirigir a Trànsit, on des de la primera visita hem vaig sentir atesa i considerada.
No m'ho podia creure, després d'estar mitja vida suportant el tracte distant en les consultes
mèdiques.

26. 24 anys – Nacionalitat espanyola
El maig de 2015 vaig acudir a la UTIG de l'Hospital clínic de Barcelona. En una persona trans el
temps es un factor important, tant és quant s'hagi trigat a assumir la pròpia identitat i s'hagi
trigat a reunir el valor per comunicar‐ho als familiars i finalment acudir a un metge:
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L'important és que un cop el procediment comenci es faci amb eficàcia. Jo he tingut depressió i
ansietat abans d'hormonar‐me, el canvi de sexe es un pas summament important per a mi,
molt difícil i dur, i vaig acudir al la UTIG perquè al pertànyer a la Seguretat Social em donava
confiança.
M’havien advertit que no se m'acudís dir les meves inclinacions sexuals, i que si em
preguntava directament li digués que jo era un noi heterosexual i abans havia sigut una noia
lesbiana. Per la resta de coses em va fer preguntes que al meu parer son absurdes i no tenen
res a veure amb la meva identitat de gènere. Finalment vaig tenir una visita amb la endocrina,
començant el dia 1 de setembre de 2015.
Els canvis no es fan esperar, tot i que son molt escassos i quant més temps porto en
hormones menys noto que res passa al meu cos. Els canvis van molt lligats al meu estat
d’ànim, torno a patir d'episodis depressius d’aïllament, atacs d'ansietat i episodis on l'ansietat
em porta a tenir pensaments perjudicials quan veig que el meu cos frena tots els canvis a partir
del gener.
Les sessions de grup son desastroses: Som més de trenta persones en una sala petita
on més d'un s'ha de seure al terra per falta de cadires. Hi ha tothom que vulgui entrar: Pares,
mares, amics, parelles, i per suposat els “pacients”. Som una mescla molt heterogènia i que
tenim necessitats molt diferents, que l'equip de la UTIG (vestits amb bates de doctors)
pretenen tractar en una hora i mitja un cop al mes. Jo acabo per abandonar les sessions
després d'assistir a quatre, saltejades, perquè realment surto d’allà emprenyat i amb la
sensació de que no m'han ajudat en res i jo no he pogut ajudar a ningú. Jo, que necessito
atenció psicològica en aquest moment tan delicat, no en tinc perquè les sessions de grup son
nefastes, i perquè les persones que s'ocupen del meu cas han decidit amb molt poc criteri que
ja no necessito ocupar més de les seves hores de feina.
En nou mesos, la veu m'ha baixat un to. Però entre els mesos 6 i 9, ha anat tornant a
posar‐se més aguda, m'ha deixat de créixer pèl, no tinc RES de barba, i pateixo sagnats
menstruals aleatoris: Començo a pensar que el problema no es la teràpia si no que soc jo
mateix, que tinc problemes per metabolitzar la testosterona. Tot i així i degut a que es
impossible comunicar‐me amb la UTIG i Endocrinologia, no sé ben bé què em passa, ni soc
capaç d'endevinar perquè m'estan descuidant tant: Sento que s'han oblidat de mi i jo em veig
fent una transició que, en comparació amb molts amics trans, es excessivament lenta. Els
dubtes es resolen quan finalment acudeixo a Transit: Resulta que ni el problema el tinc jo, ni
em costa metabolitzar la testosterona. Em van receptar una dosis de Testosterona tan baixa
que la meitat del mes els meus nivells son molt baixos en comparació amb l'estrogen: Es
impossible que canviï d'aquesta manera.
El temps per a mi es un factor crucial: Soc realista i sé que son dos anys de transició
fins que el cos es masculinitza del tot, però si hagués seguit confiant en la UTIG podria haver
estat quatre o cinc anys esperant canvis que afecten directament al meu estat emocional... No
es pot descuidar algú perquè “sembli” que estigui bé. Senzillament no es pot. Sento que he
perdut el temps a la UTIG en TOTS els sentits. La UTIG em va assegurar que estava en bones
mans, em va oferir seguretat i el que he rebut ha sigut temps perdut, ineficàcia i una sensació
d'abandó que m'ha fet deixar la teràpia de substitució hormonal amb ells. No té sentit fer‐la
allà on no et sents pertanyent ni on saps que no hi trobaràs el suport que necessites en
aquests moments tant complexos.
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27. Família de persona trans ‐ Nacionalitat espanyola
L’any 2010 vam poder accedir al Servei del Clínic. En la segona visita, en la conversa on
ens felicitava per la valentia d’afrontar la transsexualitat de la nena, la psicòloga ens va dir “es
la número 19“ de l’estudi que estaven duent a terme. Això ens va inquietar perquè vam
pensar que d’alguna manera, el tractament, seguiment o teràpia que administrarien era
experimental. Vam preguntar‐los per poder canviar el nom i ens van assessorar que triéssim un
nom mixte, tan vàlid per nen com per nena.
Els professionals del Clínic no es creuen que els menors que assisteixen siguin
transsexuals i busquen una prova que els convenci per decidir si li administren medicines o no.
Això posa èmfasis en què la prioritat de la seva actuació NO és la salut de les persones, sinó la
comprovació o desmentiment de la hipòtesi del seu estudi.

