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L'informe que presentem des de l'associació Diverxia Menorca és el resultat d'un procés d’inves-
tigació/acció comunitària realitzat a l'illa de Menorca i finançat pel Govern de les Illes Balears1.

Es tracta d’un diagnòstic comunitari que s'emmarca en la necessitat -detectada des del GOIB 
i des del teixit associatiu LGTBI- de conèixer la realitat de les persones trans*. Conèixer-la amb 
la finalitat d'erradicar d'arrel les barreres d'accés i violències sistemàtiques que es viuen a causa 
del sistema de gènere cisheteronormatiu.

Detectar les violències lgtbifòbiques que viu el col·lectiu trans* a Menorca, així com conèixer 
les seves condicions de vida, obre una ruta possible per a proposar polítiques públiques, plans 
locals i serveis “situats” en la realitat del context. És necessari que qualsevol iniciativa que 
s'implementi per a la millora de les condicions de vida de les persones que s'identifiquen com 
a trans*, es construeixi a partir del diàleg amb elles i en sintonia amb el context insular. 

És per això, que el projecte que sosté aquest informe té un caràcter participatiu i comunitari. 
Aquest caràcter no implica només “donar veu”,  sinó més aviat, produir coneixement a partir 
de l'acció i l'articulació, i entenent que l'acadèmia o les institucions no són els únics llocs des 
dels quals es pot produir coneixement vàlid, ètic i transformador. 

Els processos d'acció comunitària impliquen, d’una banda, la generació de relacions socials 
noves i situades amb finalitats específiques, i d’altra, una sèrie d'accions que posen en joc les 
veus i els cossos de persones amb posicions socials concretes. Per tant, s’uneixen experièn-
cies de la identitat diferents que, en jugar “juntes”,  produeixen nous significats i discursos 
col·lectius a partir de l'articulació i afectació mútua. Aquests significats i discursos són els que 
ens interessen aquí, perquè constitueixen el coneixement situat (Haraway, 1995) amb el qual 
es pot problematitzar i repensar el marc institucional, legal i social, sempre amb la finalitat de 
transformar-lo per a erradicar les violències. Violències lgtbifòbiques i masclistes, en general, 
i transfòbiques en particular, que condicionen de manera estructural la vida de les persones 
trans* a Menorca. 

1  A partir d'ara GOIB. 
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En aquest primer capítol de l'informe presentem en detall el projecte que el sustenta. Inicialment, 
ens centrarem en els seus objectius generals i específics, així com en l'univers de recerca i acció 
en el qual va intervenir: el de les experiències trans*. Després mostrem el marc epistemològic 
des del qual ha partit l'enfocament metodològic, així com les diferents perspectives d'anàlisis 
emprades, en concret, la transfeminista i la interseccional. Aquestes impliquen un posiciona-
ment polític i ètic en el qual s'entén que allò trans* forma part del subjecte múltiple dels femi-
nismes contemporanis i que està travessat i per tant, diversificat, a partir de la seva intersecció 
amb altres determinants socials a més del gènere. Les persones trans*, com totes, no són sola-
ment trans*, sinó que les seves experiències de vida estan configurades per la seva classe social, 
la seva sexualitat, el seu grau de mobilitat corporal, la seva edat, el seu estatus legal i la seva 
procedència geopolítica i estatus migratori. Això i els entramats relacionals concrets en els quals 
es desenvolupa la seva quotidianitat fan que les seves experiències de la identitat siguin plurals 
i diverses. Per tant, considerem que la recerca qualitativa realitzada a través d'una aproximació 
etnogràfica i biogràfica són enfocaments metodològics que, juntament amb les perspectives 
d'anàlisis triades, possibiliten un acostament respectuós en aquesta pluralitat i diversitat. Una 
anàlisi que no pretén objectivar-la i simplificar-la sinó més aviat, mostrar-la des de la seva espe-
cificitat i, al mateix temps, dotar al projecte d'un caràcter comunitari i participatiu situant a les 
persones col·laboradores com a subjectes actius en la producció del coneixement. Per últim, 
després de les reflexions epistemològiques, exposem les fases i activitats que ha implicat el 
diagnòstic i es finalitza amb una breu reflexió crítica sobre les seves potències i els seus límits. 

.1
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>>

L'objectiu general del projecte d’investigació/acció comunitària ha estat conèixer, analitzar i 
visibilitzar les condicions de vida de les persones trans* que viuen a Menorca; i les dificultats 
i violències lgtbifòbiques a les quals s'enfronten, entenent que aquestes produeixen barreres 
d'accés per a l'exercici dels seus drets i llibertats. 

Al mateix temps ens ha interessat explorar i mostrar les estratègies de resistència i supervi-
vència que, de manera individual o col·lectiva, s'empren per encarar les desigualtats estruc-
turals del sistema cisheteronormatiu, així com per transformar els entorns immediats i fer-los 
més vivibles. En tractar-se d'una recerca comunitària, també s’ha buscat la promoció de xarxes 
d'ajuda mútua i solidaritat a través d'un procés de potenciació i reflexió col·lectiva; xarxes 
que millorin la qualitat de vida de les persones participants i que, al mateix temps, afavoreixin 
processos de transformació social.

Aquest objectiu general s'ha desplegat en els següents objectius específics: 

•  Conèixer i visibilitzar les experiències de vida d'algunes persones trans* residents a Menorca. 

•  Acostar-nos des d'un prisma interseccional a les dificultats que es troben en els àmbits més 
rellevants de la seva vida quotidiana (familiar i social, educatiu, de salut, i institucional i legal).  

•  Detectar les possibles violències lgtbifòbiques en general, i transfòbiques en particular, 
així com masclistes, que es donen en els seus entorns. 

•  Conèixer i visibilitzar les estratègies i recursos propis i del context utilitzats per a encarar 
les situacions que aquestes violències generen. 

•  Promoure xarxes solidàries entre persones LGTBI.

•  Fomentar la participació social de referents trans* visibles . 

•  Recomanar una sèrie de mesures i bones pràctiques que promoguin l'íntegra implemen-
tació de la Llei Autonòmica 8/2016, del 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, 

.2
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gais, trans, bisexuals i intersexuals i per a erradicar la lgtbifòbia, en l'àmbit institucional  
i de política pública de Menorca a partir de la construcció del coneixement situat i col·lectiu. 
 

• Implicar la ciutadania en el compromís d’eliminar les violències lgtbifòbiques i masclistes.

.2
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Aquest projecte té un abast local i insular en termes d’investigació/acció comunitària, però la 
difusió del mateix pot servir com a estratègia per arribar a altres racons de l'arxipèlag, convidant 
així a crear-ne possibles rèpliques. Al mateix temps, la campanya gràfica que l'acompanya, per-
met implicar la ciutadania en el compromís d’erradicar les violències lgtbifòbiques en general, la 
transfòbia en particular, i les violències masclistes amb les quals s'articulen les anteriors. D'això 
tracta la sensibilització: detonar, a través de certes provocacions visuals i textuals, processos 
sensibles de transformació del sentit comú generalitzat. Ja que el sentit comú, com veurem més 
endavant, està configurat a través d'imaginaris socioculturals cisheteronormatius i neoliberals. 
Les persones que han participat en aquest projecte s'identifiquen dins de l'ampli espectre que 
implica la categoria identitària trans*. Totes rebutgen el seu gènere registral, el que se'ls va 
assignar al moment de néixer, però el viuen de formes particulars i situades. Per això utilitzem 
l'asterisc, seguint la proposta de l'activista i teòric trans* argentí Mauro Cabral (2009), per a re-
marcar la variabilitat i pluralitat d'experiències i maneres de viure allò trans*. Aquesta diversitat 
intragrupal ve donada tant pel context social i cultural en el qual s'utilitza aquesta categoria 
o altres associades a ella (transsexual, transgènere, travesti, no binari, gènere fluid, etc.), com 
pel moment històric i per les posicions socials que ocupen les persones que les utilitzen, i que 
particularitzen les seves experiències. 

Aquestes posicions es configuren interseccionalment i possibiliten o no el reconeixement social 
i legal, l'accés a determinats drets i la possibilitat de comptar amb determinades condicions 
materials per a l'existència. En aquest sentit, també proposem en les bases conceptuals de 
l'informe, la distinció entre categories identitàries i experiències de la identitat. Així queda 
remarcat que una cosa és la manera d'identificar-nos a través de les categories disponibles  
i, una altra, com es materialitzen de forma concreta les experiències quotidianes. 

Totes les persones trans* que han participat voluntàriament en el projecte2 han donat el seu 
consentiment per a la utilització de la informació personal i són considerades com a col·labo-
radorxs3. 

2 Han participat un total d'11 persones col·laboradores a partir d’entrevistes individuals, trobades grupals 
i espais de reflexió col·lectiva. A més, han participat 3 persones més que només han assistit a les trobades col·lec-
tives; s'ha contactat amb 3 familiars de menors trans* i 5 persones trans* adultes més que no han pogut participar 
per manca de temps o perquè actualment resideixen fora de l'illa.
3 Durant l’informe utilitzem la x per evitar unificar les paraules en el masculí genèric que esborra el femení. 
També per remarcar allò neutre com a possibilitat. Alternem l’ús de la x amb el neutre plural. 

.3
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S'han utilitzat pseudònims i evitat certes dades rellevants dels seus relats per a garantir el seu 
anonimat. Sense les seves aportacions aquest projecte participatiu ni hauria estat possible ni 
tindria sentit. Nomenar-les col·laboradorxs té una implicació epistemològica, ètica i política 
que veurem a continuació.

.3
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El present projecte de recerca és qualitatiu, comunitari i de tall etnogràfic i biogràfic. Ens hem 
decantat per la via qualitativa i no quantitativa perquè el problema social que investiguem no 
són les persones trans*, sinó les violències que viuen, com ara la transfòbia. Aquesta no és una 
problema individual, sinó una problemàtica estructural i social. Són el diàleg i l’aproximació  
a les experiències del col·lectiu trans* les que ens permeten detectar les dificultats i violències 
viscudes, recuperar les estratègies d'acció per fer-hi front i, a partir d'això, proposar millores 
per caminar cap a la transformació social.

D'altra banda, tot això es mou en una realitat conservadora amb rígides normes de gènere que 
moltes vegades impossibilita el fet que les persones trans* es visibilitzin i per tant, complica 
el desenvolupament d'estudis quantitatius. Encara més difícil resulta si no existeixen punts de 
referència clars, concrets i estables per a la comunitat des dels quals contactar amb les possibles 
col·laboradorxs, alhora que tampoc es disposa de dades prèvies. 

El projecte parteix d'un marc epistemològic transfeminista perquè, d'una banda, recupera 
reflexions i propostes de l'epistemologia feminista i, de l'altra, parteix de la premissa que el 
subjecte polític dels feminismes és múltiple i que dins d'aquesta multiplicitat allò trans* té un 
paper central. Partir de l'epistemologia feminista és assumir com a pròpia la crítica a l'objectivi-
tat, neutralitat i universalitat de la producció del coneixement científic i dels discursos científics 
i socials, així com posar a discussió la jerarquització dels sabers en funció dels llocs i posicions 
des dels quals es produeixen. 

És a dir, el punt de partida epistemològic és el qüestionament d'aquests discursos creats 
històrica i socialment com a “veritats” que alimenten el sistema de gènere cisheteronormatiu  
i altres matrius de dominació social com són el racisme, el capacitisme, el classisme i l'etarisme, 
principalment. 

La justificació d'aquesta elecció és política i ètica. Aquestes “veritats” i les matrius de dominació 
social que les configuren i naturalitzen, són l'arrel estructural de la desigualtat, la discriminació 
i les violències que històricament han subalternitzat i vulnerabilitzat als subjectes que no se 
situen del costat valorat. L'home, cisgènere, heterosexual, blanc, de classe alta, adult, productiu, 
el que ostenta les capacitats corporals valorades socialment configura el pol d’allò normal, el 

.4
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punt zero des del qual s'organitza el camp social. Tot allò que es queda fora, que no és con-
siderat “normal”, configura el seu oposat en termes dicotòmics, i, per extensió, de manera 
jeràrquica. El seu oposat es converteix en l’alteritat del normal: allò anormal, patològic, malalt, 
femení, trans*, negre, pobre, funcionalment divers...

En aquesta recerca pretenem anar just a aquesta arrel estructural de la desigualtat, de la dis-
criminació i d'aquestes violències, amb la finalitat de repensar col·lectivament què necessitem 
transformar en el context del projecte perquè no continuïn perpetuant-se. 

És en aquest sentit que ens serveix la teoria dels coneixements situats de Donna Haraway 
(1995), teòrica referent de l'epistemologia feminista que recupera la crítica a l'objectivisme i al 
positivisme en la recerca científica, sense caure en el relativisme absolut. El que ens interessa 
aquí és entendre que “les veritats” es construeixen socialment i que són parcials, és a dir, són 
discursos produïts des d'un lloc i posició social específica immersa en determinades matrius 
de dominació però també d’intel·ligibilització social4. Aquest lloc o posició social condicionarà 
la forma, el contingut i el grau de legitimació social d'aquestes “veritats”. 

Per exemple, les veritats construïdes des de l'àmbit biomèdic rarament són problematitzades, 
atès que es tracta del saber legitimat socialment com a científic amb una autoritat material  
i moral inqüestionable. No obstant això, que no siguin qüestionades no significa que no siguin 
qüestionables. Ho són en tant que veritats parcials construïdes socialment, és a dir, des d'un 
punt de vista que no és neutre en termes socials i polítics, i que no té un accés directe a la na-
turalesa d'allò que investiga –sempre hi ha una interpretació subjectiva per part de la persona 
que produeix aquest coneixement–; de manera que no pot ser universal, sinó que parteix d'un 
context específic. 

Per a Donna Haraway, reconèixer el lloc des del qual es parteix i es construeix el coneixe-
ment és assumir aquesta crítica i la parcialitat d'aquest, però també entendre que aquest és 

4 Amb això ens referim al fet que, si bé aquest sentit comú generalitzat es configura com una veritat natu-
ralitzada per les matrius de dominació social, aquesta veritat es reprodueix i sobreviu perquè té un paper intel·ligi-
bilitzador i organitzador del camp social. És a dir, serveixen per significar, entendre i ordenar el món, però sempre 
des d'una perspectiva política determinada.

.4



18

1
fruit d'una sèrie de connexions parcials, és a dir, entramats relacionals, perquè qui investiga 
sempre està vinculada amb les persones que col·laboren en la recerca. És la relació entre una 
part –investigadora– i una altra –persones col·laboradores– el lloc de possibilitat de construir 
coneixement situat partint de les experiències col·lectives i que està travessat per la interpreta-
ció de les mateixes, que cadascú fa des de la posició que ocupa. En aixó l’autora ho anomena 
“objectivitats encarnades”. 

El material empíric d'aquesta recerca són les relacions que hem construït entre la investigado-
ra, que també s'identifica dins del paraigua LGTBI, i les persones col·laboradores, totxs ellxs 
persones que s'identifiquen com a trans*. Aquestes relacions s'han anat construint en trobades 
individuals i col·lectives, lúdiques i de treball, íntimes i públiques; amb diferents objectius, entre 
els quals, no solament està la producció col·lectiva de coneixement, sinó també la construcció 
de xarxes afectives i solidàries entre nosaltres. Espais de potenciació i cura col·lectiva que ser-
veixin de cultiu per a possibilitar l’emergència de referents trans* visibles a l'illa. 

Seguint aquest punt de partida epistemològic i polític, hem considerat que l'aproximació 
etnogràfica i biogràfica en el marc d'un projecte d’investigació/acció comunitària era la més 
coherent i ètica. Es parteix de la generació d'espais de participació col·lectiva i de familiaritza-
ció entre les persones col·laboradores; després es provoquen espais més íntims on compartir 
experiències de vida i quotidianitat i, més tard, s’organitzen sessions de reflexió col·lectiva 
grupal. Paral·lelament, s'ha creat un grup motor amb quatre de les persones col·laboradores, 
que voluntària i acuradament han revisat els materials produïts per a l'informe i han procurat 
que aquests no es desviessin de la línia de les reflexions i propostes col·lectives. 

És necessari ressaltar que, més que un diagnòstic en profunditat, el projecte ha estat una aproxi-
mació diagnòstica comunitària. Qualsevol procés col·lectiu d’investigació/acció requereix temps 
més dilatats i relaxats per poder-se dur a terme. Si bé no hem pogut arribar a aprofundir en 
la quantitat de temes detectats i que considerem prioritaris en un temps limitat –6 mesos–, sí 
que hem aconseguit aproximar-nos a una realitat multidimensional, plural i complexa, així com 
apuntar algunes de les problemàtiques trans*-específiques i convertir aquest diagnòstic en una 
eina col·laborativa. A més, el treball ha permès que siguin les persones trans* protagonistes les 
que defineixin els problemes i articulin demandes concretes i possibles rutes per a enfrontar-los. 

.4
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Per això, en les diferents trobades hem realitzat tallers, entrevistes individuals i espais grupals 
de reflexió col·lectiva. De tots aquests hem extret el material empíric que s'ha transcrit, siste-
matitzat i analitzat per a realitzar després l'escriptura d'aquest document, que entenem més 
com un informe en procés que clausurat.

Finalment, és important destacar que s'ha intentat realitzar una aproximació analítica al material 
obtingut amb un enfocament interseccional, el qual atén a les diferents relacions de poder que 
produeixen de forma paral·lela el cis-sexisme, l'heteronormativitat, la racialització, el classisme, 
el capacitisme i l'etarisme, entre altres eixos de desigualtat. És a dir, a com aquestes relacions 
agreugen posicions de subjecte subordinades des de les quals es diversifiquen les experièn-
cies de la identitat i es condicionen les possibilitats de reconeixement social i legal; així com 
l'accés tant a les condicions materials d'existència, com a l'exercici dels seus drets i llibertats. 

Un enfocament monofocal, categorial o identitari que tendeix a l'homogeneïtzació i estan-
dardització de les experiències (associant la categoria identitària a l'experiència singular de la 
identitat) no hauria pogut donar sentit a la multiplicitat d'experiències que s'identifiquen amb 
allò trans*. En canvi, la interseccionalitat ens permet atendre a la seva complexitat i pluralitat. 
Si bé és impossible abordar la qüestió trans* en tota la seva magnitud i multidimensionalitat 
mitjançant un informe diagnòstic, almenys aquest enfocament ens permet mostrar la singularitat 
de cadascuna de les experiències de les persones col·laboradores, mostrant fragments dels 
relats de vida que hem compartit, evitant la seva simplificació i objectivació.  
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El Diagnòstic Trans* Menorca -forma simplificada en què l'hem nomenat durant el procés- s'ha 
desenvolupat en cinc fases a través de les quals s'han desplegat diferents activitats relatives  
a la seva naturalesa investigadora i comunitària. Les sintetitzem a continuació: 

1. Fase exploratòria i de familiarització:
• Presentació pública del projecte (Ciutadania en general).
• Primer contacte amb possibles persones col·laboradores.
• Taller I: “Trans* amb asterisc: Identitats infinites, expressions il·limitades” impartit per 

Clara Martínez (Associació Interferències, Menorca).
• Taller II: “Sexualitats trans*: cossos il·limitats, plaers infinits” impartit per Clara Martínez 

(Associació Interferències, Menorca).

2. Fase de treball de camp:
• 20 Contactes realitzats amb persones que no han participat. 
• 10 Trobades prèvies. 
• 10 Entrevistes individuals.
• 4 Trobades col·lectives.
• 3 Grups de reflexió col·lectiva.
• Constitució del grup motor de seguiment de la recerca. 

3. Fase de sistematització i anàlisi de la informació:
•  Transcripció de les entrevistes i grups de reflexió. 
• Sistematització de la informació. 
•  Anàlisi des d'una perspectiva transfeminista i interseccional. 

4. Fase d'escriptura i revisió col·lectiva:
•  Elaboració dels relats de vida.
•  Elaboració de les càpsules bio/gràfiques per a la campanya virtual.
• Elaboració de la producció narrativa.
• Revisió i suggeriments del grup motor. 
• Redacció de l'informe final de resultats. 
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5. Fase de difusió de resultats i visibilització del col·lectiu:

• Campanya virtual de difusió dels resultats mitjançant càpsules bio/gràfiques.
• Presentacions públiques de l'informe amb algunes de les persones col·laboradores.
• Promoció de la participació de referents trans* visibles.

.5
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A causa de les contingències ocasionades per la crisi sanitària del Covid 19, que van retardar la 
publicació de la convocatòria i per tant van reduir considerablement el període d'execució del 
projecte, la penúltima i última fase s'han realitzat en un temps molt limitat. Això ha convertit el 
diagnòstic en una aproximació analítica a les dades obtingudes. Si bé, en termes de recerca, 
l'informe no pot aprofundir en els relats de vida i presenta una producció narrativa de manera 
precipitada, no aconseguint incorporar suggeriments concrets de reescriptura col·lectiva –tan 
sols té en compte la revisió realitzada pel grup motor–; en termes de procés comunitari sí que 
s'ha aconseguit més del que es preveia.
 
A partir del procés participatiu i de les trobades realitzades amb les deu persones col·labora-
dores, i amb altres tres persones més que no han participat de les entrevistes individuals però 
sí de les reflexions grupals, s’ha creat un grup de whatsapp que ha mantingut de manera cons-
tant la comunicació. Aquest grup està possibilitant el suport emocional col·lectiu i dinàmiques 
solidàries entre lxs participants. Aquest grup s’ha acabat configurant com un espai en el qual 
es proposen activitats, trobades lúdiques i de reflexió. Alhora, també ha permès el naixement 
d’un nou col·lectiu trans* a l'illa. 

A Transverxia, nom que han triat col·lectivament, ja compten amb un grup autònom de whatsapp,  
correu electrònic i compte d'Instagram. L’integren 16 persones de les quals 9 han participat en 
el procés diagnòstic com a col·laboradores i són les promotores de la proposta. 

Finalment, cal ressaltar que a causa dels curts terminis disponibles per a l'execució del pro-
jecte, s'han realitzat contactes amb familiars de persones trans* menors d'edat, així com amb 
adultes, amb les quals no s'han pogut arribar a concretar les trobades. Amb la qual cosa, es 
preveu poder reprendre el contacte en algun moment per seguir amb el procés diagnòstic, 
entenent-lo com un mecanisme d'acció social i comunitària. 

.6
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L'acrònim LGTBI és un símbol activista que cada vegada ressona més en els diferents racons 
de l'arxipèlag balear. No obstant això, a vegades no se sap a què ens estem referint amb ca-
dascuna de les seves lletres, ni la seva història que implica la seva relació amb els discursos 
biomèdics, diferents implicacions legals i diferents configuracions socials i culturals. En aquest 
capítol farem un breu repàs sobre aquestes diferents dimensions, partint d'allò més bàsic: 
què signifiquen aquestes sigles. L'objectiu és establir les bases conceptuals que possibiliten 
emmarcar i entendre el projecte que sustenta el present informe.



2.1.  
El paraigua LGTBI: 
Desitjos, identitats  
i expressions de gènere 
no normatives
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No és casualitat que sempre hagi predominat la G per sobre de la L, la B o la T i la I; ni tampoc 
 és aleatori que, a vegades, aquesta lletra sigui la primera i altres vegades no encapçali l'acrònim 
LGTBI. Ja fa anys que els feminismes han remarcat la importància d'entendre que el masclisme 
és constitutiu del camp social i que la desigualtat de gènere, la discriminació per raons d'orien-
tació sexual, d'expressió i identitat de gènere, fins i tot la misogínia, estan presents a nivell 
micro –en la nostra quotidianitat– i a nivell macro –en les polítiques i estructures que la regeixen. 

Pràctiques socials com els assassinats masclistes de dones i d'altres subjectes no heterosexuals 
ni cisgènere5, les violacions col·lectives i correctives, les teràpies d'aversió o els crims d'odi 
materialitzen aquesta afirmació. Però també altres situacions més subtils i simbòliques, que 
passen desapercebudes a l'ull cisgènere5, com l’esborrament sistemàtic de les persones trans* 
i intersex en la publicitat o els mitjans de comunicació, així com a les campanyes institucionals 
o comercials. Tot això té a veure amb la cisheteronormativitat i amb el masclisme que impera 
en les societats occidentals. 

No és d'estranyar doncs, que fins i tot dins dels moviments socials LGTBI, per molt progres-
sistes que siguin, es mantinguin dinàmiques i posicions de poder que generen desigualtats 
internes, un reflex de la societat de la qual formen part. El gènere, la sexualitat, la classe social, 
la racialització, la procedència geopolítica, el grau de mobilitat corporal, així com altres eixos 
de desigualtat condicionen la posició social que els subjectes podem ocupar. Posició que ha-
bilita o no les possibilitats que tenim d’accedir a determinats drets, recursos i condicions mate-
rials per a l'existència. Al mateix temps, aquestes posicions produeixen situacions de privilegi  
o subordinació que estan determinades pels contextos i relacions en les quals vivim immersxs.  

A l’interior del moviment LGTBI aquestes dinàmiques, inevitablement, també es reprodueixen. 
Històricament els gais han ocupat posicions de poder i privilegi enfront de les lesbianes i les 
dones bisexuals, pel simple fet que unes són dones i uns altres són homes. Però a més de dones, 

5 Utilitzaré el terme cisgènere per a fer referència a aquelles persones que se senten identificades amb el 
gènere que els han assignat en el moment de néixer, el seu gènere registral. Les persones que no s'identifiquen 
amb aquest gènere registral les anomenaré persones trans* i afegiré l'asterisc, seguint la proposta de l'activista  
i teòric argentí Mauro Cabral (2009), que ho utilitza com una manera de ressaltar la pluralitat i diversitat de maneres 
de ser trans* que existeixen i que s'adscriuen en aquesta categoria paraigua.
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són cisgènere, amb la qual cosa aquestes tindran més possibilitats i oportunitats que una 
persona trans*, que, si bé és dels col·lectius més castigats socialment, avui dia gaudeix d'una 
mica més de visibilitat que les persones intersex. Aquestes posicions de privilegi i subordina-
ció dins del paraigua LGTBI han condicionat històricament les prioritats en la lluita pels drets 
col·lectius, per tant la seva agenda política ha prioritzat les reivindicacions relatives a les ex-
periències vitals gais. Per aquest motiu, en moltes ocasions ens trobarem l'acrònim escrit de 
diferents formes: amb la L per davant (LGTBI) per a visibilitzar a les dones lesbianes o fins i tot, 
a vegades, amb la T al capdavant (TLBIG) per a donar prioritat simbòlica a les persones trans*. 

És necessari ressaltar aquí que les experiències personals i socials que engloben aquestes lle-
tres –polítiques– són totes molt diverses. No té res a veure l'experiència d'una lesbiana, com  
a dona cisgènere, amb la d'un gai com a home; encara que tindrà menys a veure amb la d'una 
persona trans*, perquè les dues primeres impliquen eleccions personals, que tenen a veure 
amb el desig i la sexualitat, i la segona està relacionada amb el cos, l'expressió corporal i la 
identitat de gènere.

 Fins i tot si parlem de desig i de preferències sexoafectivas, trobarem diferents maneres d'en-
tendre-ho. Algunes persones amb trajectòries lèsbiques experimenten desig per altres dones 
des d'edats molt primerenques o altres, amb un passat heterosexual, l'hem “triat” a una edat 
més adulta. La pluralitat mateixa que trobem entre les dones i homes cis que s'identifiquen 
com a heterosexuals també la trobem en la resta de lletres. El que ens mostra, bàsicament, que  
la identitat personal no és mai només una. És possible ser només dona cis? O tan sols un home 
trans*? No; totes les persones, a més de dones cis heterosexuals o lesbianes, dones  trans*, som 
moltes altres coses que també configuren la nostra identitat. Som peixateres, mares, paletes, 
de nacionalitat espanyola, mexicana, marroquina, amb diversitat funcional, negres, blanques, 
adultes, estudiants, pobres, de la tercera edat, mecàniques, solters, casades, acomodades, 
vídues i un llarg etcètera no només condicionat pel gènere, sinó també de forma interseccional 
pel altres eixos de desigualtat social.

Som les mateixes persones quan tenim 15 anys que als 45? Pensem, sentim i actuem de la ma-
teixa forma quan estem a la feina que quan estem en els nostres espais d'intimitat? Vivim de la 
mateixa manera les relacions familiars que les laborals? Una cosa són les categories identitàries 
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>>

a través de les quals ens identifiquem i ens identifiquen, amb les quals ens fem comprensibles 
per a nosaltres i pel món; i una altra les experiències quotidianes de la identitat. Aquestes 
últimes desborden i posen en qüestió qualsevol representació estàtica, simple i objectiva de 
les categories identitàries. Per molt que dues persones s'identifiquin com a dones cis, l'expe-
riència d'una dona àrab és diferent –ni pitjor ni millor– que la d'una dona mexicana o anglesa; 
i fins i tot, en aquest cas, la mateixa definició de dona canviarà en funció d'aquests diferents 
contextos socioculturals. Però si parlem de l'experiència d'una dona trans* que viu a Barcelona 
en relació amb una que viu a Menorca, no canvia la definició de la categoria, no obstant això, 
l'experiència pot arribar a ser totalment diferent. 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                 

En aquest sentit, és important atendre al fet que la diferència i la diversitat no sols tenen a veure 
amb les persones LGTBI, sinó que configuren estructural i radicalment el camp social, és a dir, 
la societat: totes les persones som diferents i les categories que utilitzem per a identificar-nos 
no poden explicar completament i de manera objectiva aquestes diferències, perquè són ca-
tegories i no experiències concretes de la identitat. 

Llavors, i a manera de síntesi conceptual, les sigles LGTBI resumeixen un conjunt de catego-
ries identitàries amb l'objectiu de visibilitzar-les, però no poden donar compte realment de la 
pluralitat d'experiències que intenten nomenar perquè, com a categories que són, no podran 
definir exactament la gran variabilitat d'experiències corporals, sexuals, afectives i socials que 
engloben. Alhora, cada context social concret les definirà de formes diferents. No és igual ser 
una persona transgènere a Barcelona que a l'Argentina, on històricament les persones que  
a Espanya es defineixen com a trans* femenines s'han identificat i nomenat com a travestides, 
terme que ha estat utilitzat, en el nostre context, per a definir a aquelles persones a les quals 
els genera desig vestir amb roba de l'altre gènere de manera puntual.

.1

La identitat no és una cosa simple, sinó tot el contrari, és complexa, contextual i canviant. 
Complexa perquè està travessada interseccionalment per diferents eixos de desigualtat i 
jerarquització social; contextual perquè és una categoria social definida de forma diferencial 
en funció del context on s’utilitza; i canviant perquè la seva configuració interseccional i la 
definició situada contextualment fan que l’estaticisme sigui impossible.
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Ara bé, en aquest informe utilitzem les definicions del nostre context i, sobretot, les que cadas-
cuna de les persones col·laboradores del projecte comunitari que ha implicat la seva elaboració, 
utilitza. Col·lectivament entenem la T que refereix a les persones trans* com aquella categoria 
identitària amb la qual es poden identificar íntima i/o públicament les persones que no estan 
conformes amb el gènere registral que els van assignar al moment de néixer i que tenen una 
expressió corporal i de gènere, així com una experiència quotidiana, diferent de tal assignació.  
I, a aquesta T, li afegim un asterisc com comentàvem, seguint la proposta de Mauro Cabral (2009) 
amb la finalitat de remarcar la gran variabilitat experiencial, cultural, corporal, social, sexual  
i afectiva que dins de la categoria identitària trans* podem situar. Persones transsexuals, trans-
gènere i travestides, no binàries, de gènere fluid, genderqueer o gènere variant, són moltes 
les subetiquetas que avui dia ens trobem. En aquest informe i en el projecte que ha implicat 
no considerem que sigui de tanta utilitat aturar-nos a definir-les i objectivar-les pel que fins ara 
estem plantejant, però utilitzem l'asterisc a manera de recordatori constant, ja que allò trans* 
és un món de diferències que no volem ni objectivar ni clausurar mitjançant definicions estan-
cades i objectives que ho poden limitar. Preferim mostrar-ho a través de relats de vida, veus 
diverses, estratègies d'acció i reflexions col·lectives.

