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Potser us penseu que les persones trans, transsexuals, ho
som per gust, per elecció pròpia. No, és un sentiment
irrefrenable que no es pot deixar de banda eternament,
acaba imposant-se i desperta segons la persona, unes a un
edat i altres a una altre, però imperativament acabarà sortint.

I hi hem estat sempre, des de que el ser humà ha trepitjat la
terra i ha evolucionat, tot i que sempre o quasi sempre hi
han hagut poders que ens han tapat.

Vaig conèixer una noia, transsexual, cap allà al voltants del
1991, no puc precisar data perquè ja em comença a fallar la
memòria de llarg termini. Tampoc me'n recordo del seu nom
tot i que sí m´en recordo que era castellana de Castella i que
havia vingut a Barcelona a estudiar Esade. Parlava tres o
quatre llengües diferents i parlant amb ella ja es veia que
tenia un bon nivell cultural.

Segons m´explicava, el seu pare, un industrial important, ja l
´havia apallissat més d’una vegada per haver-se maquillat i
posat la roba de les seves germanes i, a base de cops, es va
creure que va entrar a la cleda. Res més lluny, a Barcelona
freqüentava els locals d’ambient de l´època, els locals típics
que hi anaven les noies trans.

Un dia, va tornar de vacances de nadal a casa seva,
empoderada com es sentia, va anar vestida de dona, doncs ja
ho feia a Barcelona i durant tot el dia menys quan anava a
ESADE que vestia més andrògina. El seu pare, amb la
sorpresa, la va apallissar i la va fer fora de casa i a més
desheretada, sense més calés a la butxaca que els justos per
tornar a Barcelona.

Jo tenia el despatx allà, al carrer Amigó, i moltes vegades
dinàvem juntes al bar del Gallego que jo tenia just a sota.
Entre llàgrimes, em va explicar que no li va quedar més
remei que fer de prostituta i treballava a un local que estava
dos carrers més amunt.

No entenia com havia perdut tot per mostrar-se com era…
una llàstima de cervell que de segur que en un altre societat
més avançada estaria treballant per les seves capacitats
sense importar el gènere expressat per part dels companys
de feina.

Això era la realitat de les dones trans de l´època, acabar al
món de la faràndula, varietés i prostitució per menjar i dormir
en sostre segur i aguantant tot el que els hi venia per tal de
ser qui deien ser que eren, sempre que tinguessis un «cis-
passing» i et veiessin com carn follable.

Però tot acaba passant factura, qüestionades dia rere dia,
moltes acabarem fetes pols per la constant ferida i sagnant
que la societat tan estèreo tipificada i tan normativa i
còmode dins aquests paràmetres, ens assenyalen dia rere dia
com monstres a qui menystenir.

El resultat es que moltes de nosaltres acabarem visquent
com persones estranyes a qui la companyia incomoda i
molesta i  soles, molt soles, esperant un desenllaç que posi fi
a les nostres vides. 

Recordo la memòria de la Sonia Rescalvo Zafra i la seva
amiga Doris, que tot i havent viscut amb certes comoditats
donades per la seva bellesa i «cis-passing», al món del
espectacle i guanyant diners de formes ben diferents, van
acabar sucumbint al despreci constant sofert per una societat
que per la por de conèixer rebutjava allò que no era com ells
i viure amb la més miserable indigència i dormint al ras al
Parc de la Ciutadella on, un sis d´octubre del 1991 va ser la
Sònia apallissada fins la mort per un grup «d’skins heads»,
dels Boixos Nois, al mateix parc per ser ella mateixa, dona
trans. La seva amiga Doris va perdre un ull. En un principi es
van pensar que era d’una ètnia diferent doncs tenia la cara
totalment morada de les patades rebudes.

L´història de la detenció dels «skin heads» i la condemna, la
primera per delicte d’odi i identitat de gènere, d´aquestes
condemnes llargues i que lluny de voler una reinserció social
es reafirmava aquell brètol amb l´acte comés. Tot i així van
sortir de la presó al cap de pocs anys

No sé el per què s´amaga el fet que la Sonia sempre declarés
que ella no era un travesti, que ella era una dona i molt dona
des de que es llevava fins que s´anava a dormir. Aquestes
subtileses incomoden a algú?

El 06/10/2021, després de 30 anys de la seva mort, se li ha
posat una plaça al seu nom, doncs la placa commemorativa
era constantment vilipendiada per grups de extrema dreta.

Fins quan? 

Directora. Trans*Baix Power La Revista
Rosa Mª MaristanyEDITORIAL

In Memorian
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Lluitem per
sortir de la
foscor

Des del primer moment que em van suggerir fer aquest
article, vaig recordar les lluites que vam impulsar les
feministes dels municipis del Baix Llobregat per donar
suport a les dones afganes, obligades a viure darrera dels
burques, sense poder estudiar ni treballar i sent torturades
i lapidades les que no complien amb les lleis de major
radicalisme islamista existent al món. 

Eren els anys 90 i la Cimera de Pekin de Nacions Unides,
sense dubte, ens va ajudar a posar cara a les nostres
germanes sense rostre, obligades a viure en la foscor pel
govern talibà. Començaven a caminar i a constituir-se els
primers consells de participació de les dones als
ajuntaments, i a pobles i ciutats, al mateix temps, les
entitats feministes iniciàvem campanyes de solidaritat amb
les afganes alhora que denunciaven els crims que patien. 

D’alguna manera, totes nosaltres ens vam convertir en
dones i nenes afganes, desprotegides de drets
fonamentals, i assassinades les que no complien amb la
llei islàmica dels talibans. Vam conèixer llavors la paraula
talibà, i inclús la vam incorporar al nostre llenguatge
col·loquial amb lleugeresa i irresponsabilitat i massa
sovint amb poc pudor, perquè aviat van oblidar què hi ha
havia darrera d’ella, i què significava i el terror i morts que
provocava. 

Recordo que algunes vam impulsar iniciatives per
imaginar-nos què seria estar en la pell de les nostres
germanes afganes, i vam voler sentir-nos més a prop de la
seva realitat. Ens preguntaven què seria viure sota un
burka, volíem saber si podríem respirar, pensar, menjar,
beure i viure.

Què sentiríem si érem obligades a anar tapades a l’espai
públic, i únicament veure el món per un petit i quadriculat
espai a la zona dels ulls? Ens preguntàvem llavors com
podien les dones i nenes afganes suportar-ho, i què més
podríem fer nosaltres, i alguns països europeus, per la
pressió del moviment feminista internacional, van
promoure lleis que prohibien la seva utilització als seus
territoris nacionals. 

A molts països europeus va generar debat en contra de
promulgar lleis, també a Espanya i va sorgir qui va defensar
que era cultural i que havíem de respectar que obliguéssim
les dones a viure sota un burka, oprimides, maltractades i
sense drets ni llibertats, en el nostre territori.

Finalment van guanyar els que sí ho permetien i als carrers
dels països democràtics europeus van continuar veient-se
les dones sota el burka, i ens vam resignar un cop més a
assumir que la lluita l’havíem perdut, i ens vam oblidar de
les vides que es subjugaven sota ells.

I van arribar els atemptats de l’11S i el món es va girar de
nou cap a Afganistan, i la declaració de guerra global dels
EEUU a Al-Qaida. Els objectius militars i la caiguda del
règim talibà va fer tornar l’esperança a les dones i les
nenes. Van recuperar llibertats i drets, i van poder veure el
món més enllà d’una quadrícula de roba tapant-les els ulls. 

Durant vint anys han pogut tenir esperança, tornar a les
escoles i universitats, ocupar escons al parlament i inclús
algunes han arribat a ser ministres.
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Amb la retirada de les tropes aliades de territori afgà el
passat 31 d’agost i amb els talibans recuperant el control
del país i del govern, el terror va tornar al país.
Ràpidament el moviment feminista internacional i a
Espanya les dones de la Cultura les primeres, es van
mobilitzar per demanar a la Unió Europea un corredor de
seguretat per garantir l’exili del país de les dones i les
nenes abans de la sortida d’EEUU. Ja coneixem el que ha
passat en aquestes darreres setmanes, i sabem que no han
pogut fugir totes les dones i nenes que haurien volgut, i
que nosaltres volíem ajudar. El terror sobrevola sobre
Afganistan i els auguris no són esperançadors, però no ens
podem resignar ni perdre ni la força ni l’esperança.

Les dones afganes que volen salvar les seves vides han
tornar a viure sota el burka, però algunes estan denunciant
públicament la seva oposició al règim talibà. 

Ara potser ens consolarem pensant que amb les que hem
pogut salvar ja n’hi ha prou, dir-nos que hem fet tot el que
podíem fer i així tranquilitzar les nostres consciències. 

Però tampoc puc deixar de pensar que si la vida de les
nenes i dones heterosexuals no té cap valor per al nou
govern d’Afganistan, què serà del col.lectiu LGTBI. On
queden els seus drets, com poden sobreviure, què estan
patint i on hauran d’amagar els seus sentiments i
identitats? 

Ara que es commemoren els 20 anys dels atacs terroristes
d’Al-Qaida a EEUU, la sortida de les tropes aliades
d’Afganistan han deixat milers de morts i noves morts en
vida, les de les dones que tornen a la foscor i les de les
persones LGTBI que queden en els majors dels oblits. 

TRANS*BAIX POWER 
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Diputada. Portaveu de Cultura al Parlament de Catalunya
Rocio Garcia Pérez
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L' Armari i el Treball
L'armari és, encara avui, una de les qüestions determinants del col·lectiu LGTBI+.
La vida sociolaboral i familiar, en tota la seva dimensió, es fonamenta en la relació entre el subjecte (les
persones) i l'armari.

L'armari es constitueix com un factor determinant a la
vida de les persones del col·lectiu LGTBI+, el seu substrat
ontològic es fonamenta entre la relació del que es diu
(Coming Out) i que es calla (seguir a l'armari) i, si bé és
cert que la sortida de l'armari influeix en la perspectiva
de les persones com a subjectes polítics dins un frame
determinant i acotat, el del col·lectiu LGTBI+, romandre a
l'armari no et limita com a subjecte polític, és a dir, la
diferència entre sortir o seguir a l'armari només afecta el
subjecte polític i ontològic del col·lectiu LGTBI en tant
que modifica l'agència al ser constituït com un acte que
transforma les interactuacions socials de manera concreta
i, també, global.

L'armari, per tant, o més ben dit, la relació personal de
cadascú amb l'armari és resilient i, entenent-lo 
epistemològicament com una factor sincrètic, s'adapta als
entorns de forma conscient, servint com a protecció,
literalment i figuradament, davant la presumpció
d'heterosexualitat permanent i del codi social
heteronormatiu que immisceix en el conjunt de
comportament i convencions socials que modulen la vida.

En la milieu social, l'armari acostuma a ser un espai de
confort on el coming out sustenta de l'agenda social
permanent, fora d'aquí, l'armari agafa dimensions més
amplies,   cobrint de 
forma comunitària, zones de l'espai públic que acaben
sent opositores dels espais públics no LGTBI+ i
dimensionant la dicotomia lgtbi+/heterosexual com a
substrats dependents però que col·lisionen entre si en el
marc d'ella gestió de privilegis.

El centre de treball, no està exclòs d'aquesta dicotomia i,
l'armari, apareix, com a la majoria d'àmbits, com un actor
imprescindible per al desenvolupament d'aquest.

L'armari interfereix en la construcció normativa en l'ambit
laboral, en tant que delimita l'aplicació d'aquest en els
casos de protecció especifica enfront de la discriminació
per raó d'orientació sexual.

És cert que, d'un temps aquesta part, les normes jurídiques
hi han inclòs el col·lectiu LGTBI+, o part d'ell, com a
subjectes de ple dret i s'ha dotat de 
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L'armari, en definitiva es constitueix com un element que
delimita allò públic del fet privat i és en la distinció
d'aquests espais, sobretot al al dentre de traball, on
sorgeix una distorsió jurídica que frustra la consecució
d'un espai legal, o un corpus normatiu, sustenten l'opressió
del col·lectiu LGTBI+ coartant la possibilitat de
l'emancipació plena que, en la seva articulació, lluita
contra la LGTB-fòbia liberal que impregna el mercat de
treball relegant l'orientació sexual a l’àmbit privat, que
dona cobertura legal (mitjançant altres fórmules i
subterfugis legals) a la discriminació i que, en definitiva,
trenca el mantra que ha de sustentar la vida del col·lectiu:
lo personal és polític. 

preceptes o articulats concrets i específics del col·lectiu (la
llei 11/2014 de Catalunya o molts convenis col·lectius)
però bé per la dificultat de demostrar el delicte d'odi o bé
per la gestió concreta de l'armari, l'eficàcia ha sigut
reduïda i, en tots els caso, extremadament complexa.

Segons el projecte ADIM (1), el 72% de les persones
LGTBI+ no és visible al centre de treball, és a dir, l'armari
interactua directament en el lloc de feina, en la majoria de
casos, com a protecció especifica, relegant a l'àmbit
estrictament privat la condició sexual.

Aquest armari, no és en si mateix com una protecció física,
sinó com una protecció enfront les distorsions de
l'adjectivació social per part del treballador o
treballadores, i de la posició personal enfront l'empresa i el
conjunt de companys i companyes

El mateix Projecte sosté que, al voltant d'un 20%, és a dir,
1 de cada 5 persones, com LGTB-fòbiques, ergo,
susceptibles de discriminar a treballadors i treballadores
del col·lectiu LGTBI+.

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

 (1) El Projecte Europeu ADIM "Avançant en la gestió de la diversitat LGBT al sector públic i privat" ha estat desenvolupat per la “Dirección General de Igualdad de Trato y
Diversidad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad de Espanya”, conjuntament amb la Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género de
Portugal” i la Universitat Complutense de Madrid.
El projecte està finançat per la Unió Europea i hi participen 16 empreses i 8 universitats públiques d'Espanya i Portugal que busquen millorar el respecte i la inclusió en àmbits
laborals de lesbianes, gais, bisexuals, trans i altres persones pertanyents a les anomenades minories sexuals - com intersexuals, asexuals o persones de gèneres no binaris- inclosos
sota les sigles LGBT+. 
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La meva experiència professional em situa, des de fa ja 20
anys, en el binomi orientació professional i formació per a
l’ocupació. Per tant, sempre he treballat amb l’objectiu
fonamental d’aconseguir la inserció laboral de les persones
o bé possibilitar la seva millora professional mitjançant
l’adquisició o la millora de les seves competències
professional .

Quan parlem d’aconseguir la inserció laboral hi ha un
concepte que es converteix en l’element clau del procés:
l’ocupabilitat, que la podríem definir com el grau de
probabilitat que té una persona demandant de feina
d’accedir a un lloc de treball o conservar el que ja té. 