28. Jove trans* ‐ Nacionalitat espanyola 3
De totes les Unitats d'Identitat de Gènere em molesta molt que, si tu hi vas, pretenen
que passis un test de la vida real, que et demana que surtis de l'armari, el que li diuen "fer la
transició"... Si no passes el test, no et permeten accedir a l'hormonació. Em sembla súper
violent. A segons qui no li pots demanar que d'un dia per l'altre surti de l'armari, comenci a
demostrar el seu gènere, que, bàsicament, vol dir mostrar els rols de gènere contraris als que
se't van assignar al néixer. És a dir, si quan vas néixer van dir‐te que ets un nen, aniràs al Clínic i
et diran que, com que et tornaran nena, has de començar a demostrar que ets una nena, per
exemple, vestint‐te com se suposa que li pertoca a una nena, per tal de poder accedir a les
hormones de nena.
[L’entrevistadora] ens va comentar que havia parlat amb la gent del Clínic i que li
havien dit que nosaltres no érem trans de veritat.

29. Jove trans* ‐ Nacionalitat espanyola3
[A la UIG] Decideixen la teva identitat de gènere segons si segueixes els rols de gènere
que marca el patriarcat. Amb tot el mal que pot fer això si ets peque! No és només que t'hagin
assignat un gènere quan la teva identitat és una altra, és que a sobre has de demostrar que ets
del gènere que sents! És a dir, has de fer determinades coses que provocaran que rebis
violències per fer‐les.

3

Testimoni extret de l’article “Les opcions davant la realitat trans són trencar esquemes o
trencar persones”. Meritxell Rigol. La Directa (26 abril 2016). directa.cat/opcions‐davant‐
realitat‐trans‐son‐trencar‐esquemes‐trencar‐persones
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El més greu de tot és que, des de fora, et diuen, decideixen, si ets trans o no. Sabré jo
quina és la meva identitat de gènere!
Les opcions davant la realitat trans són trencar esquemes o trencar persones.

30. Ana 4,5
En el centro hospitalario (UTIG) he tenido la sensación de estar pasando un examen
para ver si me adecuaba, o no, a lo que tenía que ser un transexual (...) mientras que con la
psicóloga de la asociación gay era distinto: me explicaba que el mundo transexual es muy
grande y que su espectro es muy amplio.
Cuando me hicieron preguntas sobre mi inclinación sexual, les dije que yo me sentía
lesbiana. Y, entonces, (el profesional de la UTIG) me dijo una de sus grandes perlas: “Y tú, lo
del maquillaje, ¿cómo lo llevas?”. “Hombre, no lo suelo hacer mucho”. Y me dice: “Ah, claro,
como eres lesbiana, supongo que no te maquillas”. Frases de estas me ha dicho un par o tres.
Pienso que son frases que no tienen cabida en una unidad de transexualidad porque me estás
haciendo un encasillamiento como persona (…) En plan de: “Las lesbianas son todas
camioneras”.
Yo tenía cuestiones que no eran muy evidentes, no eran muy normativas. Por ejemplo,
y hablando en plata, yo con mi pene no tengo, entre comillas, ningún problema (…) me he
masturbado y he obtenido placer normalmente (…) Partiendo de los estándares fijados sobre
lo que es ser transexual, era como un choque, y decías: “No cuadra: hay unas cosas que sí,
pero hay otras que no” (…) Investigué un poco, sobre todo por internet, y fue cuando encontré
esas ideas tan radicales: “Una mujer (trans) ha de ser, y hacer, esto y esto”. Y claro, me hice
como un bloqueo, porque era: “Cumplo con la mitad de este patrón, pero con la otra mitad,
no”. Entonces fue cuando llegué al Casal Lambda y tuve unas sesiones con (la psicóloga de la
asociación), que me explicó que realmente hay un espectro muy grande de personas trans.
Hay diferencias entre las reuniones de grupo del hospital y las que hacemos en la
asociación gay (…) para empezar, en la asociación no hay expertos regulando las charlas y más
bien se trata de reuniones de amigos que hablan de lo que les apetece.

31. Andrea 6
Me parece absurdo, muy absurdo, porque yo ya lo he tenido claro desde siempre.
Creo que no se me tiene que, digamos, analizar. Muchas veces me sentía analizada. Me hacían
preguntas que a mí me parecían completamente absurdas (...) Yo pensaba: “Yo he venido aquí,
me he sentado ante vosotras porque es la única solución, pero si hubiera más opciones no lo
haría, me parece absurdo porque yo sé cómo me siento” (…) En realidad no me gusta ir a un
4

Els testimonis 30 en endavant estan recollits a la tesi doctoral “Subjetividades y cuerpos
gestionados, Un estudio sobre la patologización y medicalización del transgénero», de Jordi
Mas Grau, per la Universitat de Barcelona (2014). Ref. [7] de l’annex II.2
5
Els noms dels testimonis 30 en endavant són ficticis.
6
Per aquest testimoni i posteriors s’aplica la mateixa referència i observacions que l’anterior.
Per claredat, la referència s’ometrà en posteriors testimonis.
68

sitio a demostrar lo que soy porque en realidad tú (dirigiéndose al entrevistador) no vas a
ningún sitio a demostrar que eres un hombre, ¿verdad? (…) Me parece un poco absurdo que
un transexual tenga que ir a un sitio…Y lo que más absurdo me parece es que tenga que ir a un
centro de problemas mentales

32. Clara
Para (los profesionales de la UIG) yo soy un monstruo. No me lo dijeron, pero me lo
dejaron clarísimo. Extraje varias lecturas de esos encuentros: soy un monstruo y reivindico mi
derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a jugar con coches y a fútbol desde que soy
pequeña y a ser la más femenina del mundo (…) Quieren clichés; quieren personas que estén
integradas en la sociedad y que no molesten; quieren mujeres con la patita quebrada y que
sean amas de casa perfectas; quieren este tipo de mujer transexual. Todo lo que sale de esto,
son monstruos

