
Els poli cs i alguns ac vistes trans devant del Congreso per fer‐se una foto de 
record el dia de la presentació de la Llei Trans per part d'ERC, JxC, CUP, 
Compromís, Mas Pais‐EQUO i Nueva Canarias

Malgrat l'eufòria inicial i tenir un suport previsible ampli, doncs era també el 
text de Podemos i similar al presentat el 2019 pel PSOE, 

(con nua a pàgina 4)

¿Borrado de la mujer?

Mentre es discutia la "llei Trans" al Congreso, fora 
de l'hemicicle es manifestaven grups de dones 
advertint contra "el borrado de la mujer". 
Representa un punt àlgid d'una campanya 
realitzada per un colꞏlectiu de dones, molt presents 
a Espanya, en contra del que s'anomena 
"autodeterminació de gènere".

L'autodeterminació de gènere es que la pròpia 
persona digui de quin gènere es considera. Ho fa 
davant l'administració, per exemple el registre civil, 
i aquest es limitaria a anotar el canvi de gènere, i 
de nom si s'escau, modificantse a partir d'aquí 
l'estatus legal de la persona que seria tractada per 
la societat i les administracions d'acord amb la 
identitat que diu manifestar.

El tràmit proposat és senzill i efectiu, sense 
burocràcia ni complicats testimonis de no es sap 
ben bé què, sense tuteles externes a la pròpia 
persona, ni d'autoritats, ni de panells d'experts o 
professionals de qualsevol tipus, ni res de res. 
S'encaixa així els darrers posicionaments 
europeus, jurídics i de molts experts que entenen 
que la identitat es un dels dits drets "primeríssims" 
que son la moll de l’os de la personalitat de la 
persona, i com a tal protegida per les lleis i les 
Constitucions

En la comunitat trans a aquestes dones contraries 
als nostres drets se les sol anomenar TERF que 
es podria considerar despectiu, tot i que de fet 
només és un acrònim. Les sigles en anglès de 
"TransExclusionary Radical 
Feminist" per "Feminista 
Radical Trans excloent", de fet 
només una descripció. Però a 
Espanya la contestació contra 
la llei trans ha aplegat un 
públic més ampli de dones que 
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Editorial

Tens a les teves mans el primer número de la nostra revista. Per a nosaltres es tracta d'una fita molt important perquè ens 
dona una veu pública que no teníem i ens permet presentar‐nos millor davant de la societat, tot expossant el nostre parer, 
no cies i fets que probablement no mereixin l'atenció dels grans mitjans de comunicació. 

Ens ve una mica gran, peò tots i totes estem il∙lussionats amb aquest projecte que esperem sigui del vostre 
grat.

Amb el millor ànim, doncs, llarga vida a aquesta publicació!.

Rosa Maristany
Directora

Natàlia Parés Vives
(continua a pàgina 3)
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(ve de la pàgina 1)
el cert es que la càmara va descartar la seva tramitació amb els vots en contra del PP, VOX i abstencions de PSOE i PODEMOS.

PSOE i PODEMOS han treballat de valent per consensuar una llei "acceptable" pels col∙lec us i sota les presions dels grups de la dreta 

polí ca i "feministes" biologicistes, terfas o directament contraries a qualsevol qües onament de la iden tat sexual convencional. També 

enfront de l'emprenyamenta dels col∙lec us trans que consideren, amb raó, que les dilacions i renúncies son discriminació i transfobia 

envers les persones trans. L'objec u sembla ser tenir acord abans del 28J, cosa que no serà del tot així.

El PSOE, com d'altres vegades, hauria negociat a totes bandes, atenent als col∙lec us, als seus especialistes i a PODEMOS que volia veure 

coronada amb exit la seva llei i els principis que recollia.

Es posible que quan aquesta revista ja s'hagi ul mat coneguem en pocs dies la llei que proposará el "gobierno", Ara només podem atendre 

al que ens diuen i creuar els dits per a que finalment sur  una llei digna de les aspiracions del col∙lec u, corregint les pifies de la llei de 

2007, la tutel∙la médica i judicial de les persones trans, facilitant la vida als menors i permetent que per fi es restauri la dignitat a la que 

tota persona te dret pel simple fet de ser‐ho. El tema de la llei serà objecte de diferents ar cles en aquesta revista, i probablement en 

properes edicions, com no podia ser d'altra manera.



les pròpiament TERF, doncs un sector 
del feminisme, si es pot dir que son 
feministes, veu un problema amb 
l'autodeterminació de gènere que faria 
perillar les lleis de discriminació positiva 
envers la dona, com son la llei de 
violència de gènere o la llei d'igualtat.

Personalment veig difícil que una llei 
qualsevol pugui esborrar un colꞏlectiu. 
Per exemple, nosaltres, les persones 
trans, hem estat en la pràctica legal i de 
la justícia, prohibides, perseguides, 
insultades, ignorades, excloses, 
tutelades, en fi, de tot. I encara estem 
aquí reivindicant els nostres drets. 
D'esborrar doncs res de res. Un terme 
desafortunat. Fem perillar la 
discriminació positiva per afavorir 
superar les diferencies seculars entre 
gèneres que es donen a la realitat? Jo 
diria que no.

Llegia d’una feminista estrangera que 
era sorprenent la força que tenia a 
Espanya aquestes posicions trans
excloents i contra l’autodeterminació de 
gènere. Sí d’això n'hi ha arreu, però 
aquí sembla un moviment més 
important o com a mínim més sorollós. 
La seva conclusió era que un cop 
aprovada la llei trans, l’aplicació de la 
mateixa esvairia per sí sola les 
preocupacions d’aquest grup.

Fa pocs dies vam poder llegir un 
“Comunicado” (Comunicado sobre la 
LeyTrans, 14/06/2021 Amelia Valcarcel, 
Alicia Miyares, Angustias Bertomeu, 
Angeles Alvarez, Laura Freixas, Marina 
Gilabert, Rosa Maria RodriguezMagda, 
Victoria Sendón) que despotricava de 
l’autodeterminació. Les signants diuen 
no ser contraries a les trans, menys 
mal. Fa feredat que persones 
aparentment assenyades diguin el que 
han escrit.

A mi em carreguen bastant. Per una 
banda no puc evitar que el discurs 
conciliador, com que t’alliçonen, 
explicant lo raonables de les seves 
posicions, em crida. Intento comprendre 
els seus arguments i reflexionarhi. Però 
trobo que els dits raonaments no son 
tals sinó desinformació, incultura (en la 
meva opinió) i l’expressió de mentalitats 
potser comprensibles fa uns segles, 
però molt xocants en el S.XX i no 
diguem en el S.XXI en que la tècnica i 
els coneixements científics han superat 
de llarg la genitalitat de “los niños tienen 
pene...” per a que entenguem què es el 
sexe.

Em permeto citar un punt del manifiesto, 
l’1, i es que no tinc estomac per a més. 
M’he quedat encallada, per intentar 
racionalitzar una postura.

“1) El sexo es una realidad biològica 
inmutable. El cambio de sexo registral, 
tal como lo regula la ley 3/2007, que 
permite substituir, en el Registro, una 
realidad empíricamente observable por 
una ficción, es y debe seguir siendo una 
excepción jurídica, justificada por una 
disfòria o incogruencia de genero 
certificada por profesionales.” (els 
subratllats son meus)

Avui en dia, en que la ciència qüestiona 
la realitat que vivim, a nivell físic, on 
sabem que allò que experimentem no 
es correspon a “tota” la realitat, existint 
forces invisibles que ens afecten, 
freqüències de so, llum i energia que els 
nostres sentits no “veuen”. En que les 
dimensions de l’espai es controvertida i 
es parla de molts univers, moltes 
dimensions,  o de que fins i tot la nostra 
percepció del temps es merament una 
percepció...

En un moment en que es qüestiona la 
mateixa concepció científica del ser, de 
la consciència, de la personalitat, 
d’irrupció de la intelꞏligència artificial, 
quan ja es parla d’alterar tècnicament el 
cos humà, interfases personamàquina, 
de millorar biològicament les 
prestacions que tenim, etc., etc. I 
aquestes lluminàries troglodítiques ens 
surten amb “el sexo biológico es 
inmutable”. Deu meu! Per respecte no 
m’atreveixo a dir res.

A la revista BSTc, num.2, publicàvem 
l’any 2000 (generfebrer) un article de la 
Dra. Sara Seldon, traduït al castellà, “An 
Open Letter to Physicians” que va 
escriure al 1991. L’autora, experta en 
l’abordatge de persones transsexuals 
afirmava que “su problema (el dels 
transsexuals) es biológico más que 
psicológico”. L’article feia una descripció 
de com el sexe no es una cosa única en 
la biologia de la persona sinó que era 
quelcom complex que de fet representa 
un procés. Procès que experimenta 

moltes variacions de la norma que son 
també, diem nosaltres, norma en sí. 
Exposava la seva opinió sobre les 
troballes de la neurociència al voltant 
del dimorfisme sexual cerebral i com la 
població trans femenina era de fet, al 
menys en les parts analitzades, 
sexualment femenina, fins i tot abans de 
qualsevol teràpia hormonal.