Factors interns. Són els factors que depenen de la
persona i es divideixen en:

   Factors personals: formació, experiència laboral,
disponibilitat horària i geogràfica, etc.
 Factors competencials: competències què la
persona posseeix, enteses com el què sap i el què
sap fer i les seves competències personals: el seu
saber ser i el seu saber estar.

Factors externs: situació econòmica del país, situació
concreta del sector professional escollit, polítiques
públiques d’ocupació i elements de discriminació del
mercat de treball.

Per a definir l’ocupabilitat hi intervenen tres grups
importants de factors:

1.

a.

b.

2.

Si fem una ullada a les darreres dades oficials d’atur,
trobem que l’atur al  Baix Llobregat ( segons l’Observatori
Comarcal del Baix Llobregat)  se situa en 38118 persones al
setembre de 2021, d’aquestes un 42% son homes i un 58%
són dones. No obstant, no existeixen xifres oficials sobre el
nivell d’atur entre les persones trans*, però les associacions
LGTBI i els sindicats calculen que entre un 70% i un 80%
del col·lectiu transgènere no té feina.

Hem de tenir en compte que una persona tingui un lloc de
feina té un doble valor: per una banda, possibilita la
capacitat d’obtenir uns ingressos econòmics que permeten
dur un tipus de vida però no únicament és aquesta
important característica sinó que també el lloc de feina
marca les relacions socials i personals que pugui tenir la
persona. És a dir, no tenir una feina estable no únicament
té connotacions econòmiques, que no cal a dir que les té,
sinó que també és molt important per a la socialització de
la persona. En molts casos, l’absència de feina pot provocar
problemes emocionals i de salut mental i física.

Si analitzem amb detall aquesta esgarrifosa dada, tornant
als factors que marquen l’ocupabilitat i tenint en compte
diferents experiències viscudes i recollides en premsa per
part de persones trans*, aquestes denuncien que tot i
mantenir un nivell alt d’ocupabilitat en factors interns, els
factors externs i més concretament, els elements de
discriminació del mercat de treball, són els que en gran
mida expliquen aquest percentatge tan elevat.

Hi han persones trans* que tot i tenir els factors
competencials molt alts són menystingudes en el mercat
laboral per la manca de formació per part de les empreses i
per la por a l'impacte emocional i de respecte envers els
companys. Per tant, si es volen eliminar aquests elements
de discriminació aquest és un objectiu a treballar per part
del teixit empresarial i laboral.

Davant d’aquesta casuística hem de celebrar que, per
primer cop a Catalunya, s’ha destinat dins del programa
Treball i Formació una línia de polítiques d'ocupació per a
persones trans, dotada amb 4 milions d'euros. El termini
per a la seva presentació va finalitzar el passat 14 d’octubre 

Aquesta política pública ha permès subvencionar entitats
locals i entitats sense ànim de lucre per a que contractin
persones trans*. En concret, el projecte ha permès el
finançament de contractes laborals d’un any de durada, la
formació per a l’adquisició de competències professionals i
transversals, i l’acompanyament per garantir la plena
inclusió de les persones que s’hi adhereixen.

Sense cap mena de dubte, es tracta d’un avenç per tal de
pal·liar aquestes dificultats d’accés al mercat laboral. De
manera present, situa en el mercat laboral a aquestes
persones i a més li dóna la possibilitat d’adquirir i millorar
les seves competències professionals i transversals i, per
tant, li dóna sentit al valor de la política pública

En aquest punt, són les entitats representatives del
col·lectiu trans* les que han de valorar les característiques
d’aquesta contractació subvencionada.

Ara bé, en aquest sentit el valor del programa serà molt
més ampli si amb aquestes accions s’aconsegueix, per una
banda que després del període inicial de contractació les
persones puguin prorrogar la seva vida laboral a aquestes
empreses registrant una contractació ordinària i, sobre tot,
si serveix per a donar visibilitat i fer que la societat en
general i, en aquest cas, el mercat de treball entengui i
comenci a reconèixer i donar valor a les capacitats
professionals de les persones trans*.

Persones Trans* i la seva
inserció laboral

Hilario Aguilar Rodriguez
Orientador Laboral - Coordinador de Formació
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Una qüestió multidepartamental 
i interdepartamental

F I N A  C A M P À S

En aquest context és a on el plantejament fet i anunciat per
la Conselleria de Feminismes LGTBI I Igualtat, i d'Empresa
darrerament, es queda molt curt i alhora molt poc ambiciós
per més que la quantitat assignada a aquest programa
enlluerni molt. 

Potser amb menys es podria fer molt més i que les
persones, objecte d'aquestes polítiques, és a dir, les trans*,
s'ho trobessin aplicat a elles mateixes per millorar la seva
qualitat de vida que en una gran majoria tenen molt
precaritzada amb les seves necessitats més bàsiques molt
compromeses per accedir-hi.

L'abordatge d'una qüestió com aquesta s'ha de fer dins una
gestió integral i de mirada llarga a tota una problemàtica
associada que té, per poder-hi detectar totes les
interseccionalitats que hi són travessades i afectades atesa
la gran diversitat que conforma un col·lectiu com el trans*. 

La incorporació de les identitats N/B en la qüestió laboral
obliga a fer una analítica més profunda, ja que, moltes
d'aquestes persones tenen una expressió de gènere que
estaria més a dins els paràmetres cis-hetero-normatius, en
alguns casos determinats, i amb una incidència d'accés al
mercat laboral molt menor per no compartir una
problemàtica que sí tenen les altres realitats trans*.
 
A on sorgeix la problemàtica en concret dels N/B és en el
respecte que mereixeren de ser anomenats i tractats fixant
el gènere neutre com a eix principal que cal ser respectat
sempre. Potser dins els marges competencials
l'administració reculli aquest fet i en els formularis tinguin
el que anomenem la inclusivitat de les identitats N/B.
Potser aquest sigui un camí menys incendiari que les
declaracions de la titular de la Conselleria de Feminismes
LGTBI I Igualtat sobre els N/B que va provocar a lingüistes
de prestigi com la Carme Junyent. 

En la meva opinió es requereix, en què l'objectiu
d'integració laboral de les persones trans*, que aquestes
tinguin l'accés en situació d'igualtat d'oportunitats al món
laboral de manera real, efectiva i respectuosa. Tal com
recull la llei d'igualtat de tracte I no discriminació, dins el
context actual de crisi que patim.

Que la qüestió laboral per les persones trans* és un autèntic problema que esdevé estructural. això és un
fet en què no hi ha cap discussió. Com tampoc, la situació que patim al país d'unes taxes de desocupació
molt elevades i preocupants amb l'afegit de tot el que ha comportat la crisi generada per la Covid que
només ha fet que s'hagin vist augmentades les taxes de desocupació de manera alarmant.

Els perfils de persones trans* en la cosa laboral que es
mouen són molt diferents i variats com és el cas com he dit
abans dels N/B i que al mateix temps, en una gran majoria,
són el resultat de com han pogut fer el seu trànsit i el preu
elevadíssim que alguns/es han hagut de patir i passar per
tirar-ho endavant

Sabut és també una de les característiques de la població
trans*. Algunes, si disposen d'habilitats i competències,
professionals, però en canvi, en una gran majoria, la
mancança de no tenir-les pel fet de no haver pogut formar-
se, resultat de les situacions de desemparar, precarització o
problemàtiques familiars en què s'han trobat, i que encara
arrosseguen.

A Catalunya disposem per una part d'un servei com el SOC
que és qui gestiona l'accés al món laboral per a tota la
ciutadania.

Per altre, el mateix SOC ofereix tota una àmplia oferta de
cursos de formació que són d'un gran nivell formatiu i a
més amb acreditació de competència per exercir de manera
professional qualsevol oferta de treball que es presenti,
amb les suficients garanties professionals exigides,
incloent-hi les certificacions de professionalitat.

Però per a la població trans. tot i aquesta estructura que si
és vàlida per a la resta de la ciutadania, té el topall en unes
dificultats pròpies pel fet de ser trans*. I que encara no
estan ni de lluny resoltes, tant en l'àmbit social i
evidentment el laboral molt menys, per més que la qüestió
trans* s'hagi visibilitzat i estigui a l'agenda política d'alguns
partits. 
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Poder tenir experiència i formació al mateix temps dins
d'un lloc de treball
Ampliar el Currículum de la persona
Projectar i exemplificar vers a l'empresa privada la
viabilitat de la contractació de persones trans*.

Feminismes LGTBI, I Igualtat
Empresa
Serveis Socials
Ensenyament

Llavors, l'abordatge d'aquesta qüestió ha de tenir i comptar
amb un gran suport polític i Institucional. I si se'm permet,
social. Amb l'exigència de saber detectar realment molt bé
per on hi ha els problemes, amb el que es fa necessari el
monitoratge d'aquesta problemàtica tant per seguir com va
evolucionant com per fer-hi el seguiment que cal. Com
fonamental cal una atenció personalitzada de cas per cas.

Unes de les moltes qüestions importants és el paper que
juguen les empreses privades, les de contractació i la
mateixa administració. A les empreses hi ha una autèntica
carència de sensibilitat i si més no amb una posició de
prejudici a la contractació d'una persona trans* i molt
especialment a la dona trans* visible. Aquests prejudicis
van per davant de tota altra consideració, malauradament.

Les de contractació, és a dir les ITT, en realitat estant molt
supeditades a l'encàrrec fet des de les empreses privades i
això ja de per si és un inconvenient, on aquí ja podem
trobar-hi uns nivells de selecció fora de l'igualat
d'oportunitats al mercat laboral.

L'administració en canvi sí que haguera de tenir més camp
per recórrer. En el meu parer, la possibilitat de tenir i
exercir un paper molt més actiu per intentar resoldre
aquesta problemàtica, ja que com a gestora dels programes
del SOC i de l'elaboració de Polítiques d'Ocupació podria
contractar encara que sigui en mode de pràctiques a
persones trans* i, per tant, assolir tres objectius que en
aquest plantejament són molt bàsics i importants.

Desmuntant, d'aquesta manera, els motius per prejudicis
socials que tant ha estigmatitzat al col·lectiu trans, des de
fa tant i tant de temps i que encara pateix.
Totes aquestes consideracions podrien estar totalment o
parcialment, si es vol, emmarcades en una exposició de
motius si es tractés d'una proposta legislativa més, per tant
amb porta a fer la consideració que aquesta problemàtica
ha de tenir una visió i gestió de caràcter
multidepartamental i interdepartamental al mateix temps.

Hi tenen a veure aquí com a actors actius en l'abordatge
d'aquesta problemàtica aquestes Conselleries:

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Davant del repte d'inserció laboral cal, si o si, tenir clar que
moltes persones trans* tenen i pateixen a més una exclusió
social acompanyada també d'una violència estructural que
esdevé quasi permanent en el temps, d'aquí que caldria
anar començant la casa pels fonaments i no per la teulada.

El paper dels SAI aquí esdevé importantíssim perquè una de
les seves finalitats és el fet d'atendre a persones LGTBI i
per tant trans*. A dia d’avui no hi ha la connexió que cal
amb els serveis socials per atendre qüestions tan bàsiques
com és l'habitatge i poder tenir o intentar resoldre tota la
problemàtica de l'habitatge, ja que si no es pot garantir
aquest dret, com poden exercir el seu dret a tenir una
feina?. Una altra perspectiva és la de les persones trans*
migrades que per l'accés a ajuts com potser la RGC (Renda
Garantida de Ciutadania) no hi poden accedir per una
problemàtica administrativa que es necessita per accedir
als ajuts econòmics. 

Amb aquest escenari cal doncs dimensionar i augmentar els
serveis dels SAI amb col·laboració amb els serveis socials
de cada Ajuntament, esdevenint doncs en una clara aposta
de sensibilitat sociolaboral dins de les actuacions del
municipalisme. També hi hagueren de tenir un estret lligam
amb les oficines del SOC per tal d'accedir als programes de
cursos de formació i que han de permetre com ja he dit
abans tenir unes competències i habilitats professionals
que facin possible l'accés al mercat de treball de l'àmbit
escollit per la persona, dit d'altra manera crear un autèntic
treball en xarxa des de les administracions.

Per la part d'empresa aquí si què és necessari I quasi
obligada la sensibilització al sector privat, i no s'haguera de
deixar de tenir en compte la possibilitat de poder facilitar
la contractació mitjançant incentius fiscals o programes el-
laborats des dels municipis en matèria d'ocupació que de
fet ja existeixen, ampliant t'ho des d'una perspectiva
d'identitat de gènere i que molt bé podria encabir-s’hi dins
dels plans LGTBI tan comarcals que serveixen com a guia
en el tractament de la població LGTBI, dins del marc de
polítiques d'àmbit municipal, a part de fer a les empreses
una autèntica campanya de sensibilització i formació en la
mesura que es pogués portar a terme. 
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Sense perdre de vista el fet de poder incorporar a les
empreses un segell què poguessin exhibir d’empreses
inclusives i de respecte del relacionat amb LGTBI, el que
s'ha anomenat moltes vegades “LGTBI friendly”, En aquest
cas, “Trans* friendly”.

En ensenyament una de les qüestions que pot esdevenir
important, és el fet de poder accedir a carreres
professionals de mig, i grau superior i facilitar l'accés a
carreres universitàries mitjançant ajuts o beques, donada la
situació de precarietat que tenen una gran part de la
població trans*, per fer front a la despesa econòmica que
representa. 

I no seria cap mala proposta el fet que amb les situacions
d'extrema vulnerabilitat aquest accés universitari comptés
amb unes línies de suport que esdevinguessin gratuïtes per
poder-se matricular en cicles de formació universitària. No
faria res més que contribuir que les persones trans* que ho
volguessin, tenir unes competències professionals amb
titulació universitària i contribuir a enriquir a la població
activa laboral del país.

És doncs que el presentat com un gran pla d'ocupació per a
les persones trans* no tingui l'abast necessari i no incideix
de ple en la problemàtica per més bona intencionalitat que
tingui des del Govern. Malgrat que el pla com s'ha proposat
des de Govern, en part potser resoldrà algun cas, però, de
ben segur, serà una futura llei trans* catalana la que afronti
el problema. Haurà de ser molt més ambiciosa, realista i
valenta, aquí sí, en molts més àmbits que el laboral i, com
no, per fer front a tot el referent a la cosa laboral, dins del
marc de competències actuals.

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Fina Campàs
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El temps d’escolta és essencial per
ajudar a sanar a una persona. Limitar-se
a receptar un medicament o derivar a
una especialista no és l’únic que ha de
passar en una consulta mèdica. Si s’atén
a la persona amb una mirada més
holística, es poden percebre símptomes
menys físics i realitats personals més
complexes. 