33. Elena
Lo principal fue cuando ya la segunda o tercera visita la psicóloga me dijo si había
pensado tener relaciones con un hombre (ya que Elena se declara lesbiana). Y yo dije: “Yo no
descarto eso, porque en la vida se da todo. Es posible, el tiempo lo dirá”. Y, entonces, eso a
ella le dio más para mandarme para el endocrino. Yo dije eso para que me aceptara y me
ayudara (…) Si yo no digo eso, de pronto me rechazan y todo eso

34. Hans
Estoy en lista de espera (para la histerectomía) porque es más sano para el cuerpo.
Tienes que pensar que las hormonas afectan a los óvulos y dejas de ovular y de tener la regla.
Eso puede provocar problemas y por eso es mejor quitarlo. Eso lo veo bien porque te puede
crear complicaciones en tu cuerpo, porque yo hace medio año que no tengo la regla, por
ejemplo. Quiero ahorrarme el cáncer de útero y todo eso
Cuando había una típica pregunta trampa siempre respondía lo que los médicos
querían escuchar. Es que, si no, no consigues tus objetivos

34. Marc
Creo que la histerectomía es súper agresiva con 25 años, me parece muy fuerte (…)
Hay opiniones muy diversas, pero la versión del Clínic es que es absolutamente necesaria. El
endocrino del Clínic me dijo que me la he de hacer. Me dijo: “No te insistiré pero vete
haciendo a la idea”.
¡Buf! He pensado en ello y no he llegado a ninguna conclusión (sobre las causas de la
transexualidad). Lo que te puedo decir es lo que no es: no es una causa biológica. A mí la
explicación que te dan en el Clínic… eso de que durante el embarazo las hormonas afectaron…
me da miedo. Es un tipo de pensamiento que me genera rechazo porque a la larga puede dar
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lugar a terapias reparativas. Y desde este punto de vista son teorías que me dan miedo. Pienso
que el género es una cuestión absolutamente social. Más allá de la biología que tenemos,
están los roles que establecemos en sociedad
El espacio trans es simplemente un espacio de encuentro para personas trans, amigos
y familias. Desde el año pasado un grupo de unas cinco o seis personas nos ocupamos de
programar más actividades: pases de pelis, salidas, talleres. Nació como respuesta a un
momento en que el único espacio de encuentro era el Clínic (…) Primero, que a la terapia de
grupo del Clínic solo puedes ir si estás haciendo el proceso. La terapia del Clínic es una terapia
de grupo, donde tú tienes a una psiquiatra o una psicóloga que lo controlan y te explican la
moto. El espacio trans es un lugar abierto de socialización

35. Mónica
Los médicos tienen tendencia a medicar más. Ellos quieren que el cambio de sexo sea
total. No quieren estados intermedios e intentan que la persona transexual haga todo el
proceso (…) Nuestra tendencia es ser más autodidactas. Incluso hay transexuales que no se
hormonan: se hormonaron durante un tiempo, eso les quitó el deseo sexual o lo que sea, ellas
querían funcionar o lo que sea, y ya no se hormonan
Quieren que seas un tipo de mujer que ya ni las mismas mujeres lo son.

36. Nuria
Por ejemplo, (un profesional de la UTIG) me dijo: “¿A ver las uñas?”. Y yo las llevaba
como las llevas tú (el entrevistador). Y dice: “Ay, ¿por qué no te las pintas?”. Y me quedé así:
“Pues porque si salgo a la calle me tiran piedras a la cabeza”. Una pregunta a mi entender
estúpida. Y dice: “Pero si eres una chica te tendrás que poner mona y todo eso”. Y yo me
quedé: “¿Eso qué tiene que ver?” (…) Así acaban después las otras, que parecen payasos

37. Tere
Creo que el primer día fui vestido de chico, porque cuando me planteé dar el paso
estuve hablando con Montse. Y hablamos: “Creo para que no me confundan con una travesti
voy a ir de chico el primer día” (…) Me llevé una sorpresa cuando fui al Clínic porque pensé que
iban a ser un poco más simpáticas, la verdad. Yo tenía claro que iba a ser completamente
sincera (…) Pero, también, lo que tenía clarísimo es que quería dar este paso (…) Claro, yo llego
allí, hago una apuesta de sinceridad y no te encuentras una muestra de empatía (…) (La
profesional de la UIG), el primer diagnóstico que me dijo, me dijo que no me veía como
transexual, que me veía como travesti (…) Que sí, que quizá tienen que descartar casos
erróneos. Pero, claro, tú se supone que has hecho una carrera y estás preparado para detectar
cosas. Pues una psicóloga o una psiquiatra tienen que tener los datos necesarios. No para decir
nada más verme: “Eres transexual y no hace falta que digas nada”. Pero, joder, yo te explico y
tómate el tiempo que quieras, pero en la primera visita no me digas que no parezco una
persona transexual
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38. Montse
Cuando empiezas la transición y sales a la calle vestido de mujer no eres más que un
hombre vestido de mujer y todo el mundo te mira. El fenotipo no te acompaña, tienes barba, y
vas con mucha inseguridad. Hasta que no aprendes a estar segura de ti misma se pasa muy
mal. Por eso creo que el test de la vida real no se ha de imponer nunca. Como mucho, se ha de
hacer cuando la persona ya ha adquirido algunas características del sexo opuesto gracias a las
hormonas. A un chico transexual, si se pone pantalones, nadie le dirá nada. Pero si una chica
se pone una falda y un vestido, sin tener pechos y con la barba marcada, todo el mundo la
mirará (…) Yo tenía carácter y era fuerte, pero hay personas que no lo tienen y lo pasan muy
mal, se sienten como un payaso