Hi ha estudis relativament actuals i de la 
mateixa UNED, així que no son tan 
inaccessibles per les seguidores del 
manifiesto que abunden en aquesta 
línia. Es com es pot veure un tema 
complex el de la veritable natura de les 
persones trans. Ja sabem que les del 
"Manifiesto", en general, son gent de 
lletres, però llegir i sortir del propi 
“closet”, de la zona segura, es una 
practica aconsellable. No es pot tenir 
una concepció filosòfica del mon tan 
arcaica.

Si aquestes persones creuen que els 
seus interessos polítics i partidistes 
estan per sobre dels drets de les 
persones transsexuals, s’equivoquen. Si 
hi troben algun problema en qualsevol 
llei, doncs que l’arreglin i llestos, però 
que no ens vinguin amb supeditacions 
dels nostres drets a les seves histories 
psicoanalítiques.

Que combreguin a la mateixa taula 
l'extrema dreta de VOX, del PP, del 
PSOE i personalitats i organitzacions 
feministes, a qui ara veiem amb uns 
altres ulls, es molt preocupant pel 
feminisme. Qui nega el dret al propi cos, 
l'avortament, l'anticoncepció,  
l'equiparació salarial de la dona, la 
violència de gènere que es disfressa de 
conflicte domèstic, etc., com pot 
compartir valoració sobre els drets de 
les persones trans amb part del 
feminisme? Que s'ho facin mirar...

Encara que es disfressi la transfobia 
d'argot intelꞏlectual i jurídic no supera la 
credibilitat que proporcionen els fets que 
son fotuts de desmentir. A l'actualitat hi 
ha diferents països i comunitats 
autonòmiques a Espanya que es 
regulen pel mateix principi....I encara hi 
ha dones i no han succeït les 
catàstrofes que s'anunciaven des de 
megàfons histèrics i la incomprensió 
sectària.

De tota manera, la discussió sobre la llei 
trans i l’experiència dels països on ja 
s’ha aplicat l’autodeterminació, doncs 
no s’ha inventat aquí, ens aporta 
exemples i critiques que cal analitzar. 
Per la meva manera de ser que 

Encara que es disfressi la 
transfobia d'argot intelꞏlectual 

i jurídic...
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m’agrada cercar els conflictes més 
amagats, no podia passar per alt 
aquests casos.

Primer cas. Va passar a Argentina. Un 
home CIS, suposem, va descobrir que 
allà les dones es jubilen abans que els 
homes i va veure en l’autodeterminació 
una oportunitat per a una persona 
espavilada com ell. Com que 
l’autodeterminació no exigeix ni cirurgia, 
diagnòstic, hormones, ni res, només la 
teva declaració, la va fer. Va dir sentirse 
una dona. Dit i fet. Obté el canvi de sexe 
legal, es jubila abans, cobra la pensió i 
ben content que es queda.

Que tenim aquí? Un canvi de sexe 
possible per la llei i per la discriminació 
que afavoreix la jubilació de la dona 
abans que la dels homes. No es un cas 
genial? Sempre havíem pensat que les 
barreres en els homes de la seva 
masculinitat eren insuperables i vet aquí 
que per uns calerets, hi ha qui se les 
salta. “Lo que sea por la pasta”.

Però la història no va acabar aquí. I es 
que tan espavilada potser no era 
aquesta persona. Un cop arribada l’edat 
de jubilació masculina va pensar que no 
li feia falta ser dona i va demanar de nou 
el canvi de sexe d’acord amb la llei. 
Imaginem que el va tenir, però també 
una demanda de que retornés tots els 
calés que havia cobrat indegudament 
mes interessos.

I es que l’autodeterminació i l’expressió 
lliure de la pròpia voluntat no cobreix la 
mentira o l’engany. No ets dona per que 
ho diguis. Ho ets, t’hi sents, ho dius i se’t 
reconeix. Si realment no t’hi sents, no ho 
ets, no ho eres, i havies actuat amb frau 
de llei, no valia el canvi, va ser una 
estafa i prou. Pert tant, sense 
conseqüències per a les arques 
públiques.

Un segon cas, bastant desagradable, es 
va produir a Anglaterra i ilꞏlustraria els 
pitjors temors de les opositores a 
l’autodeterminació de gènere en estar 
relacionat amb la VdG (Violència de 
gènere) i els abusos sexuals. El tracte 
envers abusadors i violadors.

El protagonista, agafeuvos a algun lloc 
per no caure del xoc, es un home 
violador, sense el “presuntamente”. 
Quan ha d'ingressar a presó (quan 
abans?), demana el canvi d'identitat 
perquè diu es sent una dona. Fins i tot, 
imagino, argumentaria que el seu 
comportament era degut a que en negar 
la seva pròpia identitat es comportava 
de forma violenta i destructiva...Ho veig 
com si estigués escrivint una novelꞏla. 
Les autoritats penitenciaries accepten el 
canvi que es immediat i l'ingressen a un 

mòdul de dones. Allí el violador fa l'agost 
i agredeix a tothom que troba per que 
amb tanta proximitat, senzillament, no 
es pot contenir, ni tan sols una miqueta, 
pel que es veu.

Però el més sorprenent es que és una 
història real, succeïda com dic a 
Anglaterra. Però, anem a pams. Jo pel 
que sé i he conegut en la meva 
experiència personal, no fabulada, la 
realitat es justament la situació contraria. 
Noies trans ingressades a presons 
masculines i sotmeses a violacions i 
vexacions. O vivint la condemna en 
aïllament, que es una crueltat, per 
evitarne les agressions.

Anem a dir ara que si ets trans i no tens 
una pinta femenina a l’ús, o no estàs 
operada i sense penis, hauries d’anar a 
una presó d’homes? Això es una cosa 
aberrant i que a Catalunya senzillament 
seria ilꞏlegal en aquest moment. Aquesta 
no pot ser la via per atendre el cas que 
hem descrit.

Per poc que coneguis com funcionen els 
tribunals, on hi ha molta gent i 
estaments que diuen la seva per la 
mínima cosa que afecta als 
condemnats, no em faran creure que el 
cas que hem descrit no te 
responsabilitats concretes, de 
negligència, en el responsable o 
responsables del centre penitenciari, en 
el jutge i fiscal de vigilància 
penitenciaria, en el jutge sentenciador... 
Au vinga! Potser algú va gaudir 
violentant les dones preses en provocar 
una situació explosiva.

Però tot i així, aquest individu que deu 
ser una peça per estudiar, va acabar 
molt malament. Els jutges potser 
avergonyits per les seves decisions 
prèvies el van condemnar per les noves 
agressions a "cadena perpetua", dient 
que "era un monstre que devia ser 
apartat de la societat".

Aquesta historia es molt estranya i 
demostraria la insensibilitat dels 
estaments judicials amb la seguretat de 
les dones, siguin trans o no. Aquesta es 
la meva conclusió. Es un cas que fa de 
molt mal generalitzar. Imagineu una 
dona canibal. Es un exemple. M'estan 
dient que la possarien amb la resta de 
preses sense precaucions per a 
proporcionarli la manduca? No, es clar. 
Doncs ja està.

En alguns països on hi ha 
l’autodeterminació de gènere es temia 
que hi hagueren moltes solꞏlicituds 
sabotejadores amb la única finalitat de 
posar en crisi al sistema. De moment no 
ha passat. O sigui que els fets no 
semblen justificar els temors previs a 

l’autodeterminació. El colꞏlectiu trans viu 
una mica millor i el mon no ha 
colꞏlapsat.

Per acabar m’agradaria parlar d’un tema 
que la llei trans proposta toca nomes de 
puntetes, el del futur del sexe legal i 
l’actualitat del sexe no binari. M’explico. 

Cada cop hi ha mes persones que 
pensen que el sexe, o gènere si es 
prefereix, no hauria de ser una qüestió 
d’estat, figurar en els documents 
d’identitat, ser en canvi una cosa 
personal, com la professió que ja no 
figura al DNI. 

Per arrodonirho, de forma emergent 
tenim identitats que no es senten 
encaixar en cap sexegènere però que 
tampoc es defineixen com un tercer 
sexe. A aquestes persones elshi aniria 
bé que el DNI i el seu registre civil, els 
seus documents personals, no els 
estiguessin contrariant contínuament.

Ja sabem que ara per ara es un tema 
que pels nostres polítics potser es 
massa. Si elshi ha costat tant abordar el 
tema trans i encara no l’acaben 
d’encaixar en tants d’anys què podem 
esperar del sexe no binari?

Però tot i així, la llei trans o la de drets 
LGTBI+ podria tenir en compte les 
seves necessitats més immediates per 
tal de permetre que en el anar avançant 
de la societat, les seves vides 
quotidianes siguin més satisfactòries i 
fàcils. No es tan difícil i en tenen dret. 
Només cal no ser tan tanoca i obrir una 
finestra per a l’expressió de gènere en el 
Registre i documentació individual.

