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En els darrers anys el col·lectiu trans ha anat prenent més visibilitat en l’entorn social i polític 

i el debat sobre els drets trans ha anat en auge. Assistim a un canvi social sobre el fet trans 

que es desenvolupa ràpidament. Aquesta qüestió ha estat històricament tractada des de la 

medicina de manera psiquiatritzant, és en les dos últimes dècades que la lluita pels drets trans 

s’ha enfocat de manera més social, reivindicant la seva despatologització. Des de les 

administracions s’ha hagut d’adaptar el model d’atenció a la salut de les persones trans a les 

necessitats socials del moment. A Catalunya, el Departament de Salut de la Generalitat ha 

implementat un model pioner a l’Estat en el tracte a la salut de les persones trans, encarant-

lo des de la despatologització i cap al model de consentiment informat, que pren forma amb 

el servei d’atenció de Trànsit, ubicat al CAP Numància de Barcelona. En aquest treball es 

pretén analitzar de quina manera ha estat implementat el model, quin imaginari social hi ha 

darrere i quines podrien ser les seves mancances. 

 

La pregunta de recerca de la qual es parteix és “Sobre quin imaginari de gènere s’ha constituït 

el model d’atenció a la salut de les persones trans? En què s’ha traduït a la pràctica?”. A partir 

d’aquesta es plantegen dues hipòtesis. Per una banda, que s’ha intentat construir un nou 

model despatologitzant i, tot i així, aquest segueix sent mèdic i amb una concepció binària del 

gènere. Per una altra, que existeix un decalatge entre discurs i pràctica en el funcionament 

d’aquest nou model d’atenció.  

 

Per aproximar-me a l’objecte d’estudi es fa una aproximació històrica al fet trans, repassant 

l’última meitat de segle XX fins al moment present pel que fa el tracte del fet trans i 

l’homosexualitat. Amb l’ajuda dels autors Guasch i Mas i els seus treballs sobre el tema es 

diferencien tres períodes pel que fa aquest tractament: pre-gay, gay i post-gay, ja que 

històricament s’entén la dissidència sexual i la de gènere com a paral·leles. A més, 

s’introdueix paral·lelament l’evolució dels marcs interpretatius del fet trans, aproximació feta 

per Lucas Platero, teòric trans. A grans trets, podem distingir quatre grans marcs que 

s’entenen cronològicament però poden coexistir en el mateix moment des de diferents 

ideologies: la no existència, l’error sobrevingut, la disfòria de gènere i el de drets trans. En 

relació a això, s’introdueixen també els paradigmes dominants sobre allò trans, anant des del 

caràcter biomèdic, patologitzant i psiquiatritzador que se li ha atorgat des de la medicina fins 

a les teories sobre el biopoder de Foucault (1974) i de la performativitat de Butler (1990).  

 

 



 
 

Per realitzar aquest treball s’ha entrevistat a 7 persones, l’accés a la majoria de les quals s’ha 

fet a partir del Departament de Salut, entitat on he estat cursant les pràctiques externes del 

grau. S’ha entrevistat 3 persones usuàries del servei de Trànsit, 2 persones del Departament 

de Salut relacionades amb l’elaboració del model, 2 doctors que tracten amb persones trans 

i s’ha assistit a una reunió informativa del Servei de Trànsit.   

 

Pel que fa l’anàlisi, s’han analitzat les entrevistes dividint en funció del bloc d’entrevistats i 

dels dos blocs de l’entrevista -el primer sobre el model en sí, el segon sobre l’imaginari de 

gènere i del fet trans-.  

El que s’observa és el següent: l’administració manté un discurs que apela a la 

democratització de l’accés als tractaments hormonals entenent el fet trans d’una manera 

despatologitzadora i entén la importància de l’entorn social en la qüestió. Correspondria a un 

discurs que supera el diagnòstic de disfòria de gènere i que se centra en els drets trans. 

Pel que la fa les persones usuàries, s’entén de manera rellevant que el el fet trans va més 

enllà d’allò mèdic i que trànsit està enfocat, com a servei sanitari que és, de manera mèdica. 

Posen èmfasi en l’accessibilitat d’aquest i com la lluita per la despatologització ha acabat 

ocupant una part important del discurs social i per això s’enfoca encara així.  

En quant al propi servei de trànsit, aquest s’apunta com a pioner per  tractar l’aspecte trans 

de manera ni psiquiàtrica ni patologitzadora. S’exposa com neix de la necessitat de rescatar 

les situacions d’autohormonació i de trencar amb el model biomèdic de les UTIGs. Per altra 

banda, el discurs de la UTIG segueix centrant-se en un paradigma de disfòria de gènere, 

mèdic i no despatologitzador, malgrat la voluntat de presentar-se com el contrari i veu Trànsit 

com un rival massa flexible i poc científic. 

 

En conclusió, a partir de l’anàlisi s’ha arribat als resultats que exposen  com el nou model ha 

estat despatologitzador i despsiquiatritzador de manera pionera i trenca amb les lògiques 

biomèdiques amb què s’havia abordat el fet trans fins el moment. Tot i així, segueix sent un 

model mèdic entenent que atén la salut de les persones trans des d’una perspectiva individual 

i concordant amb el model de salut actual. 

 

 

 

 