Per aconseguir aquesta mirada més
atenta i activa, cal un gran canvi en el
sistema públic de salut. No pot ser que
es disposi de menys de 10 minuts per
pacient o bé que la consulta presencial
sigui substituïda per una trucada
telefònica de seguiment curta i freda. Si
els equips professionals disposessin de
més temps presencial per atendre els
seus pacients, l’atenció rebuda seria més
complerta i més preventiva. 
El treball en xarxa també és essencial.
Quan temps fa que es lluita perquè els
serveis sanitaris i els serveis socials
treballin de forma conjunta i
comparteixin les històries mèdiques?
Aquesta escolta transversal és essencial.
Una dona que visita moltes vegades a la
seva metgessa perquè te dolor crònic i
tristesa, requereix només d’una recepta
farmacèutica o també necessita atenció
social i comunitària per millorar la seva
salut emocional? 

El paper d’escolta activa de la comunitat
és un altre element a destacar en la vida
bona de les persones. Hilary Cottam,
autora del llibre “Radical Help”, està
considerada una referent en la innovació
de programes socials. En els seus escrits
i intervencions, Cottan defensa que les
persones necessiten ser escoltades,
analitzar amb detall i de forma
personalitzada el seu cas, i promoure
connexions amb la seva comunitat
perquè la persona se senti més forta i
més saludable.

La soledat, l’aïllament, la ruptura de
vincles amb la família i la comunitat
afecten la salut mental de les persones, i
aquesta és una realitat que s’ha
accentuat amb el confinament per la
covid-19. Per tant, si el treball en xarxa
dels equips professionals és clau per
abordar la salut d’una persona, el paper
de la comunitat també té un paper
important en la seva millora. 

És per aquest motiu que s’està
promovent un nou enfocament en
l’atenció de la salut mental, on el pes de
la intervenció comunitària sigui
essencial. Amb un enfocament
comunitari, es vol promoure que les
persones amb malaltia mental tinguin
eines per desenvolupar la seva
personalitat en diferents dimensions de
la seva vida i es reforci així la seva
autonomia i la millora de la seva qualitat
de vida. L’Organització Mundial de la
Salut (OMS) ja va preveure, abans de la
pandèmia, que la salut mental seria el
primer problema de salut públic al món,
i ara els indicadors de salut ja
evidencien un augment notable de la
depressió, l’ansietat i altres problemes
mentals. Davant d’aquesta situació, és
important que el sistema públic de salut
reforci l’atenció a les malalties mentals
de forma urgent, amb més recursos
humans especialitzats i amb un impuls
de l’abordatge comunitari per fer
prevenció, atenció, acompanyament i
major autonomia social, sense estigmes
ni discriminació. 

A tota aquesta escolta professional i
comunitària, caldria afegir el compromís
de la pròpia persona en la millora de la
seva salut. A aquest abordatge integral
(professionals, treball en xarxa,
abordatge comunitari), s’afegeix un nou
concepte, impulsat per l’OMS, anomenat
del “pacient actiu”. 

Les persones hem d’aprendre a ser
responsables de la nostra salut, i ens
han de donar les eines formatives per
tenir una vida sana. Un petit dolor
d’esquena pot créixer si la tensió laboral
que acumulem no la rebaixem o si bé
ajornem la visita als serveis d’atenció
primària fins que el dolor és tan
insuportable que anem a l’hospital
d’urgències un diumenge al vespre.
Podrem ajudar als equips sanitaris a
tenir cura de la nostra salut i prevenir
malalties, si nosaltres cada dia tenim
bons hàbits alimentaris, fem exercici
físic, tenim cura de la nostra salut
mental i escoltem el nostre cos amb
atenció. 

La pandèmia no ens ha de fer renunciar
a aquests reptes, sinó que s’ha de
convertir en una oportunitat per escoltar
què necessita el sistema públic de salut
per afrontar el futur

Escoltar per Sanar
Gina Pol Borràs
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És cert que el sistema ja estava dèbil
abans de la pandèmia del virus de la
covid-19. Nombrosos col·lectius havien
alertat de la necessitat de millores i de
major inversió. La manca de
professionals ja era una realitat en
temps de prepandèmia i ara no ens pot
sobtar. L’Administració competent no
havia fet una correcta planificació del
personal sanitari i ara hi ha dèficits de
personal que afecten el dia a dia de
l’atenció a la ciutadania. Per formar una
metgessa o una metge es necessiten nou
anys de formació, per posar un exemple.
A banda de metges, per tant, també hi
ha manca d’anestesistes, metges de
família, pediatries, i la manca de
professionals d’infermeria és greu. Es
poden obrir molts llits d’Unitats de Cures
Intensives (UCI) però si no es disposa de
professionals especialitzats en aquestes
unitats, formació que requereix temps,
no es podrà oferir el servei que es
requereix. 

Abans de la covid-19, la xarxa de salut i
hospitalària encara no s’havia recuperat
de les retallades del 2008. Les retallades
sostingudes i la manca de planificació en
el sector han debilitat el sistema i els
pressupostos de la Conselleria de Salut
de la Generalitat estan igual que fa deu
anys. 

Gràcies a l’esforç humà de molts
professionals de la salut s’ha pogut fer
front a la gestió del virus però amb uns
costos personals molt alts. L’esforç
col·lectiu ha permès que el grau de
vacunació de la població ja sigui molt
alt, situant-se a prop del 80%, fet que ha
permès reduir els indicadors
d’hospitalitzacions i nombre de pacients
a les UCI. 

Ara hem de seguir amb els esforços
col·lectius i reclamar la recuperació dels
serveis sanitaris perduts per la
pandèmia. Cal l’impuls d’un nou temps
de millores i d’avenços. La qualitat de la
salut de la població requereix d’aquesta
recuperació sense dilació. 

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Precisament, els serveis d’atenció
primària són els més propers a la
ciutadania i permeten fer aquesta
escolta activa i continuada des de la
proximitat. Per aquest motiu, la població
vol recuperar ja l’atenció presencial en
els seus centres d’atenció primària i
tornar a veure com s’agenden les
programacions mèdiques ajornades o
cancel·lades. 

Les llistes d’espera s’han d’abordar
perquè totes les patologies mèdiques
rebin l’atenció necessària. Els debat
sobre les infraestructures pendents
també s’ha d’abordar i reflexionar sobre
les millores que requereix el nostre
sistema de salut. Quin ha de ser el futur
dels centres d’atenció primària és un
debat col·lectiu d’interès, per citar un
dels reptes. 

Si dotem els equips de professionals de
la primària amb més eines
diagnòstiques, hi haurà menys
derivacions als equips especialitzats, i
farem una atenció més integral en el
propi centre, per posar un exemple. Si
tenen més recursos tècnics, com
ecografies o radiologies, poden validar
el diagnòstic mèdic en el mateix centre i
evitar desplaçaments fora del municipi.
Impulsar més gestors de casos per fer
determinades tramitacions sanitàries,
permetria que la metgessa o el metge
tinguin més temps per observar i
atendre a la persona i a la vegada
podrien afavorir el treball conjunt dels
serveis sanitaris i socials beneficiant així
l’atenció integral a la persona atesa.

MÉS ESCOLTA ACTIVA, VOL
DIR MÉS SALUT. FEM-HO I
AVANCEM DE FORMA
COL·LECTIVA.

Gina Pol Borràs
Consellera de Salut del Consell Comarcal del

Baix Llobregat. 
Primera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de

Sant Just Desvern. Regidora de Salut.
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Un cop la bandera
hissada, la inclusió

Judith Juanhuix
 

La diversitat en el gènere ha anat guanyant terreny en el debat social de tal manera que ja és mostrada com a positiva en el
discurs de les posicions polítiques que es reclamen progressistes o lliberals, en el sentit europeu del terme. Aquests partits, i
les administracions que controlen, prenen nou color i aire fresc quan es decoren amb el toc just de tons pastel de la bandera
trans, el paradigma d’aquesta diversitat. I del discurs se’n deriva una l’acció política. A Catalunya s’aproven protocols en
diferents àmbits, s’implementa un sistema digne d’atenció a la salut per a les persones trans* i es despleguen xarxes
municipals de suport. En l’àmbit laboral, clau, alguns ajuntaments han posat en marxa programes d’intermediació laboral i la
Generalitat ha tret, per fi!, un programa d’ajudes directes per a l’ocupació de persones trans. L’esforç és important i creixent.
Anem a millor. 

Ara bé, aquest esforç de partits i administracions té
servituds. La principal és convertir les accions en favor de
les persones trans i, de manera paradigmàtica, les dones,
en un capital polític que cal rendibilitzar. Malauradament,
els serveis d’atenció d’àmbit municipal s’integren en una o
altra xarxa en funció del color polític de l’ajuntament, i
l’acció política s’encamina sovint, massa sovint, únicament
a la nostra visibilització. Deixeu-me posar-hi ironia i fer-vos
imaginar una olimpíada amb curses de pintades de bancs
públics i hissades de banderes en les dates assenyalades
del calendari, entre altres proves. Si fins i tot al poble on
visc em feliciten, amb certa mala llet, pel meu imperi
urbanístic de rotondes “que m’han pintat”! Els diferents
partits participen en les proves d’aquests jocs olímpics amb
delit encara que, en algun cas, calgui injectar una dosi tal
d’hipocresia que supera tots els llindars dels controls anti-
dòping. Tant li fa, les proves son agraïdes i l’aparell
mediàtic corresponent ajusta aquests llindars: tothom que
hi participi guanyarà medalla.

Ara fora d’ironies, aquesta olimpíada de la visibilitat trans
em sembla bé. De fet, tret dels blanqueigs més evidents,
molt bé. Oblidarem tan aviat els marges de tots els carrers
del món on hem viscut durant mil·lennis? Oblidarem tan
fàcilment la solitud que teníem quan sortíem de la nostra
sororitat? Oblidarem que, fins no fa tant, la superbiosa
transfòbia institucional era una de les dificultats més grans
que teníem per viure amb dignitat? No, no podem oblidar-
ho, pel deure d’honrar a qui ens ha precedit i per la força
que suposa ser vistes arreu. Som aquí, hem de ser aquí, i
està bé que qui mana no ens amagui.

Sí, la visibilització em sembla bé, però no és suficient.
Arribarà la nit i ningú no s’asseurà al banc, s’acabarà el dia i
la bandera s’arriarà. I ni bancs ni banderes es mengen ni
donen de menjar més enllà dels que la hissen. Hem d’anar
més enllà dels símbols. 

Afortunadament, les coses estan canviant i, sense oblidar-
los, es comencen a implementar mesures d’inclusió reals.
En aquesta situació, i donada la precarietat i discriminació
generalitzada de les persones trans, ens cal demanar tres
accions valentes a les diferents administracions que
estiguin disposades a ajudar-nos a sortir, de manera
efectiva i no només simbòlica, de l’etern pou social a on
ens van tirar.

La primera acció és depurar els errors en les accions ja
fetes. Els protocols van coixos, el sistema de salut es
desplega massa lentament i conté grans de pus
patologitzadors que no acaben de marxar, i les xarxes de
suport són molt limitades en recursos i coneixements de
les realitats trans. Portem ja un temps amb aquestes
accions implementades, i sabem com es poden millorar, no
és difícil.

Dotar les xarxes de suport a persones trans amb persones
trans és una mesura òbvia que milloraria el servei i reduiria
la nostra tutela social. Incloure l’existència de persones
trans en el currículum escolar n’és una altra. I n’hi ha més.

La segona acció és donar continuïtat i aprofundir les ajudes
socials directes. Cal garantir la continuïtat dels programes
d’inserció laboral, ampliar els tipus d’empreses que poden
aplicar-hi, i incloure programes d’emprenedoria. L’esforç el
l’àmbit laboral va en la bona direcció, ara és el moment de
consolidar i ampliar els ajuts. 

Que una discriminació de mil·lennis no es corregeix en una
legislatura! I cal començar actuar amb ajudes directes
també en l’àmbit de l’habitatge, un àmbit que amb prou
feines s’hi ha actuat.
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Hi ha molt per fer: crear una borsa de lloguer social
específic o habitatges d’acollida de mitja durada, de
manera semblant a com s’ha fet per a altres col·lectius
altament vulnerabilitats, entre altres mesures. Feina i
habitatge, aquests son els pilars sobre els que cal construir
la inclusió social de les persones trans.

I la tercera acció és també important: s’han d’acabar els
jocs transolímpics. Quan l’esport és la pintada de passos de
zebra o la decoració d’aparadors, podem estar d’acord en
penjar medalles. Però quan parlem de la inclusió de vides
concretes, d’una feina que pot arribar o no, o d’una
habitació-refugi, no pot haver-hi competició possible. Les
xarxes de serveis socials de totes les orientacions
polítiques s’han de teixir entre elles. 

Cal que la informació circuli, que es publicitin els serveis
entre les diferents administracions i que el personal de
servei conegui bé els procediments administratius per
evitar la processó de finestretes i formularis fins a
l’esgotament final. 

En la primera compareixença al Parlament de la Consellera
Tània Verge per presentar la nova Conselleria d’Igualtat i
Feminismes, el 3 de juny d’enguany, va dir unes bon grapat
de veritats. “Les lleis d’igualtat no són recomanacions”,
proclamava una d’elles. És una veritat clau,
perquèl’acompanyava amb la necessària declaració
d’intencions: “les desplegarem i les implementarem amb
diligència en tota la seva potència”. 

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Estic segura que aquestes afirmacions són compartides per
tots els partits que volen realment avançar en drets socials,
uns partits que ocupen pràcticament la totalitat dels òrgans
de poder a Catalunya.

Més enllà del soroll mediàtic, a Catalunya estem guanyant
el carrer i el debat social, però ens cal anar més enllà. Ara
és el moment de fer efectiva aquesta declaració
d’intencions amb la consolidació i millora de les polítiques
que s’han fet fins ara, l’assignació de nous recursos per a
ajudes directes i la unió de totes les administracions. No és
tan difícil, comencem a saber com fer-ho. Hem remuntat
una bona profunditat del pou, i ara cal prendre un nou
impuls amb nous recursos, assegurats per una norma amb
rang de llei, per acabar-ne de sortir. 

Fem nostra en peu d’igualtat aquesta
societat. Fem-la millor.

Judith Juanhuix
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La Ruta dels Estigmes i  

La Guerra dels Sexes

Hi ha visions diferents de qüestions
semblants que generen greuges
comparatius, postures enfrontades,
rivalitats sexuals o conflictes
d'interessos. La denúncia del "sexisme"
sol servir com a forma de protecció,
però també genera conflictes, ja que
sovint aquestes denúncies, podríem dir,
es passen de frenada ... al assimilar que
certes conductes sexuals legítimes
fomenten els nostres fantasmes i pors
sexuals a combatre.