Que tot ha de costar temps i llàgrimes? 
Què no es poden fer modificacions 
legals només perquè sigui just? Que 
escoltin als colꞏlectius interessats i que 
actuïn en conseqüència!.
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La Importància de Ser 
Petita reflexió personal.

Diuen que la importància de ser està en l’essència i en la realitat d’un mateix. Si mirem al nostre 
voltant veurem que hi ha tantes realitats com persones, infants, joves adults, ancians, tots 
diferents. 

Estem envoltats d’una gran diversitat, i orgulloses diem que la riquesa de la nostra societat rau en 
aquesta diversitat.

Diversitat, Llibertat  i Respecte, paraules que han d’anar unides, per tal que cada un de nosaltres 
pugui exercir plenament el dret a ser, la importància de ser un mateix, de mostrarse al mon tal i 
com és, es sent i es vol mostrar.

Els nostres barris, les nostres escoles, instituts, son una mostra d’aquesta diversitat que ens 
envolta. 

El nens i nenes son en essència éssers que venen al mon sense cap perjudici, sense cap 
complex. Som els adults qui els fem partícips i els mostrem la intolerància els perjudicis,  la 
exclusió.

Els darrers anys les polítiques educatives han donat un tomb i s’han obert a noves maneres 
d’ensenyar i aprendre, han inclòs la diversitat sexual i de gènere en el seu currículum i de moltes 
maneres en seu dia a dia.

Parlem amb els i les joves i veiem com es relacionen sense donar importància a les diferències 
entre ells i elles.  

El fet d’aquesta obertura dels centres educatius ha estat i es cabdal, poder aprendre i conèixer 
les diferents realitats, des de la igualtat, el respecte i la llibertat.

Encara hi ha molta feina per fer, cal avançar mes, aconseguir la simbiosi amb les famílies, amb 
l’entorn, amb les administracions. Perquè l’escola, l’institut son importants, però també ho és  
l’entorn on ens movem cada dia.

Llegim els diaris i veiem les notícies, i ens adonem que  hi ha una part molt gran de la societat, 
que malgrat la feina i la lluita del nostre dia a dia, cada cop compartida per mes sectors de la 
nostra societat , encara rebutja part d’aquest diversitat, que no la accepta, que no la respecta, 
que no la reconeix.
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Hem d’educar, sí, però també cal donar visibilitat a referents per als nostres joves, cal crear i 
promoure espais de trobada diversos en molts àmbits de la nostra societat, en cultura, en 
educació, en treball. Espais de confluència, de debat, de creativitat, espais per acompanyar als 
nostres infants, joves, on puguin aprendre a ser. 

Tenim la responsabilitat de donar a les noves generacions un mon millor del que nosaltres hem 
trobar. I això també inclou un mon mes respectuós, mes obert,  lliure de violències, lliure de 
intolerància.  Un mon on la importància de ser pugui ser expressada sense pors, sense perjudicis, 
en llibertat i amb respecte.

Susana Canet Ignés
Ex Presidenta Territorial de aFFaC al Baix Llobregat
Activista educativa.
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Què és el sexe no binari?

No solsament el gènere pot tenir diferents expressions, més 
enllà del binarisme homedona, sinó que també el sexe es en 
sentit estricte no binari.

Solem pensar en el sexe com una cosa condicionada pel 
propi físic, la nostra biologia, i això es utilitzat en 
l'argumentació trans excloent per dir que només hi ha dos 
sexes. Però la veritat es que moltes dones i homes no 
encaixen biològicament en els estandars binaris.  Moltes 
variables fisiològiques "de gènere" tenen valors creuats en ambdós sexes... Per exemple, el cas 
de l'atleta sudafricana Caster Semenya que va ser obligada a disminuir els seus nivells hormonals 
naturals, alts en testosterona, per competir amb d'altres dones en carreres.

Sí físicament no som tant binaris com predica el conservadurisme què podem dir de l'expressió de 
gènere, quelcom teoricament cultural i subjecte a la nostra llibertat? Perquè una persona s'ha de 
sotmetre al binarisme dels comportaments i veure's impedit de fluctuar o ser nobinari, si es sent 
d'aquesta manera?

Les lleis, encorsetant de forma binaria sexe i gènere impedeixen que la societat pugui evolucionar 
de forma natural a una major comprensió i acceptació de les identitats trans i no binaries. Les 
noves generacions estan canviant i el feminisme no ha de ser el bloquejador d'aquests canvis.

Jamie Shuoe i la seva parella. Primera 
persona No Binaria en veure's reconeguda 

als EUA

No soc un home. No soc una dona (Jamie Shuoe)
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Aurora Huerga de CCOO ens escriu
CCOO lleva años trabajando para garan zar los derechos sociales y laborales de las personas LGTBI+. La igualdad 
efec va, el respeto, la dignidad y la libertad individual son derechos humanos adquiridos e inamovibles para 
todas las personas. Nuestro obje vo fundamental es el de comba r la discriminaciónel acoso, el rechazo directo 
o indirecto y la violencia, especialmente en el ámbito laboral. No se puede permi r que se menoscaben los 
derechos de ninguna persona, en especial de las más vulnerables.

A tenor de los estudios existentes, las personas LGTBI presentan muchas dificultades para acceder a un puesto 
de trabajo, especialmente las personas trans.

Dada la especificidad de su situación es especialmente relevante la necesidad de acometer una ley que equipare 
sus derechos laborales y dé cobertura a la negociación de amplias medidas laborales que les facilite el acceso y  
el mantenimiento del empleo, y luche contra las discriminaciones y/o situaciones de acoso que se dan en la 
actualidad.

La invisibilidad es el caldo de cul vo perfecto para las ac tudes LGTBI+ fobia en el trabajo, así como un aumento 
de estados de ansiedad, inseguridad e incluso mayor riesgo de gran estrés para quienes la sufren.

Los datos nos dicen que un 60% de las personas trans, han sufrido discriminación en la búsqueda de un empleo, 
es por ello que planteamos  el curriculum ciego,  que sean  solo y exclusivamente en base a conocimientos y 
experiencia.

Desde CCOO, estamos introduciendo clausulas en la negociación colec va para no solo mejorar las condiciones 
de trabajo, como ejemplo el convenio colec vo de Cueros, Marroquinería y similares de Catalunya, en el ar culo 
3, se dice textualmente “ Todas las referencias del presente Convenio Colec vo al término persona trabajadora 
se entenderán efectuadas indis ntamente a la persona hombre, mujer o transgenero”. El art. 69 incluye 
cláusulas especificas para el colec vo LGTBI como considerar la LGTBIfobia como riesgo psicosocial y con ello 
poder establecer actuaciones para prevenir el acoso laboral por orientación sexual, iden dad y/o expresión de 
género, así como permisos para asistencia a consulta médica para recibir tratamientos de reasignación de sexo y 
para la realización de los trámites necesarios para la reasignación de sexo. 

CCOO , queremos intervenir en todos los ámbitos para que todas las personas puedan desarrollarse en igualdad 
de condiciones, para ello siempre podeis contar con nuestro sindicato.

Aurora Huerga Barquin

Secretaria de Poli ca Territorial y Migraciones

CCOO Catalunya.
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LA LEY TRANS DE  LOS COLECTIVOS
Presentada por ERC, Mas PaisEQUO, Junts per Catalunya, Compromís
Nueva Canarias, CUP
BOE Madrid, 26/03/2021

La autodeterminación de género

TÍTULO I
Derecho a la identidad de género libremente manifestada

Artículo 5. Derecho a la identidad de género libremente manifestada.

1. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin la necesidad de prueba 
psicológica o médica, en los términos previstos en esta Ley, sin que pueda mediar discriminación 
por razón de edad, sexo, origen racial o étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, expresión 
de género, características sexuales, discapacidad, enfermedad, estado serológico, lengua, clase 
social, migración,situación administrativa o cualquier otra condición personal o social.

b) Al libre desarrollo de la personalidad acorde con su identidad de género y expresión de género.

c) A ser tratada de conformidad a su identidad de género en todos los ámbitos públicos y privados, 
de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

d) A que se respete y proteja su integridad física y psíquica, su intimidad y sus decisiones en 
relación con su identidad de género y expresión de género.

e) A recibir de las Administraciones Públicas una atención integral y adecuada a sus necesidades 
médicas, psicológicas, jurídicas, educativas, sociales, laborales y culturales en lo que respecta al 
esarrollo de su identidad y expresión de género.

f) A que se proteja el ejercicio efectivo de su libertad y a no sufrir discriminación por motivo de 
identidad o expresión de género en todos los ámbitos de la vida.

g) A obtener la rectificación registral de su mención relativa al sexo de acuerdo con lo establecido en 
esta Ley.

h) A instar y obtener la rectificación del nombre y de la mención relativa al sexo en todos los 
registros y documentos administrativos una vez tramitada la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo.