39. Jennifer
¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ponerme tacones hasta en la ducha? (…) ¿Y qué
pasa si mi comportamiento es masculino? ¿Cuántas mujeres son masculinas? ¿Qué pasa, que
tengo que estar el día entero pintándome las uñas? (…) Lo que un médico no puede
determinar es cómo soy yo. Puede determinar un trastorno, pero no mis características. Un
médico no puede determinar mi grado de feminidad

40. María
Creo que en la UTIG tienen un ideal extrafemenino y extramasculino de lo que ha de
ser un hombre y una mujer, porque todos los chicos han de ser máquinas de gimnasio, súper
musculados; y las chicas han de ser lo que yo llamo “princesas Disney” (…) Es un ideal
femenino muy antiguo.
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8.

Petició al Parlament de Catalunya

Per tot l’exposat en l’escrit de queixa per discriminació i vulneració de drets
fonamentals,

AL PARLAMENT DE CATALUNYA SOL·LICITEM:

I)

El desplegament immediat i efectiu de la Llei 11/2014 de 10 d'octubre, per a garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals (LGBTI) i per a eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que comporta el compromís de totes les
Administracions de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó
d'orientació sexual, d'identitat de gènere o expressió de gènere en els àmbits, públics
i privats sobre els que la Generalitat i els ens locals tenen competència, afectant totes
les àrees de la vida social, totes les etapes de la vida i totes les contingències del
decurs de la vida. La finalitat de la Llei (Art. 2) és promoure les condicions perquè els
drets d’aquests col∙lectius siguin reals i efectius, es garanteixi la seva participació i
representació en tots els àmbits de la vida social i se superin les idees preconcebudes
sobre les persones LGBTI. L'esmentada Llei preveu que la Generalitat i els ens locals
han de garantir el compliment de la mateixa (Art. 3). Juntament amb aquest
compromís, la Llei preveu la clàusula general antidiscriminatòria, és a dir, el dret a la
no discriminació com a principi informador de l'ordenament jurídic català, de
l'actuació administrativa i de la pràctica judicial (Art. 5). La Llei preveu igualment els
principis orientadors de l'actuació dels poders públics que ha de garantir la integritat,
dignitat i llibertat de totes les persones d'acord amb els drets fonamentals i els drets
humans universals. L'Administració haurà de prevenir i emparar les persones LGTBI
que pateixin discriminació, tenint el deure d'intervenció, en tots els àmbits, inclòs el de
la Salut. Respecte de la Salut, la Llei preveu que el sistema sanitari ha d'incorporar la
perspectiva de gènere i ha de tenir en compte les necessitats específiques de les
persones LGBTI amb la finalitat de garantir‐los el dret a rebre l'atenció sanitària i
gaudir dels serveis de salut en condicions objectives d'igualtat. El sistema sanitari ha
d'incorporar l'atenció integral a les persones trans* tenint en compte la seva voluntat
en la presa de decisions i en el cas dels menors, sempre d'acord amb la seva capacitat i
maduresa.
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II) La implementació, dins del termini d'un any des de la presentació d'aquest escrit, d'un
nou model d'atenció a la salut trans*, que doni compliment a les anteriors previsions
legals i posi fi al model actual basat en la concepció com a patologia del fet trans*.
Aquest nou model, descrit en el present document que ha estat consensuat entre la sí
de la comunitat trans*, té com a objectiu fer efectiu el dret fonamental a la salut, així
com assolir el respecte a la nostra dignitat i la nostra lliure autodeterminació personal,
dins de la diversitat. El model proposat està fonamentat en les premisses d'atenció
integral, gratuïta i de qualitat, descentralització a tot el territori, respectuós amb la
diversitat individual i assegurant suports específics als menors, a la gent gran, a les
persones migrades, a les persones amb diversitat funcional, i a les persones que es
dediquen al treball sexual, entre d'altres col∙lectius especialment vulnerables.
III) Per assolir la implementació del model d'atenció a la salut de les persones trans,
caldrà:
a) L'ampliació de la cartera d’intervencions quirúrgiques, serveis i activitats, així
com l'augment substancial de recursos, per a reduir les llistes d'espera
d'intervencions quirúrgiques i d'altres tractaments, per a formar i augmentar,
en quantitat i diversitat, el personal sanitari i comunitari, per a fer campanyes
de difusió i sensibilització, entre altres serveis especificats en el model de
salut proposat
b) Nomenar l’actual equip del servei Trànsit, tant per la seva qualificació
professional i personal així com pel seu grau d'experiència, com a òrgan
expert que assessorarà el Departament de Salut en la implementació d'aquest
nou model d'atenció sanitària. Un cop desplegat aquest nou model a tot el
territori, amb tots els recursos necessaris, el servei Trànsit esdevindrà el nou
centre de referència d’atenció a la salut trans* a nivell de tot Catalunya.
c) L'establiment d'un règim transitori d'un any, durant el qual l’actual equip del
servei Trànsit, per garantir que no s'interromprà en cap cas la prestació del
servei d'atenció a la salut de les persones trans* que es ve donant, assumeixi
els recursos i serveis que actualment presta la UIG de l'Hospital del Clínic fins
a la seva definitiva substitució, en base a un procés calendaritzat que serà
consensuat entre el Departament de Salut i la comunitat trans*. Durant
aquest període transitori, es revisaran els casos de queixes sobre l'atenció
rebuda, per trobar una resolució de cada cas i, si fos escaient, depurar
responsabilitats i rescabalar la persona agreujada.
IV) Per tal d'il∙lustrar la nostra queixa de discriminació i vulneració de drets fonamentals i
aprofundir en la proposta d'implementació del nou model d’atenció a la salut de les
persones trans*, interessem que les forces parlamentàries del Parlament de Catalunya
ens rebin en audiència.
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V) S’interessa expressament que, tant en el desenvolupament de la implementació
d’aquest nou model de salut a les persones trans*, en la selecció i formació dels
professionals de la salut i de recursos comunitaris, en el disseny de les polítiques
d'atenció sanitària a la comunitat trans*, com en la posterior avaluació del seu
funcionament, les persones trans* hi tinguin una participació efectiva i decisòria. A tal
efecte, s’haurà d’assegurar que participin en tots els grups de treball que hagin de
prendre decisions sobre la concreció de l’esmentat model.
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ANNEX II. Recursos