.1



2.2.  
El paper de la 
biomedicina en la 
història política del 
gènere i d'allò trans*



34

2
El paper de la biomedicina és una part fonamental de la història de les categories que englo-
ben l’ LGTBI i les que no. El gènere mateix, com a categoria definida majoritàriament com el 
conjunt de rols i estereotips socials, les conductes, les normes i les identitats que s'associen  
a cada sexe, va néixer en el camp biomèdic a mitjans dels anys 50, als Estats Units. Anteriorment, 
només existia la categoria sexe.

L'arribada a la consulta pediàtrica de John Money, psicoendocrinòleg de la Universitat John 
Hopkins de Califòrnia, de persones que se sentien del gènere contrari a l'assignat al moment 
del naixement, va ser la que va detonar la proposta de la nova categoria que li possibilitaria 
diferenciar al cos, al sexe, de l'expressió social i els rols que les persones desenvolupen, que, 
segons ell, estarien condicionats no pel sexe, sinó per components ambientals com el context 
familiar o l'educació, entre altres qüestions socioculturals. 

La creació d'aquest nou concepte va permetre no posar en qüestió la rígida i binària divisió 
biomèdica dels sexes, classificant i nomenant les experiències que van arribar a la consulta mit-
jançant categories patològiques, reforçant així la normalitat corporal, sexual i social que aquesta 
divisió biomèdica produïa: una normativitat cis i heterosexual. Nomenar el correlat social del 
sexe com a gènere permetia configurar la categoria de sexe com una cosa inamovible, natural, 
essencial, i, per tant, normal. El gènere, en canvi, com una cosa social, estaria condicionat per 
l'educació, la família, i altres àmbits i institucions que si no funcionaven de la forma esperada 
(cis i heteronormativa) podien socialitzar subjectes “patològics”, entesos com a desviacions 
de la norma. Recordem que l'homosexualitat també es va crear en l'àmbit biomèdic com  
a patologia o trastorn que reforçava l'heterosexualitat com a norma.  

A partir d'aquest moment, que coincideix històrica i geogràficament amb la creació de la ca-
tegoria de la transsexualitat6, hi hauria persones amb sexe masculí i femení, però que viurien 
com a dones i homes amb trastorns d'identitat de gènere pel fet de sentir-se quotidianament 

6 Al 1969 es publica The Transsexual phenomenon, de Harry Benjamin -amic de John Money, que va ser qui 
va proposar els primers criteris diagnòstics i tractaments per a persones transsexuals- fixant les bases de la patolo-
gització de les identitats trans*. Per a saber més sobre aquesta qüestió i la invenció de la categoria de gènere en el 
camp biomèdic, es pot consultar el treball de la historiadora i biòloga Anne Fausto Sterling (2006): "Cossos sexuats. 
La política de gènere i la construcció de la sexualitat".

.2
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del gènere contrari a aquest sexe; i que fins i tot haurien de realitzar diferents tipus de tracta-
ments biomèdics –quirúrgics, hormonals i psiquiàtrics– per a acomodar els seus caràcters se-
xuals secundaris i altres trets de la seva corporalitat al gènere sentit. Ara bé, amb la “creació” 
del gènere com a categoria biomèdica i de la transsexualitat i l'homosexualitat com a catego-
ries diagnòstiques es reforçaria la cisheteronormativitat. D'una banda, hi hauria homes i dones 
normals/cis –aquells el sexe dels quals coincideix i és per tant “coherent” amb el gènere–  
i heterosexuals –aquells atrets sexualment per persones del sexe contrari al seu que a més 
poden i desitgen reproduir-se biològicament–. Per l'altra, ens trobaríem amb homes i dones 
trastornats, o diagnosticats com a transsexuals –on sexe i gènere no coincidirien, on la co-
rrespondència entre totes dues categories no seria “coherent”–, o diagnosticats com a homo 
sexuals– on l'orientació del desig aniria en direcció contrària a la que la normativitat hetero-
sexual promou. Normals i anormals, en definitiva.

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
 
Aquí és necessari ressaltar que, si bé sembla que estiguem parlant del passat, avui dia la psi-
quiatria continua tenint un paper important pel manteniment i la perpetuació de l'ordre social 
cisheteronormatiu i no fa tants anys que es va desclassificar l'homosexualitat del Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), manual diagnòstic de trastorns mentals de 
l'Associació Americana de Psiquiatria (APA) que guia la pràctica professional de la majoria de 
psiquiatres d’arreu del món. Aquest manual va desclassificar l'homosexualitat en la revisió que 
se li va fer l’any 1973 gràcies a les reivindicacions d'un jove moviment d'alliberament homosexual 
als EEUU. A Europa, són aquestes revisions periòdiques realitzades als EEUU les que guien la 
modificació de la Classificació Internacional de Malalties (CIE) de l'Organització Mundial de la 
Salut (OMS) –més utilitzada en aquesta part del món–, que la va descatalogar el 1990.

.2

Que tant el gènere com la transsexualitat i l’homosexualitat siguin categories proposades 
des de l’àmbit biomèdic, posa en evidència el paper de la biomedicina en relació amb 
el manteniment de l’ordre social establert. Aquestes categories han reforçat el sistema 
sexe-gènere-sexualitat hegemònic, catalogant tot allò que podia fer trontollar el que 
es considerava normal –la heterosexualitat i la cisgeneritat normatives– com un trastorn 
mental. 
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La transsexualitat en el DSM continua sent considerada un trastorn mental avui dia; i, des de 
l'any 2007, hi ha una forta lluita global perquè es desclassifiqui –la Campanya per a la despa-
tologització de les identitats trans7*– que, si bé no ha aconseguit descatalogar-la del DSM, sí 
que ha aconseguit certs canvis en la CIE-11. De fet, en l'última revisió del DSM es va canviar 
la categoria diagnòstica “trastorn d'identitat de gènere” per la de “disfòria de gènere”, un 
terme inventat en la dècada dels 70; però no va variar molt la definició ni el capítol on s'incloïa 
com a trastorn. L'OMS, en canvi, deixa de considerar-ho trastorn per a passar a considerar-ho 
una condició relacionada amb la salut sexual, lo qual representa una fita del moviment trans* 
global. Però és necessari puntualitzar que els termes que s'han aprovat, “incongruència de 
gènere en la infància” i “incongruència de gènere en l'adolescència i l'etapa adulta”, continuen 
reforçant la idea discriminatòria de que allò trans* és incongruent i, per tant, no és normal; 
mentre el cisgènere és allò congruent i normal. El que evidència que, més enllà de l'assoliment 
d'aquest canvi, la despatologització de qualsevol identitat de gènere encara és un repte que 
el moviment trans* i qualsevol moviment social hauria de perseguir.

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

Alguna vegada ens han preguntat des de quan som heterosexuals? Quan ho explicarem a les 
nostres famílies? Alguna vegada ens han demanat si estem a gust amb el gènere registral assig- 
nat? L'absurd i impossible d'aquests interrogants només confirma que l'heterosexualitat i la 
cisgeneritat es donen per suposades des del naixement i es configuren com a destins subjectius 
inalterables. No seria més just donar l'opció a les persones de desitjar a qui vulguin i de viure 
en el gènere que desitgin? Per què, llavors, mai rebem explicacions que, a més d'heterosexuals 
i cisgènere, podem ser i viure de moltes altres maneres?

7 Per a saber més sobre aquest moviment internacional, consultar la seva pàgina web: https://stp2012.info/old/es

.2

La cisgeneritat i la heterosexualitat no són només experiències quotidianes de la identitat  
i del desig, sinó que també són formes normatives d’organització social que s’han natu-
ralitzat històricament mitjançant la medicalització i patologització de qualsevol expressió 
de gènere i desig que se sortís dels seus límits i normes. S’han construït com a veritats 
inamovibles al voltant de la nostra experiència individual i col·lectiva, configurant el sentit 
comú generalitzat que poques vegades problematitzem o qüestionem.     



2.3.  
Violències lgtbifòbiques 
des d'una perspectiva 
transfeminista
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Què entenem com a violència des d'una perspectiva transfeminista i interseccional? Com es 
materialitza en la quotidianitat? Quines són les especificitats de les violències lgtbifòbiques? 

Si bé el present informe no pretén fer una definició exhaustiva del concepte perquè el seu 
objectiu és definir-la a partir de les experiències particulars de les persones col·laboradores del 
diagnòstic, ens sembla important mostrar la reflexió crítica des de la qual partim per a detectar 
en els relats vitals el que considerem violències lgtbifòbiques en general, i transfòbiques, en 
particular. 

Partint d'una reflexió crítica transfeminista i, per tant, interseccional, entenem que les violències 
visibles, materials i directes que viuen les persones LGTBI en general, i trans*, en particular, tenen 
a veure amb les matrius de dominació que estructuren de manera injusta i desigual el camp 
social. Això, a la vegada, està relacionat amb la producció social de la normalitat –masculina, 
cisgènere, blanca, heterosexual, productiva, de classe mitjana-alta, adulta, i amb les capacitats 
corporals valorades socialment– que opera situant a tots els subjectes que no la reprodueixen 
en el seu absolut, en posicions socials subordinades, naturalitzades a través dels discursos i 
pràctiques que perpetuen i normalitzen les matrius de dominació. 

Això vol dir que si bé amb finalitats analítiques podem definir el gènere i la cisheteronormativitat 
com a mecanismes de control social que operen a través de “la patologització d’allò diferent, 
la regulació de l'accés al propi cos o la producció de l'heterosexualitat obligatòria” (Solà i 
Pons Rabasa, 2011) i per tant, entendre el gènere –cis– en si mateix com una violència; en les 
experiències quotidianes de la identitat, aquesta violència estructural, simbòlica i invisible a 
l'ull cisgènere i heterosexual, es materialitza articulada amb el racisme, el classisme, l'etarisme 
i el capacitisme. 

En aquest sentit i com veurem més endavant, existeixen diferents formes de manifestació de 
les violències que es poden distingir en termes analítics pel seu caràcter més o menys visible 
i més o menys material, més o menys directe. Malgrat això, totes elles estan vinculades a una 
violència de base, estructural, que possibilita el manteniment de l'ordre social establert. Si bé 
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en termes analítics podríem establir certes diferències en la seva lògica d'operació i en les seves 
conseqüències, en la realitat quotidiana funcionen de forma interrelacionada. 

Com veurem en el següent capítol, les violències directes s'originen i mantenen en i a través 
de les matrius de dominació que comentàvem i es manifesten de formes particulars en funció 
dels contextos concrets on emergeixen. Tot gest, acte, silenciament o actitud violenta que es 
detona a partir dels discursos i pràctiques cisheteronormatives que configuren el sentit comú 
generalitzat, funciona a manera de mecanisme de perpetuació de la matriu de dominació que 
el legitima i justifica. Un insult, una agressió física, una burla, una pregunta invasiva, manifes-
tacions violentes, visibles i directes, tenen una funció social determinada que té a veure amb 
el manteniment i el reforç de la normalitat no només de gènere sinó també de classe social, 
orientació del desig, edat, corporalitat, religiositat, etc. 

La discriminació i les diferents formes en què es pot manifestar en el camp social són formes 
de violència que, a vegades més subtil a vegades més visiblement, mantenen l'estructura social 
jeràrquica i desigual intacta i justifiquen aquesta estructura injusta d'organització. La falta de 
reconeixement de certs subjectes també té a veure amb l’estructura i, per tant, es pot entendre 
com una de les manifestacions quotidianes de la violència estructural. En aquest sentit, conside-
rem que l'erradicació de les violències lgtbifòbiques ha d'atendre no només a les conseqüències 
immediates i quotidianes de les mateixes en la vida de les persones afectades per la transfòbia 
i les altres fòbies, sinó també a un procés de transformació social que desnaturalitzi les veritats 
històriques que perpetuen l'estructura cisheteronormativa de la societat. 

A diferència de com s'han delimitat diferents conceptes relacionats amb les violències lgtbi-
fòbiques en l'àmbit legal autonòmic, com la tipologia de discriminació, en aquest diagnòstic 
ens ha interessat entendre les formes en què les manifestacions d'aquestes violències són 
nomenades i explicades per les persones a les que afecten, amb la finalitat de no colonitzar 
els seus relats amb conceptes preestablerts. 
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La normalitat social està basada en la cisheteronormativitat, que no es tracta ni de mitjanes ni 
de majories; es tracta, bàsicament, de normes. Qui segueix les normes establertes és considerat 
normal; i qui és considerat normal té més drets i oportunitats que totes aquelles persones que 
decideixen viure i visibilitzar altres maneres de pensar, sentir i actuar que no es corresponen 
amb l’heterosexual ni amb la coherència entre sexe assignat i gènere sentit, que, com hem 
vist, està construïda socialment.



3.1.  
De la penalització  a la 
normalització de l'LGTBI: 
avanços legislatius a l'àmbit 
estatal
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Si analitzem, en termes històrics, les lleis aprovades fins avui a escala estatal podem observar 
com hem passat de les polítiques de penalització a les polítiques normalitzadores. 

La primera llei de l'estat espanyol que va nomenar particular i explícitament al col·lectiu homo-
sexual va ser la que en 1970 substituiria l'antiga “Ley de vagos y maleantes”8. La llei del codi 
penal sobre Perillositat i Rehabilitació Social9 va ser aprovada durant la dictadura franquista 
amb la finalitat de continuar controlant tots aquells comportaments que atemptessin contra 
la moralitat social. És a dir, es penalitzaria tot allò que es consideraven actes antisocials, com 
“la mendicitat, l'homosexualitat, el vandalisme, el tràfic i consum de drogues, la venda de 
pornografia, la prostitució i el proxenetisme”, així com els “immigrants il·legals” i a qualsevol 
subjecte considerat perillós en termes morals, socials i d'higiene. En el mateix any de la seva 
aprovació, 1970, apareix el primer col·lectiu clandestí de defensa dels drets de les persones 
homosexuals a Espanya, concretament, a Barcelona: el Moviment Espanyol d'Alliberament 
Homosexual (MELH). Seria l’any 1978, ja en democràcia, que aquesta llei es debatria al Par-
lament i es derogarien alguns dels seus articles. Aquest fet va implicar la despenalització de 
l'homosexualitat, que si bé no va ser nomenada explícitament en el debat, formava part dels 
articles més controvertits que varen ser eliminats. Aquest mateix any encara es van empresonar 
per actes homosexuals a tres persones i, no seria fins a l'any següent, 1979, que es posarien en 
llibertat a totes les persones preses i “tractades” amb ”teràpies d'aversió” com diu l'informe 
d'Amnistia Internacional (2007) “Espanya: posar fi al silenci i a la injustícia”10. 

A partir de la despenalització de l'homosexualitat a l'estat espanyol, totes les reformes i pro-
postes legislatives han tingut una tendència normalitzadora. Aquesta tendència té relació amb 
les reivindicacions del moviment LGTBI que es va anar forjant des de la dècada dels 70 fins al 
dia d'avui. Actualment, existeixen diferents perspectives polítiques dins del mateix moviment
i dins els feminismes11 en general, que han abanderat la lluita pels drets no sols de les dones 

8 Pot consultar el text de la llei a: https://www.boe.es/datos/pdfs/boe/1933/217/a00874-00877.pdf
9 Pot consultar el text de la llei a: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-1970-854
10 Pot consultar l'informe a: http://www.afar2rep.org/documentos/informeai.htm
11 En el context actual d’emergència dels discursos d'ultradreta, que continuen estigmatitzant i patologizant allò 
trans*, existeixen feministes alineades amb les idees biologicistes que els sustenten i reprodueixen la trans-exclusió. 
Malgrat això, des del nostre posicionament polític i punt de vista, la seva visibilitat té a veure amb la forma en què 
quadren amb els discursos conservadors emergents. Tanmateix, els feminismes trans*, interseccionals, negres, així com 
certs feminismes lèsbics, han tingut una aliança històrica amb les persones trans*, com a part central dels feminismes.
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cis, sinó també d'altres subjectes subalternitzats per la seva identitat o expressió de gènere 
o la seva sexualitat (com són les lesbianes, les bisexuals o les persones trans*, entre d’altres). 

Gerard Coll-Planas (2009), sociòleg català, fa una anàlisi del moviment LGTBI de l'estat espanyol, 
sobre els diferents discursos i estratègies polítiques que posa en joc i els divideix entre col·lec-
tius amb una tendència transformadora i organitzacions amb una tendència normalitzadora. 
Aquesta anàlisi situa en la primera tendència col·lectius trans* i feministes (transfeministes) que, 
d'alguna forma, estan qüestionant de manera radical tant els postulats identitaris essencialistes 
com les polítiques partidistes de les organitzacions LGTBI que s'han anat consolidant a partir 
de la dècada dels 90. Les postures normalitzadores d'aquestes organitzacions troben en les 
definicions essencialistes de la identitat un suport on aferrar-se per a aconseguir la igualtat social 
i l'objectiu de ser tractats com a persones normals; objectius que prioritzen, seguint al sociòleg 
català, qüestions pràctiques i de la quotidianitat que haurien de poder resoldre's mitjançant 
polítiques públiques específiques, és a dir, transformant, en primer lloc, els marcs normatius. 

D'altra banda, del costat de la transformació, se situa un treball més ideològic que intenta 
qüestionar l'ordre sexual i de gènere imperant, la moralitat que estructura radicalment –és a 
dir, d'arrel– el camp social i les relacions de poder que situen a les persones no-heterosexuals 
i no-cisgènere en posicions socials minoritzades o estigmatitzades. Aquesta tendència fa una 
forta crítica a l’essencialisme identitari que és utilitzat estratègicament per a aconseguir el reco-
neixement. Es reprodueixen les bases que sostenen, des de l'arrel, les dinàmiques discrimina-
tòries, estigmatitzants, violentes i excloents que afecten sistemàticament a la comunitat LGTBI. 

Aquesta distinció és analítica perquè, com assenyala el mateix Coll-Planas, hi ha hagut col·lec-
tius a l'estat espanyol –com Act up Barcelona, el Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya i la 
Guerrilla Travolaka– que han pogut articular una crítica radical a l’essencialisme identitari, a la 
complicitat amb el neoliberalisme i a la patologització de les identitats no normatives, amb un 
treball de base que atén les realitats quotidianes en les quals l'ordre social produeix situacions 
socials de vulnerabilitat extrema. 
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Així doncs, és una distinció que ens permet veure la necessitat d'actuar políticament de manera 
integral. És a dir, actuar tenint en compte l'estructura cisheteronormativa de la nostra realitat 
social –jeràrquica, desigual i injusta– al mateix temps que es busquen maneres d'atendre les 
conseqüències quotidianes i materials d'aquesta estructura social. Per això, és necessari elaborar 
anàlisis profundes de les estratègies polítiques que, dins de la diversitat sexual i de gènere, 
s'apliquen, atenent no només a les seves possibilitats sinó també als seus costos i limitacions. 

Seguint la distinció analítica que proposa Coll-Planas, podem veure com les lleis que s'han 
aprovat després de la despenalització de l'homosexualitat a l'estat espanyol tenen una clara 
tendència normalitzadora. Això no les fa menys necessàries, sinó més aviat insuficients. Si bé 
possibiliten a lesbianes, bisexuals, gais i persones trans* ampliar els seus drets, perquè aquests 
drets els siguin reconeguts serà necessari que adoptin estils de vida cisheteronormatius i capi-
talistes. Aquesta afirmació es demostra analitzant els moments històrics en els quals han estat 
possibles certs canvis legislatius i el contingut d'aquests canvis. No és aquest informe l'espai 
per a desenvolupar aquesta minuciosa anàlisi, però ens sembla important mostrar breument 
aquesta tendència. 

La primera llei que es va aprovar en l'estat espanyol on concretament es parlava d'orientació 
sexual tenia a veure amb l'agreujament de la responsabilitat criminal, en cas que es realitzés un 
acte delictiu per motius de gènere, sexe, orientació i identitat sexual, entre altres qüestions com 
la racialització. En un tímid article 22, s'incloïa la reivindicació principal del moviment d'allibe- 
rament homosexual i el moviment LGTBI referent al dret a viure una vida lliure de violència. 
Es tracta de la Llei orgànica 10/199512, amb la qual s'incorpora al Codi Penal aquest agreuja-
ment de la responsabilitat criminal inaugurant-se així la possibilitat històrica d'incloure l'homo- 
sexualitat i altres identitats no normatives en les lleis, ja no amb l'objectiu de penalitzar-les, sinó 
amb l'objectiu de normalitzar-les. Després d'uns anys, concretament al 2003 i en el marc de 
l'aprovació de les noves mesures fiscals, administratives i de l'ordre social que tenien a veure 
amb el principi d'igualtat de tracte i no discriminació (Títol II, Capítol III) en l'àmbit laboral13 es 
van incloure l'orientació sexual i el gènere en la definició dels tipus de discriminacions i assetja-

12 Pot consultar el text de la llei a: https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/boe-a-1995-25444-consolidado.pdf
13 Pot consultar el text de la llei a: https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/a46874-46992.pdf
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ments que quedaven prohibits, tant en el sector públic com en el sector privat. Lesbianes, gais 
i bisexuals (perquè la llei només parlava d'orientació sexual) quedarien des de llavors protegits 
en termes legals de l'assetjament, la discriminació i el tracte desigual en els contextos laborals 
i, per tant, gaudirien dels mateixos drets que qualsevol altre treballador, fins i tot, del dret a la 
seva intimitat. És així que el primer dels àmbits a resguardar-se de les violències lgtbifòbiques 
va ser l'àmbit laboral. 

No seria fins a l'any 2005 que s'aprovaria el matrimoni entre persones del mateix sexe14 i, en-
cara que es va considerar una llei pionera a Europa (Espanya va ser el tercer país a aconseguir 
aquest dret), sabem que les persones LG portaven dècades visibilitzant-se. L'inici del moviment 
d'alliberament homosexual a l'estat espanyol data de la dècada dels 70, com comentàvem 
abans, és a dir, 35 anys abans de l'aprovació d'aquesta llei. 

Si bé la reivindicació del matrimoni igualitari va ser demandada per tot el paraigua LGTBI, aquest 
nou dret no contemplava les prioritats i reivindicacions de la resta de categories identitàries 
(més enllà de les LG) o ni tan sols de lesbianes i gais de classes socials més baixes o procedents 
d'altres llocs, amb capacitats corporals diverses o d'altres edats. Fins i tot, va haver-hi qui va 
posar sobre la taula la possibilitat ja no de transformar el matrimoni perquè donés cabuda  
a la L i la G, sinó d'abolir-lo en tant que institució reproductora de la cisheteronormativitat. La 
tendència normalitzadora d'aquesta llei és ben clara: per gaudir del dret a la seguretat social 
de la parella, de la pensió de viduïtat o d'altres drets associats al matrimoni, és necessari for-
malitzar aquest contracte que implica determinades obligacions totalment alineades amb la 
cisheteronormativitat. Per poder adoptar criatures és necessari estar casades. Què passa amb 
altres maneres de vincular-nos que no impliquen, per exemple, la convivència, la descendència 
o el contracte econòmic? No tenen dret a poder entrar a l'hospital a vetllar per les seves parelles 
malaltes? No poden adoptar i posar en pràctica altres formes de criança com les col·lectives? 
Aquests interrogants van quedar oberts i la necessitat de repensar les formes de legitimació 
social dels vincles sexe-afectius i familiars no normatius i els drets que impliquen continuen 
sent un tema de debat polític. 

14 Pot consultar el text de la llei a: http://www.felgtb.org/temas/familias/documentacion/i/231/274/ley-13-
2005-de-1-de-julio-por-la-que-se-modifica-el-codigo- civil-en-matèria-de-dret-a-contreure-matrimoni
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Més enllà de la crítica que plantegem, considerem que la figura del matrimoni igualitari que 
a més implica l'adopció ha possibilitat la legitimació de certa diversitat familiar que s'ha de 
respectar, protegir i promoure. El que posa sobre la taula la crítica té a veure amb els límits 
d'aquesta diversitat familiar i amb tot allò que es queda fora. La llei no transforma les arrels 
estructurals de la desigualtat i la discriminació, ni evidencia el paper del matrimoni com a ins-
titució social en la perpetuació d'aquestes, sinó que obre una ruta per a la normalització de 
les lesbianes i gais –fins i tot persones trans* que la utilitzen estratègicament–,  que implica la 
seva adaptació a aquestes estructures que són, per se, injustes. 

L’any 2006, gràcies a les reivindicacions del moviment lèsbic emmarcat en el paraigua LGTBI, 
però també en el feminisme lèsbic, en el marc d'aprovació de la Llei Estatal 14/2006 sobre 
tècniques de reproducció assistida15, es van incloure a les lesbianes casades o solteres com a 
possibles  beneficiàries. Si bé és un assoliment destacable i pioner en el context europeu, val 
la pena preguntar-nos què fa possible i prioritària aquesta inclusió. Una altra vegada podem 
llegir entre línies quines són les prioritats en l'àmbit legislatiu i la tendència de les polítiques 
que el regeixen. Ser lesbiana, casar-se i ser mare mitjançant aquestes tècniques, és una ruta 
de normalització legítima. Tanmateix, el que ens interessa aquí és posar en qüestió perquè 
quan no hi ha cap figura jurídica pel mig no es pot accedir a la reproducció o perquè és ne-
cessari formar famílies sota el model tradicional –nuclear– per a poder normalitzar les nostres 
experiències quotidianes i les nostres experiències de la identitat. És a dir, el que ens interessa 
és veure com la legitimació de certes experiències lèsbiques o gais, fins i tot trans*, alineades 
amb els estils de vida cisheteronormatius, col·labora amb el manteniment de l'ordre social es-
tablert, eminentment, cisheteronormatiu i, per tant, normal; produint al mateix temps, models 
de vinculació afectiva i ”d’altres” criances no legitimables, no normalitzables i, per tant, no 
comprensibles i acceptables en l'àmbit social. 

La coneguda col·loquialment com a Llei d'Identitat de Gènere va haver d'esperar un any més 
per sortir a la llum. L’any 2007 es va aprovar el reconeixement de la identitat de gènere de les 

15 Pot consultar el text de la llei a: https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/boe-a-2006-9292-consolidado.pdf

.1



49

3
persones trans*16 –amb nacionalitat espanyola i majors d'edat– però sota dos supòsits norma-
tius: l'aportació del certificat de diagnòstic psiquiàtric de Disfòria de Gènere i la demostració 
amb document signat pel metge que s'ha realitzat tractament hormonal durant dos anys con-
secutius anteriors a la sol·licitud. Allò remarcable és que mentre s'aprovava aquesta llei del 
2007, a escala internacional es constituïen els Principis de Yogyakarta17, els quals prohibeixen 
condicionar el reconeixement de la identitat de gènere a qualsevol mena de tractament o 
procediment mèdic, fins i tot al diagnòstic. La tendència cisheteronormativa i normalitzadora 
d'aquesta llei es reflecteix en aquests requisits que promouen una sola idea legítima d’allò 
trans*, aquella que s'adapta a la corporalitat cisnormativa, però que també condiciona el dret  
a l'autodeterminació de la identitat a la tutela mèdica. És que no existeixen persones trans* que 
no desitgen ni necessiten realitzar tractaments hormonals o seguiment mèdic? No existeixen 
persones trans* en contra de la psiquiatrització de la seva experiència identitària? Aquestes 
persones, no són “veritables” trans* i, per tant, no poden canviar el seu nom i gènere en els 
seus documents oficials d'identitat? La llei ha funcionat com a filtre per a legitimar i validar 
legalment certes experiències concretes d’allò trans* que s'assimilen a la cisgeneritat. Si bé ha 
suposat un avanç considerable pel moviment i per facilitar parcialment la vida quotidiana de 
moltes persones trans*, hi ha experiències trans* que s'han quedat fora i unes altres que utilitzen 
estratègica i conscientment el certificat psiquiàtric o psicològic per a aconseguir el canvi en els 
seus documents sense estar d’acord amb la patologització de les seves identitats. Els drets a 
l'autodeterminació identitària i a la integritat física es veuen obstaculitzats i condicionats per 
la mirada biomèdica.  

                                                                                                                                                              
.                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              

16 Pot consultar el text de la llei a: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/boe-a-2007-5585-consolidado.pdf
17 Principis de Yogyakarta sobre l'aplicació de la legislació internacional de drets humans en relació amb 
l'orientació sexual i la identitat de gènere disponible a http://www.yogyakartaprinciples.org
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Les lleis estatals estan plantejades des d’una política normalitzadora que –tot i ampliar 
els drets d’algunes persones que s’identifiquen dins el paraigua LGTBI– per un costat no 
atenen a la diversitat d’experiències de la identitat que poden identificar-se amb aquestes 
categories, ja que no tenen una perspectiva interseccional; i per l’altre, mantenen intacta 
l’estructura social desigual i injusta pel fet de seguir ancorades en definicions cishetero-
normatives i neoliberals de la identitat, la família, la reproducció i, fins i tot, la feina.
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Per acabar el repàs de l'àmbit legal estatal que realitzem en aquest capítol, cal esmentar dues 
qüestions de vital importància per a les persones trans*: la primera té a veure amb la contra-
dicció existent entre l'assoliment de la Campanya Internacional per a la despatologització de 
les identitats trans* i altres grups activistes trans* globals de descatalogar la transsexualitat en 
el CIE 11 i situar-la com una condició de salut sexual, en front de la Llei d'Identitat de Gènere 
espanyola basada just en la classificació psiquiàtrica de la transsexualitat. I la segona, amb 
l'exclusió del dret al reconeixement de la identitat de gènere de les persones menors d'edat 
i persones migrades. 

En el Congrés dels Diputats segueixen pendents d'aprovació dos esborranys de propostes de 
llei que constitueixen un compromís polític de l'actual Ministeri d'Igualtat a càrrec de la dipu-
tada Irene Montero amb els col·lectius i organitzacions LGTBI del context espanyol. Aquests 
esborranys estan sent el centre de dures crítiques per part del PSOE i de forts debats polítics 
amb posicions oposades entre certes branques del feminisme espanyol –transexcloent– i el 
moviment LGTBI, però també altres feminismes i transfeminismes interseccionals que incor-
poren allò trans* en el subjecte polític del seu moviment i es consideren part de la lluita per 
la despatologització. Es tracta de la coneguda col·loquialment com (1) Llei Estatal LGTBI que 
encara no compta amb una proposició de llei pública i (2) La Llei Estatal Trans que si bé encara 
no està formalitzada com a proposició de llei, la seva redacció es basa en el que el mateix grup 
parlamentari que avui la presenta, Unidas Podemos, ja va presentar el 2018: Proposició de Llei 
sobre la protecció jurídica de les persones trans i el dret a la lliure determinació de la identitat 
sexual i expressió de gènere18.

El desembre del 2020, el grup parlamentari Ciutadans s'avança a la publicació de la propos-
ta de Llei LGTBI Estatal de Podemos registrant la primera proposició de llei19 que pretén pre-
venir, corregir i eliminar tota discriminació per raó d'orientació sexual, identitat o expressió 
de gènere així com de característiques sexuals per a garantir el principi d'igualtat de tracte  
i no discriminació al col·lectiu LGTBI. Amb aquesta finalitat es proposaran una sèrie de drets a garantir 

18  Proposició de llei sobre la protecció jurídica de les persones trans i el dret a la lliure determinació de la 
identitat sexual i l'expressió de gènere, presentada per Unidas Podemos al març del 2018: https://www.congreso.
es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-220-1.PDF
19 Proposta de llei d'igualtat social de persones LGTBI presentada pel grup parlamentari Ciutadans que es 
va avançar a la publicació de l'esborrany de Podemos, el desembre del 2020:
https://www.congreso.es/public_oficiales/l14/cong/bocg/b/bocg-14-b-132-1.pdf
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i mesures a dur a terme. D'aquesta ens interessa rescatar alguns dels drets que segurament contem-
plarà també la proposta de Podemos i que tenen a veure amb el col·lectiu trans*, concretament:

1. El reconeixement al dret a la igualtat de tracte i no discriminació per raó d'orientació sexual, 
identitat o expressió de gènere o característiques sexuals que implica “la prohibició de tota 
disposició, conducta, acte, criteri o pràctica que atempti contra el dret a la igualtat de tracte 
i no discriminació” i considera “vulneracions d'aquest dret la discriminació, directa o indi-
recta, per associació i per error, la discriminació múltiple o interseccional, l'assetjament, la 
inducció, ordre o instrucció de discriminar, les represàlies o l'incompliment per acció o omis-
sió de les mesures d'acció positiva derivades d'obligacions normatives o convencionals”.