Actualización:

Parece ser, según informa el Ministerio de Igualdad a los colectivos, que este título sufrirá alguna 
importante modificación, en el sentido de que la manifestación libre de identidad constará de un previo 
paso de declaración y otro posterior, tras tres meses, de confirmación. Ese periodo de "reflexión" o de 
confirmación ha logrado superar algunas reservas sobre la seguridad jurídica de la medida, al evitarse 
eventuales solicitudes caprichosas y/o "interesadas". Con el mes previsible de trámites, nos iremos a 
cuatro meses para que el cambio sea oficial
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Menores trans
TÍTULO II

Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas

Artículo 9. Legitimación.

1. Toda persona de nacionalidad española, mayor de dieciséis años y con capacidad suficiente, 
podrá solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral del sexo.

2. Las personas de entre doce y dieciséis años podrán efectuar la solicitud a través de sus 
representantes legales o por sí mismas con su consentimiento.

3. Los representantes legales de personas menores de doce años o de aquellas con capacidad de
obrar modificada judicialmente, podrán realizar la solicitud de rectificación de la mención registral del 
sexo con la conformidad expresa de las mismas y en beneficio de aquellas.

4. En el supuesto de desacuerdo de los progenitores o tutores, entre si o con la persona menor de
edad o incapacitada, la persona menor de edad o incapacitada podrá efectuar la solicitud a través de
cualquiera de sus representantes legales, o bien se procederá al nombramiento de un defensor judicial 
de conformidad con lo previsto en el artículo 300 del Código Civil.

Actualización:

Por el momento, la previsión es que la autorización para cambio de nombre y sexo sea a   partir de los 14 
años. Para 12 a 14 años habrá que ir al juzgado. Y si los padres no se ponen de acuerdo se nombrará un 
defensor judicial para velar por el menor. PODEMOS pretende, según nos dicen, mantener los tramos de 
edad de la proposición inicial de la ley trans. Habrá que esperar al resultado de la negociación.

Extranjeros

Artículo 18. Adecuación de la documentación de personas extranjeras.

1. Las personas extranjeras con residencia legal en España que no pudieren o no hubieren rectificado 
la mención registral relativa al sexo o el cambio de nombre en su país de origen, siempre que cumplan 
los requisitos de esta Ley, excepto el de estar en posesión de la nacionalidad española, podrán 
interesar la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en la tarjeta de identidad de 
extranjero u otros documentos identificativos o de viaje que les hayan sido expedidos por las 
autoridades españolas, ante la autoridad competente para dicha expedición, de acuerdo con el 
procedimiento que reglamentariamente se determine, a fin de hacerlos corresponder con la identidad 
de género libremente manifestada.

2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por que la 
documentación administrativa reconozca la identidad de género de las personas extranjeras, con 
independencia de su situación administrativa.
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Firma de los grupos parlamentarios que registran 

en el Congreso la LEY TRANS

Sexo no binario (NB)

Artículo 13. Mención relativa al sexo.

1. En los documentos oficiales de identificación, la determinación del sexo se corresponderá con la 
registral.

2. La mención de sexo registral podrá ser elegida entre una de las cuatro opciones: hombre, mujer, 
no binaria o se podrá dejar en blanco.

3. El Ministerio del Interior adoptará las medidas necesarias para que los documentos oficiales de 
identificación recojan las opciones de hombre o mujer, persona no binaria y puedan omitir, a petición 
de la persona interesada, la mención relativa al sexo.
En esos casos, en los documentos oficiales que, de acuerdo con la normativa nacional e internacional,
puedan servir de título de viaje, la determinación del sexo se hará mediante la consignación de la
simbología que corresponda, en el espacio reservado a tal efecto.

Actualización:

En la ley trans se hablaba de "derecho a la expresión de género", la que fuera, como un derecho básico de 
la persona. En al art. 13 se contemplaba no ser tan binario con las opciones de registrar el sexo del 
individuo, permitiendo "No binario" o no poner nada, Mucho nos tememos que todo esto va a "caer". 
Hombre o Mujer, Masculino o Femenino seguirán siendo las únicas opciones legales de ser uno mismo.
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COMENTARIOS A LA LEY TRANS

Por absurdo que pueda parecer, pese a las temibles amenazas contra los par dos del gobierno de boicotearles en los 
actos del Orgullo Gay (28J), seguimos sin una ley propuesta y expuesta a la opinión pública. Sí, no cias las hay, de 
acuerdos de par dos, entre PSOE y PODEMOS, de negociaciones “secretas” con grupos trans. Hasta TransBaix ha hablado 
con quien la ha querido escuchar.

Y finalmente, podría haber una ley que, sin ser la inicial presentada por varias formaciones polí cas, en respuesta de las 
pe ciones de la Plataforma Trans, no diferiría demasiado de ella, al menos en el punto candente de la 
“autodeterminación”. 

Han añadido 3 meses de reflexión, de pausa, de verificación. El/la/xx pide el cambio, ¿de sexo registral, no?. Se anota, 
vuelves al cabo de 3 meses, te reafirmas y listo.

Ese sistema funciona ya en Dinamarca que es pula una pausa de 6 meses para la concesión del cambio. El obje vo es 
asegurar procesos de cambio registral para individuos “estables” en su determinación. Evitar el cambio caprichoso o 
mo vado por algún interés espúreo.

Lo cierto es que, si se busca en Internet, en Dinamarca ya se han dado cuenta de que esa espera no sirve de gran cosa, de 
hecho, de nada, y sólo recarga con un poco más de burocracia a la administración. Pero bienvenido sea el acuerdo si se 
desatasca el tema con esa “reflexión”.

He estado remirando en nuestro pasado, comparando históricamente las posiciones de los colec vos y la de los 
gobiernos, para concluir que todos nos hemos movido mucho de nuestras posiciones. Ahora hace sonrojar nuestra 
cándida aceptación de cosas que ahora consideramos inaceptables. Los gobiernos se han movido, pero menos. Siempre 
resis éndose. ¿Y para qué, me pregunto? Siempre hemos tenido razón nosotras o al menos apuntábamos en la dirección 
correcta y los gobiernos y sus expertos se parapetaban en sandeces.

Ahora, la historia se repite. Menores, iden dades no binarias, extranjeros trans, autodeterminación del género… El 
gobierno al uso parece resis rse a lo obvio e inevitable. Digan lo que digan, no es por seguridad jurídica. Pienso que 
suministran los cambios con cuentagotas para capitalizarlos polí camente cada x años.

La máxima en España es: no hagas hoy lo que puedas dejar para mañana o para pasado mañana. Y así nos va.

NPV

FES TEVA AQUESTA REVISTA!

Aquesta revista pretén ser de tothom, de la gent del Baix. Es una eina 
dels colꞏlectius trans* del Baix i és oberta a totes les expressions de 
gènere. Està feta amb eines de programari lliure i gratuit, disponible a 
Internet. Fins i tot es fàcil trobarhi cursos, manuals, videos de com fer
les servir.

Els grups i persones critiques han d'utilitzar l'expressió escrita, revistes, 
publicacions, videos i altres materials audiovisuals per trencar el 
monopoli de la informació dels que tenen els diners i mitjans per 
coaccionar la vida pública en la direcció dels seus interessos o les 
seves opinions.

Colꞏlabora escrivint articles, fent reportatges, fotografiant actes, amb el 
que creguis oportú, I si et veus en cor, empoderat, empodereuvos i feu 
el vostre medi. Nosaltres us ajudarem!

contacta amb la redacció a: redaccio@transpowerbaix.cat
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Em demana la redactora que li escrigui un article. Ben bé no sabria escollir el contingut, en 
aquests moments estic ja saturada de moltes coses, portem massa temps donant la tralla…

Us explicaré una mica del com vaig conèixer la Natàlia….més 
que res per posar en contexte alló de les històriques i el mèrit 
que tenen.

Moltes vegades he explicat que les meves anades i tornades 
del meu trànsit son el fruit de les pressions rebudes de caire 
social i familiar o inclús la por al desconegut amb la possibilitat 
de perdre tot alló pel que havia lluitat….

Una d´aquestes, el penúltim intent de sortir definitivament del 
armari, va ser precisament quan vaig conèxier per primera 
vegada a la Natàlia Parés Vives.

Havia un telèfon de contacte, prèviament havia trucat al servei d´atenció de l'ajuntament de 
Barcelona on m´havien adreçat al CTC ( Colꞏlectiu de Transsexuals de Catalunya ), el sol fet de 
trucar ja em va portar una mini regresió per si tornava aquesta necessitat imperiosa de ser jo 
mateixa, per la qual vaig guardar i molt ben guardat el telèfon de contacte.

Van passar encara potser sis mesos que no fes un pas més endavant….vaig trucar per fi….