II.1 Guies
[1] Principis de Yogyakarta. Principis sobre l'aplicació de la legislació internacional de drets
humans amb relació a l'orientació sexual i la identitat de gènere
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Principis‐de‐Yogyakarta.‐Principis‐
sobre‐laplicacio‐de‐la‐legislacio‐internacional‐de‐drets‐humans‐amb‐relacio‐a‐lorientacio‐
sexual‐i‐la‐identitat‐de‐genere
[2] Guia de buenas prácticas para la atención sanitaria a personas Trans en el marco del
sistema nacional de salud. Red por la Despatologización de las Identidades Trans del Estado
español (2010). http://www.stp2012.info/STP‐propuesta‐sanidad.pdf
[3] Guia de recursos per a personas Trans de la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
(2014). http://w110.bcn.cat/DretsCivils/Continguts/Multimedies/GUIA_RECURSOS_TRANS.pdf
Vegeu annex III.1 per a la taula comparativa entre Trànsit i UIG.
[4] Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming People.
American Psychologist 70 (9) 832–864 (2015)
https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf
[5] Respuestas a sus preguntas sobre las personas Trans, la identidad de género y la expresión
de género. American Psychological Association.
http://www.apa.org/topics/lgbt/transgenero.aspx

II.2 Articles i llibres
[1] Suicide Attempts among Transgender and Gender Non‐Conforming Adults. American
Foundation for Suicide Prevention. Univ. California, Los Angeles (UCLA) (2014)
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp‐content/uploads/AFSP‐Williams‐Suicide‐Report‐
Final.pdf
[2] “Transexualidad, David y Goliat”. Miquel Missé. IdemTV, 14 abril 2016.
http://www.idemtv.com/es/2016/04/14/transsexualitat‐david‐i‐goliat/
[3] “Evolution's Rainbow: Sexual diversity and the gender agenda”. J.‐N. Zhou, M.A. Hofman,
L.J.G. Gooren & D.F. Swaab. Nature 378:68‐70 (1995).
[4] “A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality”. Joan Roughgarden.
University of California Press. ISBN: 9780520280458 (2004)

[5] “Transexualidad y transgenerismo. Una aproximación teórica y etnográfica a dos
paradigmas enfrentados”. J. Mas Grau. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 70:
485‐501 (2015). doi: 10.3989/rdtp.2015.02.009
[6] “El género desordenado. Críticas en torno a la patologización de la transexualidad”. Miquel
Missé i Gerard Coll‐Planas. Ed. Egales (2010). ISBN: 978‐84‐92813‐20‐9.
[7] “Subjetividades y cuerpos gestionados. Un estudio sobre la patologización y medicalización
del transgénero”. Jordi Mas Grau. Tesi Doctoral, Universitat de Barcelona (2014).
www.tdx.cat/bitstream/10803/286741/1/JMG_TESIS.pdf
[8] “El cross‐dressing en el context català del segle XXI”. Alba Barbé i Serra. Tesi Doctoral,
Universitat de Barcelona (2015).
www.tdx.cat/bitstream/10803/362098/1/ABiS_TESI.pdf
[9] Article “Les opcions davant la realitat trans són trencar esquemes o trencar persones”.
Meritxell Rigol. La Directa (26 abril 2016).
directa.cat/opcions‐davant‐realitat‐trans‐son‐trencar‐esquemes‐trencar‐persones
[10] Campanya STP Transpathologization 2012: Despatologització Trans, lliure accés
tractament hormonal i a les cirurgies sense tutela, respecte i reconeixement de les diverses
identitats, lluita contra la transfòbia institucional i social (veure objectius a
http://www.stp2012.info/old/es /objetivos)
[11] Políticas trans. Una antología de textos desde los estudios trans norteamericanos. Miquel
Missé i Pol Galofré. Ed. Eagles, Barcelona (2015). ISBN: 978‐84‐16491‐34‐6

II.3 Centres d’atenció integral i programes específics
Els centres d'atenció integral ofereixen serveis diversos, com informació sobre recursos
sanitaris, assessorament legal i laboral, grups de suport mutu, acollida per diferents vies i
activitats culturals, de visibilització i sensibilització
Colorado (EUA): The Gender Identity Center. https://www.gic‐colorado.org/
Colúmbia Britànica (Canadà). Transgender Health Information Program.
http://transhealth.vch.ca/about/vision‐mission
Regne Unit. Gender Identity Rserch and Education Society.
http://www.gires.org.uk/what‐we‐do

II.4 Organitzacions trans*
Presentem una llista de les organitzacions que són, o bé específicament entitats
específicament dedicades i portades per persones transgènere, o bé amb un alt
contingut d’activitats en temàtica trans*. A més d’aquestes, hi ha moltes altres
associacions més generalistes LGTBI que tenen igualment activitats trans*. La llista no
pretén ser exhaustiva, sinó donar una mostra de l’amplitud i diversitat del moviment
trans*.