I llavors toca preguntar-se a què
anomenem sexisme? És sexisme la
denúncia contra els que ens imposen un
full de ruta sexual ja que discriminen la
nostra sexualitat?. És sexisme qui
denuncien la nostra sexualitat per
encaixar en algun clixé que és
interpretat com reafirmador d'algun
estereotip?

Perquè són dues qüestions diferents. Si
es tracta de denunciar els estereotips
sexuals tenim un problema, ja que tots
vam encaixar en algun des del moment
en què ens definim per una
determinada pràctica, qüestió
identitària o actitud personal en la qual
vam encaixar les nostres preferències.

Deconstructores o reafirmadores de
sexe-gènere necessitem dit sexe-gènere
a l'hora de definir-nos.

Lluitadors contra els estereotips sexuals
són alhora partícips d'estereotips
gairebé idèntics. 

L'orientació sexual, la identitat de
gènere, o la "fluïdesa sexual" sempre
troben alguna frontera entre el que un
desitja i el que descarta. Es podria
interpretar que tots vam encaixar en
algun estereotipat àmbit fronterer que
conformaria la diversitat sexual i de
gènere.

Si es tracta de denunciar el
discriminador, sexista seria tota aquella
persona que ens acusi de posseir o
preferir un tipus de sexe, gènere, o
pràctica sexual. En aquesta cruïlla
semblen trobar-se els debats sobre
sexe-gènere. Convindria posar el focus
sobre els conflictes d'interessos que
generen tantes desavinences. Els
debats crispats sobre la sempre
"polèmica sexualitat femenina"
encenen no només als sectors més
clàssics o reaccionaris, també als
defensors de la igualtat.

L'abolició de la prostitució es troba a
l'extrem més polaritzat i posa en relleu
el desig d'atemptar contra els que
representen els clàssics fantasmes i
pors sexuals de la societat.

Es considera una pràctica sexista, quan
en realitat no és més que una pràctica
sexual, i sovint, un recurs per
sobreviure, ple de llums i ombres com
tota forma de supervivència.

Sempre he pensat que el perpetu judici
de valor que sobrevola sobre aquesta
qüestió no està en l'acte remunerador -
existeix algú que no vulgui guanyar 

diners? - sinó en la forma com algunes
dones exerceixen la seva sexualitat, la
disponibilitat, la rivalitat entre dones
per les atencions del mascle, o la
territorialitat per part d'individus-es que
conceben els homes com "la
competència" a l'hora d'accedir al sexe
de la dona.

Podrien explicar aquests criteris "el zel
territorial" que la moral ha demostrat
sobre la sexualitat femenina?

Francisco Franco era un abolicionista
convençut de la prostitució. Sobre
aquesta qüestió va subscriure amb
l'ONU (organització que històricament
ha postulat sobre la zona corporal on
tenim situada la dignitat) l'únic acord
polític. La llei de perillositat social
afectava, entre d'altres col·lectius, a
treballadores sexuals, les quals es veien
sotmeses a presons, violacions per part
de policies i funcionaris de presons, i
tot tipus de vexacions emparades per la
llei. 

A les grans organitzacions de "drets
humans" mai ha semblat
escandalizarles les polítiques
criminalitzadores contra les prostitutes. 

Eren "males dones"; com les mares
solteres, les sospitoses d'infidelitat, o
les captaires. I a les "males dones" se'ls
aplicava tot tipus de correctius,
xantatges i extorsions sexuals.

LA REIVINDICACIÓ és una forma de donar resposta als problemes que ens afecten pels judicis de valor que
suportem aquelles persones sobre les que sobrevola l'ombra de l'estigma. Depenent del camp de visió en què

s'estigui instal·lat, i de la vivència que s'experimenti, sol passar que les respostes no són les mateixes.
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Algunes tenien el recurs de ser ateses
per la Secció Femenina, amb cursets de
macramé i altres perles destinades a
allunyar-les de la mala vida, no us
recorda a alguna cosa?. Primer la
puntada i després la caritat cristiana.

Com va dir Almudena Grandes: "A sota
de la capa impecablement moralista,
s'amagaven unes realitats que
convertien a la societat en un veritable
manicomi."

La Falange, organització feixista,
alertava sobre els desastres que la
recentment instaurada democràcia ens
implicaria: «Els carrers s'ompliran de
dones prostituïdes i d'homes efeminats!»

El despertar sexual democràtic ens va
allunyar de la típica imatge de
santurrones que les dones mostràvem.
La famosa portada d'Interviu mostrant a
Marisol amb el tors nu, va ser
denunciada per immoral i atemptar
contra la dignitat femenina.

I em pregunto ... Aquestes actituds no
us recorden, d'alguna manera, a l'actual
animadversió de cert progressisme
sobre la prostitució femenina, el
destape sexualitzat o la pornografia?

Hem passat d’immorals a sexistes? És el
nostre sexe un terreny políticament
intervenible perquè incomoda altres
formes de sexualitats? Per cert,
sexualitats convencionals molt més
estereotipades a l'haver estat
imposades com a únic full de ruta
raonable.

Una cosa semblant passa en el debat
sobre la transsexualitat.

No oblidem que el prejudici s'acarnissa
amb les transsexuals fem. 

Sobre el greuge cultural que suposava
pel masclisme que algú, suposadament,
nascut al "gènere superior" voldria
pertànyer al "gènere 

 subordinat", l'origen era entès com un
assumpte nascut de la perversió, el
trastorn mental o d'intencions ocultes i
criminals . 

Això podria explicar com la transfòbia
s'ha acarnissat històricament amb la
feminitat.

Que les dones es vestissin d'homes,
volguessin semblar-se a ells i accedir
als seus drets era, en certa manera,
molt més comprensible.

 Des del feminisme sempre s'ha
valorada l'actitud honrosa i les gestes
de tantes dones que van assumir el rol
masculí per guanyar llibertat i, sovint,
participar «d’els jocs» del mascle alfa.
Aquí tenim a Joana d'Arc, lloada fins
pel Front Nacional.

En els debats sorgits sobre la nova llei
de gènere -algunes dones- s'han servit
d'atiar la por cap a les trans femenines,
sospitoses de no ser autèntiques; 
comparant-nos, en últim extrem, amb
"violadors de dones".

 Recordo les pel·lícules masclistes on
la figura trans és representada per
provocar terror, per exemple: Vestida
per a matar.

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Sobre els trans masculins, res a dir. "El
viatge cap a la masculinitat" sembla més
acceptable i menys pertorbador per a
aquestes dones que "el viatge cap a la
feminitat". Inevitablement em porta a
establir una connexió ideològica
masclisme-feminisme que delata massa
terrenys comuns. I més quan les trans,
amb anterioritat, vam ser acusades
«d’estereotipar» la dona i ara en el cas
contrari «d’esborrar» el gènere de la
dona.

Quan un individu que exerceix el seu
gènere i sexualitat com el considera
oportú, i sense fer mal a ningú, es troba
amb tants fronts, en teoria oposats, que
es confabulen per qüestionar,
deslegitimar, estigmatitzar o, en última
instància, prohibir la seva realitat ... a la
fi cal preguntar-se sobre quines eines, o
què defenses pot utilitzar en un context
tan inevitablement hostil.

Per sort, sempre hi ha persones que
empatitzen i reivindiquen lluites
comunes. Perquè part del feminisme fa
temps que s'ha deslligat de la idea que
la dona és un arquetip concret, exemplar
i "decent" en l'imaginari col·lectiu.

Albiro una guerra ideològica entre
sectors que temps enrere compartien
espais.

I ja no podrem dir que l'enemic, simbòlic
o real, és només l'home masclista. Això
sí, masclisme i discriminació tenen una
ombra molt llarga que ens cobreix a
tots. 

I potser hauríem de preguntar-nos: Som
víctimes... o també botxins els que
participem en tan esperpèntica i
perllongada guerra de sexes?
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Aquest paràgraf extret de "El POLVO IMAGINARI" és una de les moltes reflexions de Grisélidis Réal (nascuda a Lausanne
1929). A Suïssa va establir la seva caserna general reivindicativa i laboral. La considerada "meuca revolucionària" als anys 70
va liderar els moviments polítics a favor de les prostitutes a nivell mundial.

"A Suïssa tenen la prostitució més impecable del món", presumia anys després. I segons el seu amic, l'escriptor Jean-Luc Hennig:
"En aquest país no hi ha proxenetes i les prostitutes tenen carta de ciutadania. Gaudeixen, entre altres coses, de la protecció de
l'estat. Porten, en suma, la vida una mica irreal i santurrona de tots els suïssos. "

Les paraules que obren aquest article, expressades per Grisélidis, venen a demostrar que no existeix el més mínim interès en
defensar màfies, violadors i explotadors per part de les prostitutes reivindicatives, com maliciosament es vol fer entendre.
Més aviat al contrari. Qui són les persones més capacitades per denunciar els abusos que aquelles que puguin estar
exposades? Naturalment quan es compte amb la protecció del sistema, no en cas contrari.

Grisélidis en els setanta se les va veure amb les "hordes ABOLICIONISTES", "salvadores de les putes per la via del 'sacro-
sant’ puritanisme". Enfrontada en nombrosos debats que van arribar fins a tot tipus d'institucions (per exemple, al Palau de
les Nacions a Ginebra, al que Grisélidis deia irònicament "Palau de les abominacions.")

L'abolicionisme de les dones era considerat per aquesta "meuca revolucionària" una conseqüència de la "moral calvinista". I
no dubtava a escandalitzar-les amb els seus relats sobre les bondats de ser una meuca irredenta, en oposició a les seves
"vides sexualment mortes, pròpies de puritanes rabioses i burgeses avorrides a la vora del suïcidi". A punt va estar de veure’s
denunciada als tribunals per membres de la Federació Internacional Abolicionista.

Curiosament, gràcies a la col·laboració del feminisme, va ser possible la difusió del discurs de les "treballadores sexuals",
terme defensat des del propi moviment, amb joves i inquietes dones desitjoses de nous arguments respecte de la sexualitat
femenina. Les progressistes no eren, ni de lluny, una amenaça pel discurs a favor de la prostitució. A Grisélidis mai se li
hauria ocorregut que, a posteriori, la lluita contra la seva causa pogués venir d'algun sector feminista i en modalitat
"punyalada per l'esquena".

Si traslladem la situació dels 70, amb els seus debats entre moral i conquesta de llibertat, a l'actualitat, arribarem a la
conclusió que al centre de la polèmica segueix estant la "controvertida" sexualitat femenina.

La Meuca
Revolucionària i els
Puritans Calvinistes

"Estic amb l'ànim per terra ... el món és un immens escorxador.
No se m'acut dir una altra cosa ... I la veritat és que això no és el que

volem. Som còmplices després de tot? Qui són els veritables
responsables? Què fer? Com aturar això? Noietes de l'Índia que

escriuen per dir que tenen fam ... Altres que es prostitueixen des dels
vuit anys. Com se li pot ocórrer a algú barrejar-nos a nosaltres,

honestes cortesanes, amb aquestes coses? És de bojos, és absurd! De
vegades una es pregunta si realment val la pena seguir vivint "
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El FEMINISME no és, actualment, un moviment homogeni.
Impossible ... si tenim en compte que les dones som
individus amb visions diferents de la vida i de nosaltres
mateixes. És que no hi ha ja dones exercint el poder de
“l’ordeno i mano"? I no hi ha dones expulsades dels
beneficis que es suposava aconseguiríem amb la "revolució
per la igualtat"? Cert feminisme troba més cobertura en
tant s'acosta a la visió dels clàssics i sistèmics dogmes
masclistes. No busquem la igualtat en un món d'homes?
Doncs què millor manera que millorant les nostres
relacions contractuals clàssiques, menys amenaçadores,
tota vegada que participem dins el constructe social
mantenint la seva essència jerarquitzada!

Resulta simptomàtic certa manera bucle de la nostra
cultura, que tendeix a retornar-nos els prejudicis més
recurrents. Podria ser que el futur ens porti una major
repressió capitanejada, per exemple, per dones bisbes
contra el laïcisme i l'ateisme? Podríem veure a gais i queers
com ministres contra la promiscuïtat sexual, la "cosificació"
i el nudisme? Veurem a antigues reines del “destape”
defensant les virtuts del cilici i el cinturó de castedat
mentre es disfressen de santurrones humanitàries?
Acabaran acusant les putes de "porques sexistes"? I als
captaires de "delinqüents capitalistes"?

Em temo que alguna d'aquestes qüestions semblen albirar.
Com la constatació que part del feminisme "alliberador" es
troba actualment intoxicat per cert caràcter repressiu, fruit
de l'animadversió cap a les que "no són com nosaltres", com
prova tanta critica voraç cap a la prostitució o la
pornografia on les protagonistes passen a ser
representades com a subjectes passius, mancats d'entitat
pròpia i víctimes sistemàtiques d'una suposada agressió
masculina. Lògica no extrapolable, per cert, als gigolós o
els actors porno.

Per no desanimar aquest altre "feminisme de la vida real",
he de constatar que en tots els meus anys de militància ...
tant en les ponències, com en els estudis antropològics,
periodístics, etc ... va ser massiva la presència de dones no
vinculades a causes com la transsexualitat o la prostitució
que no van dubtar a mostrar la seva solidaritat i
col·laboració. De fet, l'any 93, em vaig iniciar en gran
participant en dues ponències a les primeres jornades
estatals de feminisme a la Universitat Complutense de
Madrid. Una sobre transsexualitat, una altra titulada "SOY
PUTA ¡Y QUÉ!". 

L'experiència de dones com Grisélidis, en la seva guerra
contra l'abolicionisme, ens concedeix eines a moltes dones,
independentment de com gestionem la nostra sexualitat,
que per això és la nostra!. 

A l'hora d'aparcar aquesta imatge tan rendibilitzada i
bipolar que tant ens condiciona: la de dona desvalguda i
necessitada de tutela, o al contrari, la de dona obscena que
mereix ser combatuda. En les estratègies abolicionistes
aquesta visió de la dona és fonamental perquè resultin
creïbles les seves propostes.

Pel dret a ser, a viure, a decidir, aquesta és la gran lluita
amb la qual va haver de lidiar aquesta dona. I actualment
tantes altres dones, homes, trans, o individus que es troben
en la vora excloent de la societat

En les esquerdes del sistema es produeixen els desastres
vivencials. Les crisis (polítiques, econòmiques,
pandèmiques ...) posen en relleu les conseqüències
d'aquests desastres enquistats. Com si es tractés d'una
maledicció bíblica, sempre acaben pagant els mateixos. Cal
esperar que escoltant les veus dels afectats, en comptes de
a tant satèl·lit, aconseguim minimitzar els desastres?