2. El reconeixement del dret a la lliure identitat i expressió del gènere sentit que implica la 
“Despatologització de la transsexualitat, transidentitat i intersexualitat”, així com la prohibi-
ció de qualificar-les formalment com “patologies, trastorns o disfòries físiques, psíquiques ni 
emocionals” i de requerir, per a fer efectiu tal reconeixement, “proves de realització total o 
parcial de cirurgies genitals, tractaments hormonals o proves psiquiàtriques, psicològiques 
o tractaments mèdics”. Queda, a més, “prohibida la pràctica de mètodes, programes i 
teràpies d'aversió, conversió o contracondicionament destinades a modificar l'orientació 
sexual, la identitat o l'expressió de gènere de les persones, així com les cirurgies genitals 
de les persones intersexuals que no obeeixin a decisió de la pròpia persona afectada o a 
la necessitat d'assegurar una funcionalitat biològica per motius de salut”. 

3. Deure d'intervenció que implica que tota persona que treballa en l'àmbit de la salut, educa-
ció, ocupació, serveis socials, justícia i cossos de seguretat, esport, oci, comunicació, i que 
en algun moment detecta una situació de risc de discriminació o violència per raó d'identitat 
i expressió de gènere, orientació sexual o característiques sexuals, té l'obligació d'actuar 
“d’acord amb les seves competències per a cessar i corregir tals situacions i de posar-ho 
en coneixement de les autoritats administratives corresponents”. 

 
Si bé hi ha més drets i, sobretot, mesures que competeixen a les experiències trans* en aquesta 
proposició de llei, considerem que amb aquests exemples és suficient per mostrar la necessi-
tat de plantejar un altre tipus de polítiques més àmplies, que reconeguin, a més, la necessitat 
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de certs canvis estructurals que possibilitin el reconeixement de drets tan fonamentals com  
l'autodeterminació de la identitat de gènere. 

Amb la proposició de Llei sobre la “protecció jurídica de les persones trans i el dret a la lliure 
determinació de la identitat sexual i expressió de gènere” que va presentar el grup parlamentari 
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea al 2018, en la qual s'estan basant 
per a la redacció de la nova Llei Estatal Trans, s'aprofundeix encara més en la qüestió i s'assu-
meixen els efectes discriminatoris que ha tingut aquests anys l'aplicació de la Llei Estatal del 
2007. Com diu en el text la proposició del 2018, es té “per objecte brindar protecció jurídica 
a les persones identificades com a trans i regular el dret a la lliure determinació de la identitat 
sexual i expressió de gènere de tota persona, especialment d'aquelles que s'identifiquen com 
a persones trans, a través d'un conjunt de mesures dirigides a garantir el seu exercici ple en 
l'àmbit sanitari, educatiu, laboral, social, econòmic i polític. El text promou la implementació 
de polítiques públiques i mesures trans-positives encaminades a l'eliminació de vulneracions 
de drets associats a la vida privada, la integritat física i les pràctiques administratives contràries 
a la dignitat de les persones trans, amb el propòsit de propiciar un escenari social, personal  
i de seguretat jurídica conseqüent amb el respecte dels drets humans”. 

Amb aquesta proposició, entre altres qüestions, es corregiria l'esmentada Llei Estatal del 2007 
ampliant el dret al reconeixement de la identitat de gènere a menors d'edat, migrants amb resi-
dència legal a l'estat espanyol o que acreditin que el canvi al seu país no és possible jurídicament 
o incorre en la patologització; i a persones no binàries, proposant un canvi en els documents 
d'identitat i altres documents legals. Al mateix temps, garantiria el dret a l'autodeterminació de 
la identitat, el dret a la lliure expressió de la diversitat de gènere i despatologitzaria qualsevol 
identitat no normativa. Amb una lectura minuciosa de la proposició de llei veiem la seva ten-
dència transformadora, no obstant això, queda per veure quin serà el futur d'aquesta, ja que 
mesures relatives al reconeixement de l'autodeterminació de la identitat de gènere que tenen 
a veure amb la majoria o no d'edat o la tutela parental o mèdica han desencadenat forts debats 
entre els grups parlamentaris i grups feministes a l'interior d'aquests, que estan obstaculitzant 
la possibilitat de la seva aprovació. 
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Davant un escenari d’aquesta complexitat i lentitud, tant el Tribunal Superior de Justícia com la 
Direcció General del Registre Civil s'han manifestat en diverses ocasions sobre la incongruèn-
cia entre la Llei Estatal del 2007 i el CIE 11, que ja no considera la transsexualitat una malaltia, 
la qual cosa s'ha materialitzat en una instrucció20 que possibilita que persones menors d'edat  
o que, sent majors d'edat, no compleixen amb els requisits que la Llei del 2007 imposa, puguin 
canviar el nom en els seus documents nacionals d'identitat sense poder-se canviar de moment 
la menció del sexe en aquests. Pel que fa concretament a menors d'edat, ens trobem amb un 
altre procediment possible avalat per la sentència del Tribunal Constitucional de 18 de juliol de 
201921 que permet la sol·licitud de la rectificació de la menció registral del sexe a les persones 
menors d'edat sempre que demostrin davant un jutge “suficient maduresa” i una “situació 
estable de transsexualitat”.

Tant la instrucció com la sentència exerceixen com a instruments, ja que procuren resoldre 
casos concrets que queden desemparats amb el marc legal estatal que tenim en l'actualitat. 
A més d'aquests instruments, la reacció d'algunes comunitats autònomes respecte a aquestes 
limitacions legals ha estat crear lleis integrals autonòmiques que, complementant les lleis es-
tatals, lluitin contra la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i l'homofòbia, i garanteixin els drets 
de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i persones intersex. Algunes d'elles, com la balear, intenten 
assumir que són les estructures socials cisheteronormatives i neoliberals que han de transfor-
mar-se per a poder erradicar la discriminació, les violències quotidianes i les barreres d'accés 
que sistemàticament es troben les persones amb preferències sexoafectives no normatives, però 
sobretot, les persones amb identitats trans* i les persones intersex a l'hora de poder exercir els 
seus drets fonamentals i de ser beneficiarixs de polítiques públiques concretes. 

És clar que continuen sent necessàries les polítiques normalitzadores i lleis que, d'una banda, 
possibilitin a les persones LGTBI gaudir dels mateixos drets que tenen les persones hetero-
sexuals i que, per l'altra, atenguin les conseqüències quotidianes d'aquesta estructura social en 
la vida de les persones, però més enllà d’això, en aquest informe, volem ressaltar que no són 
 

20 Instrucció 23/10/18 de Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre canvi de nom en el Registre 
Civil de persones transsexuals: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2018-14610
21 Text extens a: https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/12/pdfs/boe-a-2019-11911.pdf
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suficients per a erradicar les violències lgtbifòbiques en general, i transfòbiques en particular 
que, sistemàticament, viuen les persones trans*. Considerem que just aquesta acció requereix 
que vagin acompanyades de polítiques l'horitzó de les quals sigui la transformació social. 
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Les Illes Balears van aprovar al 2016 una de les lleis més progressistes de l'estat espanyol per 
a garantir els drets de lesbianes, gais,  transsexuals, bisexuals i intersexuals i per a erradicar 
la lgtbifòbia22. El seu objectiu principal és garantir i desenvolupar l'exercici dels drets de les 
persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i evitar qualsevol situació de discrimi-
nació i/o violència basada en l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere 
amb la finalitat d'assegurar que a la comunitat autònoma es pugui viure la diversitat sexual i 
afectiva en llibertat. Es tracta d'una llei que promou la supressió dels estereotips que històri-
cament han operat sobre la població LGTBI i assumeix que per a poder ser garantits els drets 
d'aquest col·lectiu és necessari generar un seguit de condicions diferents de les actuals en tots 
els àmbits en els quals transcorre la vida quotidiana de qualsevol persona així com construir 
noves referències de relació basades en la igualtat i el respecte, com s'explicita en l'exposició 
de motius d'aquesta. Per a la seva implementació, aquesta llei proposa una sèrie de mesures 
en els àmbits educatiu, familiar, laboral, de salut, legal, esportiu, d'oci, cultural, d’acció social, 
mitjans de comunicació i ordre públic i, al mateix temps, la creació de serveis de l'Administració 
Pública que seran els encarregats de vetllar per la seva implementació.

Alguns dels articles d'aquesta llei han generat gran controvèrsia en el context conservador de 
l'arxipèlag en general, i a Menorca, en particular. Entre ells el que proposa la penalització de 
qualsevol mena de discriminació contra les  persones LGTBI, però amb la particularitat que no 
hi ha presumpció d'innocència, és a dir, es dóna la inversió de la càrrega de la prova. Si llegim 
entre línies aquest article podem observar com la llei està assumint el caràcter estructural de 
la cisheteronormativitat que hem intentat mostrar en les pàgines anteriors: la fòbia a tot allò 
que no es considera normal forma part de les bases mateixes del camp social i, per tant, del 
sentit comú generalitzat. És comprensible que una llei que es proposa des d'aquesta premissa 
generi controvèrsia en les mentalitats conservadores illenques perquè fa trontollar tot un siste-
ma de creences i veritats construïdes històricament i validades per un discurs com el biomèdic 

22 Podeu consultar el text de la llei a: https://www.boe.es/buscar/pdf/2016boe-a-2016-6310-consolidado.pdf
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que gaudeix d'una autoritat material i un poder que l'ha erigit com inqüestionable, fet que no 
significa que ho sigui. 

A més d'aquest article que aquí ens serveix per mostrar la perspectiva des de la qual està 
plantejada la llei, trobem uns altres que pretenen erradicar la discriminació així com promoure 
la igualtat de tracte i incorporar la diversitat sexual i de gènere en l'educació i en els mitjans 
de comunicació, àmbits que tenen un paper fonamental en la construcció de representacions 
i referents positius d’allò trans*. Concretament en l'àmbit de la comunicació, es pretén evitar 
que es publiquin continguts que puguin fomentar la lgtbifòbia o que siguin perjudicials pel 
col·lectiu. A escoles i instituts es torna obligatori incorporar la diversitat sexual i de gènere, visi-
bilitzar als col·lectius, per a prevenir l'assetjament i les violències lgtbifòbiques i per a detectar 
possibles casos trans* que requereixin ser acompanyats pel professorat, que tindrà l'obligació 
d'estar sensibilitzat i format sobre aquest tema, igual que la resta de funcionariat de tots els 
àmbits que la llei contempla. 

L'autodeterminació de gènere i la prohibició de sol·licitar cap mena de certificat diagnòstic 
ni prova mèdica que corrobori la transsexualitat de les persones davant cap jutge o una altra 
entitat jurídica per a gaudir dels seus drets, despatologitzen les experiències transsexuals, per 
utilitzar el terme que empra la norma. 

Si bé creiem que es tracta d'un gran avanç de les Illes Balears pel col·lectiu LGTBI en general i 
el trans* en concret, també llancem la pregunta a la qual, en part, el diagnòstic comunitari que 
sustenta aquest informe pot respondre: com podem traduir aquesta llei tan progressista en 
polítiques públiques que la faci efectiva i real? Si la cisheteronormativitat forma part del nostre 
sentit comú generalitzat, com dèiem al principi, el qual sosté les institucions socials i la societat 
en si mateixa, i a més, la política pública la fan persones amb sentit comú, des d'institucions 
amb sentit comú, és necessari assumir que per a poder transformar la societat cal transformar 
de manera radical –des de les seves arrels– la mentalitat de les persones, que són els agents 
actius del canvi social. Persones que, per a poder fer efectives les lleis, necessiten fer un canvi 
del seu propi sentit comú, un qüestionament de les veritats quotidianes però històriques que 
les configuren i que configuren els seus mons i relacions. 
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Podem posar molts exemples reals de les discriminacions quotidianes que vivim per ser LGTBI, 
des de no considerar-nos madures i ser legitimades socialment perquè no ens volem casar o 
no volem tenir criatures, fins a famílies que rebutgen als seus fills per ser homosexuals, passant 
per institucions mèdiques que no són capaces d'entendre que hi ha homes amb vagina, úter i 
ovaris, que requereixen serveis ginecològics que els tractin de manera respectuosa i sensible. 
Això ens mostra, com comentàvem abans, que si les persones no estan informades, formades 
i sensibilitzades, per molt que hi hagi una llei, continuaran vivint-se dificultats quotidianes, 
sofrint-se violències lgtbifòbiques i existint les barreres d'accés als drets que aquesta llei justa-
ment procura garantir. La llei no transforma la societat, però sí que poden fer-ho les possibles 
polítiques públiques transformadores que en ella es poden emmarcar, aquelles que li apostin 
al dret a viure de manera diferent i no ser tratadx de manera desigual.
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Des de l'aprovació de la llei autonòmica de les Illes Balears, la nostra comunitat autònoma s'ha 
convertit en pionera pel que fa a la legislació. Com hem pogut veure, comptem amb un marc 
legislatiu que possibilita un avanç considerable en relació amb els drets LGTBI en general, 
però també, cap a l’erradicació de les violències lgtbifòbiques en particular. Malgrat això, el 
correlat quotidià d'aquesta llei segueix molt allunyat del que la mateixa projecta, almenys, en 
el context menorquí.

La realitat menorquina és una realitat conservadora que, actualment, està vivint un procés de 
transformació que considerem una oportunitat en aquest lent camí cap a l’erradicació de les 
violències lgtbifòbiques. Procés en el qual l'Associació Diverxia Menorca ha tingut i continua 
tenint un paper fonamental, no solament pel que fa a les diferents activitats que organitzen amb 
la finalitat de visibilitzar al col·lectiu LGTBI, sinó també per l'acompanyament social a persones 
trans* que a través del seu programa Diverxia Trànsit ha realitzat durant més d'un any de manera 
voluntària. Aquest diagnòstic ha estat possible gràcies a aquest acompanyament, que ha ofert 
a algunes persones trans* de Menorca un espai afectiu i social, de confiança, en el qual infor-
mar-se i sentir-se acompañadxs en els tràmits que han necessitat dur a terme. La importància 
d'aquest treball, realitzat de manera voluntària per Diverxia Menorca, és incommensurable en 
una illa en la qual, com veurem en aquest informe, encara ara es viuen violències lgtbifòbiques 
en general, i transfòbiques en concret, en pràcticament tots els àmbits pels quals transita la 
nostra vida quotidiana: el familiar i social, l'institucional i legal, el de salut, el laboral i l'educatiu. 
Si bé fa uns anys era impensable parlar de diversitat sexoafectiva i de gènere en l'àmbit públic 
a l'illa, des de la publicació de la Llei 8/2016 i d’ençà que Diverxia Menorca el 2018 comença 
a ocupar espais públics com el carrer, l'Administració Pública i els mitjans de comunicació, la 
diversitat sexual i de gènere és un tema important per a part de la ciutadania conscienciada  
i sensible de l'illa. A més d'això, l'emergència, en els dos últims anys, de diferents col·lectius 
feministes, transfeministes i LGTBI com Aritges, Ses Foneres, Mendó Batucada, Sa criança és 
nostra i d’associacions com Diverxia Menorca, Filosa Associació o Interferències. gènere, se-
xualitatS, diversitat està posant sobre la taula certes necessitats imminents. Necessitats com 
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(I) visibilitzar la diversitat sexual i de gènere existent així com les violències, el rebuig i les dis-
criminacions que sofreixen en diferents contextos de la seva vida quotidiana; (II) sensibilitzar 
a la ciutadania i als diferents agents socials i (III) implementar serveis, programes i polítiques 
públiques que abonin l’erradicació de la lgtbifòbia i el masclisme que viuen les persones trans*. 
A l'illa en la qual hem dut a terme el projecte “Relats bio/gràfics, violències lgtbifòbiques  
i estratègies d’acció: un diagnòstic comunitari trans* a Menorca” no solament es continua vivint 
la discriminació en l'àmbit familiar i el social, sinó que també segueix molt present als patis de 
les escoles i instituts i, fins i tot, a les institucions de l'Administració Pública. Si bé la llei preveu 
una sèrie de serveis i recursos específics, la població trans* de l'illa continua experimentant 
quotidiana i sistemàticament violències lgtbifòbiques i masclistes, algunes més directes i visibles, 
altres indirectes i més subtils, com veurem al següent capítol d'aquest informe. 

En relació amb els recursos disponibles al territori per a l'atenció de les persones trans* en 
concret i LGTBI en general, podem dir que ens trobem en un desert. El Servei d'Atenció Integral 
LGTBI que segons el text legislatiu i altres instruments associats al mateix, com el Pla Estratè-
gic de Coordinació i Atenció a la Diversitat sexual i de gènere a les Illes Balears (2017-2019), 
hauria d'estar en marxa des del 2020, encara és un servei del qual cap de les persones trans* 
col·laboradores d'aquest informe tenia coneixement. 

Algunes d'elles coneixien el Protocol Integral d'atenció sanitària a les persones trans* a les Illes 
Balears23 i l'han utilitzat per a dialogar amb els seus respectius metges de capçalera, endo-
crinòlegs o ginecòlegs amb la finalitat de poder rebre un servei de qualitat, informat i adaptat 
a les seves necessitats trans*-específiques. Si bé el protocol és un instrument que contempla 
el dret a l'autodeterminació de la identitat, la despatologització de la transsexualitat, l'atenció 
amb perspectiva de gènere i la descentralització de serveis, amb aquest informe veurem que 
no tot el personal sanitari està al corrent de la seva existència i que, per tant, no s'està aplicant 
tal com estava previst. Les dues persones trans* col·laboradores que sabien de la seva exis-
tència i ho van utilitzar, van ser informades a través de l'Associació Ben Amics de Mallorca i de 
Diverxia Menorca. 

23 Document disponible a: https://www.ibsalut.es/es/info-ciudadania/cuidar-la-salud/2302-protocolo-inte-
gral-de-atencion-sanitaria-de-personas-trans
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En el cas menorquí, mitjançant una aliança entre l'Associació Diverxia Menorca i una ginecòloga 
voluntària de l'Hospital Mateu Orfila, s'ha aconseguit reivindicar davant l'IBSalut la necessitat 
d'un Punt d'atenció a la salut trans*-específica que s'ha unificat amb la Consulta de Salut  
Sexual que coordina la ginecòloga en qüestió. Estava prevista la implementació del servei per 
gener del 2020 però per qüestions relacionades amb l'alerta sanitària del Covid-19 es va haver 
de posar en pausa. No obstant això, la ginecòloga dedica part de la seva jornada laboral a 
prioritzar l'atenció a les persones trans*, a la majoria de les quals rep, assessora i deriva a la 
també recentment inaugurada Consulta d'Identitat de Gènere de l'Hospital Son Espases. La 
ginecòloga, que ha col·laborat amb aquest diagnòstic, descriu la Consulta de Salut Sexual (USS) 
com un punt de consulta i assistència destinat a: 

• Resoldre consultes sobre sexualitat via correu electrònic als professionals sanitaris de l'àrea 
de Menorca respecte als seus pacients.

• Assistir patologia sexual femenina d'origen orgànic.
•  Exercir com a punt d'enllaç i ajuda per a persones trans* de cara a afavorir el bon funcio-

nament del protocol trans* de les Illes Balears.

De moment, la consulta no està situada en cap lloc concret, encara que es preveu que hi hagi 
una cita presencial disponible a la setmana en una de les consultes en que atén la ginecòloga 
(generalment a l'Hospital Mateu Orfila). Les persones trans* podran accedir a la mateixa a través 
del seu metge de capçalera o pediatra, perquè qualsevol d'aquests professionals poden posar 
en marxa el protocol de derivació a endocrinologia d'adults o infantil o a la Consulta d'Iden-
titat de Gènere de Balears a l'Hospital Universitari Son Espases de Palma. La ginecòloga, de 
moment, està actuant quan no es realitza la derivació corresponent, quan aquests professionals 
tenen dubtes o quan hi ha algun problema en el circuit d'atenció. 

Malgrat la pandèmia –que ha col·lapsat el sistema de salut– i que no s'ha fet un treball de di-
vulgació del protocol i de formació especialitzada de tots els metges i especialitats que poden 
haver d'activar-lo en algun moment, des d'inicis de l'any 2020 fins a finals del mateix en la seva 
consulta ha atès 18 sol·licituds amb el següent gènere i rangs d'edat:
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Gènere >25 25-18 <18

1 Home si no no USS

2 Dona si no no USS

3 Dona no no si USS

4 Dona no no si USS

5 Dona si no no USS

6 Dona si no no USS

7 Home no si no USS

8 Home no si no USS-en valoració (Pgia associada)

9 Home si no no USS-en valoració (Pgia associada)

10 Dona no no si Rebuig matern a la visita

11 Home no si no USS

12 Home si no no USS

13 Home no si no USS

14 Home no si no USS

15 Home no no si USS

16 Home no si no EXTERN

17 Home si no no EXTERN

18 Home si no no EXTERN
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Passa alguna cosa similar a l'àmbit educatiu. Comptem amb dos instruments que contemplen 
la diversitat sexual i de gènere en els col·legis i que procuren garantir els drets de l'alumnat en 
els centres educatius:

1. Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar24 de les Illes Balears 
i d’atenció a l'alumnat trans* en els centres escolars de les Illes Balears (GOIB)25.

2. Pla de coeducació de les Illes Balears 2019-202226.

No obstant això, cap de les persones col·laboradores d'aquesta recerca comunitària coneixia 
de la seva existència a excepció d'unx d'ellxs que és profesorx d'un institut de l'illa i està enca-
rregadx de la coeducació en el centre. Segons el seu relat, com veurem en el següent capítol, 
són protocols que el professorat desconeix i que per a poder ser posats en pràctica requereixen 
sensibilització i formació especialitzada i obligatòria que s'està implementant precàriament i 
sempre depenent de la voluntat del mateix professorat i de la cerca de recursos per fora dels 
centres educatius. 

A més d'aquests tres protocols, la Consulta de Salut Sexual que encara està en desenvolupa-
ment, i el Servei d'Atenció Integral LGTBI pendent d'implementació per a aquest any 2021, 
l'àrea de Joventut del Consell Insular de Menorca ha editat la guia de recursos LGTBI27 per a 
visibilitzar, lluny d'estereotips i prejudicis, la realitat del col·lectiu a través de recomanacions de 
llibres, pel·lícules, sèries, documentals, un directori d'associacions, llibreries, guies LGTBI, etc. 
I, des de la Conselleria de Presidència, Igualtat i Diversitat del GOIB, la Guia de recomanacions 
per al bon tracte de les persones LGTBI en l'entorn laboral28. 

24 Es pot consultar a: https://intranet.caib.es/sites/convivexit/f/323685 
25 Document disponible a: http://www.caib.es/sites/convivexit/f/330658 
26 Document disponible a: http://www.illesbalears.cat/eboibfront/consultaannexe?idannexe=181415
27 Disponible a: https://guialgtbi.com  
28 Disponible a: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3700973&coduo=2942956&lang=es
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El present capítol és el cor d'aquest diagnòstic comunitari. Es compon de diversos apartats 
en els quals s'han teixit acuradament part del relat etnogràfic del procés d’investigació/acció 
comunitària, fragments biogràfics dels seus protagonistes i resultats relatius a cadascun dels 
àmbits que hem explorat col·lectivament. Les reflexions teòriques es presenten diferenciades 
en colors” volguent mostrar no tant el seu caràcter principal sinó més aviat, el seu caràcter 
operatiu. En aquest diagnòstic, la teoria opera a manera de caixa d'eines: en lloc de precedir a 
l'anàlisi, l'acompanya per a possibilitar una sèrie de reflexions més profundes i crítiques, però la 
diferència de les quals permet que siguin rebudes en temporalitats diferents. Hi ha un joc escrip-
tural que possibilita que decidim, abans de començar a llegir, què volem saber i experimentar. 

Podem desitjar un viatge per les entranyes etnogràfiques del projecte, una sort d'escolta activa 
de fragments vitals d'algun dels seus protagonistes, anar directament als resultats de l'anàlisi 
o bé zigzaguejar entre teoria i experiència, història de vida i procés col·lectiu.

A continuació explorem les dificultats quotidianes, violències i microviolències lgtbifòbiques  
i de gènere en cadascun dels àmbits que ens hem proposat, però també, les estratègies d'acció 
que cada qui va posant en marxa per a suportar-les. 



4.1.  
“Som illes dins  
d'una illa”:  
dificultats quotidianes, 
violències lgtbifòbiques  
i estratègies de resistència  
a l'àmbit familiar i social 
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Vaig quedar amb n’Aura a la seva petita i antiga planta baixa de lloguer a Es Mercadal. Em va 
rebre amb un somriure d'orella a orella i amb una intensa abraçada. Ens vam seure a la sala 
d’estar, abarrotada de petits tresors esotèrics que acompanyen les seves meditacions quoti-
dianes. Feia olor d'encens i humitat. Estava clar que la nostra trobada era un moment especial, 
on podríem compartir unes quantes hores de xerrada, riures, afecte i experiències. Cosa no 
tan habitual a la seva vida. 

N’Aura recentment ha fet 66 anys. Va néixer a Barcelona, però ja en fa dotze que viu a Menorca. 
Abans de residir a l'illa va passar per Andalusia, Catalunya i pel País Basc. Mentre ha anat cami-
nant per l'estat espanyol, ha anat transitant. La seva identitat, com la de qualsevol persona al 
llarg de la seva trajectòria vital, ha anat canviant. De jove va viure com a home heterosexual 
–“vaig voler viure el rol com a home per sentir-me també en una societat acceptada o acceptat, 
i llavors vaig tenir parella, vaig tenir dos fills, i vaig fer per portar-ho tan bé com sigui possible”. 
Més tard, en el 2000, després d'una brusca separació amb la mare dels seus fills, “vaig tenir un 
despertar a voler manifestar el que el meu interior necessitava” i es va identificar com a dona 
transsexual. Avui dia, després d'haver portat anys de tractament hormonal fins i tot d'haver 
desitjat en algun moment passar per la cirurgia de reafirmació sexual, es considera “ambigua”, 
no binària, i ja no desitja realitzar més tractaments mèdics. Malgrat nomenar-se així i tenir en 
el seu DNI el nom social que utilitzava quan s'identificava com a dona transsexual i el gènere 
femení, sempre estratègicament té en compte  a la persona amb la qual xerra: “Si noto que la 
persona és receptiva, és comprensiva, és respectuosa, llavors m'obro tal qual sóc, i si no visc 
com qui diu un personatge (…) M'adapto”.  

La identitat, sigui cis o trans*, no és ni estable ni essencial, va canviant al llarg de la vida. 
A més, té a veure amb les categories de gènere i sexualitat disponibles a cada moment 
històric i context geopolític, així com amb altres eixos de desigualtat social com la racialit-
zació, la procedència, l'estatus migratori, la classe social, l'edat, les diversitats funcionals i la 
religiositat. Els referents que utilitzem per a identificar-nos poden ser normatius o no, però 
ens serveixen per comprendre'ns a nosaltres mateixes i fer-nos comprensibles davant la 
resta. La coherència entre sexe, gènere, expressió de gènere i sexualitat és una construcció 
social, una norma que té una història determinada i que regula, limita i classifica les nostres 
formes d'existència, generant la ficció de la seva essencialitat, del seu caràcter natural i de 
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l'estabilitat. Les categories identitàries s'han naturalitzat històricament ocultant el procés 
a través del qual s'han construït, permeant així l'àmbit social i l'individual.

 
N’Aura creu que ser una dona transsexual ja té un cost molt alt pel simple fet de ser dona. Avui 
dia i des de fa quatre o cinc anys, prefereix “mantenir la llibertat per sobre de tot i expressar-me 
com em senti que em surt més còmoda, més viable, més fantàstica, i qui accepti el que jo sóc, 
doncs fantàstic, cap problema”. Actualment ja no vol adaptar-se a la “visió dels altres”, ni dedicar 
més esforç a “acontentar-los”; prefereix viure's tal qual se sent, a estones més femenina i a 
estones més masculina, acceptant la seva corporalitat, cuidant-se i actuant estratègicament 
en el seu quotidià per a no rebre violències o microviolències.  

A l’interior de l’ampli paraigua que implica la identitat trans* (amb asterisc) es troben 
aquelles persones que s’identifiquen com a no binàries o ambigües en termes de gènere. 
Cadascuna d’elles viu el seu no binarisme de múltiples maneres, però allò que tenen en 
comú és el rebuig a l’estabilitat i essencialitat del gènere registral al qual van ser assigna-
des en el moment de néixer, així com a les categories de gènere tancades, estanques i 
dicotòmiques del sistema sexe-gènere-sexualitat normatiu.

Abans d'arribar a Menorca, n’Aura va viure diferents rebutjos importants per identificar-se com 
a dona trans*. A Barcelona, l’any 2000, el psiquiatre que “valorava” la seva condició a la Unitat 
de Trastorns d'Identitat de Gènere de l'Hospital Clínic va negar que aquesta pogués ser real, 
motiu pel qual se’n va anar a Màlaga, on sabia que tenien molta més experiència en l'àmbit 
de la salut transicional. Allà va començar el seu tractament hormonal, alhora que s'involucrava 
en una coneguda associació LGTBI local, on treballaria en pro dels drets de les persones trans-
sexuals. Al mateix temps, va sol·licitar a la Unitat de Trastorns d'Identitat de Gènere entrar a 
la llista d'espera per a la cirurgia de reafirmació sexual. En el moment en què la van autoritzar, 
es va repensar la seva decisió i no va voler seguir endavant amb el procés. No té del tot clar 
el motiu, però alguna cosa li va dir “que no era qualsevol cosa”. Potser va ser por, vertigen, 
inseguretat, la qüestió és que va decidir no realitzar-se l'operació encara tenint la necessitat en 
aquell moment de continuar vivint com a dona trans*, de seguir el seu tractament hormonal i 
de canviar-se el nom i el gènere dels seus documents oficials. 
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Estem parlant de fa més de 20 anys. Avui, als seus 66 anys i jubilada, després d'haver viscut 
situacions d'extrema precarietat a l'illa, sent que ja no ha de donar-li explicacions a ningú i que 
la seva ambigüitat en barrejar-se amb l'edat ja no exigeix el compliment de certs ideals de 
bellesa com abans.

Els estàndards normatius de bellesa no s’imposen socialment de la mateixa manera a 
una dona cis major que a una jove, tampoc a una trans* que a una cisgènere. Malgrat això 
són normes que pel simple fet d’identificar-nos com a dones constrenyen les nostres po- 
ssibilitats d’expressar-nos en termes estètics, corporals, gestuals i actitudinals; i configuren 
un ideal que hem d’anhelar al llarg de la nostra trajectòria vital per ser considerades dones 
desitjables en termes normatius.

Si bé n’Aura està conforme amb la forma en què ha decidit expressar el seu gènere no binari 
en el present, també sap que ha continuat vivint violències i dificultats associades per identifi-
car-se com a persona trans* i per tenir una expressió de gènere ambigua que ja no persegueix 
complir certs estereotips corporals. 

“Som illes dins d'una illa”, em va dir mentre m'oferia una tassa de te a la seva saleta. Amb la 
mirada entristida constatàvem la solitud i l'aïllament que pateixen ella i algunes de les col·la-
boradores d'aquest diagnòstic, mentre repensàvem la seva experiència de vida, especialment 
la seva etapa a Menorca, en la qual, efectivament, en l'àmbit social i familiar, si alguna cosa 
predomina són aquestes dues sensacions.

La majoria de les persones col·laboradores han experimentat aquesta solitud fruit del rebuig 
familiar, de l'estigma social, de la falta de comprensió i empatia, però, sobretot, de la falta 
de referents i informació local fàcilment accessible per a les famílies i altres vincles socials 
importants com són les amistats, famílies extenses o el veïnat. Totes aquestes mancances i 
formes de discriminació més o menys subtil, tenen a veure, com comentava Myriam el dia de 
l'entrevista grupal a Es Mercadal, amb aquesta rígida concepció del que es considera normal 
en termes de gènere i sexualitat –el gènere binari home cis/dona cis, i l'heterosexualitat–; però 
també amb la idea generalitzada que predomina a l'illa respecte al concepte de família. Una 
idea arrelada en la tradició judeocristiana, que considera com a pilar fonamental el matrimoni 
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entre un home i una dona –cis– la funció primordial de la qual és la reproducció, no solament 
biològica, sinó també social.