La Natàlia es va posar al telèfon i em va dir…mira ja que per feina no pots venir al local quedem 
a les 09.00h de la nit a la pizzería que hi ha a la Rbla Catalunya quasi cantonada amb Rda San 
Pere…nosaltres sortim del local i pugem a peu passejant per les Rambles…*

Era un dilluns, i encara feia fresca…deuria ser a l´abril més o menys…del 2001 ( crec )

Per a mí va ser un moment alliberador, vaig anar a la pelu, em vaig maquillar, em vaig posar fins i 
tot tacons…vaig anar a la pizzería a les 21.00h tal i com s´em va dir…assentada a la barra del 
bar…suant mars, el rimel em baixava per tot arreu…i per fi, a les 21.30h es presenten el grup del 
CTC amb la Natàlia al capdevant…tú ets la Romi ( feia servir aquest nom ) oi? Sí…vine amb 
nosaltres i sopem juntes….al cap d´una mitja hora em va dir, ara ja no sues oi?

Allà vaig conèixer unes quantes persones més, desde l´Ivan  fins l´Olalla, la Bea Espejo…flipava 
de la bellesa d´aquella dona… que del que parlaven tant ella com la Natàlia no rascava bola, no 
entenia res d´aquell llengüatge…però em sentía segura amb tota aquella penya.

Vaig anar unes quantes reunions més, i vaig fer l´ultima regressió després de valorar molt bé el 
camí que debía de pendre, que sabia que era un camí en fals, però era el que ja coneixia.

Mai vaig oblidar a la Natàlia, amb la seva força, m´identificava amb ella, es tan grandota com o 
soc jo ( potser la guanyo i tot amb embergadura )

Quan vaig sortir definitivament d´aquest armari i em vaig lliurar del captor, el primer va ser buscar 
a qui coneixia. I així ho vaig fer. 

 ARTICLE DE ROSA MARIA MARISTANY
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Es per això que jo n´estic tant agraïda de les persones Trans que van composar el CTC, 
lluitadores, una em va ensenyar el camí, una altre em va arribar a fer, temps després, la 
documentació presentar al jutjat del civil per l´auto favorable del canvi registral de nom i sexe al 
DNI.

La resta, ja la coneixeu..

De tot cor

Rosa Mª Maristany

(*) Passejar per les Rambles amb complerta llibertat ,ara ho veig, era més un desafiament  i 
visibilització del colꞏlectiu Trans en aquella época que merament un passeig.

ELS GRUPS TRANS PRESENTS ALS MUNICIPIS DE CATALUNYA

L'aposta de Trans*Baix Power i Roses de Sant Feliu al igual que d'altres 
organitzacions pel treball als ajuntaments i amb els ajuntaments, arrelantse al 
municipis, ha representat tot un abans i després en la difussió social de la comunitat 
trans, trencant estigmes i normalitzant el dia a dia de les persones LGBT+, ja que la 
visibilització de qualsevol de nosaltres afavoreix al conjunt de les persones LGBT+

A la fotografia diferents activistes del moviment LGBT+ fentse una foto de familia. 

El treball de proximitat amb actes al carrer, les xerrades a centres educatius, casals, 
residències i la nostra presència en els actes del teixit asociatiu dels municipis han 
estat els medis d'aquest treball. Es el camí que cal seguir.



UNA PANDÈMIA OBLIDADA

El 5 de juny es van complir quaranta anys dels primers casos de la síndrome de la Immunodeficiència 
Adquirida (SIDA). Com els primers casos que es van diagnosticar eren HSH (homes que tenien sexe amb 
homes) es va anomenar, inicialment, el càncer gai.

Posteriorment es fan infectar dones trans que exercien la prostitució, les persones drogodependents i les 
hemofíliques, aquestes últimes sense càrregues morals, sinó com a víctimes d’aquells colꞏlectius, que a 
priori, aniríem a l’infern.

Quaranta anys després i amb una condició més crònica, però no menys estigmatitzadora, les persones 
que vivim amb el VIH, sí que vivim, no som portadores, tan de debò poguéssim treure i posar el VIH com 
si es tractés d'una bossa, ni tampoc som VIH+ o seropositives, ni que només fóssim el virus, NO. Avui dia, 
encara rebem rebuig i discriminació, tant a l’àmbit laboral com al social, moltes persones encara tenen la 
creença que som persones contagioses, que només amb mirar podem transmetre el virus, MENTIDA. El 
VIH no es contagia, es transmet, no és una grip.

Fa molts anys que  intentant conèixer el motiu d’aquesta desinformació, amb un coneixement de la 
pandèmia de la SIDA tant dels vuitanta...

Doncs és molt fàcil, els governs, uns més que altres, han seguit mantenint la falꞏlàcia de què el virus del 
VIH és degut a certes pràctiques, poc decents, per part de persones amb una moral discutible. Aquestes 
persones són els gais, les prostitutes, les dones trans i les persones que consumeixen drogues. Aquest fet 
fa que tota persona heteronormativa cregui que té total immunitat davant al VIH, fent així, que els casos 
d’infecció pel virus no deixi de créixer, seguint culpabilitzant a aquests colꞏlectius i, alhora, fent que no 
s’aturi la cadena de transmissió.

Sé, de forma ferma, què és molt necessària una bona educació en salut sexual, i què s’ha de trencar amb 
els mites vinculats amb el VIH des d'edats primerenques.

Una bona manera de trenca amb l’estigma és que es difongui, arreu, l’estudi on s’ha demostrat que tota 
persona que viu amb el VIH i té una bona adherència al tractament antiretroviral, no pot transmetre el 
virus.

Què quedi clar que no som una bomba de rellotgeria, que avui dia les persones que vivim amb el VIH, si 
estem en tractament, només podem transmetre amor, ja que INDETECTABLE és igual a 
INTRANSMISSIBLE.

Iván Herrador.

14



La Importància de l’acollida d’entitats LGTBIQ+  als equipaments municipals

S'entén per Centre Cívic un espai dirigit a la ciutadania on es presta servei tant a nivell personal 
com a entitats per impulsar activitats que tinguin per objectiu un desenvolupament social, lúdic i 
cultural, és per això que no podia tenir més sentit que l’entitat Trans*BaixPower & Roses de Sant 
Feliu disposes d’un espai al Centre Cívic les Tovalloles per consolidar la seva seu social i també 
poder desenvolupar les seves activitats de manera efectiva.

Des del Centre Cívic les Tovalloles entenem la importancia que té acollir entitats LGTBIQ+ a un 
equipament municipal per tal de donar visibilitat a aquestes davant la ciutadania i també per 
fomentar el treball en xarxa amb la resta d’entitats residents.  

Segons un qüestionari realitzat per el pla de diversitat sexual i de gènere del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 20202024, de cada 372 persones del Baix Llobregat 132 s’identifiquen com a 
persones LGTBIQ+, per tant és important poder donar resposta a la diversitat del territori i participar 
de manera activa en la realització d’esdeveniments amb un objectiu de transformació social. 

Estem molt contents de que Trans*BaixPower formi part de la familia del Centre 
Cívic Les Tovalloles i de ben segur que la seva pressencia al equipament 
donará molts bons fruits, volem agraïr el esforç i la dedicació amb la que 
treballen i desitjem poder seguir veient com creixen.

Javier Serradilla Berman 
Coordinador del Centre Cívic Les Tovalloles  
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EM PRESENTO

Ja sé que es una mica arrogant parlar d’una mateixa i que estic monopolitzant aquest número de la 
revista, però la directora Rosa m’ha dit que m’havia de presentar per tal de que la gent sàpigues qui 
soc. Vaja, jo. “Allá vamos!”.

Em dic Natàlia Parés Vives, vaig néixer el 1955, a l’agost i soc “virgo”, per facilitar les coses als qui 
creuen en això. Per increïble que sembli m’han fet un perfil a la Wikipedia per si a algú ii interessa. A mi 
se’m fa estrany i no em veig gaire reflectida, però com pot apreciarse no se ben bé com soc.

La cosa, i es el motiu, suposo, d’escriure aquí es que vaig estar al CTC (Colꞏlectiu de Transsexuals de 
Catalunya) fent de tot: militant, secretaria, presidenta, tresorera...i també em van fer presidenta de la 
FAT ”Federación de AsociacionesTransexuales”, d’Espanya, s’entén. Una militància trans que vaig 
sentir intensíssima i que va durar quasi 1214 anys.

Potser com a conseqüència, em diuen ara “històrica”, versió millorada de vella, i hom podria pensar 
que he viscut de tot gràcies als meus 65 anys. Doncs no tant. Soc el que alguns agrada dir “trans 
adultes”. Es a dir que no es van menjar un torró fins que ja s’havia passat el raïm. Em vaig tirar a la 
piscina de la dilapidació pública aproximadament amb 40 anys, si be ja havia recorregut molt i molt 
abans. Però això es una altra història. I el cert es que amb una certa edat ja et poden dir Misa...

Una de les meves teories mes aconseguides es que per a nosaltres, les persones trans, no cal ferse 
la tiquismiquis i per contra escollir sempre el camí planer i no el costerut que de sèrie ja van prou 
baldades. Per això, sempre vaig estar en contra de la “Terapia de la Vida Real” i d’altres rites de pas a 
l’ús, llavors. 

