
DUBTES OCTUBRE TRANS 

 

1. Quin és el percentatge més alt: dones trans o homes trans? 

 

A poc a poc, la majoria dels estudis van coincidint que aproximadament hi ha 

una persona trans per cada 1.000. I aquests són només dades de les persones 

trans que s'han fet visibles. I aquí no existeixen percentatges majors o menors 

quant a un sexe o un altre; no hi ha més dones que homes ni a l'inrevés. 

2. Una vegada que s'hagi començat el tractament hormonal s’aconsella 
seguir-lo amb un psicòleg/loga? 

 

 

El psicòleg no és necessari ni abans ni després; és només un recurs del qual 
disposam com qualsevol altra persona. La data del 18 de juny de 2018 quedarà 
en la memòria de moltes persones, i sobretot de les persones trans, com el dia 
en què l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va fer pública la 
despatologització de la transsexualitat. Quedarà enrere, no sense haver deixat 
una trista empremta, un passat marcat pel fet de posar en dubte i qüestionar 
de manera externa les persones trans i el seu dret a rebre atenció sanitària o 
no, d’acord amb les necessitats de cada persona, i condicionat tot això a 
criteris de “persones expertes”. 
 

3. Com se sap en primera persona quan ha finalitzat el "trànsit" per 
complet? 

 

El trànsit “social” és el procés mitjançant el qual la persona passa a ser 

reconeguda socialment d'acord amb la seva identitat sexual. És habitual que 

suposi una modificació del nom i/o la vestimenta, així com dels pronoms 

utilitzats i de les instal·lacions públiques que es troben segregades per sexes. 

Aquest procés el decideix la persona que el du a terme, sense obviar el temps 

dels tràmits burocràtics. 

4. Per què els agrada més l’altre gènere que el seu? 

 

En realitat haurem de parlar d'identitat sexual, sexe psicològic subconscient 

sentit com a propi per cada persona i que la fa autodefinir-se com home o 



dona, o a vegades com les dues o com cap. Cada persona té el dret a expressar 

qui realment és. 

 

5. Hi ha cap diferència entre un travestí, un transsexual o transgènere? 

Quina és la paraula més adequada per a referir-se a una persona 
trans?  
 

 

Transsexualitat: diferència entre el sexe assignat a la persona en el moment del 

seu naixement i la identitat sexual que sent i manifesta. 

Travestí: el tranvestisme és el comportament i la identitat transgèneres en els 

quals una persona, ja sigui home o dona, expressa mitjançant la seva manera 

de vestir un rol de gènere socialment assignat al sexe oposat. Encara que 

íntimament associat a la transsexualitat, el transvestisme no sempre implica, o 

pot implicar, un desig de pertinença al sexe oposat, sinó que simplement pot 

ser una manera de diversió i/o erotisme. 

La forma més adequada de dirigir-se a una persona transgènere és TRANS, ja 

que abasta tot tipus de realitats personals. 

 

6. Hi ha cap metge especialitzat a dur l’historial mèdic de totes les 
etapes que se sofreixen en un canvi de cos d’un nin/nina trans? No 
em referesc al psicòleg. 

 

Encara que ser persona trans no té res a veure amb una condició mèdica, 

algunes persones trans desitgen modificar el seu cos, per a la qual cosa 

necessitarien el servei d'endocrinologia. Podria ser que per diverses causes es 

necessitàs un acompanyament psicològic però, en qualsevol cas, no hi ha una 

persona única d'una especialitat en medicina que faci un seguiment. Cada 

persona trans té les seves pròpies necessitats, per la qual cosa necessitarà una 

mena d'especialista, un altre o cap. 

 

 

7. Hi ha qualque servei públic municipal o autonòmic específic per a 
persones trans? 



Si, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears disposen d'aquest 

servei. 

 

 

8. Crec que a la fi les persones trans ja no estan recollides al DSM-4 de 
trastorns de la personalitat. Podeu explicar com ha estat aquesta 
lluita? Quina importància té per al col·lectiu? El dia de la 
despatologització el mes d'octubre deixarà de celebrar-se? 