Catalunya
Associació Trans* Generem
Cultura Trans
ACATHI
En Femme
Joves Trans de Barcelona
Espai Trans
Families de persones Trans
Chrysallis Catalunya
ATC
Violeta

generem.org
culturatrans.org
acathi.org
enfemme.eu
facebook.com/JovesTransdeBarcelona
espaitransintersex.blogspot.com.es
transfamilia.org/
chrysallis.org.es/tag/cataluna/
atclibertad.wordpress.com
facebook.com/LGTBVIOLETA

@GeneremOrg
@culturatrans
@ACATHI
@EnFemmeBCN
@JTransBCN

@ATClibertad
@lgtbvioleta

Espanya
Chrysallis
Fundación Daniela

chrysallis.org.es
www.fundaciondaniela.org

@ChrysallisAEFMT
@DanielaFund

tgeu.org
www.ilga‐europe.org

@TGEUorg
@ILGAEurope

Europa
TransGender Europe
ILGA‐Europe

ANNEX III: Documents sanitaris
ÍNDEX:

III.1

Extracte dels quadres quantitatius de l’INFORME DE MODEL
D’ACOMPANYAMENT I ASSISTÈNCIA A PERSONES TRANS A LA CIUTAT DE
BARCELONA de l’Ajuntament de Barcelona.

III.2

Criteris per a la gestió de la llista d’espera de la Unitat d’Identitat de Gènere
facilitat pel servei.

III.3

Criteris de la llista d’espera de la UIG extrets d’una resolució Síndic de
Greuges.

III.4

Xifres d’atenció del servei Trànsit: Acompanyament Mèdic.

III.5

Xifres d’atenció del servei Trànsit: Acompanyament Psicològic.

III.6

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

III.7

Nova carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i
l’atenció sanitària.

III.1 Extracte dels quadres quantitatius de l’INFORME DE MODEL
D’ACOMPANYAMENT I ASSISTÈNCIA A PERSONES TRANS A LA
CIUTAT DE BARCELONA de l’Ajuntament de Barcelona

Quadre/resum models d’atenció
UIG

Trànsit

Definició de la
transsexualitat/transgènere

Trastorn de la Identitat de
Gènere (TIG) // Disfòria de
Gènere DSM-V

És una expressió més de la
diversitat de gènere

Model teòric

Diagnòstic
psicològic/psiquiàtric
obligatori. Diagnòstic
diferencial basat en el DSM-V

Consentiment informat.
Acompanyament
psicoterapèutic a petició de la
pròpia persona.

Definició del problema

Els professionals
diagnostiquen la identitat de
la persona. Tan sols amb el
diagnòstic s’accedeix als
tractaments de transició.
Protocol estandarditzat per a
totes les persones

Tan sols la persona pot
definir la seva identitat i les
seves necessitats
terapèutiques desprès de
rebre informació objectiva.
Cada persona té un camí
individual de transició

Mètode

Potestat per permetre o
negar l´accés de la persona
al tractament hormonal i/o
quirúrgic.

Facilitar els tractaments de
transició amb una escolta
activa de les necessitats de
cada persona

El / la professional mèdic o
terapeuta

Els professionals dirigeixen el
procés. Protocol
estandarditzat per a totes les
persones

Professional capaç de fer una
escolta activa i adaptar els
tractaments a les necessitats
de cada persona en una
col·laboració permanent

Les persones usuàries

Pacient d'un servei / agent
passiu

Capaç de rebre informació i
prendre decisions en funció
de les seves necessitats/
agent actiu

Conclusions

Model basat en la
transsexualitat com a
trastorn. Es problematitza i,
de vegades, s’exclou a les
persones que no responen al
model creat per la
biomedicina

Model despatologitzador,
basat en la concepció de la
identitat com a Dret Humà.
Model més inclusiu de tot
tipus de persones trans

Dades dels serveis d’atenció

Servei
Demora demanda/primera
visita

Trànsit

UIG

Trànsit-AM: 1-7 dies

No hi ha dades

Trànsit-AP: 3 setmanes
Demora primera
atenció/tractament
hormonal
Excloses tractament
hormonal
Total persones ateses

87% TH a primera visita

No hi ha dades

0

No hi ha dades

Trànsit AM: 442 (octubre
2012-gener 2016)

1.045 (desde 2000 a 2014)
321 (desde 2012 a 2014)

Trànsit AP: 111 (maig 2013Gener 2016)
Derivació a la UIG 2015

Trànsit AM: 26
Trànsit AP: cap (s’informa a
tothom de l’existència del
servei)

Primeres visites
psicòleg/psiquiatria

101

No hi ha dades

Primeres visites tractament
hormonal 2015

171

No hi ha dades

558 visites totals en el procés
terapèutic (màxim 10 visites
per persona i/o família)

No hi ha dades

520

No hi ha dades

43 persones total

No hi ha dades

Segones visites
psicòleg/psiquiatria 2015
Segones visites tractament
hormonal 2015
Assistents a grup suport
terapèutic 2015

(tres edicions
2013/2014/2015)
Número de mastectomies
2015

49 (2008 a 2014)

Número de vaginoplàsties
2015

70 (de 2008 a 2014)

Dades de menors atesos als serveis de salut
Trànsit-AM

Trànsit-AP

41

11 famílies

(novembre
2012-gener
2016)

(30 visites
total)