Potser és més fàcil, i políticament menys comprometedor,
ometre les causes que generen molts dels nostres
problemes i representar aquests problemes com una cosa
que neix d'una tara o una mala gestió de l'individu.

EL SUÏCIDI, per exemple, tema tabú que comença a sortir
de l'armari, és tractat gairebé exclusivament com un
assumpte que neix de la depressió que, al seu torn, és
considerada com una malaltia endògena desenvolupada
per l'individu. Gairebé sembla una malaltia petit-burgesa
quan s'ometen les raons exògenes que desemboquen en
aquesta malaltia i la seva possible i extrema conseqüència.
És que no hi ha una relació causa-efecte entre la
desprotecció, la marginació, la precarietat i els horitzons
descoratjadors que l'individu visualitza en les situacions de
crisi existencials? I l'obvietat que gran part d'aquestes crisis
generen terror davant la possibilitat d'un futur depauperat

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A
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Serveixi com a anècdota la confessió que em va fer un
funcionari de metro en una estació de l'Hospitalet quan
estàvem immersos en plena crisi econòmica: "Cada setmana
tenim un problema amb algun individu que s'intenta llançar a
les vies de metro; i algun acaba, a la fi, palmant".
Escandalitzada per l'assumpte li pregunto: Com pot ser? I
per què no apareix res en els mitjans de comunicació? Va
arronsar les espatlles i em va contestar: "Els periodistes han
d'estar molt ocupats amb la prioritat del 'rescat bancari o
amb les correries d'Isabel Pantoja."

LA CIPRIDOFOBIA, paraula bastant desconeguda, defineix
el menyspreu cap a les prostitutes. Si aquesta paraula és
desconeguda és perquè les nostres societats no han
reconegut patir aquesta fòbia. Si assumim que el subjecte
de la nostra fòbia constitueix el factor defectuós, tal fòbia
senzillament no existeix en el nostre imaginari.

No obstant això, les violències que es deslliguen no són
precisament invisibles. Ser puta, sembla puta, o que et
recriminin que ets puta, és una cosa que ens afecta a
gairebé totes. I la violència troba una justificació. Per això,
els que volen eliminar les prostitutes per la via de la falsa
solidaritat, la conversió, la persecució, o l'assassinat ...
acaben sent companys conceptuals, tot i que els seus
mètodes siguin, o semblin, radicalment diferents.

TRANS*BAIX POWER 
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"Que bé farien aquests puritans a deixar de donar-nos
lliçons de dignitat sexual i escoltar-nos a les putes! Som
nosaltres les que podríem donar-los a ells unes quantes
lliçons pràctiques perquè no s'acabin matant en aquestes
guerres nuclears, racismes, i massacres malaltisses que tant
semblen agradar-los! " 

 
Amb frases tan lapidàries com aquestes, Grisélidis Réal ens
deixava ben clar que la "revolució de les putes" es
postulava com una de les moltes causes destinades a aturar
tanta violència.

En la voràgine dels mercats no hi ha temps per a la justícia
social. No cotitzem en borsa els desheretats. L'economia,
eina que hauria d'estar al servei dels ciutadans, ens ha
convertit en ciutadans al servei de l'economia. Com més
implacable és aquest principi, més deixa a la vora del
precipici a les vides que no són rendibles. Extrapolant la
lògica Foucaultiana (respecte del cas d’Alexina B) "Es pot dir
que els marginats no es suïciden; és la societat la que suïcida
als marginats ".

Pel que fa a les violències de gènere, un altre exemple,
resulta excessiu pensar que la visibilització, sanció i
persecució del violent no resulta ser la forma més eficaç
d'abordar tan espinós tema? 

Les xifres de dones assassinades es repeteixen any rere
any, malgrat tanta suposada consciència i de tantes
mesures penalitzadores. No estarem fent alguna cosa
malament?

No hauríem d’aprofundir en les causes que desencadenen
aquestes violències ... més enllà de comptabilitzar dones
mortes, conformar-nos amb posar-li etiqueta i apel·lar a
mesures punitives?

Pressento que molta relació tenen aquestes qüestions amb
la censura cap a la sexualitat de les dones. Molt desprestigi
hi ha al simbòlic sexe indesitjable de la dona; i aquesta
qüestió ens travessa a totes. Prohibir la prostitució,
encoratjar polítiques de por sexual, estar en contra de la
pornografia, establir un règim tutelar de la dignitat
femenina, pot acabar retornant a la casella de sortida de la
moralitat femenina que tants problemes, violències i morts
ens ha ocasionat; a la sospita, a la persecució popular i les
fòbies.

I per acabar aquest article, i que no sembli marcat per un
cert to nihilista ... se m'acut que el millor és recuperar una
cita de Bertrand Russell que alegrava el dia a la nostra
bona amiga Grisélidis: 

L'únic que pot salvar la humanitat és el
treball col·lectiu, i el camí que condueix a

la feina col·lectiva comença al cor dels
individus aïllats.

Fundadora del Colectiu de
Transexuals de Catalumya
Autora de Manifiesto Puta

Bea Espejo
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Experiències de Vida
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Tina Recio

Samantha Roberts 



Samantha, la meva història

Hola. Soc Samantha de Nova Zelanda. Us presento una mica de la
meva història del que és per a mi ser trans a Nova Zelanda.

Samantha Roberts
New Zealand

És sorprenent qui està amb tu i qui no està en aquest viatge. Sovint, les persones que creus
que estarien d'acord no ho estan i les que creus que tindrien un problema no el tenen. La
meva família es va prendre la notícia amb molta duresa i, encara que no em van
interrompre, certament hi va haver moments difícils i es van prendre un temps per adaptar-
se als meus canvis i fins i tot ara sento que, tot i que han acceptat el que he fet, realment
no m'han acceptat. Samantha encara es refereix a mi com "ell", però en públic i en general
a la feina em diuen ella, nena, dona, senyoreta o mare, excepte potser per telèfon, ja que
encara estic treballant en la veu.

Nova Zelanda té lleis vigents per protegir les persones trans,
però com a tot arreu, encara han de lluitar contra la
discriminació.

Com el meu lloc de treball és una empresa de construcció
civil/carreteres que dona feina a més de 100 persones amb
només 2 dones al camp i 5 a l'oficina/personal de neteja i 1
al planter, és un "món d'homes". En el moment de la meva
"transició" no hi havia personal femení al camp, amb al
voltant de 60 homes, la transició en un lloc de treball en el
que treballava abans va ser certament difícil per a tots,
especialment perquè no ho vaig conduir molt bé. Era tot nou
per a mi i estava espantada. Vull dir, havia estat Samantha
durant anys, però sempre a porta tancada i mentre somiava
amb el dia en què pogués ser realment jo en públic, era una
cosa que sempre havia volgut fer, però encara em feia molta
por i ho vaig fer gradualment durant algun temps . .

Tenir el meu cabell amb cues, usar esmalt d'ungles, anells i
aromes de dona i pits en creixement només es pot fer un
temps sense explicació i sense ser sincera amb el que una
està fent i passant, i es van fer molts comentaris i crítiques
sobre mi a la meva esquena. 

En el treball abans que el cap em truqués a l'oficina per
parlar amb mi, com estava espantada i sentia que estava
passant per això sola, no ho vaig explicar molt bé. 

Si bé la meva família s'havia tornat més tolerant amb el que
estava fent, encara estava passant per un moment molt difícil
emocional i em sentia molt sola i mentre hi havia un parell
d'altres persones trans amb les que estava en contacte,
sentia que tenia poc a fer, sense suport. 

Si bé la meva confiança a aparèixer com Samantha en públic
estava creixent, era aterridor i alliberador, la gent es
mostrava indiferent o em mirava com "Que dimoni és això!" 

Vaig rebre molt suport i ajuda de les dones a les que vaig
anar per fer-me les ungles, fins i tot em van donar un paquet
de cura quan vaig anar a Tailàndia per la meva CRS i es van
mantenir en contacte amb mi durant el meu temps allà.

Vaig estar sola ... I, per descomptat, també vaig conèixer allà a
Rosa Maria. Ella em va ajudar durant la cirurgia
postoperatòria i em va fer companyia.

Només li vaig dir a la gerència del meu lloc de treball que me
n'aniria a Tailàndia per la meva CRS. La notícia es deuria
d’haver estès, ja que molts membres del personal ho sabien al
meu retorn. El cap em va desitjar el millor i em va deixar la
feina oberta.

Ara, com van les coses passats 4 anys?

Família: Com vaig dir, els meus pares van acceptar el que vaig
fer i van reconèixer que soc més feliç i puc visitar-los i que els
vegin amb mi en públic, però sento que realment no m'han
acceptat com Samantha. Encara no sé quina és la meva
posició amb la meva germana, però la meva família estesa ha
estat molt bona al respecte.

En públic: no he tingut experiències particularment dolentes.
La gent és bona en general. He tingut un parell de botigues
que m'han brindat un mal servei i m'han discriminat, així que
ja no compro allà, però les botigues de roba han estat bones i
alguns empleats en els llocs on compro ha estat realment
atents. En general, la gent sembla tolerant o indiferent en la
regió en que visc. Ara tinc molta més confiança i no soc mirat
per la gent, confrontaria qualsevol comentari negatiu.

Treball: El cap va haver de parlar amb alguns membres del
personal inicialment dient-los que es corregissin i va haver
d'informar a les persones per a les que treballem sobre els
meus canvis. Has d’entendre que va ser una experiència nova
per a tots i ningú estava realment segur de com conduir-la!
Ara sento que la majoria de la gent ha acceptat el que he fet o
après a viure amb això. Un dels nois ha estat realment bo amb
mi i sento que la gent, bé al menys a la cara, m'ha acceptat i
el que he fet, quan menys han admès que soc valenta.

Aquesta és la meva història. Bé, la versió realment curta.
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El viatge a Tailàndia per a la meva operació de vaginoplàstia
va ser l’esdeveniment de la meva vida, però abans de viatjar
ho veia de forma molt diferent. Era la primera vegada que
viatjava a aquest país. El ser humà no conviu bé amb la
incertesa i tenia tota la incertesa del món condensada a la
meva ment. Tota la informació que corria a l’activisme trans
era contraria a viatjar a aquest país per fer-se una
vaginoplàstia. Corrien, i encara ho continuen fent, rumors i
falses informacions sobre els riscos de viatjar allà. De com
vaig vèncer aquests sorolls és una cosa que hem de buscar
uns anys enrere, molt enrere.

Tindria uns 4 o 5 anys. Allà estava jo davant del mirall de
l'habitació dels meus pares. Aprofitava que em quedava sola
a casa i llavors, quan em sentia fora de perill, em col·locava
davant del gran mirall, nua. Observava el meu cos. No era un
cos que odiés especialment, a aquesta edat tenia un cos molt
infantil encara, sense pel, així va ser durant les primeres
dècades. Desitjava aquell moment perquè era quan podia
observar com col·locava el meu penis cap enrere i la imatge
que observava en el mirall era la d'una nena, la nena que en
realitat era, aquella nena que no era reconeguda com a tal
per la seva família. En la meva càndida innocència, vaig
pensar que s'adonarien de l'error de cridar-me nen quan
potser aquesta coseta que penjava, o es caigués o es tornés a
ficar cap dins. Òbviament això mai va succeir.

Més endavant, no em va costar conviure amb els genitals de
naixement. La meva ment va elaborar la idea de consensuar
un escenari propici per aconseguir una vida sexual
naturalitzada. De tal forma que durant anys vaig mantenir
relacions sexuals amb tots els gèneres que puguin existir. Em
considero una persona sexual i crec que això va facilitar una
via de possibilitats. Vaig mantenir relacions sexuals
predominantment amb dones però també amb homes, dones
trans i homes trans. El meu rol alternava depenent de amb
qui interactuava. No sempre tenia relacions sexuals genitals.
Considero que és una reducció de les possibilitats que
proporciona l'acte sexual.

Dit això, es podria arribar a pensar perquè operar-se i voler
tenir una vagina si tenies una vida sexual òptima?. Aquest
enigma es resol quan s'observa el desafiament de la
vaginoplàstia, des d'una perspectiva no delimitant.
Habitualment a l'activisme trans és maneguen relats
artificials alimentats per pors o traumes no superats, per
persones que malgrat no haver evolucionat s’erigeixen com a
oracles amb peus de fang. En el meu cas, he de dir que, tot i
la meva misericordiosa relació amb el penis, des d'aquells 4
anys d'edat, sempre, de manera persistent i sense
excepcions, desitjava tenir vagina i ser penetrada.

Quin paper jugava l’amor en tot això? Cap, als efectes de la
sexualitat genital, l’amor era un paper en blanc que mai es va
omplir. La meva forma de veure i viure l’amor és a través de
la comprensió, un gest molt poderós d’expressió d’afecte cap
a una altra persona. Aquesta comprensió la practicava cap a
mi mateixa, entenent els motius pels que no donava el pas
per a iniciar una transició de gènere. Estava clar per a mi que,
si no hi havia transició de gènere, no hi hauria possibilitat de
tenir vagina.

En el meu viatge a Tailàndia, quan m’estava recuperant de la
vaginoplàstia, vaig conèixer algunes germanes que s’havien
operat la mateixa setmana que jo. Admeto que tenia una idea
preconcebuda envers el tipus de dones que es sotmetien a la
vaginoplàstia, tenia un biaix cognitiu, propiciat en part per
tota la falsa informació que havia rebut a Espanya. Allí vaig
comprendre perquè a algunes dones transsexuals no els hi
feia falta completar un trànsit de gènere en el pla físic.
Aquesta idea em va fascinar. Veure que la diversitat de casos
era tan heterogènia, malgrat que aquest no fos el meu cas.

En el meu cas, mentre vivia aquest tipus de vida de
comprensió cap a mi mateixa, va haver un moment cabdal. El
meu cos va començar a canviar, la testosterona va fer estralls
al meu cos, quan em posava davant del mirall i em posava el
penis tot cap enrere. Llavors tot era grotesc, com si un
monstre que estava latent i sense mostrar-se s’estigués
rebel·lant contra mi. Va ser quan la meva ment es dirigia de
forma vertiginosa cap a l’abisme del col·lapse mental. Aquell
lloc on no hi marxa enrere, on tens l’opció de no fer res, de
deixar-te endur i acabar en una patologia mental. Feia temps
que m’havia pujat a l’autobús de la depressió, un autobús
sense frens i amb uns companys de viatge on Tina no podria
viure. O això pensava jo.