La familia és una institució bàsica pel funcionament de la societat i una peça clau pel 
manteniment de la forma en què aquesta s’organitza. És gràcies a aquesta institució que 
a més de reproduir-se la població, es reprodueixen les normes que mantenen l’ordre 
establert. En el marc d’aquestes normes, el gènere i la sexualitat son àmbits bàsics i, per 
tant, susceptibles de ser regulats, controlats i limitats, a favor d’allò que s’entén que ha 
de ser el bon funcionament del camp social, aquell del que suposadament totxs formem 
part i per tant, totxs hem de mantenir i perpetuar.

És per això que quan parlem d'àmbit familiar, en aquest diagnòstic, parlem de famílies nu-
clears on en funció de l'edat de la persona, se sent necessari “sortir de l'armari”: fer pública 
la identitat trans*. 

Els més joves col·laboradors d'aquest treball –menors de vint anys– han tingut experiències 
diverses en l'àmbit familiar, no podríem treure un patró relacionat a l’edat sobre aquest tema. 
No obstant això, podem dir que tan sols una persona de les cinc ha viscut el procés de transició 
sense sentir el rebuig, el judici, l’atac, la burla, o, fins i tot, la violència física i psicològica. Quatre 
d'aquestes cinc persones ho han viscut a llars menorquines, mentre l'altra ho va viure en una 
altra ciutat espanyola abans de mudar-se a Menorca sent menor d'edat per a poder entrar a 
l’escola ja vivint en el gènere contrari al seu gènere registral i no sofrir més assetjament escolar. 
De lxs col·laboradorxs majors de vint anys tan sols dues persones manifesten no haver viscut 
dificultats en els seus entorns familiars (en aquest cas ja no solament parlem de les seves mares 
i pares, sinó també amb els seus fills i filles, o fins i tot parelles), persones que s'identifiquen 
com no binàries i que només han manifestat aquesta identificació en la intimitat familiar, sentint 
que no anava a ser entesa en l'àmbit social. 

”L’armari” continua sent una estratègia utilitzada per a combatre les violències quotidianes 
que es detonen davant una identitat no normativa. De fet, si no hi ha més persones trans* a 
Menorca en general, o col·laboradores d'aquest projecte en particular, és perquè la major part 
de menorquinxs, o bé migren a ciutats grans, o no es mostren com a tal, com corroborava Àlex 
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en la trobada que vam tenir per videotrucada, qui viu a Pamplona des de fa anys i ha realitzat la 
seva transició allà, malgrat comptar amb el suport de la seva mare que viu a Es Castell. L'altra 
estratègia més utilitzada és la creació de “famílies” altres, és a dir, de xarxes de suport mutu, 
que no passen pel parentesc normatiu, sinó que es configuren des de les afinitats, la solidaritat 
i compartir experiències. 

Na Myriam, originària del nord de Mèxic, té 44 anys i és una dona transsexual. La seva mare, 
que la va criar al costat de les seves dues germanes i tres germans, era vídua del seu primer 
marit i separada del segon, el pare de la Myriam. Ella els va treure a tots endavant amb l'ajuda 
de la seva àvia i dels seus oncles. La seva àvia era mestra. De fet, va ser qui li va ensenyar a 
llegir. Amb 19 anys, la Myriam va marxar una temporada als Estats Units. Després de tornar a 
casa de la seva mare, el 2004, ja amb 27 anys, des de Mèxic va venir a Menorca. 

La seva mare sempre la va defensar davant la resta de família, que a vegades li recordaven com 
havia de comportar-se un noi. Mai li va exigir que s'identifiqués d'una forma i es comportés 
com aquesta forma implicava. Na Myriam va fer la seva transició als 19 anys quan va conèixer 
a la que nomena com la seva “mamà trans*”, la que li va explicar tot, la que la va acompanyar 
durant el procés. La va conèixer gràcies a uns amics gais del seu poble. Aquesta nova “mamà” 
va tenir un paper fonamental, va ser el seu suport, la seva còmplice, la seva brúixola, va ser 
qui la va acompanyar i la va ajudar a travessar la por que genera “sortir de l'armari”, nomenar 
el que t'està passant, enfrontar tot l’engranatge cisheternormatiu que ens inculquen des que 
som assignats a un determinat gènere en el moment de néixer. 

En José és un noi trans* que té 19 anys i sempre ha viscut a Ciutadella. La seva mare, auxiliar 
d'infermeria, és de Sevilla i el seu pare, de baixa per discapacitat, de Valladolid. Té un germà 
dos anys major. Quan cursava l’ESO, la seva mare i el seu pare es van separar i va tenir molts 
conflictes amb el seu pare. També a l'institut “descarregava” la seva ràbia amb tothom. “Vamos, 
un poc més i no em trec ni l'ESO”. Amb el temps es va calmar i ja va millorar la relació amb el 
seu pare i la seva conducta a l'institut. Avui dia ja tenen bona relació. Pel José “el problema 
està quan tu tens complexos, però a més no et sents identificat amb el teu gènere. Jo he estat 
tota sa meva vida que no sabia on estava. No era ca meva. No em sentia a gust. Ara mateix 
estic a ca meva. Ara mateix estic a gust.” 
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Aquest “estar a ca meva”, més que apel·lar a un lloc físic o corporal, apel·la a un lloc afectiu, 
aquest lloc que podria també nomenar-se com a “família”. “Es meu millor amic és hetero (…) 
però tenc amics gais, tenc amics bis, amigues lesbianes, me sent sempre millor amb els del 
col·lectiu, sa veritat. (…) t'aporta sa tranquil·litat que no seràs jutjat, que no et miraran estrany, 
que no et diran una cosa trànsfoba, que sol passar sempre, ses típiques preguntes que te fan, 
i és com que te sents com a casa, i te sents molt segur. Jo al manco estic tranquil amb ells, 
estàs feliç, estàs content. (…) Pots fer bromes. Per exemple, en plan, bromes però que… Les 
pots fer tu perquè tu te sents així, saps? Que si tal vegada te ve algú pel carrer i te deixa anar 
una broma així…És que te sents molt a gust perquè estàs amb sa teva gent, no sé. Ningú te 
mirarà estrany.”

En resum, en l'àmbit familiar ens trobem amb una majoria de persones que sofreixen el rebuig 
a la identitat de gènere desitjada. Un rebuig que es manifesta com a negació, falta d'escolta, 
prohibició de sortir al carrer expressant el gènere desitjat, invisibilització davant de la família 
extensa i les relacions socials pròximes, preocupació extrema per la imatge pública de la família: 
manifestacions diferents de violències i microviolències psicològiques. Si bé, en alguns casos 
hi ha poca disposició personal a qüestionar els paràmetres cisheteronormatius que denoten 
aquestes actituds, en uns altres el problema principal té a veure amb la falta d'informació 
local i localitzada que comentàvem anteriorment, així com amb la falta de referents, espais 
i representacions que facin visible allò trans* des d'una perspectiva interseccional i diversa. 
Referents positius que mostrin que ser trans* és una opció identitària més, que ser trans* no 
és el problema, que el problema és la transfòbia que hi ha en la societat. 

Totes aquestes microviolències quotidianes en l'àmbit familiar, converteixen la sortida de l'ar-
mari en una situació a la que se li té por, que s'evita, que es viu des de l'ansietat i l’estrès, fins 
i tot, de manera traumàtica en alguns casos. Per això, la migració fora de l'illa o dels llocs on 
radica el nucli familiar, en molts casos, també és una estratègia utilitzada per a contrarestar 
lgtbifòbia. A aquesta estratègia se li diu com sexili29. La Myriam, en Juan, n’Aura, na Diana, en 

29 Paraula utilitzada per a nomenar els processos de migració a grans ciutats motivats pels nivells de LgtbiI-
fóbia viscuts en els llocs de residència habituals, normalment, llocs petits..
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Jan, n’Àlex, l'han utilitzat. 
En Teo i en José, els més joves, anhelen un canvi de residència. L’Albert, noi trans* de 20 anys 
que viu amb els seus pares en un municipi de l'illa30, no vol anar-se’n fora, però la seva mare, 
preocupadíssima pels conflictes que la seva transició ha generat en la família, ho veu com 
l'estratègia més encertada. 

A l'entrevista grupal amb familiars, la mare de l’Albert va arribar desbordada. La necessitat de 
tenir un espai per a poder expressar tot el que implica la transició del seu fill era òbvia: “és un 
trauma familiar bastant gran”. Si bé, ell havia sortit de l'armari com a lesbiana dos anys abans, 
que ara a més vulgui ser un noi, la supera: “jo li vaig intentar llevar des cap, era falta d'informa-
ció”, diu mig avergonyida. Marta considera que l’Albert necessita acompanyament psicològic, 
sobretot per a superar les dificultats que tenen a casa seva, on no hi ha una acceptació de la 
transició de l’Albert. Aquesta negació té a veure amb la preocupació pel “què diran” que en els 
municipis de l'illa, en ser petits, adquireix especial rellevància. “No és que siguem una família 
coneguda, però [municipi en el qual resideixen] és molt petit i sa gent es coneix, i clar, tot açò 
li crea un malestar (…)`Voltros´, mos diu a noltros, `me voleu fer acceptar una cosa que jo en 
aquests moments no puc acceptar´(…) Jo estic enmig. Jo he d'aguantar tots els problemes de 
sa família i tots els problemes de n’Albert. I arriba un punt que me supera. Açò és lo que més 
me supera: que hi hagi tanta falta d'informació dels serveis d'aquí. Jo punt d'informació no en 
tenia cap. Ho vaig veure per Internet.” 

Les paraules de na Marta són com un mantra que moltes mares de nois i noies trans* joves 
repeteixen quotidianament. Moltes vegades la no acceptació d'un dels dos referents familiars 
acaba en divorci, unes altres acaba “expulsant” a la persona trans* del nucli familiar. Entre 
línies hi ha un reclam a crits: a més de punts accessibles d'informació i visibilitat de referents 
trans*, són necessàries xarxes de suport mutu, espais de contenció, ja no solament per a les 
persones trans* sinó també per a aquelles que les acompanyen. La Marta va repetir diverses 
vegades en la nostra trobada que, si fèiem un espai mensual de famílies, ella vindria sempre: 
“una persona que t'entengui”. 

30 S'omet el municipi a petició de la persona interessada i darrere de mantenir el seu anonimat i qualsevol 
tret que pugui servir per a identificar-lo.
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Veient la importància que adquireixen les xarxes afectives en les vivències trans*, i en les que 
acompanyen les transicions, així com el paper que juga la configuració de famílies altres, 
és complicat fer un tall taxatiu en aquest diagnòstic entre l'àmbit familiar i el social. De fet, 
tots els àmbits que hem explorat es separen amb finalitats analítiques, però no hem d'oblidar 
que estem davant trajectòries vitals, quotidianitats, experiències personals que són molt més 
complexes del que un informe pugui il·lustrar i en les quals aquests àmbits es juxtaposen i 
entrecreuen constantment, afectant-se i condicionant-se entre ells.

“El què diran” en els municipis de l'illa és un fort hàndicap. “Poble petit, infern gran”. Totes 
les persones participants del diagnòstic coincideixen en l'opinió referent a com opera el con-
trol social en les seves relacions més àmplies. En excepció de la Diana i l’Aura, la resta, no han 
viscut violències transfòbiques explícites en l'adultesa, on més s'han viscut és als patis de 
les escoles i als instituts, cosa que abordarem més endavant. No obstant això, hi ha violèn-
cies més subtils que recorren el carrer, el supermercat, el poliesportiu, la platja o el parc. Són 
mirades, a vegades rumors, preguntes incòmodes, o fins i tot, a vegades la invisibilització  
i la infantilització. Dinàmiques que també passen a les sales d'espera o a les recepcions dels 
ambulatoris, i que tenen a veure amb la invisibilitat i la falta de referents i representacions 
trans* locals accessibles. Si bé avui dia a internet es poden trobar sèries en línia, pel·lícules, 
o personatges protagonistes de les xarxes socials, pàgines web d'associacions LGTBI de l'es-
tat espanyol i d'altres països, en els diferents municipis de Menorca predomina la invisibilitat 
del col·lectiu. Més enllà dels bancs arcoiris pintats per Diverxia Menorca en la major part dels 
municipis i del banc amb la bandera trans* de Ciutadella (el qual han tret del lloc central que 
ocupa argumentant que incorre en l'incompliment de normatives de patrimoni històric), no 
trobem ni una sola imatge o representació que apel·li a la vivència trans*. Les persones trans* 
no protagonitzen ni un dels molts cartells publicitaris d’activitats o de productes, ni una de 
les campanyes institucionals que ens trobem en els nostres recorreguts quotidians pels cascs 
antics. No hi ha comerç, restauració, espais, on se'ls convidi explícitament, a entrar o participar, 
no hi ha fullets, no hi ha informació. No existeixen. Totes les representacions que trobem 
són cisgènere, heterosexuals, a més d'euroblanques i afins als estàndards de bellesa he-
gemònics. I aquesta invisibilització es transforma en angoixa, en solitud, en aïllament, en por 
de sortir de l'armari, en sexili a altres comunitats autònomes amb grans ciutats on viure des de 
l'anonimat i amb la possibilitat d'habitar espais on el fet de ser trans* sigui reconegut, valorat 
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i visible. I totes aquestes afectacions res tenen a veure amb la identitat trans* en si mateixa, 
amb la seva manera de ser o de viure. Tenen a veure, com dèiem abans, amb un context en el 
qual continuen predominant unes normes de gènere i sexualitat rígides i conservadores que 
produeixen transfòbia.

La cisgeneritat i l’heterosexualitat formen part de l’imaginari social hegemònic i penetren 
en el camp social a través d’institucions com l’escola o la família, pràctiques com l’esport 
o l’ensenyament, en discursos com el biomèdic o el religiós i en representacions com les 
que veiem en els mitjans de comunicació o a la cartelleria dels edificis públics, configu-
rant així el sentit comú generalitzat. Difícilment trobem espais socials en els quals se’ns 
convidi, de forma explícita o implícita, a preguntar-nos i a explorar la nostra identitat i la 
nostra sexualitat, ja que aquest sentit comú està naturalitzat i normalitzat fins al punt que 
aquestes qüestions es donen per suposades i estables. Això ens mostra com la cisgeneritat 
i l’heterosexualitat no son només identitats i pràctiques afectives i socials, sinó que també 
son règims de visibilització i organització social que encarnem i reproduïm quotidianament. 
 

En Jan, persona no binària de 30 anys recentment instal·lada a l'illa, ho deia el dia de l'entrevista 
grupal a Es Mercadal: “si la meva mare va al forn, o al súper i es troba un cartell o un fullet on 
surt una persona trans* o que parla de la identitat trans* i això es torna quotidià, arribarà un 
moment que ho trobarà normal”. De fet, són varis dels més joves que entenen que les micro-
violències viscudes a la seva casa són fruit d'un problema social: la falta de referents. 

“Però ‘com vas poder no donar-te’n compte? Si li robava els calçotets en es meu germà! Si me 
posava sa roba des meu germà!’ No volia faldes, no volia rosa, no volia vestits… Jo me posava 
molt, molt trist, molt malament, quan m'intentaven comprar una falda, un vestit, colque cosa 
(…) I ella és el que me diu. Per què? Perquè ella tampoc ha tingut cap referent. I si me veu fent 
coses molt de fillet sent tan petit, perquè per por que té a les represàlies de sa societat, me diu 
que està mal fet lo que estic fent, sense ella donar-se’n compte. Per què? Perquè ella tampoc 
està tenint aquests referents.”

José, 19 anys, Ciutadella
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Un altre àmbit en el qual les persones trans* de Menorca es troben dificultats i violències lgtbi- 
fòbiques és l'educatiu. El bullying o assetjament lgtbifòbic, el conseqüent fracàs escolar, 
l'empitjorament del rendiment, l'absentisme, han predominat en les experiències de lxs pro-
tagonistes més joves d'aquest diagnòstic. 

Si bé tots han superat l'ESO, només l’Albert ha arribat a la universitat, de moment. No obstant 
això, dos anys després d'haver començat la carrera, en el moment en què comença la seva 
transició i que a més torna a Menorca perquè es decreta l'estat d'alarma del Covid-19, comença 
a adonar-se que realment no és la carrera que ell vol estudiar i s'està plantejant abandonar-la. 
La seva mare relaciona la falta de claredat de l’Albert amb tots aquests anys que porta “aguan-
tant en silenci”, “tragant, tragant, tragant”, amb vergonya, el seu desig de ser un noi. L’Albert 
és un noi introvertit, vergonyós, bastant solitari, que té molta confiança amb ella, però al qual 
li costa socialitzar amb altres persones de la seva edat. Moltes vegades se sent exclòs i això li 
genera molta frustració. La Marta sempre ha tingut clar que “colque cosa passava”, però ell 
mai es va atrevir a explicar-ho i a l’escola no van saber detectar-ho. De fet, tot el bullying que 
va viure, on la paraula marimacho regnava al pati i a l’aula, mai li va explicar ni al professorat, 
ni a la seva psicòloga, ni a la seva mare. No s'atrevia.

Tampoc en Teo va ser capaç d'explicar-li a l'orientadora que l’assetjaven cridant-li bollera 
mística o que reien d'ell en els vestuaris mentre li demanaven que no les mirés. Només li con-
tava, i vegades puntuals, quan li llevaven la motxilla o l’estiraven del cabell. Ell anava a un 
col·legi concertat de monges, on, a més, alguna vegada va veure com les monges renyaven a 
una companya per parlar del matrimoni igualitari. D'això no fa més de dos anys. En Teo conta 
que aquestes coses el tenien “acollonat”. No va ser fins a 3r de l'ESO que es va embravir i va 
contar que era lesbiana. 

En José, abans de sortir de l'armari a l’escola, també va viure el popular insult marimacho  
i també va patir violències als vestuaris. “Mira, no només me deien marimacho (…) a s’escola, 
estàvem en els vestuaris (…) i una companya ‘Bonu, ja saps, lo teu’. ‘Lo meu què?’, ‘Bonu, lo 
teu, que m'han dit que no sé què’. Ja va començar així, ja va començar fort. Que de gros jo 
me volia operar per ser un fillet i tal, no sé què. I totes com que es van començar a mig riure 
de jo, a xafardejar, i en aquell moment vaig esclatar i vaig començar a plorar, a plorar, a plorar 
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(…) a partir d'aquell moment jo ja vaig començar a canviar sa meva manera de vestir, sa meva 
manera d'estar i tot. Perquè en aquell moment vaig veure que sa gent s’ho estava prenent tan 
malament, que era una cosa tan dolenta i tan mal vist, que jo no volia tornar a passar per aquest 
infern. I, és més, no sé si li vaig arribar a comentar en es meus pares, sa veritat. No ho sé. Es va 
quedar aquí, i ja està. I me vaig quedar, doncs traumat. (…) arribava tots es dies plorant a casa.”

De fet, això i l'insult marimacho, era una cosa tan recurrent com ho va ser per l’Albert i el Teo. 
Però fins i tot en el seu cas, va haver-hi pares de companys i uns altres familiars que li van qües-
tionar la seva expressió de gènere i el seu gust pel futbol. “Ses filletes no juguen a futbol” li deia 
una àvia un dia que va anar a recollir a la seva néta. “Però ets un fiet o una fieta?” li preguntaven 
sistemàticament. A poc a poc això va anar calant en el José de tal manera que estratègicament 
va començar a canviar la seva expressió de gènere i posar-se més femenina. Cosa que també 
va fer l’Àlex, qui ressalta que li van fer més bullying per grossa, lletja i peluda, que per lesbiana. 

Aquestes experiències ens mostren, d'una banda, que la frontera entre la lesbofòbia i la 
transfòbia és molt borrosa, i per l'altra, que el masclisme és subjacent en les violències 
lgtbifòbiques.
 
Respecte a aquest límit difús entre la lesbofòbia i la transfòbia podem afirmar que no es tracta 
d'una qüestió relacionada amb la identificació com a lesbiana que alguns dels col·laboradors 
tenien prèviament a la seva identitat trans*, sinó que es tracta que les agressions regulen o 
sancionen expressions de gènere no normatives en general. És a dir, quan en la infància i en 
l'adolescència es donen aquest tipus d'insults, no té a veure amb el fet que les persones afecta-
des hagin sortit o no de l'armari, com comentava el Teo: “en aquell moment [primer d’ESO] en 
es vestuaris mos feien ‘lletjos’ rotllo: ‘no me miris’, però jo no ho havia contat en cap moment 
que ho era [lesbiana], però ells ho interpretaven així. Ho fossis o no ho fossis anaves a “pillar 
cacho”. 

Aquest “pillar cacho” no era per haver sortit de l'armari, sinó pel fet d'estar transgredint els 
mandats de gènere hegemònics en termes d'expressió corporal, rols, gustos, espais ocupats 
i activitats realitzades. 
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Les infàncies estan desexualitzades, quan se li diu a una nena marimacho/bollera, s’està 
apel·lant a com aquesta nena transgredeix els rols i l’expressió de gènere establerts, no 
l’orientació normativa del desig, doncs aquesta no s’expressa fins edats més avançades. 
L’insult funciona com un recordatori recurrent, com un avís constant per fer tornar a la gent 
a la línia recta. En aquest cas, és el mateix si aquesta línia recta és l’heterosexualitat o la 
cisgeneritat, es tracta del fet que es torni a la normativitat social. 

En Teo, en Jose, l’Albert, en Juan –encara que amb vint anys de diferència–, van viure assetja-
ment lesbo/transfòbic i van posar en marxa diferents estratègies individuals per a encarar-lo. 

En Juan explica com la situació als vestuaris li va fer entendre que havia de defensar-se  i es 
va tornar el rebel de l'internat on vivia. De fet, explica com fins i tot va crear “una minimàfia”. 
A causa del seu “mal” comportament, el seu pare, un militar molt autoritari, el deixava els 
caps de setmana “tancat”. En José i n’Àlex, van aplicar l'estratègia de feminitzar-se  i “passar 
pel tub” per a evitar agressions. Encara que alguna vegada també es van barallar a l’escola, 
defensant-se de les agressions rebudes. En Teo va sortir de l'armari com a lesbiana davant de 
tota la classe a 3r d'ESO i diu que aquí es va sentir més segur. Però el que realment li ha servit 
com a estratègia per a sentir-se millor ha estat tenir amics còmplices amb els qui poder parlar 
obertament d'aquestes qüestions. Totes aquestes estratègies, si bé han permès als seus pro-
tagonistes suportar les circumstàncies que el bullying els ha provocat, no han pogut evitar les 
conseqüències d'haver-lo patit. L'abandonament dels estudis o el fracàs escolar, l'empitjora-
ment del rendiment i l'absentisme també han format part de les seves trajectòries educatives. 

José ho explica obertament, es saltaven les classes –ja sabien en quin moment la policia local 
no estava rondant els voltants de l'institut– se n’anaven a la platja, fumaven, i després no s'as-
sabentaven de res. Com comentàvem, “es va treure l'ESO pels pèls”. N’Álex a tercer i quart 
d’ESO va començar a suspendre assignatures i va repetir de curs. Ell realment hauria volgut fer 
una formació professional de mecànica, però tots eren nois. 

“Perquè, a veure, jo t'he dit açò [...] "faria açò, o allò "... a jo hi ha moltes coses que 
m'agraden. Però sí que és ver que s'etapa aquesta que acabes s'ESO, i dius ‘me posaré a 
estudiar Batxillerat perquè vull ser metge“, com ses meves amigues aquestes. Aquestes 
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dues tenien molt clar que anaven a ser metges. Perfecte. Jo deia ‘jo no tenc ni idea del que 
seré. Però és que jo no vull fer Batxillerat, jo no vull fer Infermeria“, (…) tot lo que no volia 
fer jo sabia que no ho volia fer. Però, jo veia sa gent que feia electricitat i mecànica, en es 
Pasqual, i jo deia “Uhm!“ i vaig dir miraré. I treia es cap per aquí i deia ‘tu, però aquí no hi 
ha cap tia. Jo no entraré perquè no hi ha cap tia, jo pas’. Si no, jo ara seria un mecànic de 
puta mare i tindria es cotxu ‘tuneadíssimo’. Però clar que ha influït que t’hi cagues! És a 
dir, si jo hagués sabut d'açò i hagués començat es canvi en es 16, i en es 16 hagués tingut 
aquesta imatge, encara que no tingués aquesta imatge, encara que no tingués barba i tal, 
però m'haguessin llegit com a homu, jo hauria fet mecànica.”

Àlex, 26 anys, Es Castell

En aquesta afirmació de l’Àlex, veiem com realment l'impediment al qual es va enfrontar té a 
veure amb la rígida generització dels estudis professionals, que al mateix temps està relacio-
nada amb un sistema de gènere masclista, cis i heteronormatiu. Efectivament, si hagués estat 
un noi cis, social i legalment, hauria pogut tenir un accés més fàcil a la formació professional 
de mecànica, a la de jardineria, electricitat, entre d’altres. No obstant això, és important fer 
una lectura estructural d'aquesta qüestió. El problema no és que l’Àlex fos una noia i que no 
s'atrevís a entrar en la Formació Professional de mecànica perquè eren “tot tios”. El problema 
és que les dones no puguin accedir o ho tinguin més difícil per a accedir a determinats treballs, 
perquè l'ordre social de gènere les situa en un lloc d'inferioritat respecte als homes i perquè 
aquest lloc està caracteritzat normativament.  

La caracterització normativa dels dos gèneres legitimats socialment, –home i dona 
cis– travessada per la cisheteronormativitat, segueix ubicant allò femení en un lloc d’in-
ferioritat respecte a allò masculí. Tot allò relacionat amb la posició femenina en l’àmbit 
social –allò emocional, les cures o les feines reproductives, la maternitat, la reproducció, 
l’àmbit privat, entre altres qüestions– està menys valorat i legitimat socialment que allò que 
s’associa a allò masculí –allò racional, allò productiu i laboral, la paternitat, la producció, 
l’àmbit públic, entre d’altres. La divisió sexual del treball i la seva generització no només 
operen distribuint de forma desigual els recursos i el valor associat a determinats tipus de 
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professions, sinó que també invisibilitzen totes aquelles experiències que la posen en 
qüestió. No és que no existeixin dones mecàniques o dones científiques, sinó que tenen 
molts més obstacles per arribar a ser-ho i que quan ho aconsegueixen, els seus treballs 
no son valorats igual que els dels homes, fins i tot, en moltes ocasions, son invisibilitzats. 
 

 
Per què el masclisme és subjacent a les violències lgtbifòbiques? Perquè l'insult, la burla, o 
agressions com l'estirada de cabell, es fan des d'una posició de poder a una altra que està su-
bordinada. Aquesta posició subordinada, sigui viscuda des d'un cos assignat com a nena o com 
a nen en el moment de néixer, és una posició feminitzada. Per molt masculina que pugui arribar 
a ser l'expressió corporal i de gènere d'un Teo, d'un José, d'un Albert o d'un Juan, tractant-se 
d’una expressió de gènere no normativa, és vista de manera diferencial en termes jeràrquics, 
és a dir, desigual, com es tracta a les posicions femenines dins de l'ordre social establert. 

D'altra banda, l'insult marica que recorre com un fantasma els patis de les escoles –com ens 
compartia la Sònia, professora d'un institut menorquí el dia de l'entrevista grupal a Es Merca-
dal– el pateixen totes aquelles masculinitats que no compleixen amb els mandats de la mas-
culinitat hegemònica, siguin o no en un futur, masculinitats homosexuals o gais, o persones 
que s'identifiquin com a trans*. Que no existeixen homes heterosexuals amb expressions de 
gènere efeminades? Per què l’efeminament es llegeix com a homosexualitat? Quins efectes té 
aquest insult en la configuració d'identitats masculines que encara no defineixen l'orientació del 
seu desig? Quins efectes té l'insult marimacho sobre corporalitats assignades com a nenes en 
el moment de néixer, però que no compleixen amb l'estereotip corporal, afectiu, conductual 
d'aquesta categoria de gènere? 

L’assetjament escolar transfòbic en concret, així com les violències lgtbifòbiques i masclistes 
en general, potencien la rigidesa de la caracterització del gènere normatiu i perpetuen els rols 
i estereotips que implica; limitant i eliminant així les múltiples possibilitats de viure el gènere i 
la sexualitat davant les quals ens posa quotidianament la realitat contemporània. 
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La relació entre la lgtbifòbia i el masclisme la podem entendre amb les experiències que la 
Myriam i les seves germanes van viure a Mèxic. Abans de conèixer a la seva “mamà trans*”, 
ens conta que a l'adolescència va tenir moments de molta confusió i molt dolor, on fins i tot va 
arribar a intentar suïcidar-se. Moments fruit de tota una sèrie d'abusos i violències que va viure 
en la infància relacionades amb el “ser dona”, amb la posició feminitzada que habitava. Tant 
ella com les seves germanes van ser violentades física i sexualment i mai ho van explicar per por. 
De majors, cadascuna vivint la seva vida de manera independent en diferents llocs, però man-
tenint el vincle a la distància, s’ho han explicat. Les tres van seguir la mateixa estratègia, marxar 
per deixar de viure la violència masclista quotidiana a la qual estaven exposades. La Myriam 
creu que això no els va passar als seus germans, només a les germanes, i ho relaciona amb el 
masclisme. Si bé encara no s'identificava com a dona trans*, ja ocupava una posició femenina, 
per la seva expressió de gènere, els seus comportaments, gustos i actituds. En l'experiència de 
la Myriam veiem que la transfòbia, l'homofòbia  i el masclisme no són fàcilment separables. 

A més de l'absentisme escolar que veiem amb la història del José, l'abandó dels estudis que 
llegim entre línies en les experiències de l’Albert, l'empitjorament en el rendiment que veiem 
amb l’Àlex, altres efectes de l'assetjament escolar són la depressió, l'ansietat, l'autolesió o 
el pensament suïcida, i, tristament, també formen part de les històries de vida del 80% de lxs 
colaboradorxs d'aquest diagnòstic. Això significa que les violències lgtbifòbiques a l'escola 
impacten negativament en la salut de les persones que no compleixen amb els mandats de 
gènere i sexualitat, com veurem més endavant. 
 
El José ha tingut comportaments autolítics, ansietat i dificultats per a concentrar-se. Ha 
acudit a consultes de psiquiatria infantil i psicologia i ha estat diagnosticat i medicat. En cap 
dels seus processos terapèutics s'ha abordat la possibilitat d'estar patint lgtbifòbia. L’Albert fa 
anys que va de psicòloga en psicòloga, sense deixar anar paraula, per vergonya i por. Tampoc 
es va abordar en les seves consultes la qüestió LGTBI. El Teo també va necessitar ajuda psi-
cològica després d'episodis d'agressivitat i comportaments autolítics, que mai es van vincular 
amb l'assetjament escolar que rebia. El Juan, d'una altra època, se les ha arreglat fugint del 
seu poble, del context religiós i tradicional en el qual es va criar, a la recerca de grans ciutats 
on trobar una feina i conèixer persones LGTBI.
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La Myriam a Mèxic va arribar fins al Batxillerat, però el va deixar per a poder posar-se a treballar 
i així tenir la independència econòmica necessària per a fer el seu trànsit. Una experiència una 
mica similar a la de la Diana.  

La Diana és una dona transsexual que ara té 43 anys, nascuda a l'Equador, però resident en 
l'estat espanyol des de molt jove, des de fa vint anys. Va arribar a Barcelona amb una tieta 
i una germana que feia temps que havien migrat i la podien rebre. Quan va arribar encara 
s'identificava com un noi gai i estava a l'armari. “Jo era molt jove”, recorda. La seva família 
no sabia res, “i allò difícil de quan vius amb famílies molt tancades, massa tradicionals, em va 
costar molt separar-me del vincle familiar”. Al seu país natal va poder dur a terme els seus es-
tudis fins a batxillerat, fins i tot va fer un any de la carrera de Pedagogia que va deixar perquè 
va decidir venir a viure a Barcelona. El motiu principal pel qual va abandonar els estudis i va 
venir a Espanya té a veure amb el conflicte amb el seu pare, que Diana explica de forma molt 
clara i breu: “Perquè ja es va adonar que jo no era normal, segons ell”.  