Em dic Natàlia i soc una dona, no una dona com potser altres, sinó la meva manera de ser dona, 
diguem. M’han dit al llarg de la meva vida del dret i del revés: estereotipada, andrògina, masculina, 
tercer sexe, etc. Els insults no els poso. Jo només m’he sentit jo i prou.

He estat prop de 10 anys totalment apartada de temes trans i/o reivindicatius GLBTI+. Ara en retornar 
de la mà de la Rosa Maristany que sempre insisteix molt, dubtava d’haver existit i format part del 
moviment. Es clar, tanta històrica que no coneixes, tanta institució GLBT dinamitzadora, tantes coses i 
terminologies noves que una es perd. Però, finalment, remenant entre les notícies i vells papers, sí 
vam existir.

Em diu la Rosa que a “les històriques” ens haurien de fer un homenatge. Els homenatges fan olor 
póstuma i donen malastruga. Jo soc feliç, no ho nego, en veure el moviment trans d’avui. Fa goig. I 
què voleu, després de tant i de tant patir, de tantes bestieses que els polítics de torn ens deien per tall 
de desanimarnos, ells han perdut i nosaltres estem reixint. Millor recompensa, impossible.

Què dolç es veure la continuitat en el temps d'allò que penses i sents com a valid. Es el millor premi.  
Em toca donarvos les gràcies a tots vosaltres. Sou molt més del que podria esperar.

Natalia Parés Vives
Redactora de la revista



Cada cop sen m més discursos al voltant de la 
transsexualitat, en relació als tractaments mèdics, 
hormonals i quirúrgics, com un sotmetre’s a l’escenari 
binari de gènere d’una societat patriarcal. “Sou 
masclistes i ridiculitzeu les dones presentant‐ne una 
imatge estereo pada de gènere”, ens diuen.

Però tot i que fa molts anys, des del mateix ac visme 
trans ja s’adver a de que eventualment les demandes 
transsexualitzadores de les persones del col∙lec u 
podien respondre a la coacció social a l’ús que amolla i 
amollava les expressions de gènere, mai va ser el nostre 
propòsit menystenir aquestes expressions. De fet, es 
insostenible des d’un discurs alliberador i que 
desvincula el gènere dels mandats socials imperants, 
atribuir una conducta alienada i reaccionària a 
expressions que desafien la norma. Ras i curt.

I es ben curiós que conductes socials que la societat 
“ben pensant” troba de bon veure siguin més 
“adequades” que les nostres vides trans que desafien 

directament els motllos socials. En tot cas, salvant 
distàncies intel∙lectuals, la mateixa Simone de Beauvoir 
ja va entendre la diferència entre la teoria feminista i la 
realitat del dia a dia, sovint una ambigüitat o 
contradicció personal inevitable en una societat 
masclista.

Ningú, per més maco que es consideri, es aliè a integrar 
el masclisme en la seva forma de ser, sen r i expressar‐
se. Percebem que potser en algun mon futur i diferent 
les dones trans no serem com ara ho som moltes, que 
no totes; però ara som així, ens agrada i volem 
expressar‐nos com ho fem, desafiant qui sigui per ser 
nosaltres mateixes. Els comentaris sobre la nostra 
forma de ser, molt variada de fet, son tan absurds com 
cri car els mils de milions de dones que porten les 
seves vides amb tota la coherència que la seva 
quo dianitat els ho permet.

Per tant, no s´entén que avui dia es ngui tanta manca 
de respecte per les en tats transsexuals…

Primerament, i sota l’aparent empara de la ideologia 
Queer, que ningú sap d´on ho han tret, algunes 
corrents afirmen que les dones transsexuals ens 
allunyem del feminisme perquè hem accedit a la 
mu lació dels nostres genitals. Una barbaritat 
expressada per qui creu que ser transgènere es ser une 
Top de la lluita trans.

Res més lluny d´això. Les dones transsexuals som la 
mare de tots els ous, històricament parlant. La 
conquesta dels drets , els nostres drets, i la reivindicació 
com a dones dins del format social imperant és i ha 
estat cabdal per a la llibertat i l’expressió de gènere d
´altres col∙lec us. No ignorem que hi ha persones i 
grups que supediten les seves eleccions al seu plaer 
sexual o per la por als grans canvis sense retorn, i que 
en ocasions converteixen aquesta legi ma decisió en 
teoria per auto‐jus ficar‐se davant de la societat.

I segon, si bé es cert que les dones trans en 
hem sotmès històricament a intervencions 
mèdiques que ara jutgem de poc més que 
de mu lació, en l’actualitat la cosa ha 
millorat molt. Tenim la possibilitat d’una 
cirurgia reconstruc va que es estè ca i 
funcional. Funcional en el sen t de les 
funcions ordinàries de la vida i també de 
vida sexual, sensibilitat i plaer inclosos. Si 
bé es cert que no totes les tècniques 
mèdiques superen el llistó de suficiència 
que voldríem, es grotesc referir‐s’hi com a 
mu lacions, a seques.

Cadascú que escolleixi el seu camí, el seu 
estatus quo, però sense faltar el respecte 
d’altres opcions personals ni intentar que la 
nostra vivència no formi part de la lluita 
trans de defensa del reconeixement de 

drets. Es directament grotesc i una injus cia per 
aquelles dones que van arriscar i moltes perdre les 
seves vides, per tal de que la societat es gués un xic 
preparada per la revolució de les iden tats de gènere.

Comprenem que els homes transsexuals tenen un 
escenari d’alterna ves diferent al de les dones trans. 
Llàs ma que molts homes transsexuals han ngut que 
acomodar‐se al que és possible o no. Per gust o per 
adaptació alguns estant abraçant un discurs que en 
molts casos els hi és altament contradictori, 
contradictori amb el que molts desitgen, doncs no som 
tan diferents.  

Avui, la “Teoria Queer” es un drap amb el que moltes 
s’eixuguen les baixeses. Uns i unes la injurien amb 
arguments d’analfabeta pus “el sexo es inmutable”. 
Altres que se’n diuen par daris gaudeixen fent 
d’inquisidors. Es una llàs ma confondre l’horitzó que es 

Identitats: son masclistes els tractaments hormonals i 
quirúrgics de les dones trans?

Fina Campàs, Rosa M. Maristany i Natàlia Parés Vives
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veu possible, negant el que un desitja, amb una teoria de gènere d’estar per casa. Viure en un núvol teòric Queer 
però contradient‐se en el dia a dia amb comportaments convencionals, per si de cas no prenguéssim mal..., i per 
postres atacar‐nos per obsoletes a les dones trans... doncs, no. Això de cap manera. 

A l’actualitat i sobretot entre el jovent hi ha una forta corrent que qües ona el binarisme de gènere, el ser home o 
dona com a referents a perseguir. I en aquesta línia existeix l’exploració oberta de comportaments transgressors. 
Sempre ha exis t i seguirà exis nt ja que probablement les nostres societats estan muntades sobre una base que 
limita i simplifica la diversitat humana. Nosaltres en formem part d’això amb totes les contradiccions que es vulgui.

Pot sorprendre’ns o no que en les noves iden tats trans masculines com a cosa Queer es parli “d’home gestant”. 
Ha estat una no cia notable als mitjans, com en el seu dia ho va ser una dona trans parint. No podem sinó alegrar‐
nos de que hi hagi persones amb el valor suficient per rar endavant els seus somnis sense frenar‐se pels 
convencionalismes i els nostres propis estereo ps que també en tenim. Doncs molt bé, uns voldran, altres no. No 
passa res. No fem d’una elecció personal una teoria i a sobre per cri car les eleccions dels altres.

Parlem també de l’expressió una miqueta, doncs… Us heu fixat que a la majoria de dones transsexuals  no els hi 
preocupa el ser o mostrar‐se hiper‐feminitzades? La resposta és ben senzilla: qui pot que ho sigui i que ho 
gaudeixi, amb tots els honors i llorers. Però moltes som visibles…i què? No ens preocupa el més mínim aquesta 
recerca de la feminitat norma va tant desitjada per les dones que diuen que ja estant conformes tal i com van 
néixer. Portem una seguretat aclaparadora si se’ns permet aquesta expressió. SOM, AMB MAJÚSCULES!!
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RECOMANEM:

MI EXPERIENCIA LESBIANA CON LA SOLEDAD (Comic en castellà de Kabi Nagata)

Una batalla contra la depresión desde la sexualidad.

Kabi Nagata narra la historia real de su vida en un cómic. En su historia nos cuenta como, tras 
abandonar los estudios universitarios, cayó en una depresión que la llevó a buscar en lugares que no le 
correspondían su sitio en el mundo, y de la que solamente pudo comenzar a salir cuando abrió las 
puertas a su propia sexualidad. Lo que hizo fue contratar los servicios de una escort lesbiana y en torno 
a ello, antecedentes y precedentes (resum d'Amazon)

Es pot trobar en castellà a Amazon i a Internet en d'altres idiomes i amb diferents preus. Ja ha tingut 
milions de lector@s a tot el mon. Una lectura recomanable per a tothom i sobretot pels amants del 
còmic.