Avui visc una vida plenament feliç. Tot el que suposo que en
conjunt em va aportar aquesta operació, una major confiança
en mi mateixa, la vaginoplàstia o, al capdavall, tenir vagina,
en el meu cas, no em va proporcionar una seguretat que no
tenia, més bé em va elevar a un pla superior de tota la
dimensió del meu ser. Espais que abans havia explorat, ara es
presentaven davant meu com a territoris excitants on poder
assolir la projecció de tot el meu potencial com a dona.

La vagina no et dóna la felicitat però et fa més feliç. Al
desafiament de la vaginoplàstia s'ha d'acudir amb felicitat
entusiasta que serà garantia d'èxit per a una vida més plena.

El viatge a Tailàndia per a la meva
operació de vaginoplàstia va ser
l’esdeveniment de la meva vida

Tina Recio
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Qui seria aquesta dona com a ésser ideal i subjecte polític, i sobre com la lluita feminista contra el masclisme i el patriarcat ha
travessat diverses ruptures de pactes prèviament traçats per ideals cristians, colonials i imperialistes en la disputa pels drets de
(algunes) dones, col·locant a altres col·lectius en un lloc subordinat com si fossin ciutadans de segona o tercera categoria,
especialment dones lesbianes, negres, indígenes i trans.

LLUITAR CONTRA LA PLAGA DE
TRANSFÒBIA ALS FEMINISMES

TRANS EXCLOENTS

HI HA I SEMPRE HI HA HAGUT DIVERSES DISCUSSIONS
AL VOLTANT DEL QUE ÉS SER DONA. 

Més recentment la T (de Trans) ha generat qüestions greus
relacionades a la transfòbia dins d'algunes perspectives
feministes, prenent com a narrativa "un real i únic
feminisme (sic)" i per tractar de definir el que significa ser
una dona, l'argumentari es caracteritza per negar que les
dones trans són dones i els homes trans són invisibles. Així
són les feministes trans excloents o anti-trans, o les TERF
(expressió anglosaxona que es va fer més popular
últimament).

En aquest sentit, un dels principals problemes dels
feminismes trans excloents és la insistència en la difusió
d'una idea que suposadament l'opressió de gènere és igual
a totes les dones cis independentment de la seva raça,
classe i construcció social, i que es basaria en el seu sexe
biològic (sistema sexe-gènere en el qual el gènere és
determinat pel genital), és a dir, pel fet de nèixer amb
vulva i que, segons les teories trans excloents, aquesta
seria llavors l'arrel de tota violència i subalternització de
les dones nascudes femelles (sic).

Potser l'error és precisament que creuen en el mite d'una
dona universal. Aquest seria un ideal antifeminista, fins i
tot ja denunciat per feministes racialitzades i lesbianes en
diversos moments de la lluita feminista, objectes d'un
esborrat de les sexualitats no hegemòniques i de les dones
negres que no van ser / no són reconegudes en aquest lloc
universal. 

Dones negres com Angela Davis (que eren vistes com un
buit d'humanitat) i lesbianes (excloses del feminisme en els
70 perquè fins llavors es creia que l'arrel del problema de
les dones eren les seves relacions amb els homes, i per ser
lesbianes no serien oprimides, atès que es relacionaven 

entre si) no ocupaven un lloc en els feminismes perquè no
es reconeixien els seus subjectes. Atès que la construcció
social de les dones trans, negres, indígenes i perifèriques
no és la mateixa que la de les dones cisgenerisme blanques
riques i heterosexuals, que compta amb diferents accessos i
formes eficients de negociar amb l'estructura hegemònica. I
que, tot i estar oprimides, tenen majors condicions d'accés
a espais, drets i ressò en relació amb altres dones.

L'aproximació d'excloure ideals trans com a agenda política

A Espanya, les accions dels feminismes anti-trans
s'entrellacen amb els discursos de l'extrema dreta a l'atac
als drets relacionats amb l'autodeterminació de gènere.
Durant l'últim any, les feministes trans excloents s'han
enfurismat contra l'esborrany d'una nova llei Trans, el que
ha provocat un carreró sense sortida entre els partits de
coalició. En aquest difícil context, Lydia Falcón, líder del
partit feminista espanyol, i Alicia Rubio, diputada de Vox a
l'Assemblea de Madrid, van estar juntes en un debat
telemàtic i es van alinear obertament contra la proposta de
llei. També s'estan gestant escenaris complexos en altres
països.

Cássio Paz

LA VERITAT ÉS QUE NO PODEM
ROMANDRE AFÀSICS DAVANT

D'AQUESTES DINÀMIQUES, FINS
I TOT QUAN RESULTA

INCÒMODE DEBATRE-LES.
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Ja sigui per acció directa o per omissió, la transfòbia ha
trobat un camí lliure i favorable per al creixement d'ideals
trans excloents dins dels feminismes, en els anomenats
espais acadèmics i polítics progressistes, especialment
quan hem vist a moltes feministes cisgenerisme defugir de
prendre una postura pública enfront de la transfòbia que ha
estat difosa públicament per grups feministes anti-trans.

Hem assistit l'enfortiment d'una postura transfòbica i
reaccionària que sembla normalitzar dins d'alguns
feminismes, pregonant una ideologia reaccionària i causant
estralls en les vides i els drets de les persones trans. El
feminisme trans excloent ha passat límits abans no
imaginats, com l'aliança amb fonamentalistes religiosos,
grups d'extrema dreta i altres organitzacions anti-gènere, i
han guanyat espai, seguretat i accés institucional en els
últims anys. Aquestes aliances protagonitzen un intens
moviment on hi ha inversions econòmiques (un exemple: el
patronat d'El Corte Inglés a Hazte Oir) i mobilització
política per bloquejar avenços en polítiques trans-
inclusives.

Aquests discursos trans excloents inclouen la construcció
de diverses narratives comuns sobre els intents de
biologitzar i "genitalizar" el gènere, tot i que tenen
diferents perspectives. Mentre que un grup creu que
substituir "sexe" per "gènere" d'alguna manera promouria la
violació de la ideologia religiosa i binarista que només hi
ha homes (XY) i dones (XX), i que l'existència de persones
trans violaria d'alguna manera un suposat ordre diví
(fonamentalistes religiosos), l'altre grup creu en un supòsit
esborrat dels drets de les dones en virtut de la inclusió
d’homes biològics", d'aquí tota l'opressió de les dones. Tots
dos tracten a les persones intersexuals com inexistents o
com a "aberracions genètiques".

Lema de les TERF: "La idea de substituir el sexe pel gènere
esborra la idea genitalista i cissexista que pretén reduir
l'ésser dona a un genital." El que és extremadament
sexista!

Les similituds i aproximacions d'aquests discursos són
moltes, en forma i contingut. També comparteixen la
mateixa forma de tractar a les persones trans, invalidant les
seves identitats de gènere i tractant d'anul·lar i en ocasions
prevenir qualsevol possibilitat de distanciar-se de la
denominació de gènere assignada al néixer, motivada pel
genital. Tracten a les dones trans com si fossin homes
cisgenere, malalts o pervertits, suggereixen que pateixen 
una mena de autoginefilia o que d'alguna manera tenen la
intenció de "fer la transició als nens a causa de desitjos
pedòfils", i invaliden l'existència d'homes trans perquè
creuen en la idea que serien "dones seduïdes pel patriarcat"
(sic).

Desafortunadament, el vigor de les mobilitzacions
feministes trans excloents s'ha incrementat en els últims
temps, possiblement perquè aquesta xarxa compta amb
més suport financer per impulsar una agenda contra els
drets trans, així com accions combatives davant la
construcció de projectes de lleis inclusives que apunten i
garanteixen els drets trans. Encara més preocupant és
observar que, en alguns països, com en el cas del Regne
Unit, els principals mitjans de comunicació, inclosos els
mitjans progressistes (per exemple: Susanna Rustin,
periodista de The Guardian), han replicat els arguments de
les feministes anti-trans sense més qüestionaments.

L'aparell trans excloent de dones cis feministes - moltes es
posicionen a l'esquerra i ocupen partits progressistes - ha
estat en gran part responsable d'abraçar la persecució a les
dones trans guanyant-se sobrenoms com feixistes
fonamentalistes de gènere o fonamentalistes de gènere,
provinents des del cissexisme , que valida únicament els
cossos cisgenere, mentre invalida i actua mútuament per
aniquilar les existències trans.

També hi ha la idea que les dones trans optarien per
"convertir-se en dona" i que per tant la violència que
pateixen no seria per "haver nascut dona", sinó per una
suposada elecció conscient d'intentar posar-se a si
mateixes com una cosa que realment no ho són: dones.
D'aquesta manera, s'atribueix un cert essencialisme de
gènere a ser dona, de manera essencialment transfòbica i
contrari als estudis de gènere.

Podria esmentar moltes altres similituds, però la veritat és
que assumir les discussions de gènere amb la intenció de
definir "ser dona" per criteris exclusivament biològics em
sembla un moviment altament perillós per a la lluita i els
èxits que les dones han tingut fins ara (per exemple, el
paper victimista del feminisme fonamentalista).

Quan entenem que la transfòbia és estructural, també
entenem que les persones trans són igualment vulnerables
a la violència de gènere, a l'igual que les dones cis

La transfòbia no passa per com es comporten, vesteixen o
senten les persones trans. La transfòbia passa i existeix
perquè la societat està estructurada a través de normes
cisheteropatriarcals que marginen, estigmatitzen,
discriminen i exclouen les persones trans.

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

LES PERSONES TRANS
PATEIXEN TRANSFÒBIA PEL

SIMPLE FET QUE SÓN
PERSONES TRANS.
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TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

La lluita pels drets de les dones trans no és antagònica a la
lluita de les dones cis i viceversa. Quan una avança l'altra
també avança. Quan lluitem contra la lògica de culpar la
víctima de violència de gènere, estem lluitant pels
interessos i drets de les dones cis (violència estructural) i
també dones trans (violència correctiva).

L'ús del "sexe biològic" per definir "el que és ser dona"
també s'ha utilitzat per excloure fonamentalistes trans i
feministes a l'agenda anti-trans present en els esports, l'ús
de banys, en el sistema penitenciari i en la política externa
internacional. Fins i tot per dir qui no és dona i la
respectiva idea que ha de ser acceptada per totes les
persones sota la disfressa d'una suposada defensa dels
drets de les nenes i dones.

I des d'aquesta perspectiva, es dissemina i es manipula la
investigació, amb la inclusió de fakenews i narratives
altament violentes contra les persones trans en les xarxes
socials. Crear una xarxa de difusió i replicació per intentar
justificar l'exclusió de les dones trans dels espais
unisexuals destinats a les dones i també per afirmar que
l'autodeterminació de gènere de les dones trans donaria
lloc a abusadors sexuals o depredadors. O que les dones
trans serien abusadores i pedòfiles pretenent ser dones per
violar cossos femenins (sic).

Internet: el pati d'esbarjo de les feministes trans excloents

Internet i xarxes socials han estat un dels espais més grans
per a la propagació d'ideals trans excloents, per part de
grans pàgines feministes, algunes famoses, que han atret
dones feministes joves que arriben a creure que promoure
els drets de les dones trans faria retrocedir els drets de les
altres dones, ja que serien "homes ocupant espais
femenins". Promovent també la persecució, els insults, la
humiliació i l'exposició i l'odi contra les persones trans.

L'escena quotidiana de les persones trans i no binàries està
plena de violència extrema, invalidació i discriminació
constant, fins i tot entre persones cis-LGB. Al 2020, els
grups trans excloents LGB i RADFEM / TERF van ser els
grups més citats per publicar transfòbia i odi transfòbic a
les xarxes socials, acompanyats de partits polítics i veus de
l'extrema dreta, cristians fonamentalistes, etc.

És important emfatitzar que aquesta discussió no és teòrica
i adquireix contorns altament nocius pels feminismes i
debilita l'organització ampliada que inclou a totes les
dones. Al cap i a la fi, la violència, l'odi i el malestar
provocat per ideals trans excloents acaben creant
inestabilitat i buidant espais feministes on les persones
trans han de ser acollides, i acaben expulsant cossos trans,
impedint-los unir-se a la lluita d'altres dones, contribuint a
la perpetuació dels estigmes i creació d'un camp molt fèrtil
per a la transfòbia.

Els intents de silenciament com a estratègies de
victimització

Desafortunadament, els intents d'invalidar les denúncies de
persones trans contra aquestes persones trans excloents
han estat habituals. De manera insistent veiem a dones cis
relativitzant els relats de transfòbia o evitant abordar el
tema per no afrontar el malestar que aquesta situació ens
imposa. I ja veus, estem parlant d'un grup de dones
cisgenere que han optat per organitzar-se i actuar per
perseguir i oprimir el grup més violat i marginat entre els
grups minoritaris i que encara no compten amb una àmplia
protecció legal a favor seu. No es tracta d'un tema específic
ni d'una característica personal, sinó d'una ideologia
política que contribueix a mantenir marginada a la població
trans.

Intenten de diferents maneres buidar la discussió amb
l'excusa que estan sent mal interpretades, usen exemples i
informació no provada, casos extremadament excepcionals
o que contenen mitges veritats per dir que són perseguides
i que serien víctimes de la misogínia de "l'home amb
faldilles", referint-se a les dones trans, quan efectivament
la disputa es tracta d'un "cistema" discriminatori per insistir
en una lluita contra els drets i les existències de les
persones trans.

Acorralen feministes aliades i pàgines feministes que
donen suport o publiquen informació sobre persones trans. 
De vegades recorren a la justificació del "dret a la llibertat
d'expressió" per seguir sent transfòbiques, altres responen

amb més transfòbia i, sovint, quan estan exposades o
confrontades, adopten postures antifeministes i utilitzen
estratègies de l'extrema dreta acusant les dones trans
d'intentar silenciar la seva ideologia, que per si mateixa ja
s'ha demostrat ser moltes vegades transfòbica i violenta.

Encara en la mateixa perspectiva d'usar estratègies de
dreta, creen enemics imaginaris i posicionen a les persones
trans com a perilloses, adoptant la política de "nosaltres
contra ells". També diuen que el "transgènere" seria una
espècie de secta que pretén "transsexualitzar" a nens i
adolescents, o fins i tot promouen les teràpies de conversió
per als homes gai cis efeminats i lesbianes cis masculines
que, segons la seva doctrina, estan sent seduïts per afirmar-
se trans per la pressió de trans activistes. (Sic).
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Persegueixen, expulsen i s'exposen a les dones lesbianes
trans, acusant que la relació entre lesbianes trans i
lesbianes cis seria una espècie de violació al "obligar-les a
vincular-se amb les seves titoles" o que els homes gai trans
serien dones lesbianes cis que van fer la transició per
relacionar-se amb els homes cis i per això obligaria a
aquests homes a ser heterosexuals - ja que els homes trans
en realitat serien dones enganyades i òbviament sense
autonomia.