De les deu persones col·laboradores d'aquest diagnòstic, vuit han viscut assetjament escolar 
lgtbifòbic. D'aquestes vuit, sis han abandonat els estudis. D'aquestes sis, tres han estat diagnos-
ticades després d'episodis de violència escolar o familiar viscuts en la infància. Una va decidir 
acabar ‘pels pèls’ i inscriure's a una formació professional de grau mitjà, però en el seu cas va 
haver-hi absentisme, conductes autolítiques, ansietat i un diagnòstic psiquiàtric. Aquests resul-
tats ens mostren la relació directa entre el rebuig social i els problemes psicològics i relacionals, 
és a dir, problemes de salut. El tractament que s'ha realitzat d'aquests problemes ha estat des 
d'un paradigma que els individualitza i els patologitza. Aquest paradigma responsabilitza a la 
persona afectada i obvia la causa estructural i social del problema, obstaculitzant la possibilitat 
de detecció i per tant, prevenció, de l'assetjament escolar lgtbifòbic.

El cas de la Sònia i el de la Berta són bastant diferents a la resta. 

La Sònia porta 15 anys entre Menorca i Eivissa. És professorx. A Eivissa va treballar quatre cur-
sos, però va tornar a Menorca. Li agrada molt més viure aquí. Actualment resideix amb la seva 
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companya i lx fillx31 d'ambdues. El tema de la identitat ha estat i és un tema complex per a ellx. 
Se sent còmodx quan l’identifiquen en femení, i lx nomenen amb el seu nom legal i social, però 
als seus 49 anys es continua qüestionant si està conforme amb la identitat de dona. “Perquè 
sí durant la infància vaig tenir molts anys reivindicatius, però evidentment en els anys 70 ningú 
em feia cas (…) gairebé sempre mostrava interès per les activitats i cercles masculins (…) el 
que passa que d'adolescent vaig seguir una mica la norma. La norma de les meves amigues 
de batxillerat. Totes començaven a tenir parella ‘hetero’. Jo en aquest moment m'identificava 
com una noia, però era molt masculina. A mi m'agradaven els tios, però també m'agradaven 
les dones, però el que passa és que ningú deia res sobre aquesta possibilitat en el meu entorn, 
era com un secret que no sabia amb qui compartir (…) I per inèrcia social vaig començar a sortir 
amb un noi de l'institut”. 
 
Quan per fi li va explicar a una amiga, la seva primera còmplice, se’n van anar juntes a València, 
la ciutat més pròxima. Volien trobar persones que s'identifiquessin de formes no normatives. 
Allà “comencem a fer un grup amb amigues heterosexuals, però també amb les noves incor-
poracions bolleres”. 

Va ser en la carrera de sociologia que va començar a llegir sobre diversitat i va reprendre el 
tema de la infància i de la seva identitat: “I estudiant i llegint i pensant, vaig començar a plan-
tejar-me si realment jo havia tapat aquesta identitat meva, la masculina, que de petita sí que 
reivindicava però que després vaig deixar de reivindicar. Perquè jo ho havia assimilat al fet que 
jo era bollera. ‘No, a mi el que em passa és que sóc superbollo. I sóc així masculina per això i 
ja està’. M'agrada l'expressió de gènere així ambigua i ja està bé.”

La Sònia viu la seva ambigüitat més en el terreny privat que en el públic. Ha estat amb la seva 
parella i lx sevx fillx que ha començat a experimentar el fet de sentir-se nomenada en masculí, 
experimentar amb pròtesi que emulen el penis tant en el sexe com en la vida quotidiana, i 
repensar-se des del cos si aquesta ambigüitat que sent porta associat o no un desig de modi-
ficar-lo o de viure quotidianament en el gènere que fantasieja i que experimenta eventualment 
en l’àmbit privat. 

31 En aquest cas utilitzem la x per resaltar que a la Sònia i la seva parella han decidit criar a la seva filla de 
forma no normativa, sense imposar-li un gènere.
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La identitat és una qüestió relacional i la Sònia ho té molt clar. Actualment té feina, té una vida 
de parella i família estable, té una casa i sap que canviar la seva manera d'identificar-se suposa 
fer un trànsit que li fa mandra. Conscient de les conseqüències que implica en l’àmbit social i en 
l’àmbit relacional, no sap si està disposada a assumir-les. De moment, prefereix experimentar 
eventualment el seu no binarisme a casa, en espais de seguretat, i continuar identificant-se 
com a dona i com a lesbiana en l'espai públic. 

La Berta, menorquina de 37 anys, té una vivència similar a la de la Sònia i també es considera 
una persona no binària. La manera similar d'habitar les seves experiències trans* les distancia 
de la resta de persones que participen del diagnòstic, ja que només experimenten el trànsit en 
l'espai íntim amb les seves parelles i de moment no desitgen realitzar canvis en la seva identitat 
social. Les seves experiències de trànsit són similars, no obstant això, difereixen respecte al 
lloc des del qual les expliquen i argumenten. Per la Sònia les categories identitàries tenen una 
dimensió política, per la qual cosa les juga estratègicament. La Berta considera que s'ha criat 
en un ambient on el gènere no va tenir rellevància i per a ella les “etiquetes” no són tan útils. 

Ni les utilitza per a ella, ni per a classificar a les persones amb les quals es relaciona, comenta. 
Una altra qüestió que les uneix és que la seva condició trans* o més concretament, no binària, 
no ha estat mai un obstacle en la seva vida social. Malgrat tenir expressions de gènere neutres, 
“passen” perfectament com a dones cis. Això no significa que, ocasionalment, no hagin estat 
confoses en l'espai públic. Els hi ha passat, però ho viuen des d'un lloc més segur justament 
perquè els seus documents legals no contradiuen la seva expressió neutra. Encara que no 
podem extrapolar-ho a totes les persones no binàries, en el cas de la Berta i la Sònia, el ser 
llegides en els seus entorns socials com a dones cis els hi atorga certs privilegis cisgènere, 
perquè les eximeix en bona part de les violències transfòbiques.

Cap d'elles va patir assetjament escolar lgtbifòbic per la seva expressió de gènere neu-
tra. Potser això explica en part, que ambdues hagin cursat estudis universitàries i avui dia, 
exerceixin una professió relacionada amb ells. No obstant això, no podem obviar que al-
tres eixos de desigualtat com la classe social estan operant de manera determinant.  

.2



88

4
A causa de les limitacions d'aquest diagnòstic en termes de temps i extensió, no te-
nim la possibilitat d'aprofundir en la relació entre els privilegis cis i els privilegis de 
classe, però sí d'explicitar la necessitat d'indagar en el futur sobre aquestes qüestions. 

Quan parlem de privilegis cisgènere ens referim al conjunt d’avantatges, possibilitats, 
accés a recursos que tenim les persones cis (aquelles que ens identifiquem amb el mateix 
gènere que se’ns assigna en el moment del nostre registre civil). Les persones que estem 
d’acord amb el gènere registral, si bé no som conscients d’aquest conjunt de privilegis 
els gaudim sistemàticament. Cal puntualitzar que aquest es relacionarà amb altres –pri-
vilegis i opressions– fruit de la intersecció entre els eixos de desigualtat social que ens 
travessen i configuren la nostra experiència de forma particular i diferent de la de la resta 
de persones cisgènere. 

No hem de confondre aquest privilegi amb l'estratègia utilitzada per algunes persones trans* 
per fer front a les violències transfòbiques: el CIS passing. Amb passing ens estem referint a 
“passar per” el gènere en el qual es desitja viure, és a dir, ser reconeguda com a persona cis 
del gènere al qual s’està transitant o s’ha transitat. Per tant, el cis passing és aquesta estratègia, 
o fins i tot objectiu per a algunes persones trans*, de ser reconegudes com a persones cis en 
l'espai públic. El que aquesta estratègia busca és, en certa manera,  poder passar desaper-
cebudx enfront de les violències transfòbiques. Si bé el cis passing és perseguit per moltes 
persones trans* o utilitzat com a estratègia per a no viure violència transfòbica sistemàtica i 
quotidianament, algunes de les col·laboradorxs d'aquest projecte es qüestionen la desigualtat 
estructural que implica. 

“I sí que és ver que quan malauradament encara no estàs hormonat i tal, sí que et miren 
com ‘tu, estàs pirado de l'olla’ ara, un dia que apareixes, quan ja ha passat temps, (…) 
torno a anar un altre dia a la cafeteria i em veus amb la barba i amb la veu d'ara i llavors ja 
no ens qüestionen tant. Llavors, què passa? Que una persona que no s'hormona ha d'estar 
sempre sota aquesta pressió? Doncs quin cansament.” 

Àlex, 26 anys, Es Castell
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Estar constantment en la posició d'hipervisibilitat que implica la subordinació trans* –allò 
contrari al privilegi cis– és esgotador. Com deien clarament el José i el Teo: són preguntes 
invasives sistemàtiques. Són prejudicis que es donen per descomptat. Són, al cap i a la fi, un 
conjunt de microagressions quotidianes que perpetuen la desigualtat estructural que situa 
les persones trans* en posicions socials inferioritzades i vulnerabilitzades. 

La Myriam va venir a Menorca perquè tenia una relació d'amor a distància amb un menorquí 
que va conèixer a unes vacances a Cancun. Després d'estar escrivint-se dos anys i trobant-se 
en comptades ocasions, ell li va proposar que ella ho deixés tot i vingués a viure aquí. D'això fa 
16 anys i avui dia continuen vivint junts. La família del seu marit sempre l'ha tractat amb respec-
te. Ella ho relaciona amb el fet que durant molt de temps no van saber que ella era una dona 
transsexual i quan es van casar, i es va saber que havia estat a través de la llei del matrimoni 
igualitari, el marit ho va haver d’explicar. En aquest moment, ja feia temps que la coneixien i van 
fer com si no passés res. La Myriam creu que el seu passing com a dona cis, al qual també ha 
contribuït l'heterosexualitat del seu marit, és el motiu pel qual ha estat respectada. No obstant 
això, sap que hi ha rumors al seu voltant i també veu com algunes persones dels seus cercles de 
sobte desapareixen sense donar cap explicació. Té clar que això té a veure amb la transfòbia, 
no obstant això, ella no l'ha viscut de manera directa i violenta aquí a l'illa: “Els menorquins no 
s'atreveixen a dir-te aquestes coses a la cara, ho diuen a l'esquena”.

Després d'aquest parèntesi necessari per a plantejar la qüestió del cis passing i ja per acabar 
amb l'àmbit educatiu és necessari ressaltar que cap de les persones col·laboradores d'aquest 
treball han rebut tallers d'educació sexual amb perspectiva de gènere i de diversitat sexual, 
ni han comptat amb referents LGTBI que els permetessin significar les seves experiències ja 
no des de l'alteritat, sinó des de la “normalitat”. El professorat de les seves escoles i instituts 
no ha detectat l'assetjament escolar que han rebut però tampoc han abordat ni el tema de la 
diversitat sexual ni el del gènere. De fet, les escoles continuen operant avui dia com a institu-
cions de reproducció de l'heterosexualitat i el binarisme de gènere normatius. Si bé existeixen 
tímids intents d'incloure la coeducació en els centres educatius de l'illa i protocols d'atenció a 
l'assetjament escolar lgtbifòbic i a l'alumnat trans*, aquests són desconeguts pel professorat. 
Predomina, com veiem en aquest informe, la manca d'un abordatge integral que tingui en 
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compte les arrels estructurals del masclisme i les violències lgtbifòbiques i que, per tant, 
tingui la capacitat de detonar processos de transformació social. Totxs coincideixen que si 
haguessin pogut accedir a aquesta mena d'informació i perspectiva, l'assetjament i els efectes 
del mateix no s'haguessin donat de la mateixa manera. 
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Quan parlem de l'àmbit institucional en aquest informe ens referim a les dificultats i violències 
que les persones trans* troben a l’hora d’interactuar amb l'Administració Pública, concretament 
aquelles que no formen part de la resta d'àmbits que estem explorant. No obstant això, també 
és cert que en aquest àmbit és on hauríem de situar totes aquelles mancances i barreres d'accés 
que les persones trans* tenen pel simple fet de no ser cis pel que fa a polítiques públiques, 
per exemple: en els serveis d'atenció social, en l'atenció sanitària o en la participació política 
i ciutadana. Ateses les limitacions del diagnòstic ja comentades, no podrem aprofundir en 
aquests aspectes.

En aquest apartat hem prioritzat centrar-nos en les dificultats i violències que les persones 
trans* col·laboradores han sofert per part de diferents institucions, ja sigui de manera puntual 
o reiterada. Pel grau de rellevància i l'impacte d'aquestes dificultats i violències institucionals en 
la vida quotidiana de les persones trans*, s'ha decidit incloure en aquest apartat l'àmbit legal.

En aquest àmbit, una qüestió d'especial transcendència és el procés de modificació del docu-
ment nacional d'identitat, perquè és aquí on està en joc el dret al reconeixement de la identitat 
de gènere i a la seva autodeterminació. El principal obstacle resideix en la Llei Estatal d'Identitat 
de Gènere del 2007, actualment vigent, que segueix patologitzant i, en conseqüència, estigma-
titzant a les persones trans* perquè, com vèiem, exigeix un certificat diagnòstic i la demostració 
d'una continuïtat en el tractament mèdic de dos anys. Si bé l'esborrany de la nova proposta 
de Llei Estatal Trans en cas de ser acceptat, podria despatologitzar la identitat de gènere i 
garantir el dret a l'autodeterminació, encara avui aquest dret no està garantit. Recordem a 
més que la llei vigent no garanteix el reconeixement ni a menors d'edat, ni a migrants; només 
es dirigeix a persones majors de 18 anys amb nacionalitat espanyola. Aquestes són qüestions 
que no s'han pogut resoldre des de les comunitats autònomes per la distribució actual de les 
competències polítiques.  

Per això, la Myriam va haver d'esperar tants anys per a ser reconeguda legalment com a dona. 
Quan va arribar a Menorca, al 2004, encara amb el seu “nom mort” en el passaport, es va es-
tablir com a parella de fet amb el seu company menorquí, perquè encara no existia la figura 
del matrimoni igualitari. Entre el 2004 i el 2006, va dur a terme el seguiment del seu tractament 
hormonal a través de la sanitat privada. Quan van poder accedir estratègicament al matrimoni 
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igualitari –malgrat no ser socialment dos homes, sinó un home cis i una dona trans*, amb nom 
d'home cis en el seu passaport– ella va poder sol·licitar la seva residència legal, la qual cosa 
li va permetre accedir al sistema públic de salut per a continuar amb el seu tractament i més 
tard, poder obtenir el certificat diagnòstic i comptar amb els dos anys de tractament hormonal 
que la llei anava a exigir-li per a modificar els seus documents. Gràcies a l'ajuda i complicitat 
de la seva metgessa de capçalera, en aquesta època ja va ser reconeguda com a dona a la 
seva targeta sanitària, utilitzant el seu segon nom, que era neutre. Això li va facilitar el trànsit 
per les sales d'espera, les comunicacions amb l’administració i la presentació amb l'endocrí. 

Explica la Myriam que tant la metgessa de capçalera com l'endocrí, van anar aprenent amb ella 
el que suposava l'atenció a la salut transicional. Quan va reunir les condicions per a accedir a 
la nacionalitat, va coincidir pràcticament amb l'aprovació de la Llei del 2007, per tant, el 2008 
va poder sol·licitar el canvi de nom i de sexe al DNI. Durant els anys previs, la Myriam va haver 
d'encarar les dificultats que suposa no tenir reconegut el gènere i el nom social en els docu-
ments administratius, dificultats que reforcen l'estigmatització i la discriminació constant en 
els diferents àmbits de la vida social, especialment en l'institucional. 

Es considera afortunada, la institució matrimonial va possibilitar la seva mobilitat social i econò-
mica i li va permetre accedir al reconeixement de la seva identitat de gènere malgrat la seva 
condició de migrant; el que li va estalviar alguns anys de constants situacions vergonyoses 
com les que explica la Diana a l'aeroport, a l'hospital o durant la cerca de feina. En aquestes 
situacions, es fa necessari no sols exposar qüestions relatives a la intimitat i a la privacitat, sinó 
també, articular una sèrie d'explicacions estratègiques, que no totxs els treballadorxs públics 
estan disposats a entendre, escoltar i respectar. 

La Diana, que és d’origen equatoriana, com comentàvem, també té la nacionalitat espanyola. 
Quan va arribar a Espanya, va ser recolzada per la seva parella que era treballador autònom i la 
va poder contractar per a facilitar la seva residència legal a través de l'ocupació. Posteriorment 
va sol·licitar la nacionalitat, amb la qual cosa quan va arribar a Menorca, fa més d'un any, ja 
tenia resolta la qüestió migratòria. No obstant això, com que no disposava del certificat mèdic 
dels dos anys de tractament hormonal, va aconseguir canviar el seu nom en el DNI, però no la 
casella del sexe. Per a la realització del tràmit la va ajudar una altra persona trans* a través de 
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Diverxia Menorca. La tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Maó la va posar en contacte amb 
aquesta associació. De fet, la Diana quan va arribar a Menorca, sabent  les dificultats que havia 
tingut per a trobar feina sent una dona trans* a l'estat espanyol, va decidir sol·licitar suport a 
diferents serveis de l'Administració Pública i entitats d'acció social locals. Va passar pel Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per Càritas, i finalment va aconseguir que l'atenguessin 
al Centre Assessor de la Dona, “perquè la llei del 2016 ja permet que atenguin aquí les dones 
trans*, em va dir la treballadora social (…) abans no les atenien”. Gràcies a la formació ocu-
pacional d'auxiliar de geriatria que havia realitzat a una associació catalana per a la reinserció 
social, va poder entrar a treballar com a zeladora en el geriàtric de Maó. 

La Diana relata que en la seva ruta per l'àmbit institucional menorquí no va rebre cap tracte 
que la fes sentir incòmoda, i el relaciona que a ella “se li nota” que és una dona, no com a 
unes altres que no acaben de situar-se, segons ella, ni en el masculí ni en el femení. Ella ha 
sentit comentaris i vist “la confusió” que això genera i els conseqüents tractes discriminatoris 
que implica, no obstant això, abans de participar d'aquest diagnòstic, per a ella “allò normal” 
també era estar o d'un costat o de l'altre, sent o trans* o cis però dins del marc binari. També 
a la Diana l'ha sostingut durant tot aquest viatge fins a arribar a Menorca, fins i tot, una vegada 
arribant aquí, l'ajuda que ha rebut per part de diferents homes que han estat les seves parelles, 
o uns altres, amb els quals tenia acords, a vegades més explícits a vegades no tant, a través dels 
quals es donava un intercanvi entre la companyia quotidiana i el recolzament emocional que 
ella els oferia i la cobertura de les necessitats bàsiques de tots dos per part d'aquests homes. 

No és casualitat, que tant la Myriam com la Diana poguessin accedir a la regularització dels seus 
estatus migratoris a través de figures masculines, sinó que això il·lustra la distribució desigual 
d'oportunitats, drets i condicions materials que el gènere organitza en el camp social. On la 
Diana va ser tractada explícitament de manera discriminatòria va ser a la comissaria de Policía 
de Maó, a la qual va acudir després de viure una agressió sexual i intent de violació per part 
de “aquests bavosos que van borratxos i pensen que totes les dones som iguals”, de la qual 
afortunadament va poder defensar-se i fugir. Després de patir aquesta agressió sexual per part 
de dos homes cisgènere va anar directa al centre de salut perquè la revisessin. Afortunadament, 
no tenia lesions greus després d’haver estat forçada. Posteriorment es va dirigir a la comissaria 
amb la intenció de tramitar la corresponent denúncia. Per a la seva sorpresa i indignació, l'oficial 
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de policia que la va atendre, es va negar explícitament a tramitar la denúncia: “llavors em va 
dir la policia que no hi havia molt d'argument per a posar la denúncia”. 

Segons relata la Diana, el policia va considerar que estava mentint. Posteriorment els serveis 
sanitaris van remetre el comunicat mèdic de la seva agressió a la Policia i novament va quedar 
indignada amb el tracte rebut. “Quan els va arribar el comunicat mèdic un temps després, 
aquí em van prendre la denúncia. Em va crida la mateixa persona que no va voler prendre la 
denúncia i es va posar com un energumen amb mi”. 

“Més passava dempeus que assegut, perquè una mica més i crec que em pegava. Llavors 
em va començar a dir que tot el que jo deia en el paper no tenia res a veure amb el que jo 
els havia dit. Que jo era mentidera (…) jo em vaig cabrejar i li vaig dir ‘Miri, si vostè pensa 
que jo un dia vinc a dir una cosa i després vinc a dir una altra, jo prefereixo deixar-ho aquí, 
però no perquè sigui mentida, perquè més mal m'estic fent jo’”.  

Diana, 44 anys, Maó

Aquesta situació il·lustra de forma molt explícita com actuen diferents eixos de desigualtat 
situant a la Diana en un lloc de vulnerabilitat i desprotecció extrema. La transfòbia, el masclis-
me, el racisme i el classisme, a través de l'estereotip de la trans* treballadora sexual i migrant, 
funcionen situant-la en un lloc de subordinació enfront dels homes cis que la van atacar al 
carrer, però també, enfront de la policia. Com pot patir una agressió sexual algú que només és 
recognoscible des de l'estereotip de la treballadora sexual trans*, migrant i racialitzada? 
Aquesta provocadora pregunta evidència com el sentit comú del policia continua reproduint, 
de manera directa i visible, el masclisme i la transfòbia dificultant així l'accés a recursos i l'exer-
cici dels drets bàsics.

Quines rutes podria haver seguit en el context menorquí per a denunciar aquesta situació? 
Diana, se’n va anar a casa, pensant que era més fàcil desistir, que intentar tramitar la denúncia 
davant d’un cos de policia que la va tractar des del mateix imaginari que els seus agressors. 
Quan li vaig preguntar si creia que hi havia algun lloc al qual podria haver acudit per a denunciar 
aquesta situació i si coneixia la Llei Autonòmica per a l'erradicació de les violències lgtbifòbiques 
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del 2016, va respondre negativament amb un gest. Podria haver anat a Diverxia Menorca, però 
“en aquest moment no vaig poder fer res més perquè estava jo molt afectada per l'ocorregut”. 

I encara així, no hauria estat fàcil per a l'associació local trobar la manera de denunciar un es-
deveniment d'aquesta envergadura, perquè el Servei d'Atenció Integral LGTBI que preveu la 
Llei encara no estava ni està en funcionament. Avui dia, la Diana continua tenint seqüeles i la 
comissaria de policia segueix sense estar sensibilitzada i formada per a atendre dones trans*, 
ni tan sols, a dones cis, en les condicions necessàries. Ja no per no exercir violència sobre elles 
sinó també per no revictimizar-les i oferir-lis, de manera coordinada amb altres institucions, 
l'acompanyament que requereix qualsevol víctima de violència sexual.   

L’estigma “puta” que recau a sobre de les dones trans* opera de manera amplificada quan 
intersecciona amb les dificultats quotidianes que el racisme i el classisme provoquen en la 
vida de les dones trans* migrants i racialitzades. El seu fort arrelament a l’imaginari social 
col·lectiu provoca discursos i pràctiques de discriminació que obstaculitzen l’exercici dels 
drets i llibertats d’aquestes dones. 

En els dos tallers sobre sexualitats i identitats trans* que es van desenvolupar com a part 
d'aquest diagnòstic, la Diana i la Myriam van compartir amb el grup que en les seves relacions 
socials, moltes vegades havien estat objecte d'una hipersexualització fruit, segons elles, de 
l'estigma associat al treball sexual. Si bé moltes dones trans* es veuen afectades pels processos 
d'estereotipació, hipersexualització i objectualització, sens dubte la migració i la racialització ho 
emfatitzen disminuint les possibilitats d'acció davant les conseqüències que aquests processos 
impliquen. La Diana mai més va tornar a la comissaria, experiència i conseqüència que posa en 
evidència el desemparament legal al qual són bolcades les dones trans*. 

Les persones trans* nascudes a l'estat espanyol col·laboradores del diagnòstic un dels majors 
obstacles que s’han trobat en l'àmbit institucional –a excepció d'aquells que veurem més en-
davant del sanitari–, està relacionat amb la tramitació del canvi de nom i de sexe en el DNI. Les 
dificultats estan vinculades a l'accés a la informació pertinent, a la gestió dels documents per a
acreditar els requisits necessaris pel tràmit i amb l'accés als serveis públics destinats a això. 
De totes les persones col·laboradores del diagnòstic, només dos tenen canviat el sexe a més 
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del nom al DNI, una està en espera de rebre el vistiplau per a tots dos canvis, quatre no poden 
complir amb els requisits de la Llei Estatal del 2007, per tant, acollint-se a la Instrucció del 2018 
que vèiem en el tercer capítol d'aquest informe, s'estan canviant el nom però no la casella de 
sexe. Una persona viu amb la seva mare que no accepta encara la situació i dues persones no 
binàries no ho requereixen ni ho desitgen de moment. Respecte a menors d'edat, la tia d'una 
menor trans* que també ha participat de l'entrevista grupal que es va realitzar amb familiars 
va compartir que la seva neboda d'11 anys havia pogut realitzar el canvi de nom i de sexe. En 
aquest cas, si bé la seva tia no entenia completament el motiu pel qual els hi van acceptar íntegre 
si la Llei d'Identitat de Gènere del 2007 exclou als menors de 18 anys, vam poder comprovar 
que el succeït s'atenia a la resolució del Tribunal Superior de Justícia respecte a menors trans* 
que hem vist en el capítol anterior. 

Amb la Llei Autonòmica del 2016 i la Instrucció del 2018 que comentàvem, s'han intentat 
agilitzar aquestes qüestions, no obstant això, les comunitats autònomes no compten amb les 
competències necessàries per a modificar la casella de sexe en el document nacional d'identitat. 
Actualment, fins que no canviï la llei estatal tota persona que requereixi canvi de nom i sexe 
necessita complir amb els requisits patologitzants i estigmatitzants de la mateixa (a vegades, 
impossibles de complir si la manera de viure l’experiència trans* no implica tractament mèdic 
o no es desitja utilitzar un diagnòstic com a forma de “validació”). 

Els nois trans* menors de vint anys que han canviat el seu nom –no el sexe– en el DNI, conten 
que si no hagués estat perquè un dels seus amics ho va fer primer, no haguéssin sabut ni la 
forma, ni el lloc al qual acudir per a realitzar-lo. Les referències que tenen de processos de 
transició provenen de vídeos d'internet, i de persones que viuen en altres contextos. Això 
explica que l'accés a la informació local s’obtingués a partir de l'experiència d'un amic que va 
acudir al Registre Civil a sol·licitar tota la informació i lidiar amb la confusió del personal que 
el va atendre. Aquesta persona, que no ha participat del diagnòstic perquè ja no viu a l'illa, es 
va enfrontar sola a un engranatge cisheteronormatiu que no podia entendre la seva necessitat 
i que fins i tot, no sabia o no posava de la seva part per saber quina era la ruta més accessible 
perquè el canvi fos viable. Li van sol·licitar documents que demostressin que vivia com a noi i 
altres qüestions que pel canvi de nom no són estrictament necessàries. Li van fer tornar diverses 
vegades només per a posar en marxa la sol·licitud. Una situació similar també la va viure l’Al-
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bert, qui respon a les preguntes sobre l'atenció rebuda en el Registre amb aquests comentaris:

“Regulín Regular. (…) Per canviar el nom en el DNI vaig ser allà i no em van entendre i em 
van donar un munt de fulles i, clar, li envii un missatge en es meu amic que ja l'havia fet  
i li dic: ‘Què és això?’ i em diu ‘No, torna a anar-hi perquè jo també vaig haver de tornar. 
Fa falta insistir.’ I vaig tornar i vaig dir ‘Jo vaig venir s'altre dia i crec que us vau equivocar. 
Jo vull canviar es meu nom a Albert. ‘Però de noia?’. ‘No, de noi’. ‘Ah, llavors és un altre 
tema’. Me van donar un paper que deia que havia de dur dos testimonis tal qual [sic] jo 
emprava aquest nom. Proves on constés aquest nom. Per exemple, es correu electrònic, 
o sa universitat, saps? I vaig anar després i clar, era la llei no sé què de sa transsexualitat… 
i finalment jo només necessitava dur certificat de resident, còpia des DNI i signar un paper.”

Albert

En el transcurs de la investigació/acció hem pogut observar que els obstacles que va trobar 
l’Albert no són un cas aïllat. La majoria de persones trans* que han participat directa o indirecta-
ment en el diagnòstic han passat pel mateix. Per part seva, l'associació Diverxia Menorca també 
relata nombrosos obstacles en l'acompanyament a persones trans* pel procés de canvi en la 
documentació. Aquestes situacions ens mostren les dificultats vinculades a la falta de formació 
i informació del funcionariat que elabora els tràmits. Aquestes mancances estan relacionades 
tant amb els canvis legals existents com amb la falta de sensibilització sobre diversitat sexual  
i de gènere en general i respecte a les necessitats de les persones trans* en particular. Són els 
drets de les persones trans* els que finalment paguen el preu de les mancances institucionals. 

Aquesta vulneració és més greu encara tenint en compte que la Llei Autonòmica del 2016 
obliga a facilitar aquestes qüestions i a donar un tracte no discriminatori i lliure de violències 
lgtbifòbiques al col·lectiu trans*. Aquests esdeveniments poden considerar-se violència institu-
cional, són dificultats relacionades amb la violència simbòlica i estructural de la invisibilització 
i la mancança de representació de les identitats trans*.  
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El Juan va buscar prèviament tota la informació per internet i va contactar amb una associació 
LGTBI de Palma, Ben Amics, que li va explicar tot el procés. Això i “ser una persona coneguda” 
en el Registre Civil de Maó, li va permetre dur a terme el tràmit i obtenir el canvi de nom en un 
temps de quatre mesos. El sexe no l’ha pogut canviar.  

“Jo vaig ser jo amb mi mateix i vaig anar amb el protocol davall es braç. I vaig dir, ‘Venc 
a fer açò amb açò i que m'ho sol·liciteu’, no tenien molta idea. Lo bo que sí que t'haig de 
dir és que com jo havia estat fent feina pels jutjats, me coneix tot déu. Llavors va venir una 
de les secretàries del jutjat número 1, ve i em diu, ‘Però què és que te passa?’, ‘perquè vull 
fer açò i no sé com, però digueu-m'ho perquè ho vull fer ja’. Em diuen, ‘No perquè açò 
han de fer s'aixecament de s'acta des de sa teva ciutat d'origen, allà l'han de regular, per 
un canvi en es nom del tom d'allà i han de venir aquí, es jutge l'ha de signar i una vegada 
que facin açò passa una circular a…que passa a Hisenda amb el canvi de nom i llavors ja 
pots anar a s'oficina des DNI i fer-te es DNI’. Joder. I res, va començar sa pel·lícula.”

Juan, 48 anys, Sant Lluis

La targeta sanitària ja la tenia canviada, però els papers del cotxe i el permís de conduir havien 
d'esperar al canvi en el DNI. Van ser mesos en què el Juan, així com la major part dels seus 
companys del diagnòstic, va portar part de la seva documentació al seu nom i una altra amb 
el nom antic. Fins i tot avui, uns documents porten el gènere femení i d’altres el masculí. Si bé 
en determinades situacions “ni s'adonen”, en unes altres, aquesta incongruència documental 
suposa un obstacle, com en la cerca de feina, la compra d'un vol, a una frontera, o per a de-
mostrar títols de formació reglada o universitària. La major part de persones col·laboradores 
han parlat sobre la por al rebuig i la vergonya que els provoquen aquestes situacions i com 
els dificulta la seva vida quotidiana. 
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Totes les persones participants han trobat diferents obstacles en l'accés al món laboral, tant 
per les dificultats legals comentades en l'apartat anterior, com per les conseqüències que el 
bullying escolar i el rebuig familiar han tingut en les seves trajectòries educatives i vitals, però 
sens dubte les participants que més dificultats han tingut en l'àmbit laboral són les tres dones 
trans*. Dues d'aquestes naturalitzades a l'estat espanyol, però havent migrat des d'altres països, 
en aquest cas, Llatinoamericans. 

Abans d'arribar a Menorca, tant la Diana com l’Aura van realitzar itineraris d'inserció laboral a 
Catalunya, en serveis destinats a donar suport a col·lectius en risc d'exclusió, una d'auxiliar de 
geriatria i l'altra d'atenció sociosanitària. Serveis que han format part dels suports que ambdues 
han necessitat en diferents moments de les seves vides per a poder sobreviure. 