EL CTC

Em pregunten sovint pel CTC (Col∙lec u de Transsexuals de Catalunya), per la història de les organitzacions trans de 
Catalunya, imagino que en funció dels anys que porto sobre l’esquena, i, en general, sobre qui eren o erem. Intentaré 
desvetllar aquestes preguntes breument, al menys, sobre el CTC.

El CTC es va registrar oficialment al registre d’En tats de la Generalitat amb un acta cons tu va de 31/07/1992.  
Oficialment es deia “Colec vo de Transexuales de Catalunya Pro Derechos”, domiciliat al carrer Villarroel de Barcelona. 
Després va obtenir un CIF, un apartat de correus, va obrir un compte corrent i en fi, nomenar presidenta, secretaria i 
tresorera com manava la legislació per a ONGs.

El seu naixement va ser, crec, germà de Transexualia de Madrid i esperonat directament per la salvatjada ultra del Parc de 
la Ciutadella que va acabar amb la vida de la nostra companya Soniai ferir greument d’altres persones que pernoctaven al 
parc. Era un pas més en el “crescendo” d’agressions gairebé impunes de l’extrema dreta que volien condicionar la 
“transició” amb no poques complicitats d’alguns aparells de l’estat. Vaja, això encara sona...

La vocació polí ca del grup era evident i des dels seus inicis va tenir un fort biaix reivindica u. Eren temps di cils per a les 
persones trans. Treballar només possible per a unes poques i amb baixos sous i males condicions. La majoria feia el carrer, 
drogues, presó, morts accidentals o suïcidis,agressions, discriminació arreu... Les famílies s’avergonyien dels seus fills i els 
foragitaven o les menors fugien per ser elles mateixes. 

Heu de pensar que la “Ley de Peligrosidad(y rehabilitación) Social”, tothom oblida la part entre parentesi, con nuadora de 
la de “Vagos y Maleantes” va estar en execució a la península entre 1970 i 1989. De fet, el canvi polí c dit transició no va 
afectar els grups GLBT, en el sen t que l’indult de 1975 i amnis a de 1976 van excloure “perillosos socials”.  Feia pocs anys, 
quan es va crear el CTC, que s’havia derogat oficialment la llei esmentada, però les pràc ques socials i repressives contra el 
col∙lec u seguien ac ves. La concepció generalitzada de la transsexualitat era per a donar‐se de baixa.

Per exemple, per canviar‐te el nom per un femení t’havies de canviar de sexe. Per canviar de sexe, que senzillament no era 
possible, havies de passar per psiquiatra, psicòlegs, endocrins, viure en “un test de vida real” com a dona un mínim de dos 
anys, per la cara i sense calés, i finalment pidolar a un jutge que per “compassió” acceptés “la ficció”, per fer‐te la vida més 

suportable, i t’atorgués els canvis desitjats. La 
cirurgia era un tractament experimental que 
mo vava a cirurgians atrevits o desitjosos 
d’ingressos extres.

I bastantes persones vam passar per l’aro i també 
lluitar, guanyant sentències, fent cada cop més a 
prop el reconeixement de la nostra iden tat. D’altres 
no van renunciar i van seguir lluitant sense cedir un 
mil∙límetre. Òbviament sobrevivint en la il∙legalitat

Inicialment, que jo recordi, quan jo m’hi vaig acostar, 
crec que per 1997, estàvem al carrer Bonaventura 
Muñoz, on la Coordinadora GaiLes de Catalunya. Ja 
hi havia bastants grups GL Els principals eren el Casal 
Lambda, la Coordinadora, el FAGC i el CGB. 
Posteriorment vam anar al Casal Lambda al carrer 
Ample i al carrer Dr. Verdaguer i Callís, quan es van 
mudar. Finalment, vam optar pels Hotels d’En tats: 
Vall d’Hebron, La Pau, les Drassanes...
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La transsexualitat era quelcom que sorprenia al mon GL que ens mirava amb molta recança. Va ser en el període 1997‐
2001 que vam fer un salt qualita u, que penso es va produir arreu, a tot el mon, però molt singularment a Catalunya. 

El CTC publicava un fanzine que es deia “La revista Transgénero”. Yliana i jo vam publicar 
una revista,BSTc, amb aparicions esporàdiques que penso va ser una fita al moviment trans 
mundial Jo no conec res semblant. Van anar sor nt números fins a 2003 que estàvem 
pelades del tot.

A tot això, vam fer una llei Trans que van aprovar els col∙lec us de tota Espanya, exis a una 
FAT (Federación de Asociaciones de Transexuales ‐ de España). La gent trans exis em i 

lluitàvem amb força pels drets.

Va aparèixer de repent la T al GL que passaria a dir‐se GLT, prova de que el moviment trans apretava. 

Durant quasi 6 anys va haver una lluita desfermada, sense presoners ni joc net, per a que el moviment trans acceptés la 
cirurgia com obligació per al canvi de sexe legal. El CTC es va negar en rodó i va liderar per si mateix i via FAT l’oposició als 
projectes del PSOE. La FELG va a ser FELGT. Llavors, la FAT va esvair‐se i els grups trans festejaven amb el PSOE tllant‐nos 
de sectàries. 

Però era el CTC qui al capdavall representava l’ideari trans i no van poder amb nosaltres. Diferents esborranys transfobics 
van fracassar fins que al 2007 es va proposar la que seria la llei actualment en vigor, on la cirurgia no era requisit però sí el 
diagnòs c psiquiàtric. La llei era encara vergonyosa, però es va imposar un cert pragma sme i ens vam posar de perfil per 
possibilitar que s’aprovés.

El nou panorama amb la llei de 2007, un relleu generacional, noves iden tats 
emergents, conflictes amb l’ajuntament al voltant de la “convivència cívica” i la 
persecució de la pros tució independent que era un atac directe a les nostres 
conviccions i mode de vida original, va tensar el grup que va subsis r cada cop mes 
minvat de persones. La gent anava millorant i tanta lluita i tan intensa potser ja no 
calia.

Finalment, ja només quedàvem de militants ac ves la BeaEspejo i jo. El grup s’havia 
escindit en d’altres que van intentar explorar les seves pròpies realitats com els trans masculins o ser més simpà cs amb el 
PSOE o el PSC. Així, sense una data oficial de liquidació, el CTC es va ex ngir pels voltants de 2009‐2011. Us ho podeu 
creure‐ho que no recordo una data precisa?

Fer una narra va del CTC sense mencionar a la BeaEspejo seria falsejar la realitat i enganyar als lectors sobre el motor del 
grup. Ella en va ser‐ne fundadora al 1992 i va estar fins al darrer moment. No m’equivocaria si digués que encara hi és. Es 
una dibuixant notable, persona d’una fermesa ideològica i claredat de posicions envejable. Autora i tertuliana temible. La 
situació de la transsexualitat que vivim ara no seria com és sense ella i d’altres persones que com ella van fer molt més del 
que seria d’esperar, pels nostres drets. 

Així s’entén el “PRO DERECHOS” del nom complet d’aquesta associació històrica del nostre país. Per a mi es molt 
gra ficant dir que jo també hi vaig ser, com moltes d’altres, i que vam intentar aportar el nostre pe t gra de sorra al 
projecte.

Natàlia Parés Vives



21
Relato acerca de mi vivencia personal

Sentir(te) para SER 

Sentir cada conexión que llegue a mi alma.

Sentir el aire, también la falta de él.

Sentirme, como si pudiera palpar cada centímetro de mi 
interior.

Voy a luchar contra ella.

La vida.

Esa misma vida que me encerró en una jaula de cristal.

Querido Eren, recuerda de dónde vienes:

Me quemaron las alas, balazos que me atraviesan, me 
rompen... mis heridas solo supuran...

Con esas cenizas creé raíces y volví ́a nacer. No podré 
volar, pero si llenar de oxígeno un mundo ahogándose en 
odio.

Me lanzaron dardos con desprecio. Soy su diana perfecta. 
Condenado por no seguir la norma. Todos orbitando en la 
misma dirección y yo...perdido en mi propio universo.

Me halló buceando en ríos de sangre de las víctimas del 
machismo, lgtbfobia, racismo...
Coseos esto en el alma: En este juego ya no se rifan más 
vidas.

“Tú apuestas por el odio, yo por la igualdad”.

Donde siento que lo soy todo sin necesidad de etiquetarme. 
Mi utopía convertida en realidad.

Tatuando en braille a una sociedad ciega.
Solo los que son capaces de sentir,descifraran este idioma.

Nómada y errante haciendo eterno lo efímero.Hagámosle la 
vida al amor.

Eren
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Libros para mujeres de la comunidad LGBT+

https://leseditorial.com/

Editorial de la comunidad LGBT+ que distribuye para toda España y Latinoamérica. 
También de libros electrónicos. Con la particularidad de que admite publicaciones 
de nuevas autoras que en su misma web pueden subir sus obras y empezar su 
carrera como autoras. 