Neguen l'existència de nens trans i creen terrorisme al
voltant d'una suposada "epidèmia trans" entre els joves,
diuen que afirmar l'existència de nens seria alguna cosa
similar a l'"abús infantil". S'alcen com a defensores dels
drets de la infantesa, per prohibir l'accés a l'atenció de
salut i la transició social de les nenes, nens i adolescents
trans.

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

DENUNCIAR AQUESTA VIOLÈNCIA I NOMENAR LES PERSONES QUE
FAN SERVIR AQUESTA OPRESSIÓ CONTRA LES PERSONES TRANS ÉS

UNA POSICIÓ ESPERADA EN DEFENSA DE LES PERSONES TRANS.
 

Després de tot, què podem fer?

Si aquestes persones no volen ser acusades de transfòbia o
de ser RADFEM / TERF, els suggereixo que deixin de
prendre actituds que entorpeixen la lluita de les persones
trans de moltes formes. Abandonar les aliances trans
excloents i la reproducció de la transfòbia, aprendre a
escoltar les persones trans i afrontar la transfòbia.

Crec en un feminisme interseccional, antiracista i
anticapitalista. Que escolti fins i tot als homes trans,
acollint-los sense oprimir les seves identitats.

És molt trist veure que el feminisme es faci servir amb un
propòsit trans excloent, especialment aquí en un país on
l'exclusió social i laboral cap a les persones trans és latent.
Crec en una construcció feminista alineada amb Angela
Davis i amb els mateixos ideals que Marsha P Johson, Sylvia
Rivera i Mar Cambrollé.

Prendre posicions públiques contra la transfòbia i en
defensa dels drets de les persones trans;
Enfrontar l'expansió dels ideals trans excloents;
 Erradicar totes les formes de transfòbia en els espais
feministes;
 Conèixer la lluita transfeminista;
 Denunciar les postures que exclouen les persones
trans;
 Relacionar-nos socialment amb persones trans per
naturalitzar les nostres existències;
 Practicar la lluita trans i la lluita feminista, juntes;
 Reconèixer que les dones trans tenen molt a aportar a
la lluita feminista.

I en aquest sentit, és summament important:

Cássio Paz
Sindicalista
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La PND: La prova de no discriminació

S’ha de dir que no tot són ciències experimentals i que la
producció científica i intel·lectual humana ha utilitzat
sovint el raonament, la deducció i fins i tot hipòtesis que no
sempre han tingut possibilitat de verificar-se
experimentalment. Crec que en diuen el mètode heurístic.
Lògicament, en un estadi de la discussió teòrica pot ser
habitual que no hi hagi elements ni experimentals ni de
verificació empírica que permetin destriar entre una teoria
o l’altra. Llavors, pot utilitzar-se un criteri per triar, el de la
simplicitat. Aristòtil afirmava que «la natura opera en el
camí més curt possible». 

Menciono el tema anterior, no pel fet en sí, sinó per
introduir que sovint determinats criteris ajuden a descartar
teories o explicacions que podrien ser massa enrevessats
en comparació a una explicació senzilla.

Plantejo en aquest escrit un test senzill per valorar
«teories» d’abast social. És la PND, «Prova de No
Discriminació». I és senzill d’aplicar en molts casos, potser
no en tots, però t’estalvies reflexionar sobre un munt de
ximpleries que només pretenen la discriminació d’una
persona, un grup, un col·lectiu, etc. Quan la teoría
plantejada discrimina, descartada. Senzill i eficient. Per
exemple, hi ha un científic de la primera meitat del S.XX
que teoritza inferioritat racial d’una ètnia per la forma del
crani o altres trets físics... doncs al sac, no cal reflexionar
res. La PND invalida la teoria.

I saltant-me un munt d’exemples, no fa gaire temps vam
poder llegir estranyes teories i interpretacions del
feminisme radical sobre la veritable naturalesa de la dona,
etc.

 La cosa acabava en que no s’havia de permetre
«l’autodeterminació de gènere», ja que «els homes no
deixen de ser homes i nosaltres, les dones trans, no devem
existir. Una mica «terfas», la veritat. I una podia estar
temptada de considerar aquests plantejaments i analitza’ls,
però no paga la pena. El seu objectiu és discriminar les
persones transsexuals. Apliquem el PND i els plantejaments
es descarten per falsos.

Vaja... deixeu-me aprofitar el moment per escombrar cap a
casa. Darrerament vaig llegir que les persones transsexuals,
operades, per entendre’ns, no podíem ser considerades
feministes, ja que mutilàvem, la parauleta, el nostre cos per
adaptar-nos a la societat hetero-patriarcal (JAJAJA). No sé si
ni tan sols es pot considerar un argument seriós, ja que
oblida el dret que tenim «al propi cos» (argument de Rosa
M. Maristany) i tampoc és una mutilació sinó un canvi; les
dones no som homes mutilats... però vaja... Apliquem el
PND i llestos!. Volien discriminar les dones transsexuals,
doncs la teoria no deu valdre per a res d’acord amb el
principi esmentat.

Serà poc original la PND però és senzilla i estalvia trencar-
se les banyes en idioteses que no mereixen ni ser
considerades.

Natàlia Parés Vives

Per valorar les teories científiques es fan experiments per comprovar-ne si els resultats les
confirmen o les desmenteixen.  És el que s’anomena el mètode científic. Es pot creure en moltes

coses, però la ciència utilitza els resultats de les proves per verificar les seves hipòtesis.
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Materials / mètode:
El procés a MTF es divideix en 2 etapes. La primera etapa està gairebé completa (5), però encara no s'ha inserit el
teixit de revestiment dins el canal neovaginal. S’empaqueta escuma de poliuretà dins de la neovagina i es connecta
amb el dispositiu de tancament assistit per buit (VAC (6)). Sis dies després, s'estableix la segona etapa per a la
inserció lliure de l'empelt múscul-mucós jejunal. 

Es ressequen 9 polzades d'intestí prim jejunal i s'irriga l'empelt amb Betadine®. Aquesta resecció es realitza amb un
tall a la zona púbica superior de no més de 3 cm de llarg.
Es disseca la capa adventícia (La adventícia està formada per teixit fibrocol·lagenós amb abundants vasos i nervis
que arriben a l'òrgan) i el greix del mesenteri (7) i només queda la capa múscul-mucosa, tapís o paret que recobreix
tot el tub digestiu. El mesenteri abdominal i els epiplons (8) es troben compostos principalment per teixit adipós i
per ells circulen vasos sanguinis i limfàtics corresponents a la porció intestinal del tub digestiu. 

Aquest empelt de tub es divideix longitudinalment, es desplega, es col·loca sobre l’stent (9), es sutura, s'insereix en
la neovagina i es manté durant 4 dies.

Tipus d'anestèsia: general i epidural en alguns casos concrets.

Resultats: El revestiment de l'empelt múscul-mucós jejunal al llarg del canal neovaginal està ben assentat. El color
de la mucosa és vermell pàl·lid. No hi ha secreció mucosa excessiva. No obstant això, la dilatació vaginal regular s'ha
de continuar durant 6 mesos després de la cirurgia per evitar la constricció vaginal.

Conclusió: La tècnica de l'empelt múscul-mucós jejunal lliure és menys complicada que la vaginoplàstia de còlon
recto-sigmoidal, la laparoscòpia és només opcional, no obligatòria. No hi ha preocupació pel creixement de cabells
dins de la neovagina. La neovagina és més humida que l'empelt de pell escrotal (scrotal skin graft) i no hi ha secreció
mucosa excessiva com al penjoll de còlon recte-sigmoide. No obstant això, es recomana retardar l'empelt durant 3-6
dies després de la primera etapa per assegurar la major probabilitat de supervivència i annexió de l'empelt. De fet,
aquest cirurgià conserva en una nevera el teixit escrotal i per descomptat el teixit del jejú a 3ºC durant una setmana
per evitar precisament aquest possible problema. 
Tant la CRS per «Scrotal Skin Graft» com la de l'Empelt del jejú la practica el Dr. Sanguan Kunaporn en dues fases,
encara que sigui amb tres baixades a quiròfan. La segona és per canviar el «foam» de canal vaginal per a que la VAC
(vàlvula de pressió inversa) actuï millor.

Vaginoplàstia d'empelt d'intestí prim
lliure en CRS HaD (1) 

Objectius: Proposar l'opció alternativa de teixit de revestiment neovaginal en cirurgia de reassignació de gènere
(CRS HaD) mitjançant empelt lliure d'intestí prim. Es tria la part del jejú (2).

Introducció: El penjoll de còlon recte-sigmoide (3) vascularitzat (o penjoll de còlon ascendent popularment parlant)
ha estat una opció alternativa per a la vaginoplàstia primària i secundària a MTF. Però estan sorgint alguns
problemes, com l'excés de secreció mucosa, la constricció de l'anell en la unió entre el còlon i el teixit del penis i la
perineu-vulva (4), el diàmetre relativament petit del còlon en comparació amb l'ample de canal neovaginal
comporta en molts casos a la constricció vaginal.

El cirurgià busca l'altra opció i troba que l'empelt múscul-
mucós del jejú lliure és molt més favorable per a aquelles
persones que a causa de diferents impossibilitats com els
tractaments hormonals de llarga durada, malalties, usos,
etc., no poden assolir una vaginoplàstia menys traumàtica.

Dr. Sanguan Kunaporn
Director del PPSI. Phuket Plastic Surgery

International. Phuket (Tailàndia)
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En el número anterior de la revista vam anunciar que faríem una explicació més extensa de
la nova tècnica de vaginoplàstia (SRS o GRS MTF – Sexual or Gender Reassignement Surgery
Male to Female per Cirurgia de Reassignació Sexual o de Gènere d’Home a Dona )

NOTES

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

El jejú o budell dejú és una divisió de l'intestí prim que se'n troba a la meitat, entre el duodè
i l'ili (Wikipedia)

El recte es la darrera part de l’intestí i el sigmoide representa la part prèvia o canal
ascendent vertical 

En l'anatomia humana, el perineu es defineix generalment com la superfície de la regió, tant
en homes i dones, entre el pubis i el còccix. El perineu és la regió del cos per sota del
diafragma pelvià i entre les cuixes. És una àrea en forma de diamant a la superfície inferior
del tronc, és travessat per uretra, pels òrgans genitals i pel recte, amb l'anus. La seva
definició varia: pot referir-se només a les estructures superficials de la regió, o pot ser
utilitzat per incloure a les estructures superficials i profundes. (Wikipedia)

La primera part és la de la reconstrucció i l'operació que més temps en quiròfan comporta,
de mitjana, 8h. És la reconstrucció del clítoris, llavis menors, majors, posicionament de la
bufeta urinària, construcció de la nova uretra i el seu caputxó, distribució de nervis sensitius
des del clítoris fins al canal vaginal.

La teràpia de «Vaccum Assited Closure» (VAC) es un sistema no invasiu i dinàmic que ajuda
la cicatrització aplicant una pressió negativa al lloc de la ferida, afavorint la reducció de
l'àrea de la ferida, eliminat l’excés de fluids i estimulant la formació de nous vasos sanguinis
a partir dels existents.

A anatomia, es designa amb el nom de mesenteri a una porció del peritoneu que entapissa
l'intestí prim i l'uneix a la paret abdominal posterior. El mesenteri és una prima làmina de
teixit que consta de dues capes, una interna o visceral en contacte amb l'intestí i una altra
externa o parietal. (Wikipedia)

En anatomia, l'epipló, és un replegament del peritoneu situat en l'abdomen. Està format per
fines làmines de teixit que uneixen dos òrgans abdominals entre si. Depenent de la seva
localització es distingeixen 4 epiplons, el més important és l'epipló major o epipló
gastrocòlic que uneix l'estómac amb el còlon transvers. (Wikipèdia) 

Stent: una mena de dilatador quirúrgic, normalment un suport tubular, que serveix de base
per a l'empelt.
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Criptomonedes. Què són i com
funcionen.
Q U È  E S  U N A  C R I P T O M O N E D A ?  

Yliana Sánchez

El primer que hem d'entendre és que el concepte de
criptomoneda no és una cosa d’ara. Des de 1998 ja es
parlava sobre aquest tema de les monedes encriptades que
aconseguirien amb la seva creació descentralitzar els diners
que fins fa uns quants anys només eren custodiats per
institucions financeres. Se'ls diucriptomonedes per la seva
naturalesa encriptada a través de codificacions. Aquesta
característica les converteix en un sistema monetari molt
atractiu ja que són difícils de hackejar o alterar i no són
controlades per cap banc o govern.

Ara bé, quan i qui va crear la primera criptomoneda?. La
primera criptomoneda va ser el famós Bitcoin, creada l'any
2009 per un desenvolupador de pseudònim Satoshi
Nakamoto. Del seu creador realment sabem poc o gairebé
res, ja que mai s'ha pogut comprovar la seva identitat. El
que avui sí sabem és que hagi estat qui hagi estat, va
llançar al món una nova forma d'intercanvi mai vista abans
que ha crescut exponencialment en els darrers anys.

Si ens anem a interessar en saber més sobre el món de les
criptomonedes, hem de saber que aquestes no tenen una
valor per la seva utilitat física o pel seu valor del material
amb què estan fetes, com algunes monedes conegudes, pel
seu valor intrínsec com l'or o els diamants. El seu valor es
basa principalment en funció de l'ús que les-hi donem.

Sé que això no té aparentment molt sentit, però ho
explicaré d'una altra manera. Abans de 2009 i de
l’existència del Bitcoin, les transaccions financeres no
podien ser totalment anònimes. Tot era rastrejable i,
sobretot, el valor de qualsevol moneda era controlat per
una institució o govern ... fins que va arribar el Bitcoin. Al
començament, el seu valor era molt baix, pràcticament una
fracció insignificant davant del dòlar, però el seu valor va
anar incrementant-se a mesura que molts usuaris van
començar a utilitzar-lo, fent intercanvis anònims,
impenetrables, de béns i serveis i sí ... si aquí, en aquest
punt estàs pensant en temes il·legals et diré que tens raó.
Gran part de l'èxit inicial del Bitcoin, com a primera
criptomoneda, va radicar en el seu ús per a transaccions
il·legals

Però realment això no és l'important aquí, el més important
aquí és com una moneda amb valor inicial de pràcticament
zero, costa a dia d'avui, 21 d'octubre de l'any 2021,
seixanta-cinc mil dòlars

He comentat en els primers paràgrafs que l'èxit de la
primera criptomoneda es va deure a l'ús que li vam donar.
És a dir, va començar a tenir valor perquè cada vegada més
i més usuaris el van utilitzar, cada cop més persones van
començar a interessar-se i a participar en el seu intercanvi
o en la mineria (1)  de la mateixa. Una cosa semblant al
valor que li donem a l'art per a la seva comercialització.