La Diana, va fer el curs d'inserció molt jove i va treballar com a auxiliar en una residència a Ca-
talunya: “va haver-hi un temps que em vaig esclavitzar com a auxiliar de geriatria. Jo treballava 
en una residència amb persones amb discapacitat física i psíquica”. Li pagaven poc i treballava 
moltíssimes hores, amb la qual cosa, al cap de poc, va decidir mudar-se i trobar altres fórmules 
per a aconseguir els diners que necessitava per sobreviure. Va viure en diferents ciutats com 
Sevilla, Mallorca, Còrdova, Cadis fins que es va establir a Madrid. En els diferents llocs era 
“massatgista”. Algunes vegades treballava per compte propi, com a Sevilla on va muntar amb 
una amiga cis que feia els productes naturals, un tipus d’SPA  a la seva casa; unes altres en cases 
on treballava i vivia i, a canvi, es quedaven una comissió del que treia. Per ella és diferent ser 
“massatgista” que “prostituta”: : 

“El que passa és que jo a Andalusia vaig treballar de massatgista. Vaig transformar com 
un SPA en una casa. Llavors clar, hi anaven més homes, però també a vegades hi anaven 
parelles. Jo donava massatges perquè vaig fer un curs i sortien bé. Vaig fer feina amb 
totes ses de llei perquè sabia massatge, treballava amb olis essencials… Llavors en açò jo 
no li dic prostitució, li dic guanyar-se sa vida (…) i sa veritat és que m'ha anat millor com a 
massatgista que altres al·lotes que es publiquen venent es seu cos.”

Diana, 43 anys, Maó
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Ho diu així perquè no va haver de treballar al carrer, encara que dins dels serveis oferts es tro-
baran els sexuals. Aquest treball li va servir per a aconseguir autonomia personal i a més poder 
invertir en alguns tractaments estètics que li van donar suport en la seva transició corporal.  

“Era una feina. Era una feina que jo acabava amb la meva esquena feta pols, els meus 
ronyons açò i ses mans…Els dits així. Perquè és com estar en un SPA i llavors perquè sa 
veritat que era molt cansat.” 

Diana, 43 anys, Maó

De Sevilla se’n va anar a Mallorca darrera d'un amor que va conèixer a través d'internet. Van 
estar com a parella tres anys, no obstant això, la feina a la que es dedicava la Diana va suposar 
un conflicte entre ells. Ell no acceptava que treballés amb els massatges i segons relata la Dia-
na perquè a Mallorca “la majoria no anaven a un massatge sinó que anaven a una altra cosa”. 
Segons explica, “ens vam tornar una relació tòxica, on hi havia agressió i coses així” amb la qual 
cosa va haver de sortir fugint amb l'ajuda d'una amiga. Va tornar a Andalusia i va començar a 
recórrer diferents llocs per a veure si trobava un lloc en el qual treballar per una mica més de 
diners. Només tenia una maleta. “Mos tornam correvidas. Sa nostra vida la tenim a una bossa. 
Mos tornem maleteras. Nam un temps aquí, després a un altre costat” rera de les possibilitats 
d'aconseguir diners per a sobreviure. 

Va ser molt important per la Diana comptar amb el suport i l'acompanyament de la seva amiga, 
una dona cis que la va ajudar no sols a fer la transició sinó també a fugir de la seva relació violenta 
i a sentir-se acompanyada en aquesta ruta per aconseguir feina. Les dificultats i el cansament 
acumulat d'enfrontar-se a la precarietat econòmica van portar a la Diana a prendre la decisió 
de realitzar un canvi en la seva vida. En aquell moment, residia a Toledo, i va contactar amb el 
Samur Social (Servei Social d'Atenció Municipal a les Emergències Socials) i va demanar ajuda 
per a anar a un pis tutelat per a dones sense llar. No obstant això, la saturació del servei va 
portar la Diana a allotjar-se a la casa de la família d'una amiga, on ajudava amb les tasques de 
la casa a canvi de poder viure: “em vaig guanyar el sostre en aquesta casa amb es meu esforç.  
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Llavors aquí no vaig exercir la prostitució, però vaig treure amics amb ‘dret a roce’ que m'aju-
daven”. Aquesta va ser una estratègia que li va permetre sortir del carrer i del treball sexual, 
oferir relacions d'un altre tipus:

“Vaig posar un missatge, un text, dient que jo buscava un nòvio, afectuós, detallista, sol-
vent, i que si algú volia…em van cridar bastant. Llavors et juro que per jo va ser una altra 
cosa diferent, i amb els amants que tenia, tenia per a anar als meus metges, a les meves 
teràpies psicològiques, que mai me van faltar”.

Diana, 43 anys, Maó

Mentre vivia amb la família i sortia amb un noi que li pagava les seves despeses, va trobar un 
treball amb la Creu Blava per a tenir cura de persones majors, en el qual va estar sis mesos. Era 
autònoma i guanyava uns 700 €. Aquí els seus amants van passar a un segon pla. 

Poc després, a través d'un altre vincle a distància amb un home cisgènere menorquí, va decidir 
traslladar-se a l'illa. Conscient de totes les dificultats que havia tingut per a trobar feines dignes 
durant tots els anys anteriors, va anar directa a demanar suport als serveis socials, al SOIB i a 
Càritas. Volia establir-se, deixar de ser correvidas, tenir un treball “normal”. Mentre aconseguia 
alguna cosa, la seva nova parella l'ajudava a mantenir-se econòmicament. Finalment, a través 
del Centre Assessor de la Dona va aconseguir una feina com a zeladora en la Residència Ge-
riàtrica de Maó. 

La trajectòria laboral de la Diana mostra de manera clara la discriminació múltiple i les con-
seqüències de l'estigma que recauen sobre les dones trans*, com es travessa el racisme i com 
la identitat de gènere, la procedència geogràfica i la racialització condicionen de manera con-
tundent i particular no solament la possibilitat de canviar d'estatus socioeconòmic, sinó fins 
i tot la de la pròpia supervivència. Com diu la Diana, “ella no ha estat ximple”, ha desplegat 
recursos i capacitats pròpies per superar totes les dificultats i ha trobat maneres de viure. No 
obstant això, té clar el paper que han tinguts els diferents eixos de desigualtat social en tota 
aquesta trajectòria laboral. És a dir, té clara la injustícia estructural des de la qual s'ha configurat.
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L'exclusió de l'àmbit laboral, les violències sexuals patides, la precarietat econòmica, les 
dificultats per a trobar habitatge i altres situacions de vulnerabilitat, han impactat de manera 
fonamental en la seva salut. Actualment la Diana té una baixa mèdica per depressió, ha patit 
episodis greus d'autolesió i intents de suïcidi. L'estat d'alerta sanitària i les restriccions que el 
Govern va posar per a la prevenció de la propagació del Covid-19, no la van ajudar gens per 
superar tot això. Continua vivint amb el que va ser la seva parella i la va ajudar a establir-se fa 
un any i mig ja a Menorca, ara només són amics i es recolzen en la quotidianitat. 

L’Aura va arribar a Menorca en el 2009 i sempre ha tingut dificultats per a poder sostenir-se 
econòmicament. Com diu ella:

“Anava justeta la cosa, sí. Fins i tot havia hagut d'anar al Freginal a vendre coses que em 
trobava en les escombraries que estaven bé. Anava els diumenges al matí, així em treia 
quatre duros i també tirava les cartes.”

Aura, 66 anys, Es Mercadal

La renda mínima d'inserció (RMI) que cobrava no bastava per a arribar a final de mes, així que 
a més anava a Càritas a recollir menjar i a fer voluntariat. Mentre cobrava la RMI va actualitzar 
el curs d'inserció que va fer a Barcelona d'atenció sociosanitària. Aquí a Menorca no li servia. 
Després d'estar cobrant durant anys la prestació, va aconseguir feina a través del Consell Insu-
lar en el geriàtric de Maó, i gràcies a això, quan vam començar amb el diagnòstic, recentment 
havia aconseguit tramitar la seva jubilació. La feina d'aquests dos últims anys li ha permès llogar 
una petita i humil planta baixa a Es Mercadal, però comenta l’Aura que no ha estat fàcil trobar 
un lloc i que en alguns habitatges de lloguer ha sigut rebutjada per ser una dona trans*. Ara, 
com comentàvem, s'identifica com a ambigua i la seva expressió de gènere és més neutra, no 
obstant això, en el seu DNI té el nom i el gènere femení. 

Explica l’Aura que en el geriàtric va tenir bastants problemes. Si bé no ho anomena directament 
com a transfòbia, podríem afirmar que sí que n'hi va haver. A l’Aura l'obligaven a canviar-se en el 
vestuari d'homes, malgrat tenir el DNI canviat, cosa que no va passar amb la Diana, que també 
s'identifica com a dona trans*. És difícil afirmar contundentment un únic motiu que provoqués 
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aquesta situació, no obstant això, és clar que l'ambigüitat en l'expressió de gènere de l’Aura 
va tenir un paper important. Més enllà de les relacions interpersonals en l'àmbit laboral i fins i 
tot del millor o pitjor desenvolupament de la feina, qüestions que aquí no són rellevants, era 
més acceptada la Diana, que té una expressió ubicable i comprensible dins del marc binari 
de gènere que l’Aura, que s'expressa des de l'ambigüitat. Respecte això i a altres problemes 
relacionats amb l'accés a l'habitatge, quan li pregunto a l’Aura si creu que aquestes situacions 
tenen a veure amb la transfòbia, em comenta:

“Sí, jo crec que sí, inconscientment sí. No donava la talla molt femenina i a damunt amb un cos 
molt molt masculí. Llavors, clar, els feia ‘ballar la padrina'32”. 

Són vivències totalment diferents perquè estan travessades per eixos de desigualtat social 
diferents, però al cap i a la fi ambdues van patir discriminació múltiple. La Diana va viure 
transfòbia, masclisme i racisme. L’Aura va viure transfòbia, masclisme i classisme. Ambdues van 
ser rebutjades en diferents situacions per identificar-se com a trans* i per viure experiències 
travessades per altres determinants socials que van aguditzar les dificultats, les violències i la 
discriminació experimentada. I, ambdues, en l'àmbit laboral, van patir la transfòbia estructural 
i fins i tot la discriminació directa i visible en determinats contextos. 

La Myriam no ha treballat a Menorca més que per a l'empresa familiar del seu marit i des de 
casa, durant el primer any que va ser aquí. Era una empresa de bijuteria. Després ha treballat a 
casa, sostenint al seu marit i encarregant-se de totes les tasques de cura, neteja, cuina i suport 
emocional. Ha estat mestressa de casa i ho reivindica com un treball no valorat socialment pel 
masclisme. La Myriam ha tingut el paper que moltes dones cis heterosexuals casades tenen i l'ha 
reproduït en la seva totalitat. Actualment, als seus 44 anys, sent la necessitat de ser independent 
econòmicament i de posar una mica de distància amb el seu marit, però no és fàcil trobar feina 
perquè porta molts anys fent treballs reproductius i de cures a la casa, no té un currículum que 
es valori socialment. A més té una lesió important a l'esquena, per això està intentant tramitar 
el certificat de discapacitat, però no per a cobrar una pensió, sinó com a estratègia per poder 
accedir a empreses que vulguin la bonificació per contractació de persones discapacitades. 

32 Expressió col·loquial utilitzada en català per a fer referència a generar confusió, embogir.
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Aquest és un tràmit que s'ha quedat parat per la pandèmia, i a la Myriam li urgeix, perquè té 
un contacte que vol contractar-la com a auxiliar administrativa en un taller mecànic. Si bé la 
Myriam no ha viscut les mateixes violències que la Diana, per les condicions diferents en les 
quals va arribar a l'illa i per l'estabilitat del vincle amb el seu marit, també ha viscut violències, 
en aquest cas, masclistes. Ella no perd l'energia ni l'esperança, però la seva situació actual és 
molt delicada, perquè les possibilitats i recursos de l'entorn per a dones trans* són molt limi-
tades i el seu pilar fonamental és el seu marit. Què passaria si Myriam volgués divorciar-se? A 
on podria anar a demanar suport? 

La cisheteronormativitat i el masclisme estructural es fan obvis en els relats de l’Aura, la Myriam 
i la Diana, i si bé en els relats dels col·laboradors que s'identifiquen com a nois o homes trans* 
també podem identificar la transfòbia en les experiències concretes, les dificultats que es tro-
ben, són diferents. 

El Juan va arribar a Menorca ja amb un contracte de feina i ocupant un càrrec alt en la seva 
empresa. Càrrec al qual havia arribat després d'anys de treballar amb la mateixa empresa, i quan 
encara s'identificava com a dona cis i lesbiana. Quan parla del seu treball ho fa amb passió, 
li agrada encara que li ocupi la major part de la seva vida. Gràcies a les relacions horitzontals 
que ha establert amb el seu equip, al qual coordina, explica orgullós que en el moment que va 
plantejar la seva transició va tenir una bona recepció, i no considera que sigui simplement pel 
càrrec de poder que ocupava. No obstant això, quan comencem a aprofundir una mica més en 
l'entrevista, explica una anècdota amb una persona que no treballava per a la mateixa empresa, 
però sí en la mateixa institució, amb la qual va tenir greus conflictes perquè li feia acusacions 
sense cap justificació que posaven en qüestió la seva feina. Aquest sense sentit, sense argu-
ments, ens portava a la conclusió que efectivament es tractava de transfòbia, fins i tot narra 
el Juan que segurament també estava tenyit de lesbofòbia perquè si bé ha transitat fa poc, ja 
ocupava una posició masculina i tenia una expressió de gènere masculina. Aquest conflicte va 
escalar fins al punt d'haver de plantejar-lo a la direcció de la institució on treballaven tots dos, 
que es va posicionar davant aquesta mena d'actituds i acusacions i va convidar a l'altra part 
del conflicte a prendre's un descans laboral mitjançant una baixa mèdica. Per al Juan aquest 
posicionament de la direcció va suposar un gran alleujament en la seva quotidianitat, ara bé, 
és realment una solució institucional correcta i suficient davant un problema de transfòbia? 
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Seguint la Llei autonòmica aprovada anys abans d'aquest esdeveniment, en el 2016, aquests 
actes són sancionables.  

El José comenta que no ha tingut problemes per a trobar feina, però ho relaciona amb haver 
començat la seva trajectòria laboral com a dona cis. No obstant això, està fent la seva transició 
en el geriàtric on treballa com a ajudant de cuina, i no ha tingut problemes, sinó tot el contrari. 
Si bé considera que en un lloc així no es poden permetre mostrar algun tipus de rebuig per la 
seva decisió, també valora molt positivament que fins i tot els més “tancats de ment” s'ho han 
pres bé. No confia del tot que ho entenguin i acceptin realment però el “cara a la galeria”, tal 
com ho nomena, funciona perquè li facilita la quotidianitat. La sortida de l'armari en el lloc de 
treball la recorda amb por però fàcil. Li ho va anar comentant a lxs sevxs companyxs i va tenir 
bones reaccions, la qual cosa el va apoderar per a comentar-li a la directora, que de seguida 
va acceptar que canviés de vestuaris i nomenar-lo en masculí. Segons explica, se sent fins i tot 
millor tractat que abans.  

“Me continuen tractant igual. Me sent fins i tot més acollit, saps? Sa veritat que sí. Jo 
què sé, entr a sa cuina i me diuen “Ai els huevecillos de oro!”, que saben que no en tinc. 
Aquestes coses, saps?”.

José, 19 anys, Ciutadella

L’Albert i l’Àlex també senten que han tingut sort en l'àmbit laboral. L’Albert només ha tingut 
feines puntuals, però no ha rebut ni lesbofòbia ni transfòbia explícites. Com que treballa de 
socorrista, a vegades rep mirades estranyes perquè porta un top que li oculta el pit, però ningú 
li fa comentaris explícits i ell ja ha desenvolupat les seves estratègies perquè no se li noti tant. 
Assaja certes postures que fan que la samarreta es quedi més folgada. Si bé són estratègies 
que li permeten sortejar les mirades d'estranyament i la por que li genera el que hi hagi certs 
comentaris, també està cansat d'haver de posar-les en pràctica diàriament, per això desitja 
realitzar-se una mastectomia. No se sent a gust amb els seus pits. El rebuig corporal que sent 
no podríem solament vincular-lo amb la seva identificació com a persona trans* perquè hi ha 
altres persones trans* que no el senten. Sinó que té molt a veure amb les violències i micro-
violències quotidianes. 

.4



108

4
Les mirades d’estrayesa, interrogants en silenci, acaben foradant la subjectivitat i impreg-
nant la relació amb el propi cos. No és possible separar el desig o la necessitat individual 
de les pressiones socials i les reacciones col·lectives que detonen en el camp social la 
imatge d’un home amb pits. La falta de referents positius i de representacions socials 
accessibles –l’invisibilització de la trasnmasculinitat en aquest context és absoluta– és una 
violència estructural que imposibilita la transformació dels imaginaris de gènere cishete-
ronormatius. Fins que no existeixi en el sentit comú generalitzat la possibilitat d’existència 
d’homes amb pits i que aquesta no estigui tenyida d’estigma, seguiran donant-se reaccions, 
més o menys directes, interrogants, més o menys silenciosos, que en lloc de dirigir-se a la 
transfòbia, s’adrecin i responsabilitzin a les pròpies persones trans*. 

L’Àlex ja fa anys que és independent treballant a l'hostaleria, i si bé ha tingut sort i ha estat 
acceptat com a dona cis, en el moment de la transició, ell mateix va decidir canviar de feina 
per a evitar les possibles reaccions transfòbiques que tenia por de trobar-se. 

El Teo encara no ha cercat feina, és molt jove, just comença a plantejar-se aquesta possibilitat 
per a tenir certa independència de la seva mare, que no està molt d'acord amb la transició que 
desitja realitzar. Malgrat que ja faci uns mesos que és major d'edat, la dependència econòmica 
és un factor clau a l'hora de decidir els passos a seguir en la seva transició, perquè la condiciona 
i sincronitza amb el procés d'acceptació de la seva mare, que no està sent del tot senzill. 

La Sònia i la Berta, no han tingut problemes per a trobar feines relacionats amb la transfòbia, però 
ambduxs, s'expressen des de certa neutralitat genèrica i no s'identifiquen en l'àmbit social amb 
la no binarietat en concret, ni amb la identitat trans* en general. Com dèiem, la Sònia s'identifica 
com a lesbiana i s'expressa des de la masculinitat femenina i la Berta procura no utilitzar etique-
tes, però és conscient que és mirada com una dona cis. Ambduxs, en el terreny laboral, com en 
els anteriors, han gaudit de certs privilegis cisgènere, i no han viscut explícitament la transfòbia. 
No obstant això, la Sònia, que treballa en un institut, viu amb molta preocupació la falta de 
motivació individual del professorat per a incorporar una mirada feminista i des de la diversitat 
sexo-afectiva, així com per a detectar les possibles violències masclistes i lgtbifòbiques que veu 
diàriament al pati i a les aules. És per això que forma part de la comissió de coeducació i fa tot 
el possible per a proposar i buscar maneres de finançar sessions grupals per a treballar aquestes 

.4



109

4
qüestions amb el professorat i l'alumnat. L'institut no compta amb recursos propis per a això.  

És necessari recalcar que encara que la Sònia i la Berta gaudeixin de privilegis cisgènere, podem 
llegir entre línies en els seus relats dues qüestions en les quals no podrem aprofundir, però que 
val la pena apuntar. La primera té a veure amb la identificació amb allò no binari. La segona 
amb el tema de la classe social. 

Respecte a la primera no podem obviar que existeix una injustícia estructural que té a veure amb 
la cisheteronormativitat i amb el masclisme que construeixen dues categories, rols de gènere, 
estereotips i expectatives socials, excloents l’una de l'altra i jerarquitzades. O s'és home o s'és 
dona, les experiències que habiten els intermedis són llegides com a confusió i aquesta confusió 
és adjudicada a les persones no binàries i interpretada moltes vegades des de la infantilització 
i la invisibilització. El no binarisme encara és una forma d'identificació que no troba cap mena 
de ressonància en el camp social, i que és viscuda en la majoria de casos des del silenci per a 
evitar les conseqüències que la seva incomprensió social genera. Això il·lustra quant d’arrelada 
està la cisgeneritat i el binarisme de gènere, així com el llarg camí que queda per recórrer, fins 
i tot en l'àmbit d’allò simbòlic, fins que sigui compresa i reconeguda social i legalment. 

Respecte a la qüestió de la classe social, és necessari apuntar que travessa totes les experiències 
de les persones col·laboradores d'aquest diagnòstic condicionant-les de manera fonamental. 
Les possibilitats de mobilitat social que tenen les persones trans* en general són molt reduïdes 
a causa de tots els factors que estem detectant i mostrant en aquest informe, no obstant això 
quan hi ha un estatus socioeconòmic determinat de partida, que pot venir del context familiar 
i social d'origen, existeixen més possibilitats de tenir existències que si bé estaran travessades 
per la transfòbia en particular i la lgtbifòbia i el masclisme en general, es veuran afectades de 
formes menys radicals. 

De tots aquests relats podem concloure que la transfòbia i el masclisme estructurals obsta-
culitzen radicalment l'accés al món laboral de les dones trans* així mateix redueixen les seves 
possibilitats a professions relacionades amb la cura i infravalorades socialment. Els relats de 
vida de les dones trans* que han participat del diagnòstic a més il·lustren com el masclisme i 
els estereotips de gènere que fomenta afecten els seus horitzons de possibilitat i com la figura 
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masculina continua tenint un paper fonamental com a proveïdora de recursos econòmics. Si bé 
recolzar-se en la mateixa o exercir el treball sexual són estratègies legítimes de supervivència, 
tenint en compte aquest context que manté rígides estructures socials cisheteronormatives, és 
necessari assenyalar com aquesta jerarquia social les converteix pràcticament en les úniques 
possibilitats viables per a cobrir les seves necessitats bàsiques. Les problemàtiques en l'àmbit 
laboral que han viscut les persones transmasculines són majoritàriament conseqüència de les 
seqüeles de l'assetjament escolar lgtbifòbic i altres rebutjos socials causats per la transfòbia. 
Si bé les seves possibilitats d'accés es veuen impactades per la por al rebuig i la vergonya, així 
com per l'abandó dels estudis, sembla que en les generacions més joves troben contextos 
laborals més sensibles o disposats a respectar.
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L'àmbit de salut, així com el legal, tenen especial rellevància per a algunes persones trans*. 
En aquest diagnòstic només dos de lxs colaboradorxs no el necessiten per a atenció a la salut 
transicional, encara que sí per a l'atenció integral, com la resta de persones. 

En aquest apartat li donem èmfasi en allò relatiu a la salut transicional, és a dir, als seguiments 
i tractaments que tenen relació amb la transició de gènere i amb les necessitats trans*-espe-
cífiques, encara que cal assenyalar que seria necessari fer un diagnòstic que abordés aquest 
àmbit de manera exhaustiva perquè no només l'atenció a la salut transicional es veu afectada 
per la transfòbia i les violències lgtbifòbiques, sinó també l'atenció a la salut pel que fa a altres 
problemàtiques. Aquí també intentarem assenyalar algunes puntuals, en les quals creiem que 
s'hauria d'aprofundir. 

Com comentàvem en el tercer capítol, a les Illes Balears comptem amb un protocol de salut 
trans* i amb el projecte en procés de la Consulta de Salut Sexual, no obstant això, els relats de 
les persones col·laboradores d'aquest diagnòstic, com veurem a continuació, mostren algunes 
deficiències en la seva implementació i les necessitats que encara estan per cobrir. 

El projecte en procés de la CSS, malgrat no estar en ple funcionament, està intentant realitzar 
un seguiment a la correcta implementació del protocol i derivar a la Consulta de Gènere de 
Son Espases aquells casos en els quals es requereix consulta psicològica especialitzada. No 
obstant això, el fre que se li ha posat a la seva institucionalització i implementació, que entre 
altres qüestions té a veure amb la crisi sanitària provocada pel Covid-19, limita i dificulta en 
gran part la tasca de la ginecòloga que l'implementa, la qual es veu sobrepassada en les seves 
funcions i donant-li importància a aquesta qüestió perquè a nivell personal la troba prioritària.  

Dos endocrinòlogues i  un metge de capçalera que atenen tres de les persones col·laboradores 
han sigut les que han derivat a la CSS als seus pacients, no obstant això cinc de la resta de co-
laboradorxs no han estat informats/des de la seva existència dins de l'àmbit de salut, sinó que 
han sabut de la seva existència per Diverxia Menorca o Ben Amics i han sol·licitat ells mateixos 
la consulta. La Sònia i la Berta no ho necessiten, l’Àlex viu fora.  
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El treball realitzat per la ginecòloga que implementa la CSS ha consistit en l'atenció ginecolò-
gica, un assessorament inicial i la derivació a altres professionals de la salut com la psicòloga 
de la Consulta de Gènere de Mallorca, o els i les endocrines de l'illa. Coincideixen lxs cinc 
colaboradorxs que han passat per la CSS de Menorca que el tracte és sensible i respectuós i 
que han obtingut informació que no havien aconseguit en altres llocs. Dels cinc, una persona 
ha estat assessorada via telefònica per la Consulta de Gènere de Mallorca, una menor trans* 
ha anat presencialment, i un altre, l’Albert, ha estat mesos esperant la seva trucada sense 
aconseguir rebre-la de moment. 

De fet l’Albert és el que ha tingut una de les experiències més complicades en relació amb 
la salut transicional en la seguretat social menorquina. Ell va seguir la ruta establerta, en un 
principi, pel protocol, encara sense ser conscient d'això. Va anar al seu metge de capçalera, va 
explicar la seva situació i va sol·licitar ser derivat a endocrinologia. “Vaig anar i li vaig dir ‘mira 
jo me sent així’. Li vaig explicar què era, perquè no en tenia ni idea. (…) ‘Jo me sent aixines i 
voldria una visita amb s'endocrí’ i, ‘per què?’ ‘Bé, vull començar es tractament amb hormones’. 
I ‘val, te posaré aquest motiu’ i me va posar un altre motiu diferent, però bonu, és igual…” 
m’explica l’Albert resignat. 

Indagant una mica més en aquesta experiència, em diu que el motiu que va posar va ser: 
“ovaris poliquístics, requereix cirurgia de canvi de gènere”, cosa que ell no havia sol·licitat  
i explica que la metgessa “es va apurar i tot”. Dos mesos després va ser la seva visita endocri-
nològica a Maó ja que al municipi on resideix no hi havia consultes en aquell moment. La seva 
experiència a endocrinologia tampoc va ser satisfactòria. Va estar explicant-li a l'endocrina la 
situació i les seves necessitats i si bé semblava que estava al corrent de què significava el trac-
tament hormonal en persones transmasculines i el va informar de les possibles conseqüències 
i de com s'havia de procedir, el va derivar a psicologia per a comprovar que realment no era 
un episodi passatger. “Per estar segurs”, va dir concretament. Volia un informe clínic i l’Albert 
“tot despistat vaig dir que sí”.
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Després d'aquest esdeveniment, parlant amb el seu amic trans* menorquí que viu en una altra 
ciutat d'Espanya, va caure en què aquest pas no forma part del protocol i de fet posa en qüestió 
l'autodeterminació de gènere que el protocol promou i que la Llei Balear proposa. Allò que 
crida l’atenció d'aquesta situació és que la metgessa coneixia el protocol, perquè quan l’Albert 
li va preguntar sobre les possibles afectacions en la seva capacitat reproductiva el va derivar a 
la CSS: “Allà t'ho explicaran millor”. Una vegada va anar a la CSS, la ginecòloga el va informar 
i el va derivar amb la psicòloga de la Consulta de Gènere de Mallorca, qui s'havia de posar 
en contacte amb ell mesos enrere i encara no ho ha fet. La ginecòloga de la CSS menorquina 
li va explicar que podia congelar òvuls en cas que volgués, però que això ho feien a Palma i 
que de moment, tenint en compte el moment incipient del seu tractament, no hi havia pressa.
 
Que l'atenció psicològica especialitzada en tema trans* sigui a Palma, així com altres qüestions 
com l'extracció d'òvuls, ja de per si mateix és un obstacle, per molt que, en cas de necessitat 
de ser presencial, es cobreixi el cost dels bitllets d'avió. No tothom compta amb els recursos 
per avançar el cost dels bitllets, ni amb el temps per a traslladar-se fins allà. 

El Juan tampoc ha tingut bones experiències a la seguretat social. No sent que es comprenguin 
certes urgències que poden viure les persones trans* que no es troben a gust amb la seva cor-
poralitat. Els temps d'espera, les contingències de la seguretat social, la falta d'informació 
de lxs professionals que l’han tractat, li han fet perdre la paciència, i com que disposa de les 
possibilitats econòmiques, ha contractat una assegurança privada. Encara que no està d'acord 
en estar pagant la seguretat social a través del seu salari i l’assegurança, al mateix temps,  
comenta “no puc estar-me quatre mesos fins que l'endocrina es decideixi a donar-me cita per  
a veure una analítica. Si em portes un control, porta-me'l, però no em tinguis tres mesos i mig 
sense saber què haig de fer. Què faig? Segueixo la pauta? Però si damunt dius, ‘val, seguiré 
amb el mateix fins que ella em vegi’, però a tu se t'acaba la quantitat de la testosterona, ella 
ho ha de activar. Si ella no ho activa no pots sol·licitar-la”. Respecte a la seva relació amb la 
ginecòloga de la CSS explica: 

“Jo a l'única que salv de la seguretat social és a [nom de la ginecòloga]. És a la uniquita, 
perquè és l'única a la qual li pots explicar qualsevol cosa i t'ajuda encara que no sigui ni el 
que li toca. Perquè la pobra truca i es mou i intenta solucionar-t'ho. Però els endocrins que 
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hi ha aquí, madre del amor hermoso, és una cosa…deixen molt a desitjar. Jo no sé perquè 
és, si és que no tenen informació o perquè no els dóna la gana d'informar-se tampoc.”

Juan, 48 anys, Sant Lluis

De fet quan ha tingut algun problema amb l'endocrinòloga, ha anat a la ginecòloga, però entén 
que aquesta no és la ruta institucional i que és necessari que s'implementi de manera correcta 
el protocol. Si bé aquest instrument estableix que tots els professionals que poden atendre 
les persones trans* han d'estar formats, sensibilitzats i al corrent d'aquest, el Juan va ser qui 
va haver de “portar-lo sota el braç” amb el metge de capçalera i amb l'endocrí i té clar què és 
el que ha fallat en el seu intent de procés per la seguretat social:  “Però a veure, si se suposa 
que tu, una vegada que comences amb el tractament, lo necessari és que immediatament ja 
comencis també amb el tractament amb la psicòloga. Encara que sigui només per a emplenar 
l’expedient. Ha d'anar de la mà. És a dir, jo et puc dir que estic des del trenta d'agost de l'any 
passat i jo no he vist a una psicòloga si no ha estat pagant. I el punt trans*[així nomenen a la 
CSS] perquè s'ha obert ara fa poc, i tampoc compta amb una psicòloga a Menorca.” 

“El protocol et diu que has de tenir assessorament psicològic des del primer dia. On està? 
(…) A mi no m'han donat la informació dels pros, ni dels contres d'operar-me del pit, ni 
tan sols m'han ofert informació de si vull buidar-me o no vull buidar-me. Jo tot el que sé, 
ho sé perquè vas investigant i tal. Que pot ser cert o no. Li vas preguntant a altres nois 
trans*, informant-nos.”

 
Juan, 48 anys, Sant Lluis

És clar que no pot recaure sobre les persones trans* la responsabilitat de la seva correcta im-
plementació, però tampoc el protocol pot pretendre atendre necessitats trans*-específiques 
des de Palma, perquè és assumir que totes les persones trans* compten amb la possibilitat 
d'anar-hi, sense tenir en compte les diferents i complexes situacions i experiències de vida que 
tenen ja no sols per identificar-se com a trans*, sinó també des d'un punt de vista interseccional. 
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El Juan explica que quan es va plantejar la possibilitat de realitzar la mastectomia per la segu-
retat social, però li van dir que era una llista d'espera mínima de 2 anys, va decidir realitzar-se 
la cirurgia per la medicina privada, amb la mateixa doctora, però sense cap mena de requisit. 