4-11 anys

6

6

12-14 anys

7

0

15-17 anys

25

5

26

6

4-11 anys

6

2

12-14 anys

4

0

15-17 anys

16

4

Total menors
atesos

Primeres visites
menors 2015

Demora demanda/
atenció
psicològica

3 setmanes

UIG
74 (2008 a
2014)

No hi ha
dades

No hi ha
dades

Demora
demanda/primera
atenció mèdica

1-4 dies

No hi ha
dades

Demora
demanda/inici
bloquejadors

*

No hi ha
dades

Demora primera
atenció/tractament
hormonal 12-17
anys

16/28**
inicien TRH
a primera
visita

No hi ha
dades

6/28 (1-3
mesos)
6/28 no
inicien

*Dos menors estan en tractament amb bloquejadors donats a altres centres
**Dos menors han iniciat tractament hormonal a un altre centre

III.2 Criteris per a la gestió de la llista d’espera de la Unitat d’Identitat de Gènere
facilitat pel servei.

	
  

	
  

	
  

III.3 Criteris de la llista d’espera de la UIG extrets d’una resolució del
Síndic de Greuges.

III.4 Xifres d’atenció del servei Trànsit: Acompanyament Mèdic.
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Novembre 2012- abril 2015
Menors atesos: 43
Edats 4-17 anys
18
16
14

12
10

Visites 6 m

8
6
4

2
0
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Institut Català de la Salut
SAP Esquerra
Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
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III.5 Xifres d’atenció del servei Trànsit: Acompanyament Psicològic.

Muestra

TRÀNSITAP 2013-2015
Soraya Vega
Diana Zapata

Atenció individual
Persones Trans

67 Des de Trànsit

38 (57%)

A petició

29 (43%)

Familiars

9

Parelles

5

Cap a Trànsit 18 (62%)

Número de sessions individuals: 387 (1-10: 6 per persona)

Muestra

TRÀNSITAP 2013-2015
Soraya Vega
Diana Zapata

Atenció grupal
2013

14

2014

9

2015

24

Informes canvi nom i sexe DNI

51

TOTAL PERSONES ATESES: 175

1
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TRÀNSIT 2012-2015

Muestra

Rosa Almirall

TRÁNSIT

DONES TRANS Adults
Menors
224 (64%)

Complert

Iniciat

No iniciat

94 (46%)

35 (17%)

75 (37%)

10

0

2

8

96

18 (19%)

17 (18%)

61 (64%)

2

12

204
10

?

HOMES TRANS Adults
Menors
122 (36%)

14

?

12

TOTAL PERSONES TRANS ATESES: 346
TOTAL FAMILIARS ATESOS:62
Demanen hora i no venen: 36; Persones Trans ateses per correu: 52

2012-2015

Muestra

TRÀNSIT
Complert

No iniciat

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

17%*

76%*

14%**

41%**

17%***

15%***

UIG

15%

71%

6%

29%

0%

0%

Autotractament

81%

24%

94%

71%

0%

0%

No TH

1%

9%

21%

Trànsit

1%

91%

79%

Privat

2%

Assistència UIG

Inici TH

Iniciat

Dones

6%

Dones

* 10 abandonen i a una la rebutjen
** 3 venen a Trànsit per llista espera endocrinòleg i a una la rebutjen desprès
*** 5 rebutjades, 4 venen a Trànsit por llista espera endocrinòleg i una abandona

Homes

*
2 Deixen la UTIG
** 6 Venen a Trànsit per llista espera endocrinòleg, 3 deixen la UTIG
*** 2 Deixen la UTIG

2
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2012-2015

Muestra

TRÁNSIT
Complert
Edat
Identitat

Iniciat

No iniciat

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

40
(21-67)

31
(21-51)

34
(20-59)

32
(19-51)

31
(18-67)

25
(18-45)

89%

87%

89%

82%

89%

87%

21

23

32

29

Edat inici

< 18: 32;
( 11-17)

Espanya

41%

89%

47%

67%

71%

89%

Centre/Sud

55%

0%

35%

13%

11%

5%

Fills

3 (6)

1

8 (16)

1

8 (15)

1

Muestra

2012-2015

TRÁNSIT
Complert
Dones

Homes

Iniciat
Dones

No iniciat

Homes

Homes

49%

Subsidis

21%

7%

14%

14%

25%

14%

A compte
Autònom

30%

93%

49%

79%

41%

39%

Estudiant

0%

0%

0%

7%

Estudis Universitaris

43%

39%

36%

75%

Treball

23%

Dones

TSC

3%

42%
53%

37%

3

III.6 Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

Drets i
deures

La Carta de drets i deures de la
ciutadania en relació amb la salut i
l’atenció sanitària és un contracte social
entre la ciutadania i el sistema de salut.
S’hi defineix què esperem les persones
del sistema sanitari (drets) i també com
ens hi comprometem com a individus
actius (deures).

la salut i
l’atenció
sanitària

Els principis sobre els quals es basa
la Carta són el reconeixement de la
dignitat de la persona, la llibertat i
l’autonomia, la igualtat, l’accés a la
informació i al coneixement en salut,
i el compromís cívic.
Els prop de cent drets i deures que
recull la Carta s’agrupen en els deu
àmbits següents.

de la ciutadania
en relació amb

1. Equitat i
no-discriminació
de les persones
Tenim dret a...
Rebre una atenció sanitària equitativa, sense
discriminació, que protegeixi les situacions de
vulnerabilitat i amb un tracte respectuós.
I tenim el deure de...
Respectar i no discriminar els professionals,
i també les altres persones usuàries del sistema
sanitari.