Avui ja hi ha diverses criptomonedes, no només Bitcoin que
és la més popular i la de major valor al mercat. Avui ja hi ha
altres criptomonedes com Ethereum, Solana, BNB,
Polkadot, Cardano, Ripple ... etc.

Les criptomonedes compleixen les tres funcions bàsiques
de serveis: l'intercanvi de béns, donar-li preu a les coses i
de dipòsit de valor. A més, representen en si mateixes, un
mitjà d'efectuar transaccions. Permeten també l'especulació
o "trading", és a dir, comprar barat per després vendre car.

(1) La construcció de la cadena de blocs es fa per medi d’ordinadors voluntaris que reben una recompensa en criptomonedes per crear les cadenes
criptogràfiques i la unió en blocs de les noves transaccions. Es aquesta activitat remunerada el que permet mantenir una xarxa ‘peer-to-peer’ i la
‘blockchain’, actualitzada i segura.
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TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Però, què és el que les fa tan especials? ... la seva
criptografia. La criptografia fa possible verificar en tot
moment en què s'ha utilitzat una criptomoneda a diferència
d'altres tipus de pagaments digitals centralitzats com
Paypal, ja que les criptomonedes no estan centralitzades.
És a dir, no són regides per una sola institució o govern.
Qualsevol que tingui un ordinador pot instal·lar un sistema
«blockchain» (2) i rastrejar una transacció.

Quan una criptomoneda és utilitzada per a qualsevol tipus
d'intercanvi es crea un codi únic i irrepetible. Pensem en
alguna cosa així com el codi ADN o el número de sèrie d'un
bitllet. Aquest número s'uneix a una enorme cadena de
blocs, el ‘blockchain’. Cada codi té els registres d'on prové
la criptomoneda, a on va i el valor de la transacció. La
xarxa d'usuaris registra l'operació de manera immediata.

D’aquesta forma l'operació queda registrada no només
davant d'una institució o banc sinó davant de milers
d'usuaris de la ‘blockchain’ i al haver-hi moltes persones,
aquesta informació, la mateixa per a tots, es torna
pràcticament impossible de modificar.

Pensem en el següent exemple per aclarir això anterior.
Pere és el gerent d’una botiga que ven roba esportiva.
Tracta de modificar els números d’alguna transacció per
poder robar-ne el valor d’una venda o potser només una
part. Si en Pere estigués sol, fos l’únic en aquest negoci
podria fer-ho, ja que ningú el vigila.

Ara pensem en Pere com una institució bancària o un
govern al que nosaltres no podem auditar. Si volen realitzar
transaccions tèrboles ho poden fer, de fet ho fan, ja que
nosaltres realment no sabem on van tot els diners que
s'emeten o en què es poden utilitzar. Amb les
criptomonedes passa tot el contrari. En Pere és un usuari
més i no està sol en aquesta botiga, hi ha molts altres
empleats a més d'ell que revisen el sistema de la botiga

Aquests empleats seríem tots els que fem servir la
«blockchain» i estem assegurant que un pagament vagi a
on es suposa que ha d'anar.

 Això fa a les criptomonedes molt segures, ja que cada
moneda té un registre infinit de totes les transaccions que
s'han fet amb ella. En Pere per si sol podria burlar al
sistema, però nosaltres ens assegurem que no ho faci.

I què hi ha dels hackers? Imaginem que un hacker és un
lladre que intenta robar la botiga on Pere treballa i que en
Pere, a més de ser gerent de dia ha de vigilar que ningú
entri a robar de nit.

Això pràcticament és impossible i precisament és el que fa
tan atractiu el sistema descentralitzat de les criptomonedes 

ja que un hacker podria burlar el sistema d'una de les
computadores connectades al «blockchain»,
 però molt difícilment la resta, les dels milers d'usuaris que
vigilen simultàniament la cadena de blocs.

Avui, les criptomonedes no són una cosa que potser
tingui èxit a futur, son una cosa que ja està passant
en el present i que segueix creixent dia a dia. És un

nou "mecanisme" encaminant-se a canviar per
sempre el sistema financer.

Si volem entrar al món de les criptomonedes hem de
recordar que el seu valor està basat en el seu intercanvi,
sotmès a l'especulació, i que pot fluctuar o fins i tot caure
en algun moment, però després d'haver passat ja 11 anys,
ha demostrat una gran solidesa i un creixement
exponencial.

(2)   Sistema de cadena de blocs que permet transaccions segures entre persones a tot el mon sense necessitat d’intermediaris, bancs o governs.
(3)   Per exemple: Binance, Coinbase, etc 

Encara en el seu pitjor moment, l'any 2020 a l'inici de la
pandèmia, va tornar a repuntar i qui va poder, i va aprofitar
l'oportunitat per comprar barat i vendre car, va obtenir una
bona picossada només per confiar en el valor del Bitcoin a
llarg termini.

La meva particular conclusió és la següent: si estàs pensant
a invertir en criptomonedes has d'analitzar molt bé quin
tipus d'inversió faràs. Actualment existeixen diverses
plataformes d'intercanvi (3) que t’asseguren la siolidesa per
treballar en les teves inversions. Però has de ser prudent
perquè moltes criptomonedes són fraudulentes o simples
esquemes Ponzi o piramidals. La meva recomanació seria
documentar-te abans de seguir una plataforma o adquirir
una criptomoneda cara a fer una inversió, de forma que et
representi zero o el mínim risc, ja que les criptomonedes
són bàsicament una inversió, una aposta sobre el seu futur

No m'acomiado sense abans esmentar que les
criptomonedes van arribar per quedar-se i de moment no
veiem el seu final. Per això han de passar molts, molts anys
... I tot i així, és més que probable que mai ho vegem..
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Recomanem CULTURA

She-Ra i les princeses del poder

She-Ra i les princeses del poder es un reboot es a dir, una reimaginació, d’una serie dels anys 80 que es una
serie ambientada al mateix univers que la famosa He-Man, mentre que a la serie original hi havia més avia’t
poca trama i era poc més que un anunci de joguines molt llarg, en aquesta reinvenció feta de la mà de la
Noelle Stevenson ens trobem una història inspirada en el món de l’original i, no obstant uns quants elements i
referències a la sèrie original, es tracta d’una història totalment diferent tant en trama, com en personatges
com en totes les característiques.

La sèrie doncs tracta d’un món de fantasia, un planeta anomenat Etheria on han conviscut des de temps
immemorables diversos regnes governats cadascú per una princesa que té uns poders elementals (el control
de l’aigua, el control del gel, el control de les plantes...), però tot això va canviar fa unes poques dècades
abans no comenci la sèrie quan una nova força desconeguda, l’Horda, començà a atacar els regnes i a
conquerir territori. Com a resposta a això, els regnes s’uneixen en una aliança i comencen la Rebel·lió de les
Princeses. Quan comença la història, aquesta guerra encara continua.

L'historia comença, doncs, quan la nostre protagonista, l’Adora, es gradua com a capitana de esquadró de la
seva promoció de nens soldats que lluiten per la Horda. Com a celebració, l’Adora se’n va amb la seva millor
amiga, la Catra, a passejar per els boscos fora del territori controlat per l’Horda. Allà, es troba amb una espasa
i, al tocar-la, l’hi diu que el seu destí es ser She-Ra, l’escollida de GraySkull per tal d’alliberar Etheria. Aquesta
visió la fa patir en somnis fins que, finalment, decideix tornar sola a buscar l’espasa.

Allà es emboscada i capturada per dos membres de la Rebel·lió i es presa com a presonera fins que, en un
moment donat, son atacats per una aranya gegant i ella es transforma sense voler-ho en la She-Ra, la
superheroïna destinada a alliberar Etheria. Buscant respostes a qui es ella, decideix acompanyar-los i, de camí,
paren a un poble. Allà l’Adora veu que el que l’hi havien explicat des de petiteta no era cert i que els territoris
de la Rebel·lió no eren l’infern que l’hi havien ensenyat que era, i tampoc eren els membres de la Rebel·lió
tirans que oprimien al poble. 
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Confosa, veu com tropes de l’Horda irrompen al
poblat i comencen a atacar a gent innocent, ella
intenta raonar amb ells però continuen atacant.
Llavors decideix transformar-se com a She-Ra per a
defensar el poblat quan, d’un dels tancs, surt la seva
millor amiga, la Catra. L’Adora intenta raonar amb la
Catra per a fer que ella deserti també però la Catra
s’hi nega, sobtada i sentint-se una miqueta traïda per
la decisió de la seva amiga. L’Adora deixa l’Horda
definitivament i ajuda activament a la Rebel·lió, al
llarg de la seva aventura veurem com coneix nous
personatges i com, finalment, afecta la seva
presencia al destí d’Etheria...

Aquesta es una miqueta la sinopsis. Aparentment, es
força simple, oi? Doncs, la resposta es, no. No ho es.
Això es només el començament d’una història molt
complexa que analitza temes tan diversos com els
rols de gènere o l’imperialisme (entenent-se aquí
l’imperialisme com la fase superior d’exportació de
Capital que deia el teòric rus Vladimir Lenin al seu
llibre «L’imperialisme, la fase suprema del
capitalisme») i el seu impacte en el desenvolupament
dels pobles. Però no només això, i es que hi ha un
bon motiu per el qual aquesta ressenya es a aquesta
revista: Es una sèrie orgullosament LGBT, però que
no fa d’això un punt important. Es a dir, es un món en
el que qual les relacions LGBT son vistes com a
totalment normals, com ho serien les relacions
heterosexuals en una societat heteronormativa, i cap
personatge diu res al respecte ni es tractat com un
punt important, la qual cosa dona una sensació de
naturalitat increïble envers a les relacions que hi han
entre personatges LGBT a la sèrie. Si hagués de fer
servir un sol adjectiu per a descriure les relacions
LGBT que hi han a aquesta sèrie seria: Natural.
Considero que molts membres de la comunitat s’hi
poden sentir reflectits i representats també, enlloc de
ser tractats com a bestioles d’un circ que han de ser
exposades.

Naturalment, cap bona serie ni cap bona trama pot
ser-ho realment sense uns personatges igual de o
més bons i es que un dels principals motius per a
veure la sèrie son els seus personatges. 

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Resenya per Ankh Gracchus

Personatges vius que canvien a mesura que la sèrie
va avançant, que interaccionen entre si, es
desenvolupen com a personatges i amb les seves
acciones canvien la història...o poder no. He de dir
que un dels personatges ha esdevingut un dels meus
personatges preferits de la ficció arrel del seu
magnífic desenvolupament de personatge i la feina
que hi ha hagut en la creació del mateix.

Entrar en més detalls seria espatllar els detalls i les
sorpreses d’una trama que considero magnífica i
adient per a tothom (Ja amb la sinopsis he explicat de
que van els primers dos capítols, i ja he explicat
massa!) però només diré que si bé la primera
temporada (els primers 8 capítols, concretament) es
força introductòria ja que se’ns introdueixen
personatges, el món, etc. i, per tant, un xic avorrida a
vegades, a partir del capítol 8 de la primera
temporada la trama no para d’avançar fins a arribar a
un final totalment magistral, el que la sèrie mereix. I
això es perquè, entre altres coses, la sèrie no té
gairebé capítols lents o introductoris de res a partir
del capítol 8 de la primera temporada, es tot trama
fins al mateix final, que, com ja he dit, no deixarà
indiferent a ningú.

Així doncs, recomano molt fortament aquesta sèrie
per a tothom, sigueu nois, noies, no binaris (hi han
personatges no binaris i tot!), LGBT, cishet, Trans...Es
igual, aquesta sèrie la pot gaudir tothom i crec que es
una magnífica obra que no deixarà indiferent a
qualsevol persona que l’hi doni una oportunitat com
cal.

She-Ra i les princeses del poder està disponible a la
plataforma Netflix, recomano, a títol personal, veure-
la en el seu doblatge original (anglès) amb subtítols
en castellà (O en anglès, si en sabeu!). El doblatge no
es que sigui millor o pitjor, però alguns personatges
es van crear i amot-llar al voltant dels seus actors de
veu...fent que els seus personatges es sentin més vius
i més reals. Té un total de 52 capítols dividits en 5
temporades, de 13 capítols cadascuna exceptuant la
2 que en té 6 i la 3 que en té 7, arrel de que foren
dividides en el seu moment.
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Sabies què ?

Coneixes els nostres tallers, xerrades i formacions? 
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Escolta'ns els dimecres ( cada 15 dies ) a Radio Sant Just Desvern

Formacions, tallers i xerrades sobre transsexualitat diversitat i no discriminació per a
escoles i instituts ( alumnes i docents ),  empreses, centres sanitaris,  ajuntaments, casals,
etc.

Formació al personal d'urgències del Consorci Sanitari
del Baix Llobregat (Hospital Moises Broggi ) 

PROPERES FORMACIONS:

IEP Montseny  ( Sant Just Desvern ) 
Alumnes de 6è de primària

IES BERNAT EL FERRER ( Molins de Rei  )
Alumnat i docents

Demana informació a :
       transbaix@gmail.com
       673.557.081
       677.520.698



Som una associació que busca una normalització social vers
l'ensenyament a tots els nivells, tant escolars com institucionals.
La formem tant persones trans* com persones amb altres diversitats,
siguin o no siguin normatives si tenim en compte la normativitat
com una anormalitat imposada, carent de lliure elecció.
La nostra fita és que tu ens escoltis, nosaltres també ho fem, i que
ens vegis com tu et veus, doncs som com tu.
Si en tens ganes i vols pertànyer a aquesta canya d'associació... vine
et convidem a participar en aquest projecte de llarg recorregut.

Local social:
Centre Cívic Les Tovalloles, Riera de la Salut, 7
08980 - Sant Feliu de Llobregat
Tel:  673557081  -  684293760

Membres de : CNLGTBI, XARXA LGTBI Amb, CNDonesCat, Consell Dones de Sant Feliu, Consell Dones Sant Just Desvern,
Mesa de trabajo por la DGI per la Llei Trans.

ENTITAT GERMANA

L'entitat Sant Boi en Positiu TransVIH neix amb la necessitat de
tenir un espai intercultural i heterogeni, per tothom, un espai on es
puguin trobar persones diverses amb un mateix punt de vista dins
la comarca del Baix Llobregat, què és ser feliç i acceptar-se a si
mateixes.
És una organització amb una orientació purament de naturalització
i empoderament de les secves pròpies realitats i circumstàncies.

Mail:   transbaix@gmail.com
Web:   www.transbaixpower.cat

Telf. 684 29 37 60

CIF_G67105726.

www.santboienpositiu.wixsite.com