A causa de la descentralització de l'atenció a les persones trans* que preveu el protocol, les 
experiències de les persones col·laboradores han estat diverses, perquè si bé que tots lxs 
professionals sanitaris estiguin formats, informats i sensibilitzats i que coneguin el protocol i el 
sàpiguen implementar és absolutament necessari, la realitat és que no està passant i que les que 
estan vivint les conseqüències d'això són les persones trans*. És per això que totes reclamen 
un punt d'atenció trans*-específica a Menorca que cobreixi les necessitats d'assessorament, 
psicològiques, endocrines i quirúrgiques que algunes persones trans* necessiten. 

El José ha tingut una bona experiència. Ell ja fa anys que va a la psicòloga per la seguretat social 
que li fa un seguiment des que va tenir problemes escolars. Quan va decidir començar amb la 
transició li ho va comentar a ella, que va ser qui li va donar suport i el animar perquè li expliqués 
a la seva mare i a la seva metgessa de capçalera. Aquesta sembla que estava informada, que 
ho va rebre sensible i respectuosament i que va començar a donar-li alguna informació, a més 
de derivar-lo amb una endocrina que també sabia el que implicava tot el procés de transició. 
Va ser aquesta última que el va derivar a la CSS perquè l'informessin sobre la possibilitat de 
congelar òvuls. Una vegada en la CSS, la ginecòloga el va posar en contacte amb la Consulta de 
Gènere de Palma. És curiós que no fos fins a aquesta última trucada telefònica amb la CDG que 
el José tingués accés a la informació sobre la possibilitat de canviar la seva targeta sanitària. 

Si bé va funcionar de manera correcta el protocol, per què informació tan bàsica com el canvi 
de nom i gènere a la targeta sanitària no està a l'accés de la població trans*? Perquè no forma 
part de la cartelleria de les sales d'espera o dels espais administratius dels hospitals? 

La Diana explicava les males experiències que va haver de passar abans de tenir la targeta 
canviada. La Myriam fins i tot, va arribar a tenir problemes amb l'atenció telefònica, ja que més 
d'una vegada les persones administratives que avisen de les cites l'han mal generitzat i han 
insistit a saber perquè tenia “veu d'home” sense pensar que potser era una dona trans*. 
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“Llavors han de tenir un llenguatge neutre. Perquè una vegada, i no fa molt, fa un any 
seria, quan vaig tenir una discussió amb una persona que em va tractar de ‘senyor’. I li vaig 
dir ‘sap el que és una dona trans*, una persona trans*?’ I es va posar a discutir amb mi, 
‘sí però jo què sé, que no sé què, i tal i com’. És a dir, ni tan sols dir ‘disculpi, perdoni...’”

Myriam, 44 anys

Els comentaris que la Myriam i l’Aura han rebut en les consultes de psicòlogues, psiquiatres, 
dietistes i altres especialitats de la seguretat social sens dubte tenen relació amb la transfòbia. 
La Myriam va realitzar tant el seu canvi de nom i gènere del DNI com la seva transició mè-
dica anys abans de la Llei Balear del 2016. Sempre explica que va haver d’anar explicant als 
metges com fer-ho tot. Quan havia de presentar el certificat diagnòstic pel canvi de nom i de 
sexe, seguint els requisits de la Llei Estatal d'Identitat de Gènere del 2007, va haver d'anar a 
un psiquiatre que no estava informat de les necessitats trans*-específiques, però a més conta 
que “l'home tenia una actitud una mica estranya...i jo la seva cara la tenia als pits, saps? no la 
tenia aquí [s'assenyala la cara]. Però jo necessitava l'informe”. La Myriam va haver de passar a 
l'àmbit mèdic tot un procés estigmatitzant i patologitzant, a més de masclista, com podem 
veure en l'experiència amb el psiquiatre, per a poder canviar el seu nom i gènere al DNI i per 
a poder accedir a la cirurgia de reafirmació sexual. Ella té molt clar que les persones trans* “ni 
estem malaltes, ni som extraterrestres” però també que si no compten amb recursos econò-
mics per cobrir aquestes necessitats per la sanitat privada, “cal passar pel tub”. Ella va utilitzar 
estratègicament el diagnòstic per a poder exercir el seu dret a l'autodeterminació de gène-
re. Actualment amb la Llei Balear, aquestes situacions han disminuït, no obstant això, encara 
continua vigent la Llei del 2007, amb la qual cosa es continua reproduint la patologització i 
l'estigmatització que ella va viure.  

Més recentment, La Myriam va ser derivada a psicologia. En els últims mesos ha tingut un canvi 
anímic important a causa de diversos factors, però entre ells les dificultats econòmiques i familiars, 
i certs problemes ginecològics que té arran de l'operació que es va realitzar i altres problemes 
físics derivats d'una lesió a l'esquena que li provoca molt dolor. Tot això la té en un moment de 
sensibilitat extrema. Per aquests problemes va ser derivada des de ginecologia a atenció psi-
cològica a la seguretat social. La Myriam relata aquesta experiència recent de la següent forma: 
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“Vaig, consult amb ella, i entre lo que va anotant, perquè va anotant coses puntuals, etc, 
etc, posa que tenc un problema de dissociació amb tot lo que m'ha passat a sa meva 
vida, per ses violències que he tingut, i lògicament, es meu cap ha d'estar fraccionat per a 
poder assimilar tot lo que he passat. Llavors jo arrib a ella per mitjà de sa ginecòloga. He 
passat per una cirurgia de reassignació de sexe, perquè tenc una vaginoplàstia feta i haig 
de dilatar-me. Però sa vagina se’m contreu, la qual cosa pot tenir també una dona: vagi-
nisme. Llavors sa causa que pot veure la ginecòloga és que, pels problemes de violència 
que he passat en sa meva vida, sa vagina se'm contreu. I sa primera conclusió que treu la 
psicòloga és que jo tinc un rebuig a sa meva vagina, producte de sa meva transsexualitat. 
(…) massa tard perquè em diguin això, no? Quan ja tinc una cirurgia feta? És... i que no és 
realment... és a dir, si tu veus una persona que ha passat per uns abusos sistemàtics, que 
li han causat un trauma i que tu assumeixis que té un problema amb sa transsexualitat, 
és a dir...(…) No, véns aquí, i el teu problema no és que t'hagin violat sistemàticament...
el problema és que ets trans*.”

Myriam, 44 anys

La psicòloga no va poder veure més enllà del sistema cisheteronormatiu de gènere, que, com 
dèiem, configura el nostre sentit comú. Per a ella la Myriam era només una persona trans*, amb 
la qual cosa, qualsevol problemàtica que presentés, estaria relacionada amb la transsexualitat. 
La Myriam té clar que això és transfòbia, que una psicòloga que no pot detectar les seqüeles 
de les violències viscudes i tractar-les com a tal, és una psicòloga que no està ni informada, ni 
formada, molt menys sensibilitzada. L'exercici d'individualització i responsabilització que va  
fer la psicòloga, més o menys conscientment, és, definitivament, un exercici que reprodueix i 
perpetua una forma estigmatitzada i patologitzant d'entendre les experiències trans* en ge-
neral, i a les dones trans*, en particular. És una manera d'objectivar i per tant simplificar la seva 
existència al mer fet de ser trans*. El correlat d'aquest exercici d'objectivació en el terreny dels 
drets és la dificultat sistemàtica a ser tractades com a subjectes amb drets. No és d'estranyar 
que quan li pregunto a la Myriam sobre el que creu que es necessita millorar en l'àmbit de 
salut, entre altres coses, digui l'empatia: “Necessitem empatia. Tenim una crisi pandèmica 
molt important i tothom està molt nerviós i necessitem empatia amb ses persones. Cada cas 
és una cosa individual. Cal entendre a ses persones com a éssers humans que són. I un poc 
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d'humanitat a cada persona no els vindria malament, saps? No som números, no som xifres. I 
això, a vegades, se'ls oblida”.

L’Aura també va parlar de la falta d'empatia el dia que reflexionàvem sobre l'àmbit de salut. 
Primer per part de les persones que atenen en l’administració, perquè malgrat tenir el seu 
nom canviat al DNI i a la targeta sanitària, explica que insisteixen a nomenar-la en masculí. No 
obstant això no és el que més li ha fet sentir aquesta mancança. Ella va començar el seu tracta-
ment hormonal abans d'arribar a Menorca, a Màlaga, el 2002 però el va seguir fins al 2019, amb 
un endocrí de la seguretat social de l'illa. Amb els anys es va anar adonant que hagués estat 
millor fer exercici i cuidar-se paral·lelament a rebre el tractament i que els efectes secundaris 
de la medicació se li anaven acumulant en el cos i en el seu estat d'ànim. Amb la intenció de 
cuidar-se més a nivell de salut, va deixar les hormones i va començar un procés per a sentir-se 
bé amb ella mateixa. 

“I clar, el metabolisme a partir d'uns anys es va “envoluminant” [sic], lo qual també m'ha 
ajudat a prendre la determinació de l'ambigüitat perquè no em veig suficient femenina. I 
clar, una cosa que també és molt important que vaig descobrir en l'àmbit femení, és que 
també t'has d’agradar a tu i llavors he hagut de ser molt tolerant amb mi mateixa i és com 
un personatge que estic vivint més a gust i m'estic cuidant més a nivell salut. Estic portant 
un règim bastant més purificador.”

Aura, 66 anys, Es Mercadal
 
Com comentàvem en el primer apartat d'aquest capítol, per l’Aura amb els anys han canviat les 
prioritats respecte a les expectatives socials que identificant-se com a dona trans* requeien 
sobre ella i ella perseguia amb la finalitat de ser acceptada, valorada i desitjada. Això li ha 
suposat un procés en el qual ella mateixa ha hagut de desconstruir els ideals de bellesa i de 
gènere i la identificació amb l'ambigüitat, com ella ho anomena, li ha servit com a estratègia. 
Tanmateix això és alguna cosa per la qual no s'ha sentit gens recolzada a la seguretat social, 
sobretot amb l'endocrí i amb el dietista. De l'endocrí comenta:
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“Li havia d'explicar gairebé tot. Era una persona molt poc sensible. (…) Potser una bellís-
sima persona però poc sensible. Només es fixava en l'exterior. (…) Tot era massa corporal, 
que si ‘has de perdre més quilos, no menjar tant, t'enviaré a un dietista…"

Aura, 66 anys, Es Mercadal

Després d'obrir-li fins i tot una reclamació per no sentir-se atesa en condicions, al final l’Aura 
va desistir, però va seguir amb una dietista amb la qual comenta que era molt costós parlar de 
les seves necessitats i la seva manera d'entendre-les. L’Aura conclou afirmant que no ha sentit 
“suport sanitari segons les seves necessitats i creences” i que creu que l'atenció segueix “molt 
igual“. "Alguna cosa s'ha modificat, alguna cosa s'ha ‘elastitzat’ [sic] però sento que hi ha una 
base bastant rígida i bastant parada (…) jo crec que haurien de rebre formació de les pròpies 
persones trans*. És a dir, que hi hagi relacions de convivència. Que no es quedi tot en la distàn-
cia patriarcal i qui té la raó és l'autoritat. Sinó que tots tenim la nostra raó i s'ha de respectar”.

Acabem aquest apartat de l'informe amb la vivència del Teo, que si bé no ha arribat a utilitzar 
el sistema de salut per a l'atenció transicional específicament, la seva experiència il·lustra una 
de les necessitats trans*-específiques més comunes entre les persones joves, sobretot, trans-
masculines. El Teo, com dèiem en el capítol 4.2., porta alguns anys anant a la psicòloga i al 
psiquiatre, en cap de les dues instàncies ha parlat de la seva necessitat de transitar ni del seu 
malestar amb el seu cos, fins i tot ha callat les situacions d'assetjament escolar lgtbifòbic viscut. 
Té vergonya. Tampoc els professionals han tret mai el tema, cosa que avui dia, mirant-ho en 
retrospectiva, el sorprèn. La decisió de transitar del Teo és bastant recent, porta anys sense 
sentir-se còmode amb la identificació com a dona cis*. 

El seu malestar l'ha compartit amb dos amics que han transitat, fins al moment en què ha sentit 
que aquesta és la ruta que també necessita seguir. Ho va sentir durant l'estat d'alarma, amb 
la qual cosa, només li ho va poder dir al seu metge de capçalera per telèfon. La resposta que 
va obtenir, va ser una pregunta reiterada: “Però, estàs segura?” Teo explica que ho va repetir 
diverses vegades i, en totes elles, es va referir a ell en femení. Finalment, frustrat, li va passar el 
telèfon a la seva mare. Van quedar que el trucarien o li enviarien una carta. Al cap d'un temps va 
rebre una trucada de la seguretat social, i en posar-se al telèfon li van dir que ja tenia programada 
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la cita amb la ginecòloga: “A jo me diuen ‘ginecòleg’ i vaig dir ‘ni de conya’. Jo no sabia que 
estava relacionat amb es procés. Jo pensava que m'estaven cridant per a una revisió rutinària 
perquè no m'havia fet cap mai, i jo vaig dir: ‘tu flipes’”. La CSS com comentàvem es dóna en 
el marc de l'atenció ginecològica. No obstant això, l'objectiu de la mateixa no té a veure amb 
una revisió, sinó poder atendre i derivar a les persones amb necessitats trans*-específiques, 
posar en marxa el protocol, qüestió de la qual les persones trans* no estan informades. El Teo 
té 18 anys, així com diverses persones transmasculines que els col·laboradors d'aquest pro-
jecte coneixen. Són nois molt joves que en la seva majoria encara no estan habituats a anar a 
les visites rutinàries ginecològiques i que a més no se senten a gust amb la identificació com 
a dones cis. Si ja és complicat fer el pas per a una persona tan jove d'anar a explicar-li aquesta 
situació al seu metge de capçalera, anar a ginecologia sense estar avisat de què no es tracta 
d'una revisió, obre un imaginari que genera molta por.
 
Aquest esdeveniment que li va passar al Teo, si bé no sembla greu per a qui gaudeix dels pri-
vilegis cisgènere, per a una persona trans* implica l'edificació d'una barrera d'accés a la seva 
atenció a la salut transicional. En un context on no hi ha recursos socials específics, on no es 
parla de la identitat trans* a les escoles, i on l'única associació LGTBI que hi ha, està a l'altre 
costat de l'illa i a Ciutadella no es coneix tant, l'esdeveniment encara pren major rellevància. 

En aquest apartat hem optat per ressaltar els relats de les experiències viscudes en el sistema 
de salut perquè ens sembla que cadascun d'ells apel·la a diferents dificultats i mancances 
que es donen en el procés d'implementació d'un protocol amb una mirada despatologitzant, 
sensible, i amb un posicionament respecte al dret a l'autodeterminació de gènere. Tant el pro-
tocol com la Llei Balear, són instruments útils, necessaris, més aviat urgents, no obstant això, 
en el desplegament institucional que requereixen per a arribar a transformar la realitat que 
aquí presentem, hi ha mancances que continuen dificultant a les persones trans* l'accés a una 
atenció a la salut transicional i integral de qualitat i respectuosa, amb una perspectiva que els 
situï com a subjectes de drets. 

De les onze persones amb les quals hem parlat de la qüestió de salut (deu entrevistes individuals 
i una grupal en la qual va participar la tia d'una menor trans*) podem afirmar que en tan sols 
dos casos el protocol s'ha implementat tal com està previst. El del José i el de la menor trans*. 
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El José creu que ha tingut molta sort perquè li han tocat professionals joves, dones cis i sensi-
bilitzades amb el tema. La nena trans* va ser acompanyada per l'associació Diverxia Menorca 
que ja coneixia com havia de funcionar el protocol i va passar del metge de capçalera on van 
sol·licitar la cita amb la CSS, directament amb la ginecòloga especialitzada que la va derivar 
a la CDG a Palma. L'atenció rebuda, segons la tia de la menor, ha estat “sensible i eficient” i 
ha cobert no sols les necessitats de la menor trans* sinó també les expectatives que la família 
havia bolcat en la sanitat pública. 

La implementació d'aquest instrument no pot dependre de la voluntat personal dels profes-
sionals ni del coneixement de les persones trans*, la seva correcta aplicació és una respon-
sabilitat institucional, que com veurem en les recomanacions, requereix d'un acompanya-
ment i seguiment que inclogui: difusió, sensibilització i formació obligatòria a professionals. 
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La metodologia utilitzada per a articular les conclusions d'aquest informe és la producció 
narrativa33. Un format situat, feminista, que permet mostrar el coneixement que s'ha produït 
durant el procés d’investigació/acció. Un saber, en primera persona i en plural, capaç d'arti-
cular a partir d'una reflexió i una anàlisi col·lectiva de les necessitats i dificultats, una sèrie de 
demandes concretes. Es tracta d'una feina que s’ha realitzat al final del procés de treball de 
camp en una sessió grupal que, a més, articula reflexions amb altres trobades que hem tingut 
durant el desenvolupament del diagnòstic, entre elles, les entrevistes individuals.  

La metodologia utilitzada parteix dels nodes centrals d'anàlisis que ens vam proposar col·lecti-
vament abordar durant el procés i té l'objectiu de posar en relació les experiències quotidianes 
amb una sèrie de demandes concretes. Generar espais per a la reflexió col·lectiva ha possi-
bilitat identificar el caràcter social de certes dificultats viscudes individualment en el dia a dia 
de les persones col·laboradores. Entendre a partir d'aquí que no tenen a veure amb les seves 
identitats, sinó amb una sèrie d'estructures socials que les converteixen en “problemàtiques”. 
A continuació exposem els problemes socials que generen aquestes dificultats, les necessitats 
trans*-específiques que deixen al descobert i les demandes concretes que urgeix que siguin 
escoltades i ateses. A causa de les limitacions ja comentades del projecte, no s'han pogut rea-
litzar escriptures col·lectives o per part de lxs col·laboradorxs, per tant, hem treballat a través 
de revisions i correccions del material on el grup motor ha proposat alguns canvis que s'han 
incorporat al text final que reflectim en el següent apartat d'aquest capítol. 

En el segon apartat d'aquestes conclusions es “tradueixen” les demandes a una sèrie de re-
comanacions institucionals a manera de full de ruta per a caminar, ja no tan a poc a poc, cap a 
la transformació social que necessitem i desitgem.

33 Per a la realització d'aquesta metodologia hem seguit les propostes de Marisela Montenegro, Antar Mar-
tínez-Guzmán i Nagore García que podem veure desenvolupades en diferents articles com “La producció de na-
rratives com a eina de recerca i acció sobre el dispositiu de sexe/gènere: Construint nous relats” a Quaderns de 
psicologia Vol. 16, Núm. 1 (2014): "Gènere, nous reptes teòric-metodològics" i “Re/pensar les produccions narra-
tives com a proposta metodològica feminista: experiències d'investigació entorn de l'amor romàntic” a Athenea 
Digital - 14(4): 63-88 (desembre 2014). 



5.1  
“Quan es visibilitza que   
existim, existir no és  
tan difícil”:  
de la  patologització  
a  l'autodeterminació, de  
la individualitat a la col·lectivitat,  
de la invisibilitat a la visibilitat
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Aquell dia a Es Mercadal, per fi vam poder conèixer-nos entre totxs lxs participants del projecte. 
Algunxs ja havíem participat d'altres espais col·lectius, i unes altres, per ser del municipi de 
l'altra punta de l'illa, no havíem pogut encara participar de les activitats grupals propostes des 
del diagnòstic. Primer vam anar a dinar a un restaurant del centre del poble, on entre riures i 
mirades còmplices ens preguntàvem si aquella cambrera tan amable i el seu cap, alguna ve-
gada haurien vist a tantes persones trans* juntes. Estàvem segures que no. També de que mai 
ens havíem sentit tan a gust en un espai col·lectiu. Ens van tractar de luxe. Nosaltres tampoc 
havíem estat a Menorca  tantes persones trans* juntes. Els més joves teníem la sensació que 
allò era un abans i un després; per fi havíem conegut a un home trans* major que nosaltres. 
Les més adultes els hi preguntàvem a la Sònia i el Jan sobre les identitats no binàries i sobre 
la seva vivència corporal. En Jan ens animava a pensar col·lectivament sobre les imposicions 
socials de gènere en relació amb els nostres cossos i necessitats de transformació d'aquests. 
Entre riures i confessions, vam poder conèixer-nos millor, entendre'ns i obrir un espai d'afinitat 
i confiança que va estovar els nostres cossos per a arribar a la sessió grupal plenxs de desig 
per reflexionar juntxs.
 
La sessió al Casal de joves va durar més de 4 hores. Ens barallàvem per parlar, trobar aquests 
punts en comú ens animava a proposar des de les nostres pròpies experiències tot allò que 
sabíem que podia facilitar-nos la vida a nosaltres mateixos, però també a la resta de persones 
que ocupàvem la sala i a totes aquelles persones trans* que resideixen a Menorca, però que no 
han arribat al projecte per diferents raons. Va haver-hi disgustos, va haver-hi plors, va haver-hi 
molta escolta i moments de contenció col·lectiva. Va ser una experiència que ens quedem amb 
ganes de repetir. Necessitem que es repeteixi. 

Per començar, coincidíem totes en la importància que havia tingut la iniciativa de Diverxia Me-
norca i el suport del GOIB per a posar-nos en contacte, oferir-nos un espai col·lectiu de reflexió i 
donar-nos l'oportunitat de ser nosaltres mateixos els qui reflexionem i proposem el que realment 
necessitem. Al mateix  temps, si bé abans del projecte cap de nosaltres coneixíem l'existència 
de la Llei Balear del 2016, a part de la Sònia, també coincidíem en la importància de la mateixa 
com a instrument legal en el qual poder emmarcar les nostres demandes. Estàvem d'acord 
que Menorca és un desert pel que fa al tema trans*, no obstant això, ens esperançava saber 
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que s'estan obrint possibilitats perquè ens visibilitzem i que a més, tenim un paper important 
en aquest procés de transformació social. 

En iniciar la sessió vam consensuar la forma en què volíem anar comunicant cada qui les seves 
experiències i propostes, i la tècnica de Diverxia va ser qui es va oferir a anar escrivint en un 
paperògraf de manera esquemàtica els nodes importants de reflexió. Va apuntar els àmbits que 
anàvem a explorar i –a mesura que anàvem compartint i dialogant– també les problemàtiques 
que volíem reflexionar juntxs, les estratègies que posàvem en marxa en la nostra quotidianitat 
per a enfrontar-les i suportar-les, les demandes explícites que formulàvem a partir de la posada 
en comú de les nostres vivències i les necessitats trans*-específiques que detectàvem.

A mesura que passava el temps, cada vegada estàvem més convençudxs de la importància 
del que estàvem fent, cada vegada ens sentíem més capaços de posar el cos i implicar-nos en 
la transformació del nostre context, estar entre iguals, ens va moure dels llocs que ocupem en 
la nostra quotidianitat i que a vegades són difícilment esquivables. Ens sentíem escoltades i 
reconegudes. 

A partir d'aquest dia, vam començar a pensar, lentxs però segurxs, sobre la necessitat de 
constituir-nos com a col·lectiu i creure en les nostres possibilitats d'acció i implicació en la 
transformació dels nostres entorns. A mesura que passaven les hores estàvem més convençu-
dxs de la necessitat d'implicar-nos en la visibilització del col·lectiu i de les violències que vivim 
quotidianament. Estàvem construint un horitzó utòpic que ens mobilitzava les entranyes, que 
tocava les tecles necessàries per a perdre la por i la vergonya, o més aviat, per a transformar 
aquestes emocions en acció social.

En analitzar estructuralment els diferents àmbits que ens vam proposar –identitat, social, familiar, 
laboral, legal, salut i educatiu– amb tots arribàvem a un punt comú: la invisibilització i la manca de 
referents trans* positius. Aquesta problemàtica –relacionada amb l'estructura cisheteronorma-
tiva que il·lumina allò possible i opaca allò que no entén com a normal i comprensible dins de les 
“veritats” que construeix i reprodueix– està subjecte a totes les dificultats que estàvem compartint 
aquest dia i que vam poder veure com minaven la quotidianitat de la majoria de nosaltres, encara 
que la seva manera de manifestar-se fos particular en cadascuna  de les nostres experiències.
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La por, la vergonya, la sensació d'estar “bojxs” o “malaltxs” quan comencem a sentir que no 
encaixem en el nostre gènere registral, té a veure amb aquesta absència de referents reals, 
encarnats, pròxims, i fins i tot, amb la falta dels mateixos en l'imaginari social col·lectiu alimentat 
pels mitjans de comunicació, la cultura, les campanyes institucionals o comercials i altres pro-
ductes culturals. Però també coincidim que la falta d'espais de socialització LGTBI a Menorca, 
ha contribuït en les nostres experiències a sentir-nos solxs i extranys, a sentir que si sortíem 
de l'armari anàvem a posar a les nostres famílies en situacions molt difícils de sostenir en un 
context tan petit. “El què diran”, forma col·loquial de referir-nos al control social que vivim a 
l'illa així com es viu en altres llocs petits, a totxs ens ha influït radicalment. No és fàcil prendre la 
decisió de fer pública la nostra identitat i les necessitats que tenim. Però no perquè aquesta 
identitat sigui problemàtica en si mateixa, sinó perquè ha estat col·locada en els marges de 
la normalitat. La Myriam plantejava una qüestió en la qual la majoria vam estar d'acord: “hem 
nascut a destemps”. Estem massa avançats pel que la societat està preparada. Si bé no totxs 
sentim com a pròpia aquesta afirmació, sí que és cert que ens ressona en experiències quoti-
dianes on ens sentim perplexos de la incomprensió i els tractes que rebem. . 

En les nostres famílies nuclears hem viscut situacions de tota mena. Algunes han sigut 
molt més sensibles i respectuoses amb els nostres processos, unes altres molt complicades. 
En la majoria, abans de sortir de l'armari, ja era obvi el masclisme en la repartició de rols 
i en les relacions de poder que es vivien a casa, els prejudicis –no sols relatius al gènere 
i la sexualitat, sinó també a la classe social, la racialització i les capacitats corporals– ma-
nifestats en els dinars familiars, però també la manca absoluta d'informació relativa a les 
sexualitats i al gènere, en general, i a la diversitat, en particular. En un context on no hi ha 
referents LGTBI, perquè tampoc hi ha teixit associatiu visible i consolidat, perquè no hi ha 
espais de socialització on es pugui anar teixint, és molt complicat que la informació sobre 
la diversitat arribi als nuclis familiars. Aquesta cal buscar-la a Internet. A l'espai públic, a les 
institucions, a les escoles i instituts o a la feina, llocs que transitem en el nostre quotidià, 
és inexistent. No existim. I si no existim, quan sortim de l'armari, no ens entenen. Com po-
dem demanar respecte a algú que ni tan sols entén que la nostra existència és possible?  

Totxs hem viscut agressions verbals, mirades despectives i preguntes invasives a l'espai 
públic, als vestuaris de la piscina o del gimnàs, als banys dels bars o de les institucions, a la sala 
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d'espera del metge; suportar això implica estar sempre pendent de com vestir, com mostrar-nos, 
com caminar i cap a on mirar. Les preguntes invasives sobre els nostres cossos, sobre el nostre 
desig de modificar-los, o sobre la forma en què tenim relacions sexuals, són recurrents, sistemà-
tiques, i ens obliguen a buscar espais de socialització on no haguem d'estar constantment 
responent-les i “donant classes” de diversitat sexual i de gènere per a poder ser acceptadxs. 
Estem cansadxs. No és la nostra responsabilitat “educar” a la societat, però mentre no hi hagi 
un sistema que assumeixi aquesta tasca, ho fem quotidianament per a poder formar part de 
les xarxes comunitàries que habitem o desitgem habitar. Moltes vegades d'això no obtenim 
beneficis perquè no som escoltadxs igual que altres identitats o fins i tot, altres professions. 
Tampoc el metge ens escolta quan li comentem com ens sentim amb això o allò altre, tampoc 
el personal del jutjat entén la urgència que tenim per sentir-nos reconegudxs legalment. 

Les nostres veus, els nostres discursos, són posats en standby perquè contradiuen la normalitat 
que ens han inculcat a totxs. També a nosaltres. Però a nosaltres no ens ha funcionat, i hem 
decidit confrontar aquest malestar, aquest problema que no és individual, que és social. Con-
frontar-ho no ha estat una tasca gens fàcil, ni d'un dia per a un altre, sortir de l'armari és un 
procés, no és lineal. Detectar el que ens passa, perquè ens sentim així, sense tenir referents 
ni còmplices, en la majoria dels casos, és molt difícil. Com de diferent hauria estat si a l’escola 
ens haguessin explicat que ser trans* és una possibilitat? Quan patiment ens haguéssim pogut 
estalviar si les nostres famílies ho haguessin pogut entendre com una opció identitària més? 

La identitat trans* a les famílies, molt més que la lèsbica i la gai, és com un tabú. I això ho hem 
de canviar, perquè és una conseqüència de la transfòbia que ens invisibilitza i esborra les nos-
tres existències. La transfòbia és un problema social que només es “cura” amb sensibilització i 
formació, educant a la gent, mostrant-li que ser trans* és normal i que fins i tot és una identitat 
que a més de trobar-se amb molts obstacles, es pot viure de forma molt plaent. Poder triar 
com viure el gènere, pot ser un gran alliberament, encara que al nostre context ens ho posin 
tan difícil. Poder vestir com unx vol, poder parlar i gesticular de manera espontània, poder 
triar com vull veure'm i que em vegin, poder qüestionar les expectatives que se m'imposen 
socialment, també ens fa sentir bé.  

A les dones trans* se'ns hipersexualitza i objectualitza d'una forma brutal, sembla que hem 

.1



131

5
vingut a aquest món a satisfer les fantasies sexuals del patriarcat ranci que sí que es pot perme-
tre, entre bastidors, transgredir el sexe heterosexual reproductiu. Ho vivim a les xarxes socials, 
ho vivim al metge i ho vivim a la policia quan necessitem que s'escoltin les nostres denúncies. 
El masclisme ens aguaita, igual que a les dones cisgènere, però amb l'agreujant que davant els 
ulls de la societat nosaltres sempre som putes, i ho som perquè l'única cosa que ens interessa 
és el sexe, no perquè la forma en què està organitzada la societat configuri el treball sexual 
com una de les poques possibilitats de subsistir a les que podem accedir. 

Als nois trans* se'ns tracta com a nens, sempre. Però és veritat que almenys als més joves 
se'ns donen més oportunitats que a vosaltres. Tindrà a veure amb l'edat? No ho tenim clar. El 
que sí que sabem perquè ho hem viscut, és que el masclisme i el racisme tenen molt a veure 
amb això. També el classisme. No és el mateix ser una persona trans* pobra que tenir recursos 
econòmics. Encara que sigui difícil per les dues. 

Les persones no binàries passem com cisgènere, més o menys. Se'ns llegeix a vegades com 
a dones masculines, a vegades com a nois mariques, o lesbianes butch34. Però costa molt que 
se'ns nomeni en neutre. Encara que també és cert que a vegades preferim no encarar això amb 
la condició de no haver de viure donant explicacions, sobretot quan no hi ha disponibilitat per a 
l'escolta i la comprensió d'aquestes. Ens ajudaria molt la visibilitat. Una visibilitat que promogui 
una mirada positiva a la diversitat en general, i a la identitat trans* en particular, una visibilitat 
que mostri com de diferents som entre nosaltres i que vagi desfent aquest imaginari del ser 
trans* com a tabú, o de la herpsexualització de les dones trans*. Volem que també mostri que 
existim persones que no estem d’acord ni amb la categoria dona, ni amb la categoria home, 
que habitem l'intermig, o que oscil·lem entre l'una i l'altra. 