2. Protecció i promoció
de la salut i prevenció
de la malaltia
Tenim dret a...
Disposar de seguretat ambiental i alimentària
a l’entorn on vivim i rebre una educació
en salut que ens permeti adoptar les mesures
necessàries per protegir i promoure la salut
individual i col·lectiva.
I tenim el deure de...
Contribuir a la cura i la millora del nostre
entorn, vetllar per la nostra salut i la de
les persones que estan sota la nostra
responsabilitat, evitar riscos per a la salut
d’altres persones i fer un bon ús de les mesures
preventives.

3. Accés al sistema sanitari
Tenim dret a...
Accedir als serveis i les prestacions sanitàries
públiques en un temps adequat d’acord
amb criteris clínics, obtenir informació sobre
les prestacions del procés d’atenció, escollir
professionals i centres sanitaris en l’atenció
primària, disposar d’informació sobre els temps
d’espera i accedir a una segona opinió en casos
d’especial transcendència.
I tenim el deure de...
Utilitzar de manera responsable les
instal·lacions i els serveis sanitaris, així com
respectar els horaris programats i les normes
dels centres on ens atenen.

4. Intimitat
i confidencialitat

6. Informació sanitària,
documentació clínica i TIC

8. Constitució genètica
de la persona

Tenim dret a...
Preservar la nostra privacitat i intimitat en
l’atenció, la confidencialitat de la informació
i la nostra llibertat ideològica i religiosa.

Tenim dret a...
Disposar de la nostra informació sanitària
de manera integrada, completa i segura.
Rebre assessorament i recomanacions sobre
la informació sanitària disponible a la xarxa.

Tenim dret a...
La confidencialitat de la informació del nostre
genoma, gaudir dels avantatges derivats de les
noves tecnologies genètiques i ser informats
de les troballes inesperades derivades de
proves genètiques.

I tenim el deure de...
Respectar la intimitat i la confidencialitat de
les altres persones i la seva llibertat ideològica
i religiosa.

5. Autonomia i presa
de decisions
Tenim dret a...
Disposar de tota la informació i el suport
necessaris per garantir la dignitat i l’autonomia
en la presa de decisions respecte del procés
d’atenció, per planificar les decisions
anticipades i per poder viure el procés de final
de vida d’acord amb el nostre concepte
de dignitat.
I tenim el deure de...
Coresponsabilitzar-nos del nostre procés
assistencial i del d’aquelles persones que
representem legalment, consensuant les
decisions en cas de discrepàncies.

Podeu consultar la versió íntegra de la
Carta de drets i deures de la ciutadania en
relació amb la salut i l’atenció sanitària a
canalsalut.gencat.cat

I tenim el deure de...
Facilitar informació veraç sobre les nostres
dades i fer un ús responsable de les noves
tecnologies en relació amb la salut i el sistema
sanitari.

7. Qualitat i seguretat
del sistema
Tenim dret a...
Rebre una atenció sanitària de qualitat
que garanteixi la continuïtat assistencial i
la seguretat clínica i personal, com també a
conèixer els medicaments i productes del
pla de medicació, les preparacions de teixits
i mostres biològiques i el nivell de qualitat
dels centres assistencials.
I tenim el deure de...
Facilitar l’actualització de dades de la història
clínica i la correcta revisió del tractament,
utilitzar correctament les prestacions i
identificar-nos mitjançant la documentació
requerida per garantir la nostra seguretat
clínica.
Per a més informació

9. Investigació
i experimentació
Tenim dret a...
Participar en projectes de recerca, no serne exclosos, rebre’n la informació, donar-hi
consentiment previ, així com a conèixer el
retorn de les investigacions i les iniciatives
d’innovació del procés assistencial.
I tenim el deure de...
Complir les responsabilitats acceptades que
es deriven de la participació en un projecte de
recerca.

10. Participació
Tenim dret a...
Expressar l’opinió sobre el sistema sanitari
i participar-hi com a agents actius, tant en el
marc assistencial com de la investigació.
I tenim el deure de...
Conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats
per exercir una participació responsable i amb
representativitat col·lectiva.

III.7 Nova carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

NOVA CARTA DE

Drets
i
deures
de la ciutadania en relació amb

DE

si
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CARTA
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i
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e
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’
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l
itàr
san

la salut i l’atenció sanitària
	Dóna resposta
a l’actual marc social
i tecnològic

Dignitat de
la persona

S’inspira en el
model sanitari
centrat en la
persona.

Actualitza la Carta
de drets i deures de
2001, d’acord amb els
canvis socials i ètics
i els avenços mèdics
i tecnològics.

5 principis
orientadors

Compromís
cívic

Igualtat
de les
persones

Accés a la
informació
i el coneixement
en salut

La nova Carta promou
una ciutadania més
activa, més autònoma
i més coresponsable
amb la seva pròpia
salut.

62 drets i 28 deures en relació amb 10 àmbits
Equitat i nodiscriminació
de les persones

Protecció
i promoció
de la salut
i prevenció de
la malaltia

Accés al sistema
sanitari

Intimitat i
confidencialitat

Autonomia
i presa de
decisions

Informació
sanitària,
documentació
clínica i TIC

Qualitat
i seguretat
del sistema

Constitució
genètica
de la persona

Investigació i
experimentació

Participació

El document íntegre amb els drets i deures d’aquests 10 àmbits de la Carta es pot consultar a canalsalut.gencat.cat

	Promou un nou model de
salut, més centrat en les
necessitats de la persona
Afavoreix la confiança
	
i el compromís entre els
professionals, la ciutadania
i l’Administració
	Més transparència

Llibertat i
autonomia
en la presa
de decisions