 

De moment a la CIE-11  s'han eliminat tots els codis trans específics del capítol 

“Trastorns mentals i del comportament”. D'altra banda, es va incloure el nou 

codi “Incongruència de gènere” al nou capítol núm. 17, “Condicions 

relacionades amb la salut sexual”, amb l'objectiu de facilitar-ne la cobertura 

sanitària. Encara es continua treballant per a canviar el terme incongruència de 

gènere per les seves connotacions patologitzadores. Tot això és un pas 

endavant, però cal continuar. El dia que realment s'aconsegueixi aquesta 

situació es continuarà celebrant, per a festejar una reparació històrica al 

col·lectiu. 

 

9. Problemes administratius per a aquest col·lectiu? 

 

Crec que més que com a problemes es podrien definir com a traves 

administratives a l'hora de fer els canvis legals de documentació. La major 

trava és a l’hora de poder tenir el canvi de sexe als documents, ja que 

actualment la llei exigeix ser major d'edat i dur un parell d'anys de tractament. 

És una de les nostres lluites actuals, 

 

10.Amb quines eines, convenis i/o mitjans es treballa per a ajudar el 
col·lectiu a aconseguir un treball lliure de transfòbia? 

 

Hem de tenir en compte que a Chrysallis Aftm treballam amb i per a menors 

trans. Aquesta tasca es tradueix a facilitar-los tot tipus d'ajudes i suports que 

es detectin en l'àmbit educatiu, sanitari, legal i social. Per això aquestes 



infàncies i adolescències arribaran a l'edat laboral amb totes les seves 

necessitats cobertes com a subjectes de ple dret, integrades en la societat. 

 

 

 

 

 

11.Quin tipus de professionals formau part de Crysallis? Proporcionau 
ajuda psicològica a les persones usuàries que en necessiten? 

 

Chrysallis neix a nivell estatal l'1 de juliol de 2013. Els mesos previs algunes 
famílies de tot l'Estat ens havíem anat trobant a través de les xarxes socials o 
d'associacions de persones transsexuals adultes, i havíem coincidit en diverses 
qüestions. La fonamental era que totes teníem una filla o fill transsexual (les 
identitats no binàries varen trigar una mica més a aparèixer) i necessitàvem 
respostes que no trobàvem. Ni la legislació existent ni les administracions 
tenien en compte la nostra realitat, la resposta que rebíem per part dels 
professionals no ens satisfeia (en nombrosíssimes ocasions el seu 
desconeixement era la causa del sofriment dels nostres infants) i no hi havia 
col·lectius similars que hi fessin feina. No estàvem disposades que visquessin 
una infància i una joventut sense que la seva identitat sexual fos reconeguda i 
va néixer Chrysallis. 
A partir d'aquí vàrem anar adquirint coneixements, establint diàlegs amb 
persones transsexuals adultes, generant les nostres pròpies eines, els nostres 
protocols d'acompanyament i actuació, establint aliances entre professionals 
de tots els àmbits i amb altres col·lectius o moviments socials, visibilitzant-nos. 
A mesura que ens visibilitzàrem va anar creixent –i continua– el nombre de 
famílies, la qual cosa va donar lloc a la creació de les diferents associacions 
territorials que permeten treballar tenint en compte les particularitats 
territorials. 
Oferim assessorament a l'àmbit familiar, escolar, sanitari, social, legal… 
 

 

 



 

12.És ben acollit per la resta de la gent? 

 

En la mesura que es visibilitza i s'informa d'una manera senzilla i veraç es va 

notant més acceptació i respecte. A la informació hi ha la clau, ja que el 

desconeixement és la base del rebuig. D'aquí la importància de la feina 

d'informació i visibilització de la realitat de les nostres infàncies i 

adolescències. 

 

 

 

13.Rebeu vexacions quan passejau pel carrer? 

 

A pesar de tota la feina duita a terme des de les associacions, avui dia 

lamentablement sí que es continuen rebent insults al carrer i no només en 

aquest espai; també als centres educatius i/o altres espais on hi hagi persones 

desinformades i poc respectuoses. 

 

14.Una vegada aconseguit que el terme transgènere hagi deixat de ser 
considerat una malaltia mental (increïble que això encara fos així fins 
fa poc), quin seria l'objectiu següent més immediat a assolir com a 
col·lectiu? 

 

Que s'aprovi una llei estatal trans que unifiqui criteris, on no tingui cabuda cap 

mena d'arbitrarietat i on es facin complir lleis i protocols per al benestar social i 

sanitari de les persones trans. 

