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Viure trans*itant el gènere



Sóc científica i
doctora en física

He exercit la prostitució

Tinc 2 fills 
que cuido

M’he operat de 
vaginoplàstia

No m’he fet ni penso fer-me 
cap operació quirúrgica

L’orientació sexual m’ha
canviat amb la transició de 

gènere

La meva orientació sexual 
ha estat sempre la mateixa

He corregut maratons

No tinc força per fer
cap exercici físic

Sóc precària

Sóc bi

Sóc hetero

Sóc lesbiana

No sé com
seré en 5 anys

Tinc clar des dels
4 anys com seré

Vaig abandonar la ESO per 
problemes psicològics

Parlo 4 llengües i
toco 2 instruments

Ser trans* vol dir…

No he pogut veure els meus 
fills des de fa 15 anys

M’agrada Bach

M’agrada Rosalía

M’han agredit
físicament

No m’han agredit
físicament



Només sé una cosa: que no sé res

ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα

Sòcrates, s. V a.C.

Les persones trans som tan diverses com les persones cisgènere… 

essent unes 1000 vegades menys nombroses

Ser trans no pressuposa:

• Sexe

• Orientació sexual

• Ètnia

• Religió

• Posició socio-econòmica

• Idees polítiques

• Estat psicològic

• Model familiar

• Altura, pes, vellositat, etc

• Coeficient intel·lectual

• Estat de salut física

• Edat

• Gustos musicals

• Estètica

• Expressió de gènere

• Estat de salut física

• Habilitats psicomotrius

• Ploma

…d’una persona quan diu que és trans*



Sexe NO és gènere!

Possibles criteris pel sexe….

• Anatomia

• Genotip

• Nivells hormonals

• Gònades

Criteris pel gènere….

• …

• …

• …

• …la teva identitat

Mascle/femella

(… i…)

Home/dona

(… i…)



De qui és el meu gènere?

Com tractem la gent que vol fer
seu el gènere?



Marcs interpretatius mèdico-legals del fet trans*

Lucas Platero: Transexualidad y agenda política: una historia de (dis)continuidades y patologización (2009)

Marc interpretatiu Mirada mèdico-legal del fet trans*

1 No-existència
(repressió)

• No es contempla el fet trans
• Repressió

2 Error sobrevingut • El fet trans és un error biològic individual
• Cal corregir-lo mèdicament

3 Disfòria de gènere • El fet trans és una patologia
• Demana atenció mèdica
• Problema estructural que provoca 

discriminació

4 Drets trans (drets humà)
(encara) no reconegut 

legalment

• El fet trans és diversitat humana
• El gènere és autodeterminat per la persona
• El no-binarisme existeix



Activisme trans*

Època Moviments socials

1 Franquisme
1970

• Moviment d’alliberament gai clandestí
• FAGC (1975)
• Primera manifestació alliberament LGTBI (1977)

2 1980’s
1990’s

• Assassinat nazi de Sonia Rescalvo (1991)
• Primers col·lectius trans (CTC, ATC..)
• Focus en protecció legal i salut

3 2000’s • Primeres col·lectius per la despatologització (2007)
• STOP Pathologization (2007)
• Jornades Feministes de Granada (2009)

4 2010’s • Moviments trans* amb voluntat política: FELGTB, 
Plat. Trans, Generem, Chrysallis (2015)

• Plataforma Trans*Forma la Salut (2016)
• Avanços polítics i resistència política
• Centralitat en el debat, focus en aspectes socials



Època Polítiques públiques

1 Franquisme
1970

• Ley de vagos y maleantes (fins 1970)
• Ley Peligrosidad Social (fins 1979)

2 1980’s
1990’s

• DSM-III inclou transsexualitat (1980)
• Despenalització cirurgies genitals (1983)
• Hospital clínic (1986)
• DSM-IV (1994) → trastorn identitat de gènere
• UTIG Andalusia (1999)

3 2000’s • Llei 03/2007 sobre canvi registral
• Matrimoni igualitari
• UTIG Catalunya 2006-2008

4 2010’s • Creació unitat Trànsit (2012)
• Model de salut despatologitzat (2017)
• Molts pedaços, a esperes de la despatologització
• CIE-11: Incongruència de gènere (2018)

Polítiques públiques sobre el fet trans*



CIE 11

International 
classification of diseases

ICD11

www.who.int/classifications/icd/en/

icd.who.int
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https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885




"Finally, we present a novel finding of  Grey matter volume alterations in 

the insula in the two independent TW (transgender women) groups, 

which may be a characteristic of  TW. These alterations in the insula could 

be related to the neural network of  body perception and may reflect the 

distress that accompanies gender dysphoria.“

“…cisgender individuals [are used] as healthy controls."



"In conclusion, the present findings support the idea of  a distinction and partial 

overlap between the neurobiology underlying sexual orientation and transgenderism. 

Moreover, the observed right-hemisphere differences between the transgender groups 

and cisgender controls, also after taking into account sexual orientation, specifically in 

the inferior fronto-occipital fasciculus further emphasize that the signature of  gender 

disphoria is related to self-processing and the experience of  body ownership.“







Aristòtil,  s IV AC

Ptolomeu,  s. II AC



Copèrnic,  s XVI



Kepler-Newton,  s. XVII

Einstein,  s. XX



HomeDona

Model binari de 
sexe-gènere

Qui s’adapta a qui en el gènere,
el marc teòric o la observació?





Gènere i anatomia NO casen…



CIE 11

icd.who.int

International 
classification of diseases



CIE 11

International 
classification of diseases

ICD11

icd.who.int



• Públic i gratuït perquè el fet trans no té classe social
i la salut és un dret

• Per a menors, adults i gent gran

• No binari i respectuós amb la identitat personal

• Obert perquè les identitats de gènere són dinàmiques

• Integral i social, perquè ha de donar resposta a la integració social de la persona

• No tutelar i que acompanyi la persona des de la seva autonomia

• No capacitista sinó inclusiu

• Universal perquè no importa la trajectòria personal, àmbit laboral, diversitats 
funcionals, classe social o estat migratori

Principis del nou model d’atenció a la salut
de les persones trans*



Model d’atenció a la salut de les persones trans* 
actual (10 nov 2017)

canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/serveis_datencio_a_la_salut/altres_serveis/Atencio_persones_trans-/



• No binari i respectuós amb la identitat personal

• Integral i social, perquè ha de donar resposta a la integració social de la persona

(Algunes) implicacions del model



En salut i en tots els àmbits, cal inclusió!

Cal que les lleis incloguin el fet trans, no només que una llei ens integri

• Reproducció assistida (homes i NB trans)
• Violència de gènere (dones i NB trans)



Bases del model patologitzador

Binarisme home/dona

Determinisme de gènere

Tutela en el recorregut vital

Capacitisme

Lectura primària de la natura

Prejudici

Cànon de bellesa imposat

Motxilles addicionals

Nínxols de vida
Interviu n. 907, 16 set 1993



Binarisme home/dona

Determinisme de gènere

Tutela en el recorregut vital

Capacitisme

Lectura primària de la natura

Prejudici

Cànon de bellesa imposat

Motxilles addicionals

Nínxols de vida

Bases del masclisme

Guía de la buena esposa (1953)



31Quanta vida existeix a l’univers? Quants planetes hi ha?
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