Sus libros se distribuyen también via Amazon (Kindle), Casa del Libro (Tagus), 
Apple (iBookStore), Kobo... 

Dispone también de libros que sus autoras ofrecen gratuitamente

CONSOLIDAR I REUNIR L'ACTIVISME TRANS A CATALUNYA

Des del temps del CTC, única i solitaria organització de defensa dels drets de les persones Trans, la cosa ha 
canviat molt. A l'actualitat, entre naps i cols, deuen haverhi prop de 20 organitzacions de temes trans i 4 o 5 
més d'ambit estatal que pulꞏlulen  també per Catalunya. A Espanya el caos encara es mes gran.

Es tracta majoritariament d'organitzacions locals construides al voltant d'alguna persona o persones 
activistes, un casal o centre civic, un punt d'igualtat d'un ajuntament, o per abordar una vessant específica de 
les temàtiques trans en l'ambit personal o local on viuen les seves integrants.

Lògicament, no hi ha en el moviment trans capacitat d'exercir una veritable tasca d'influencia en la política i 
de mestratge dels drets trans al conjunt de la societat. Tanta atomització ens fa molt inefectives, duplica 
esforços quan no, en ocasions, ens neutralitza en baralles esterils, malentesos i confrontacions 
personalistes.

La diversitat es bona, la dispersió i la desorganització, no.

Per aquest motiu es encoratjador que s'hagi constituit una iniciativa per tal d'agrupar les voluntats i sinergies 
de les persones i grups que treballen en o per la comunitat trans. La idea engresca pero la tasca no serà 
gens fàcil. Per exemple, cal una nova organització nacional o és millor una coordinadora d'associacions?, o 
millor encara una federació d'associacions?. Com s'organitzarà, amb quins medis comptarà, com amollarà 
les diferents sensibilitats sense que prenguem mal? Molta feina a fer, encara.
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TRANSIT A LA FELICITAT
Documental sobre la nostra directora Rosa Maristany

El proppassat 30 d’Abril es va presentar en societat la producció documental “Tránsito y Felicidad” de Jonás 
Benarroch (2020). Es un documental que narra el procés de trànsit de Rosa Maristany en un seguiment 
quotidià de període llarg que coincideix en el abans i després de la seva cirurgia, com diem, i del seu procés 
d’externalització de la seva transsexualitat, les seves cabòries i la seva interacció amb la societat, la família i 
les seves filles.

Es veu la Rosa a la vida quotidiana preparant el dinar, conduint, passejant, estant mig despullada o despullada 
del tot al seu pis, en total intimitat amb la càmera i l’espectador, donant xerrades divulgatives, parlant amb gent 
del barri, tot molt íntim i natural. Salta a la vista al documental, com sabem qui la coneixem una miqueta, que 
es una dona de “armas tomar”, molt enèrgica i decidida.

La Rosa i el documental descriuen el seu procés de canvi endegat a una edat adulta. Va decidir fer el pas als 
57 després d’una vida de “normalitat” masculina en que el canvi va deixar bocabadats i sorpresos als seus 

familiars, companys i amics. A la filmació es poden 
veure les reaccions dels seus familiars no sempre 
favorables i fins i tot dolgudes amb la transsexualitat 
de la Rosa. Un cert distanciament d’una filla que 
sembla es va superar en la mateixa projecció. Ens 
vam emocionar totes... en fi, res que la gent trans 
no entenguem i en que som plenament empàtiques.

A mi, que veia la pelꞏlícula junt amb velles 
companyes del colꞏlectiu, em va sorprendre veure 
una sala plena, al menys tot el que el COVID 
permetia de gent i potser més. I la gent era de la 
mes diversa procedència. Vaig veure moltes 
persones del barri i coneguts del dia a dia de la 

Rosa. Normalment les trobades trans son bastant exclusives de gent del colꞏlectiu i alguna representació 
política. Aquest no va ser el cas. La Rosa es ben popular al Baix, suposo que pel seu tarannà extravertit i 
perquè ha fet xerrades en centres cívics, casals d’avis, escoles... 

No vaig poder evitar emocionarme en algun moment, cosa en mi fàcil perquè soc bastant de llàgrima fàcil, en 
veure paralꞏlelismes en la seva història que probablement son comunes a moltes de nosaltres. Fins i tot va 
sortir el tema de l’operació a Tailandia i específiques mencions a l’excelꞏlent resultat que la Rosa ha tingut allí. 
Ella n’està molt contenta.

Des del punt de vista cinematogràfic, suposo que el director, en Jonàs Benarroch, se les deuria tenir per reduir 
el temps del documental a un tamany raonable i, a més, descriure una historia des de moltes hores de filmació 
que potser no tenien gaire relació. El resultat va ser satisfactori i el públic va seguir encantat tot el documental.

En la percepció de la gent no trans potser s’esperaria que en la seva “vida masculina” ella hagués estat una 
mica femenina, amb ocupacions “adequades” al gènere sentit i reivindicat amb posterioritat. Però com 
succeeix habitualment en trans adultes, com explica la mateixa Rosa en el documental, no va ser així. De fet 
ella mateixa opina que abans era massa agressiva, amb una masculinitat potser impostada, que va 
desaparèixer en sorgir la Rosa de la presó interior

En el documental també surt la Fina Campàs i altres amigues trans com la Judith i d’altres compartint un dinar 
a casa. La quotidianitat de l’escena et desarma i penso predisposa positivament al públic a compartir el desig 
de felicitat de la Rosa que traspua el documental

No vull ser dolenta però em va fer molta gràcia veure les companyes en algunes escenes del documental. 
Queda clar que la Fina i la Rosa van compartir molt en els seus procesos personals de transit i es una cosa 
ben normal. Vaig llegir un comentari o critica cinematogràfica que es preguntava o lamentava no s’aprofundís 
més en aquesta amistat... “aquí hay tomate..."

El germà de la Rosa es una estrella del documental perquè es fa creus amb el canvi de la Rosa i proporciona 
un element dramàtic, al igual que la seva germana que es mostra una mica dolguda. Presenten la preRosa 
com un tipus “molt masclista, dèspota i conflictiu”. El mateix Jonás Benarroch va arribar a dir que . "Quería 
entender cómo alguien que siempre se había sentido mujer pudo comportarse a la vez de manera hiper 
masculina durante seis décadas".

Com que el documental inclou la cirurgia genital no van poderse evitar, fins i tot després, en el colꞏloqui veure
ho tot com una cosa excessivament genitalizada, a l’estil de la llei trans de 2007. Però es que sovint la gent 
confon la gimnàsia amb la magnèsia.
Per a mi no existeix cap contradicció i la cirurgia es un opció evident per a una persona trans dona. Aquesta 



L'atur, la precarietat laboral i la pobresa, manca d'habitatge, formació i 
oportunitats pel desenvolupament personal...

GREUS MANCANCES PEL COLꞏLECTIU TRANS QUE EL COVID19 AGREUJA I LA MANCA 
D'UNA ADEQUADA LEGISLACIO NO AJUDA A COMBATRE

Necessitem:

* gratuitat a l'ensenyament (matrícules gratuites per a 
l'ensenyament en tots els seus nivells)

* programes especials de formació i ocupacionals

* desgravacions per a fomentar l'ocupació

* seguiment especific de les persones trans a l'atur. 
Acompanyament ocupacional

* campanyes de sensibilització social sobre la valua del 
treball de les persones trans

* vigilància contra la discriminació laboral del colꞏlectiu

* quotes a l'ocupació pública com a mesura de contenció de la precarietat existent

opció personal no exclou res ni contradiu el dret a les persones trans a no operarse i viure en l’expressió de 
gènere en que es senten més còmodes.

La veritat que sempre hi ha hagut persones, trans o no, que et volen veure operada per ser coherent amb tu 
mateixa, o que per contra per una coherència contraria voldrien que en cap cas t’operessis. No es un tema en 
el que hi hagi d’entrar la ideologia de forma impositiva. Son opcions personals de com viure una mateixa, res a 
dir, per tant.

La mateixa Rosa al documental es despatxa amb comentaris molt queer i crítics de les percepcions socials 
sobre el gènere i les persones trans. Queda clar que ella es considera una dona i des que es va veure així, 
abans o després de l’operació ja se’n considerava.

El documental, ens diuen es projectarà en 
algunes sales del Baix, i en la seva evolució 
posterior serà presentat a diferents premis 
cinematogràfics i concursos. Ves a saber, potser 
el podrem gaudir de nou a TV3 o alguna altra 
televisió i tornar a veure la Rosa, la Fina i d’altres 
companyes.

Va ferse difícil acomiadarse. Aquest COVID es 
una merda i t’obliga a refredar les trobades, a 
marxar ràpid per tancarte a casa. Esperem acabi 
algun dia i puguem fer trobades d’amigues com 
es veuen en el documental.
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