GRUP MUNICIPAL DE JUNTSxCAT-JUNTS TORELLÓ per la implementació d'un
servei de salut trans* itinerant a la regió sanitària de la Catalunya Central
Des de l’any 2018 Catalunya disposa d’un pla de salut trans* amb el compromís de
desplegar-se territorialment pel territori.
Històricament el servei d’atenció a les persones trans* estava centralitzat a l'Hospital
Clínic de Barcelona, basant-se en les directrius del tractament del psiquiatra nordamericà Harry Benjamin.
El tractament, que data dels anys 50 del segle XX, consistia en un dictamen mèdic de
disfòria de gènere i on només hi tenien cabuda les persones trans* que havien passat
exàmens i formularis. Un cop passades les proves es podria accedir a la cirurgia de
reassignació de sexe amb un tractament hormonal que s’havia de seguir de per vida.
Esdevenia un tractament totalment patològic per les persones trans*.
Fruit de les negociacions entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
i el teixit associatiu trans*, a través de la Plataforma Transforma la Salut, l’any 2016 es
culminen les negociacions i s’aprova la instrucció per tirar endavant les disposicions de
la llei 11/2014, que recull la despatologització de la transsexualitat i s’hi garanteix
l’atenció sanitària a tota la diversitat trans* existent.
Les negociacions permeten posar per davant l’autodeterminació de gènere i que la
funció mèdica col·legiada sigui només d’acompanyament amb un equip multidisciplinari,
donant com a resultat la unitat de referència per a l’atenció de les persones trans*.
Tot i així, l’any 2017 el Servei Trànsit a Barcelona –ubicat al carrer de Numància- liderat
per la doctora Rosa Almirall des de l’any 2014 seguia sense ser una unitat assistencial
de referència després d’haver-se aprovat el Pla de Salut Trans*.
Fruit de l’aprovació del nou model de salut l’any 2018, el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya va desplegar territorialment l’atenció a les persones trans* a la
regió sanitària de Lleida, a la mateixa ciutat de Lleida, i a la regió sanitària de la
Catalunya Central, a Manresa.
Manresa compta, doncs, amb un servei d’atenció a les persones trans* que avarca tota
la regió sanitària de la Catalunya Central (formada per les comarques de l’Anoia, el
Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i Osona) i que, malauradament no preveu
ni les dificultats de mobilitat dins la regió sanitària ni les possibles situacions de dificultat
econòmica per afrontar el cost d'aquests desplaçaments, per part de qui l’utilitza.
Per tant,

→ Tenint en compte que el Pla de Salut Trans* ha de garantir la qualitat de l’atenció
sanitària a totes les persones que ho requereixin.

→ I atesa la complexitat, un cop analitzada la seva demanda, de disposar d’un servei
trans* en cadascuna de les comarques de la regió sanitària de la Catalunya Central.
Des de Junts per Catalunya es proposen els següents acords:
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1. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la itinerància del servei
trans* de la regió sanitària de la Catalunya Central i de tot el seu equip
professional per a atendre, en un Centre d’Atenció Primària de la ciutat de Vic, les
persones Trans* de la comarca d'Osona amb la intenció de garantir-los un servei
proper i de qualitat.
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2. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a difondre la iniciativa i a informar
del nou servei trans* itinerant a la regió sanitària de la Catalunya Central als
diversos serveis a disposició del col·lectiu trans*.

3. Notificar l’acord a la Conselleria de Salut i a la Conselleria de Feminismes i Igualtat
de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal
d’Osona, a l’associació Talcomsom i al Consorci Hospitalari de Vic.