15.Hi ha cap tipus d'ajuda econòmica per a les despeses de l'operació de 
canvi de sexe? 

 

No és correcta l'expressió “operació de canvi de sexe”. El correcte és “operació 

de reassignació genital” i actualment la cobreix la Seguretat Social, però amb 

moltes dificultats i poques garanties. D'aquí –entre moltes altres coses– la 

importància de l'aprovació d'una llei trans estatal. Es tendeix a confondre el 

terme sexe amb genitals. 



 

16.Per què han de passar per una avaluació psicològica? I és cert que 
també han de passar per una de psiquiàtrica? 

 

És el tema pel qual lluitam; la despatologització, ja que passar per l'avaluació 

d'una persona aliena que validi la nostra identitat és paternalista, és una tutela 

patologitzadora, en definitiva, ja que la persona mateixa és l'única que està 

autoritzada a expressar qui és. És una cosa totalment subjectiva, propia de 

cada persona. 

 

 

17.Quants processos d’hormonament hi ha? 

Vull dir si hi ha fases o una cosa semblant? 
 

Si la persona ho desitja, hi ha blocadors de la pubertat que impedeixen el 

desenvolupament de caràcters sexuals secundaris no desitjats. Superada la 

pubertat, hi ha tractaments hormonals per a cada persona. 

. 

18.Hi ha cap diferència terminològica entre un trans que s'ha operat per 
fer un canvi de sexe i un trans que només se sent identificat amb un 
altre sexe? 

 

Cal insistir de nou que no podem confondre sexe amb genitals. Una operació, 

ja sigui de genitals o de mames, no fa la persona més o menys trans. Tenint en 

compte que el terme trans abasta tot tipus de realitats. 

19.Com duen els pares i les mares que els seus fills o filles els diguin que 
no se senten còmodes amb el seu cos? Com reaccionen? 

No totes les criatures trans senten disconformitat amb el seu cos. 

Bé, aquesta és una pregunta que caldria fer a cadascuna de les famílies, però 

com cada situació que es planteja dins de cada família, hi ha famílies que la 

secunden i hi ha famílies que no ho fan. Per sort, les que arriben a nosaltres 

són famílies que fan costat als seus fills i filles i volen formar-se per a ajudar-los 

en el seu trànsit. 

 



20.Tot el tema de sortir romànticament i sexualment amb persones 
trans és bastant confús... Per exemple, jo secund totalment la 
comunitat trans i accept completament que cadascú sigui del gènere 
del qual se senti, però som lesbiana i sexualment no em veig capaç 
de sortir amb una dona que anteriorment va ser home perquè 
(sexualment) no és el que m'interessa... I sent que en pensar 
d’aquesta manera som trànsfob o una cosa així, i de veritat que no 
ho som, que vull donar-los suport i aquestes coses. 

 

Abans de res cal pensar que les persones no som solament uns genitals, som 
moltíssim més que això. 
No crec que sigui transfòbia decidir quina és la teva orientació sexual i quines 
característiques físiques t'atreuen de les persones amb les quals desitges 
mantenir relacions afectives, romàntiques o sexuals. 
No hem de confondre la identitat sexual (sexe psicològic subconscient sentit 
com a propi de cada persona) amb l'orientació sexual (preferència afectiva i/o 
sexual de la persona per persones de la mateixa o diferent identitat sexual) . 
 

21.Qualque vegada us heu sentit discriminats? 

 

La discriminació existeix a tots els àmbits de la societat; d'aquí ve que encara 

sigui necessari que hi hagi associacions com Chrysallis, que vetlen per 

erradicar-la. 

 

22.Bé, som un al·lot trans, em sent molt còmode en ser tractat com a 
tal, mai em vaig sentir còmode en veure'm amb els cabells llargs i 
que em tractassin com ella (fins i tot plorava moltes vegades per 
això). Al final vaig poder dir qui som i els meus pares em varen donar 
suport, però fins i tot tenc un dubte, sempre veig un al·lot trans a qui 
li agraden les al·lotes o viceversa, però en el meu cas som un al·lot 
trans a qui li agraden els al·lots. No sé si això és rar o és igual de 
normal. 

 

Tens dret com qualsevol altra persona a triar la teva orientació 

sexual, la teva identitat sexual i l'expressió de gènere que vulguis, 

independentment que siguis TRANS o no. 



 


