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L’atenció sanitària a les persones trans 

deixarà d’estar basada en un diagnòstic 

psiquiàtric 
El nou model d’atenció a la salut a les persones trans ja no els requerirà d'un diagnòstic 

clínic ni psiquiàtric per sotmetre's a una operació de canvi de sexe. 
 La comunitat trans reivindica un model d’atenció sanitària despatologitzant 
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El Departament ha presentat un pla de xoc on es vol despatologitzar la realitat de les persones trans. 

/ SÒNIA CALVÓ 

A partir d’ara la transsexualitat deixarà de tractar-se com una malaltia a Catalunya. Així ho ha 

anunciat el conseller de Salut, Toni Comín, en la presentació, aquest dilluns, del nou model 

d’atenció a la salut de les persones trans, que ha presentat després que el passat dia 22 se celebrés 

el dia mundial per la despatologització trans. La principal novetat del model presentat és que no 

s’haurà de passar per un diagnòstic clínic ni psicològic per sotmetre’s a una operació de canvi de 

sexe. S’aconsegueix així, una reivindicació històrica, plasmada recentment a través de la Plataforma 

‘TRANSforma la salut’, basada en la despatologització de la transsexualitat. Feia temps que 

proposaven un canvi de paradigma en l’atenció sanitària a les persones transsexuals basat en la 

lliure determinació del gènere i que promogués l’acompanyament per part dels professionals 

sanitaris. “El sistema públic de salut és per a tots i totes i, per ser igualitari, ha de ser sensible a la 

diversitat des de la perspectiva dels drets a les persones”, ha dit Comín. 
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Als anys 90 s’atenia a les persones trans diagnosticant-les d’un trastorn d’identitat de gènere i se’ls 

sotmetia a correcció psiquiàtrica; als 2000 es considerava una disfòria de gènere i se’ls donava un 

tractament hormonal i una reassignació quirúrgica. Ara, el nou model es basa en el fet que no hi 

haurà necessitat de definir ni justificar ni la identitat de gènere ni les preferències sexuals. També 

es vol donar autonomia per prendre decisions a través del consentiment informat i apostar per una 

transició opcional marcada per la persona. 

Un CAP de Barcelona serà el centre de referència 

El CAP Manso de Barcelona serà la primera unitat d’atenció primària que atengui aquests pacients, 

convertint-se en la nova porta d’entrada al sistema, i acollirà la unitat Trànsit, un dels serveis que 

actualment atén les persones trans a Catalunya juntament amb la Unitat d’Identitat i Gènere (UIG) 

de l’Hospital Clínic. La idea és que la unitat del CAP Manso esdevingui  un nou centre de referència 

per a tot el país i un model d’atenció a la salut de les persones trans pioner a tot Europa, segons ha 

explicat el conseller. El projecte està inclòs en el Pla de Salut 2016-2020 i ha estat reforçat amb 

260.000 euros per l’any que ve i més plantilla multidisciplinària. Es vol aconseguir així una millor 

atenció per part dels professionals per acompanyar els pacients d’una manera més afectiva i 

sensibilitzada. 

Aquest nou model s’ha consensuat conjuntament amb plataformes i col·lectiu trans i també amb 

professionals científics i mèdics. Aquests col·lectius es mostren molt a favor del nou pla però han 

demanat que la Unitat d’Identitat i Gènere de l’Hospital Clínic deixi de funcionar perquè “no ha 

tractat amb dignitat i respecte a les persones trans”, ha assegurat el portaveu de la plataforma Nac 

Bremón. La UIG de l’Hospital Clínic havia estat acusada des de TRANSforma la Salut de practicar 

una atenció “patologitzant i molt deficient” en diversos aspectes. 

Davant d’això, el director de l’Hospital Clínic, Josep Maria Campistol –que es trobava present a la 

roda de premsa-, ha demanat disculpes pels “errors comesos i per si han pogut maltractar 

psicològicament algun afectat”. Ha afegit, però, que cal “mirar al futur” i ha ofert col·laboració 

entre l’hospital i el nou pla. Des del Departament han dit que “volen aprofitar l’expertesa en 

operacions quirúrgiques acumulada per l’Hospital Clínic en els darrers anys”, tot i les crítiques que 

han rebut per part del col·lectiu TRANSforma la Salut”. 

Cada any unes 93 persones sol·liciten iniciar el procés de canvi de sexe a través de la sanitat 

pública, i actualment n’hi ha 437 en fase de trànsit. S’espera que amb aquest nou model es 

generi un efecte crida i que gent que estava fent el tractament per la privada canviï a la pública. 

 