Això ens donaria un altre lloc en els nostres nuclis familiars, més legitimitat a l'hora de sortir 
de l'armari, més obertura per part de les nostres mares i pares. La negació i les microviolències 
que la nostra sortida de l'armari detona almenys serien menys intenses. És necessari que hi hagi 
informació accessible i assequible, comprensible, per als nostres familiars. Moltes vegades 
no és que no vulguin acompanyar-nos, fins i tot algunxs volen protegir-nos, no obstant això, 
no saben com fer-ho, ni se n’adonen. Sabem per l'experiència en altres contextos, que els 
grups de famílies funcionen molt bé, que es converteixen en llocs de contenció emocional  

34 Expressió col·loquial que es refereix a les lesbianes que tenen una expressió de gènere masculina.
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i acompanyament entre iguals. Però a Menorca el teixit associatiu pràcticament ni existeix, 
és necessari que es fomenti des de les administracions, i que se li doni un lloc d'importància 
en els processos de transformació social. La gent a l'illa està molt poc polititzada i a vegades 
fins i tot veuen aquesta manera de fer “política” com a negativa. Per això fa falta que se'ns doni 
suport des de les institucions. El que està clar és que els nostres familiars se senten perduts i 
sols, i que a vegades allò que els compartim que hem trobat a internet no és suficient perquè 
ens legitimin i entenguin. Com nosaltres –a causa de les dificultats i violències que vivim, com 
l'assetjament– ells també necessiten suport psicològic, però especialitzat.

Moltxs hem passat per diferents psicòloguxs i ni tan sols han tret el tema de la diversitat sexual 
i de gènere. El millor seria que fossin professionals del col·lectiu LGTBI, més que res perquè 
saben el que és sortir de l'armari i viure en un lloc petit, saben el que és triar altres maneres de 
viure la sexualitat i el gènere que surten del sistema cisheteronormatiu. En un context transfòbic, 
on si bé no rebem agressions físiques la majoria de nosaltres, sí que vivim les microviolències 
quotidianes associades a la invisibilitat del col·lectiu i a la incomprensió social que implica, 
necessitem acompanyament pels diferents tràmits que ens toca fer però també per a sostenir 
la nostra vida quotidiana, que no és fàcil. Hauríem de tenir un espai de trobada, físic, un lloc 
on poder anar i sentir-nos escoltadxs, entesxs, acompanyadxs, no només quan vivim violències 
directes, sinó també quan ens sentim solxs, frustradxs, incomprensxs. Quan tenim por de sortir 
al carrer. Les nostres pors, vergonyes i cansaments no són nostres, són socials.
 
El “Punt Trans35” de l'hospital no és suficient. No sols tenim necessitat d'atenció a la salut tran-
sicional, també tenim altres necessitats socials i afectives. Ser trans* no és només canviar-nos 
el cos, fins i tot algunxs de nosaltres no ho desitgem. Aquest Punt hauria de fer un abordatge 
integral que també contemplés que no tenim espais de socialització des dels quals poder or-
ganitzar col·lectivament iniciatives a partir de conèixer-nos i compartir les nostres experiències. 
És des de llocs així d'on podrien sortir els referents positius, des d'on podria enfortir-se el teixit 
associatiu. Un Punt on persones del col·lectiu trans* o LGTBI, amb formació especialitzada, 
poguessin atendre'ns, assessorar-nos, acompanyar-nos, des de l'empatia i la sensibilitat, i des 
del coneixement de les nostres realitats. A nosaltres i als nostres familiars, amics i parelles. Un 

35 Així li diuen a la CSS de l'Hospital Mateu Orfila de Maó. 
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espai des del qual fomentar el teixit associatiu proposant processos comunitaris, promovent 
xarxes i potenciant la col·lectivitat com a forma d'acompanyament entre iguals. De fet hauríem 
de ser nosaltres mateixes que poguéssim anar a les escoles i instituts a donar xerrades i ensen-
yar a la gent que tenim una vida normal i que tenim necessitats com qualsevol altra persona. 
La més important, que se'ns contempli i reconegui com a subjectes de drets, com a persones. 

A l'espai públic i a les nostres xarxes comunitàries, com dèiem, per posar remei a aquestes 
mirades i comentaris, les incomoditats quotidianes que ens generen, les preguntes invasives; 
és necessari que hi hagi campanyes gràfiques que ens donin visibilitat, que mostrin la nostra 
diversitat i diferència com una cosa positiva i que ens legitimin, perquè així, davant les pre-
guntes, puguin ser escoltades i respectades les nostres respostes, o, que millor, si ja deixen 
de fer-nos-les i es donen per contestades amb aquestes campanyes. Això voldrà dir que han 
funcionat. 

Als equipaments públics el personal ha d'estar sensibilitzat, informat i format. Ha d'haver-hi 
protocols que ens protegeixin i garanteixin el nostre dret a gaudir lliure i tranquil·lament 
d'aquests espais, el nostre dret a viure una vida lliure de violència i al tracte igualitari. Però 
els protocols no funcionen sols, han de divulgar-se i implementar-se, són un instrument que 
va acompanyat d'un procés que implica sensibilització i formació. Fan falta als equipaments 
esportius, als equipaments socials, als jutjats, i a tots aquells serveis que utilitzem. No només 
som trans*, també fem esport, estudiem, llegim, o anem al SOIB a buscar feina. 

Si acompanyem als protocols de campanyes gràfiques a l'espai públic i a les xarxes socials i 
fulletons en els comerços habituals, potser a poc a poc es normalitza la nostra existència. Volem 
ser tractats com qualsevol altra persona “normal”, i sabem que per a això hi ha estructures molt 
arrelades que cal qüestionar i transformar, just les que promouen aquesta “normalitat” de la 
qual no formem part. És un procés llarg i lent, però mentre va passant i anem participant d'ell, 
necessitem tenir cobertes certes necessitats bàsiques i garantits certs drets fonamentals. 

El dret a l'autodeterminació de gènere segueix pendent. Quan encarem l'àmbit legal tenim 
moltes dificultats perquè se'ns reconegui com a subjectes de ple dret. Bé perquè continuen 
havent-hi requisits patologitzants perquè la nostra identitat sigui reconeguda, bé perquè ni tan 
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sols se'ns considera persones a causa dels estigmes que li donen significat a la identitat trans*. 
L'estigma  masclista de la “puta” trans* avui dia continua funcionant. Tenim experiències molt 
desagradables que ho demostren, la més il·lustrativa, la de Diana, a la qual ni tan sols li van 
voler acceptar la denúncia per abús sexual. Això és transfòbia, masclisme i racisme. I va passar 
a la comissaria. No hi ha protocols d'atenció que contemplin que podem ser víctimes d'abús 
sexual, maltractament, delictes d'odi i violències lgtbifòbiques? Com s'estan implementant? 
S'ha format als que se suposa ens han d’atendre i acompanyar en les denúncies? És necessari 
que es formi, sensibilitzi i es divulguin protocols concrets per a l'aplicació de la llei i no es 
poden deixar impunes aquests esdeveniments transfòbics adjudicant la responsabilitat de 
manera individual al “policia” que et va tocar. És una violència institucional que, com a tal, 
requereix responsabilitat institucional. Segons la llei és sancionable. Però, on la denunciem? 
Amb el mateix policia?  

El Servei d'Atenció Integral LGTBI que està pendent que s'implementi a Menorca des del 
Consell Insular de l'illa se suposa que ha de ser el lloc per a canalitzar aquestes denúncies. 
No obstant això, qui ens assegura que el funcionariat que l'implementarà estigui sensibilitzat i 
format per a atendre'ns de manera empàtica, respectuosa, lliure de prejudicis i de qualitat? Ses 
foneres i Diverxia Menorca, un col·lectiu transfeminista i una associació LGTBI de Menorca, ja 
ho van posar diverses vegades sobre la taula: necessitem ser ateses per persones del col·lectiu 
que a més tenen més dificultats per a trobar feina i aquesta és just una feina que poden fer 
millor que ningú. Les seves propostes no han estat escoltades. Es va fer un diagnòstic el 2018 
en el qual van convidar a algunxs activistes a participar donant la seva opinió sobre com hauria 
de ser aquest servei. Mai més s'ha sabut res sobre els resultats d'aquest procés i no va haver-hi 
un retorn a les persones que gratuïtament van participar, ens explica la Sònia. D'aquí suposa-
dament anava a sortir el perfil necessari del lloc de treball social, advocacia i psicologia que 
configuraria l'equip del SAI Menorca. Mai se'ns va informar de res més. Fins que fa poc va sortir 
al diari local que anaven a contractar un jurista per a l'atenció de casos LGTBI des del CIME. 

No existeix encara el SAI, però nosaltres necessitem acompanyament legal i al mateix temps és 
necessari que es formi al personal dels jutjats. Que quan arribem, sàpiguen com fer el nostre 
tràmit i ens informin de manera correcta. Algunxs hem hagut d'anar-hi diverses vegades perquè 
ens informin correctament dels requisits que hem de complir. Si no estàs informadx pel teu 
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compte, acaba sent una gimcana totalment injusta i innecessària. La mateixa que passem per 
saber on cal anar, amb qui cal parlar, què cal portar i què podem sol·licitar. 

La majoria de nosaltres no complim els requisits de l'obsoleta Llei d'Identitat de Gènere del 
2007 que encara ens patologitza i viola el nostre dret a l'autodeterminació de gènere. Tenim 
molt clares les seves mancances i les conseqüències d'elles en la nostra quotidianitat: exclou 
a les identitats no binàries, a les persones migrants no nacionalitzades i a lxs menors trans*; 
exclou a aquelles persones que no volem fer dos anys de tractament hormonal o que estem 
en procés; exclou a les persones que no volem ser psiquiatritzades. Així i tot, la majoria de 
nosaltres “passem pel tub” i utilitzem la llei estratègicament per a ser reconegudxs. Tenim 
clar que no som maltaltxs encara que haguem d'avalar la nostra identitat amb un diagnòstic 
i un tractament mèdic. Tenim clar que això és una injustícia estructural que té conseqüències 
materials en les nostres vides: al banc, als aeroports, a la cerca de feina, a l'entrada als bars 
nocturns, als col·les i instis, etc. 

 Acollint-nos a una instrucció que va sortir en el 2018, les persones nacionals, ara podem 
canviar-nos el nom, però no el sexe al DNI. No té cap sentit. Ho fem perquè almenys aquellxs 
que no complim els requisits podem optar a suavitzar aquestes conseqüències amb això, però 
reclamem el nostre dret a autodeterminar el nostre gènere. Ningú ha de venir a donar-nos permís 
per ser. Aquest tràmit és senzill, de fet, si ens canviessin amb això també el sexe, es garantiria 
l'autodeterminació. El que ho complica moltes vegades és la falta d'informació i formació 
de les persones que ens atenen. Per això ens acompanyem entre nosaltres i ens informem dels 
requisits i passos a seguir. Això serveix molt, però no és suficient perquè no arriba a tothom. La 
majoria de la gent trans* de Menorca no coneix a altres persones trans*.

Una altra cosa que ens complica l'existència és el tema del temps. No entenen que quan ja 
vius en el gènere que desitges viure, és un tràmit que urgeix, perquè la incongruència entre 
el nom legal i el social, així com la diferència amb la foto i el gènere, provoca molt malestar, 
incomoditat, fins i tot detona violències cap a nosaltres. Això no hi ha forma que ho escolti el 
funcionariat, ni tampoc està contemplat en cap protocol. 
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Les identitats no binàries òbviament no són reconegudes ni compleixen cap dels requisits. 
Unx de nosaltres va anar a demanar que li ho posessin al DNI i òbviament li van negar. Estem 
segurxs que tot això se solucionaria si traguessin el gènere del DNI de tothom, igual que en el 
seu moment van treure la religió.  

I les que som migrants, ho tenim encara més complicat. No estem incloses en el reconeixement 
de la identitat de gènere, fins que no tenim la nacionalitat, i tenir la nacionalitat ens implica 
un desplegament d'estratègies i recursos que sent trans* i migrants, a vegades racialitzades, 
amb totes les dificultats que ens trobem per a aconseguir feina i habitatge, són molt difícils 
d'aconseguir. Una de nosaltres va optar pel matrimoni igualitari amb la seva parella, un home 
cisgènere heterosexual. Va haver d’utilitzar-lo estratègicament per a aconseguir la nacionalitat 
i així el reconeixement de la identitat de gènere, on també va utilitzar el diagnòstic estratègi-
cament. Ens tornem unes malabaristes només amb la finalitat de tenir reconeguts certs drets 
fonamentals. És injust que haguem de fer tot això.  

Estem expectants del nou esborrany de Llei Trans Estatal, que podria garantir la nostra  
autodeterminació de gènere i amb això despatologitzar el dret al reconeixement, i podria 
també incloure a les migrants, menors trans* i persones no binàries. Tanmateix necessitem 
solucions fins que això passi. Insistim en la necessitat de protocols específics d'atenció per 
a persones trans*, que tinguin en compte les nostres diferències i les nostres dificultats quoti-
dianes, i que vagin acompanyats d'un procés d'implementació amb formació i sensibilització 
pel funcionariat. Creiem que el funcionariat hauria de saber de les nostres existències, de la 
nostra quotidianitat i dels nostres drets, i som nosaltres els que més entenem d'això. Potser no 
estaria malament que fóssim nosaltres lxs que forméssim a lxs professionals, al costat d'altres 
persones que estiguin especialitzades en gènere i sexualitats. Creiem molt en la potencialitat 
del teixit associatiu per a aquestes qüestions i considerem que ha de ser fomentat perquè 
així s'assegurin també programes d'acompanyament entre iguals, per exemple, i puguem 
accedir a això, que ja sabem que ens funciona. Algunes de nosaltres vam accedir a través de 
Diverxia Menorca, i vam ser acompanyades, per la bona voluntat de les activistes que ho soste-
nen. No obstant això, creiem que és una cosa que s'ha de recolzar, fomentar i finançar des de 
l'administració pública. Sobretot tenint en compte que no hauria de ser necessari, si no existís 
la violència institucional i legal que existeix. 
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Estem contentes de saber que comptem amb la Llei Autonòmica del 2016 com a instrument 
legal, així i tot, creiem que aquesta requereix ser implementada a Menorca i que per a això 
encara manca bastant de camí per recórrer. És un procés, ho tenim clar, i volem ser escoltats 
durant el mateix. 

En l'àmbit de la salut hem viscut de tot una mica. I encara que creiem que les coses estan 
canviant, seguim rebent transfòbia. Hi ha personal sanitari que continua pensant que ha de 
“verificar” la nostra identitat, o que creu que tot el que ens passa té a veure amb ella, la qual 
cosa provoca que desatenguin altres qüestions moltes vegades de vital importància. Ellxs ni tan 
sols són conscients que això és transfòbia, a vegades nosaltres tampoc. Ens adonem quan ho 
posem en comú amb altres persones trans*. D'aquí la importància dels espais de socialització 
trans* o LGTBI. Ara, gràcies al treball de Diverxia Menorca i d'una ginecòloga compromesa, 
sabem que existeix un protocol d'atenció a la salut de les persones trans* en aquest àmbit, 
però el seu desplegament encara és molt precari. A vegades ens toca “portar-lo sota el braç” 
i instruir amb ell al metge de torn. Altres vegades ens quedem tan perplexos que no sabem 
com procedir. 

Algunxs de lxs que hem necessitat atenció a la salut transicional hem passat pel “Punt trans*” 
i ens hem sentit escoltadxs i atesxs empàticament, però també hem viscut molta incompren-
sió i insensibilitat davant les nostres necessitats trans*-específiques a l'endocrí, al metge de 
capçalera, a psicologia, nutrició i ginecologia. Com en l’àmbit legal, els temps d'espera són 
un problema així com la manca de formació especialitzada i el fet que l'atenció psicològica 
especialitzada es realitzi a Palma. Lxs psicóloguxs que ens atenen a l'illa, només estan formadxs 
i sensibilizadxs si s'han interessat pel seu compte. I es compten ràpidament. Òbviament con-
siderem que no és la seva única responsabilitat. Què passarà quan es jubilin si no s'han format 
a la resta que no han tingut un interès genuí per això? No totxs podem viatjar a Mallorca amb 
facilitat, de fet, pràcticament cap de nosaltres pot i l'atenció telefònica té clars límits. Ressentim 
la mancança d'un suport més personalitzat, sensible i que ens respecti i escolti. 

Considerem que si bé el protocol és una eina útil i està plantejada des d'una perspectiva no 
patologitzant, ha d'anar acompanyat d'un pla d'implementació que inclogui la formació dels 
professionals que el desplegaran. Al mateix temps, creiem que les persones que treballen a 
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l’administració i altres serveis associats a l'atenció a la salut (seguretat, neteja, etc) han d'estar 
sensibilitzats i conèixer de la nostra existència, per no haver d'estar lluitant cada dia perquè 
ens tractin en femení malgrat tenir les targetes sanitàries ja canviades. 

De fet, la informació sobre el canvi de nom i gènere a les targetes sanitàries hauria de ser tan 
visible com ho són unes altres a les sales d'espera i a les parets de l'entrada dels serveis mèdics. 
Això, a part de facilitar-nos les coses, ens visibilitzaria. Els metges de capçalera haurien de ser 
els primers en saber que existeix la possibilitat del canvi en la targeta sanitària i derivar-nos a 
la realització d'aquest. Algunxs hem hagut d'esperar a assabentar-nos amb la consulta de la 
psicòloga de Mallorca que ens va atendre per telèfon. Ja havíem passat pel metge de capçalera, 
l'endocrí, les analítiques i el Punt trans*. Ningú ens va informar i la informació no és accessible. 

En funció del nostre cis passing sabem que tindrem més o menys problemes tant en l'àmbit 
sanitari com en la resta, no obstant això, encara que algunxs el tinguem, no hi estem d’acord. 
Creiem que és transfòbia. Per què he de semblar una persona cisgènere per ser considerada 
com a subjecte? Per a ser acceptada i tractada de manera respectuosa i correcta, normal? 
Aquesta també és una injustícia estructural que si bé a vegades aprofitem estratègicament 
per a passar desapercebudxs i no patir transfòbia, no estem d’acord que això sigui necessari. 

La salut no va només del cos, i de la relació amb la malaltia, la salut implica estar bé en termes 
amplis, per tant també en aquest àmbit necessitem ser visibilitzadxs i tractadxs com a persones 
adultes, amb drets, sobretot, amb dret a l'autodeterminació de gènere i al propi cos, així com 
a la integritat física. 

A algunxs de nosaltres ja ens queda lluny l'àmbit educatiu, fa anys que vam passar per l'esco-
la i l'institut, fins i tot l'hem viscut en altres països, no obstant això ens preocupa molt el que 
estan vivint els nostres joves trans*. Només tenen 18, 20, 21 anys i vénen amb l'esquena plena 
de cicatrius que tenen nom d'insult. Que si “marimacho”, “bollera mística”, “bèstia rara”, “no 
em miris”, “ets nen o nena?”, estirades de cabell, motxilles amagades, burles constants, te-
rror als vestuaris...Des de primària van vivint l'assetjament escolar de manera intensa. Mentre 
el professorat considera obertament que “són coses de nenxs”, ellxs acaben decidint “vestir 
més femení” o assimilar-se com a estratègies per a evitar aquestes violències constants. A les 
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escoles i instituts no només no es detecten ni s'encaren als casos d'assetjament lgtbifòbic, o 
fins i tot, abús sexual, sinó que es tapen. Tenim constància que s'han ocultat casos greus com 
el suïcidi d'un menor de fa un parell d'anys, amigx nostrx. Això ens va impactar moltíssim, però 
més ens impacta que continuï sent un tabú, que no se’n parli i que tot continuï igual. La Sònia, 
que és professora i forma part de la comissió de coeducació d'un institut, ens comparteix que sí 
que existeix un protocol d'actuació per als casos de bullying escolar lgtbifòbic. No ho sabíem, 
com tampoc sabíem de l'existència de la Llei Balear del 2016, ni de la resta de protocols. Però 
com la resta, no s'està aplicant. En els nostres casos el professorat no es va assabentar del que 
estava passant. Nosaltres no ho vam dir, “ens feia pal”. Però tampoc se’n van assabentar les 
psicòlogues, a les quals acabem anant pels problemes que el bullying escolar i el rebuig social 
han causat a les nostres vides. Encara els tenim. Però haver sortit de l'armari com a trans* ens 
ha ajudat, viure-ho en solitud és molt difícil. 

Mai ens han donat tallers de sensibilització ni cap informació relativa a res LGTBI. I això 
que som els més joves. El professorat no coneixen la Llei Balear del 2016, i no hi ha un servei 
d'assessorament o lloc on puguin recórrer a informar-se, tampoc compten amb eines per a la 
detecció de les violències lgtbifòbiques. Hi ha una part que té a veure amb el desinterès pel 
tema, no estan motivadxs, però en termes institucionals no s'estan invertint hores ni recursos per 
a fer educació sexual amb perspectiva feminista i des de la diversitat. Res de res. No s'estan 
generant ni estratègies preventives ni de detecció ni de resolució. No tenim espais segurs. 

Creiem que és necessari que es treballi en la visibilització i el desplegament del protocol 
per a la detecció de violències lgtbifòbiques, però també que sigui obligatòria la formació 
i sensibilització del professorat. Hi ha moltes persones patint bullying als patis i a les aules. 
I necessitem espais de seguretat, afinitat i identificació on puguem compartir referents i 
parlar de nosaltres tranquil·lament. Campaments, activitats que siguin per a nosaltres i que 
també serveixin per a visibilitzar-nos i ajuntar-nos. Sinó, el que acaba passant és que deixem 
els estudis o bé anem directes a intentar aconseguir feina per a independitzar-nos, així ens 
estalviem l'assetjament escolar i el rebuig familiar. Encara que l'àmbit laboral tampoc és fàcil. 

Aquí el passing també fa molt, i no és just per a tothom. Els nois trans* passem més desaperce-
buts i som una mica més ben acceptats que les dones trans*, que a més pateixen les violències 
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masclistes. Hi ha com un “si no se't nota, tot bé” que carrega l’ambient. Sobretot les dones 
hem viscut rebuig, discriminació laboral i unes barreres d'accés brutals. Se'ns han exigit 
coses que a la resta de les persones no se'ls exigeixen, se'ns han fet preguntes sobre la nostra 
intimitat que res tenen a veure amb el nostre desenvolupament professional, i això, quan ens 
han donat l'oportunitat de preguntar-nos, perquè normalment ni això. De les que participem al 
diagnòstic, dues hem hagut d'accedir al món laboral a través de programes de reinserció per 
a col·lectius en risc d'exclusió social i alguna ha viscut transfòbia en el seu lloc de feina. Una 
transfòbia molt vinculada amb l'edat i amb el passing cis. A unes altres, la nostra procedència 
geogràfica també ens ha complicat l'accés al món laboral. Hem hagut de guanyar-nos la vida 
com hem pogut. 

Hi ha una exigència en l'àmbit laboral de que siguis “o una cosa o l'altra” i que a més compleixis 
amb l'estereotip associat a la categoria amb la qual t'identifiques. Si ja venim maltractades en 
altres àmbits, les conseqüències d'aquest maltractament es converteixen en barreres d'accés 
al món laboral, que finalment és el que ens possibilita el manteniment econòmic. Si no hi 
accedim acabem depenent econòmicament del nostre marit o d'altres vincles afectius, i això 
ens resta llibertat d'elecció, però també, oportunitats. 

Els nois trans* que participem del diagnòstic hem accedit al món laboral com a dones cis, i 
hem hagut de sortir de l'armari allà on estem treballant. Per a alguns ha estat més fàcil que per 
a uns altres. Depèn del context en el qual treballem i del lloc que ocupem. 

Les persones que ens identifiquem com a no binàries en els nostres llocs de treball som reco-
negudes com a persones cis, malgeneritzades, però perquè hem decidit no sortir de l'armari 
per a no complicar-nos la vida, i perquè hem tingut la possibilitat de fer-ho. No obstant això, 
és injust que el no binarisme, el no correspondre's amb l'un o l'altre dels pols del gènere nor-
matiu, sigui invisibilitzat i rebutjat. Hi ha una exigència que esborrem les nostres experiències 
trans* per a ser acceptades. Hem d’assimilar-nos a persones cis. 

Són diverses les necessitats que tenim en aquest àmbit i que no s'estan cobrint, l'administració 
no s'està fent càrrec de com les violències lgtbifòbiques en general, i la transfòbia en particular, 
condicionen les nostres possibilitats d'accedir a la feina i, per tant, de tenir una vida digna. 
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Necessitem suport per a aconseguir feina, itineraris acompanyats en els quals se'ns respecti 
la identitat i se'ns reconegui. La visibilitat que comentàvem és un tema fonamental perquè 
ens ajudaria també al fet que aquests itineraris acompanyats poguessin tenir èxit. Perquè les 
empreses ens contactin hem de ser visibles i ha d'haver-hi referents trans* positius. Creiem que 
mentre la societat no es transformi i s'erradiqui la transfòbia, hauria d'existir una bonificació 
per a empreses que contractin a persones LGTBI, però sobretot, a dones trans* o persones no 
binàries que potser no encaixen en cap dels dos estereotips de gènere legitimats. En el SOIB, 
és urgent que el personal d'atenció estigui sensibilitzat amb la nostra situació, conegui les ba-
rreres a les quals ens enfrontem i ens acompanyi de maneres concretes. És necessari promoure 
la contractació de persones trans*, tant a les administracions públiques com a l'àmbit privat. Res 
d'això s'està fent. Tenim una Llei Balear que avala moltes d'aquestes qüestions, que fins i tot 
les converteix en obligatòries, però el seu desplegament camina lent i la vida va més de pressa. 

Necessitem visibilitzar-nos perquè en tots aquests àmbits vagin disminuint fins a desaparèixer 
les barreres que no ens permeten exercir els nostres drets i llibertats, així com les violències 
quotidianes que vivim per ser persones trans*.  

“Quan es visibilitza que existim, existir no és tan difícil”
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Com veiem al capítol 4 i al primer apartat d'aquestes conclusions, amb el diagnòstic comunitari 
s'han detectat necessitats, dificultats i barreres d'accés a l'exercici dels drets i llibertats de les 
persones trans* a Menorca. Aquestes tenen a veure, d'una banda, amb la rigidesa del sistema 
cisheteronormatiu i, per l'altre, amb el control social que existeix en un context particular com 
és l'illa de Menorca. Totes dues qüestions impliquen el desplegament quotidià de violències i 
microviolències lgtbifòbiques i masclistes en general, i transfòbiques, en particular, en diferents 
àmbits, entre ells, l'institucional. 

En aquest sentit, es justifica una intervenció pública integral per a millorar les condicions de vida 
i garantir els drets de les persones trans*. Es fa necessària, fins i tot, urgent, la implementació 
íntegra de la Llei Balear del 2016 mitjançant l'impuls de polítiques públiques i serveis específics 
per al col·lectiu LGTBI en general, i trans*, en particular. Si bé des de la publicació de la Llei, 
el Govern Autonòmic compta amb un Pla Estratègic per a desplegar les polítiques públiques i 
serveis que la seva implementació requereix –entre elles el traspàs de competències al Consell 
Insular de Menorca–, l'impacte d'aquestes accions en el territori menorquí ha estat molt limitat. 
Tota implementació d'una llei és un procés lent, però tot i així, és preocupant que la població 
trans* de Menorca no conegui els protocols existents, ni les campanyes institucionals que s'han 
realitzat des del GOIB, ni els telèfons del servei d'atenció del GOIB, ni la guia de recursos que 
es va realitzar des de l'àrea de Joventut del Consell Insular de Menorca, entre altres mesures i 
accions. Així mateix preocupa el fet que la major part del professorat i el personal sanitari que 
les ha atès tampoc sabessin de l'existència d'aquests. 

Menorca, com a part de la Comunitat Autònoma, té les seves particularitats. En aquest sen-
tit, la descentralització que proposa la llei i el traspàs de competències al seu Consell Insular 
hauria de millorar l'impacte adaptant la política pública i altres mesures associades a ella, al 
context específic. No obstant això, aquest diagnòstic mostra la baixa incidència que han tingut 
les accions dutes a terme des del GOIB i des del CIME al territori insular. Amb l'objectiu de 
facilitar la transversalització de la perspectiva LGTBI i interseccional, amb èmfasi en les neces-
sitats trans*-específiques, així com el progressiu desplegament de polítiques públiques que 
materialitzin la Llei Balear a Menorca mitjançant diferents mesures i serveis, tanquem aquest 
informe amb una sèrie de recomanacions i bones pràctiques que considerem han de tenir-se 
en compte amb caràcter d'urgència. 
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•  L'elaboració d'un diagnòstic institucional que impliqui a tots els serveis i equipaments 

públics amb la finalitat d'avaluar el procés de transversalització de la perspectiva LGTBI 
amb enfocament interseccional i feminista i de les accions realitzades fins al moment en 
el marc de la Llei Balear del 2016. Aquest diagnòstic, de forma paral·lela a altres que per-
metin conèixer les condicions de vida i dificultats quotidianes que es troben les persones 
LGTBI a l'illa, són fonamentals pel desenvolupament de la política pública necessària per 
a la implementació de la Llei.  

•  L'elaboració d'un Pla Estratègic Insular LGTBI que guiï la política pública per a desple-
gar-se en el territori, així com les accions i mesures que la seva implementació suposi, la 
temporalitat que requereixi, la concreció local del mateix i els indicadors d'avaluació i se-
guiment necessaris per a mesurar l'impacte de les mesures que proposi a curt, mitjà i llarg 
termini. Es recomana el seguiment de la implementació d'aquest pla per part del Consell 
LGTBI de les Illes Balears. 

•  En el marc d'aquest Pla Estratègic Insular es recomana l'elaboració d'almenys dos plans 
municipals LGTBI i Serveis d'Atenció Integral LGTBI a Maó  i Ciutadella, que impliquin 
als ajuntaments locals, amb la finalitat de facilitar l'accés a la població trans* dels diferents 
municipis i als seus familiars, que per les dificultats d'accés al món laboral així com altres 
discriminacions múltiples, veuen minvat el seu marge de mobilitat dins del territori.  

• Dins de les mesures d'aquest pla és necessari contemplar no solament la construcció de pro-
tocols d'actuació en diferents àmbits per a erradicar les violències lgtbifòbiques i fomentar 
el tracte igualitari i la no discriminació de persones LGTBI, en general, i trans*, en particular, 
sinó també l'acompanyament institucional a la implementació efectiva d'aquests protocols 
mitjançant la seva difusió, la sensibilització i formació obligatòria de tots els agents implicats 
en la seva aplicació. Es recomana dotar als diferents equipaments públics (poliesportius, 
escoles, instituts, biblioteques, etc.) dels recursos materials necessaris i específics per a la 
implementació dels protocols. De manera complementària es veu necessari centralitzar 
un servei d'assessorament pels agents implicats en l'elaboració i el desplegament dels 
protocols existents i aquells que encara no estan elaborats. 
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•  Amb la finalitat de fomentar una mirada positiva a la diversitat sexual i de gènere en ge-

neral, i al col·lectiu trans*, en particular, es consideren urgents campanyes institucionals 
que visibilitzin al col·lectiu i que es posicionin explícitament a favor d'aquest. En aquest 
sentit també es considera necessari que des del CIME i els diferents ajuntaments es fomenti 
el vincle amb els col·lectius i associacions perquè aquests tinguin un paper central en el 
desenvolupament d'aquestes campanyes. Cal recordar que la participació i relació amb 
les institucions no hauria de centrar-se únicament en la realització d'activitats per a certs 
dies puntuals, sinó que és recomanable que es construeixin instruments de participació i 
coordinació efectiva i es valori el treball realitzat des de les entitats. 

•  És urgent el foment del teixit associatiu LGTBI a l'illa. Les associacions i col·lectius són 
“espais” als quals  la ciutadania trans* té més accessibilitat pel fet de comptar amb refe-
rents LGTBI amb els quals s'identifiquen, senten empatia i es senten més segurs. Atesa 
aquesta realitat es requereix la disposició institucional per a l'escolta de propostes i per a la 
dotació dels recursos necessaris pel seu desenvolupament. A Menorca de moment només 
es compta amb l'Associació Diverxia Menorca, el col·lectiu Ses foneres i el nou col·lectiu 
Transverxia. Cap d’aquests disposa de recursos suficients per a tenir una seu física o per 
a la professionalització dels seus serveis, com el mateix finançament d'aquest diagnòstic. 
Els suports econòmics que han rebut son puntuals i tots ells enfocats a l'àmbit cultural. És 
urgent donar-li la importància, la prioritat i el suport material necessari perquè es consolidi 
un teixit associatiu que pugui exercir com a frontissa i complementi, a través de projectes 
puntuals, serveis permanents i un treball en xarxa, les accions i mesures dutes a terme des 
de l'administració pública.  

•  Es considera de vital importància l'existència d'un espai LGTBI, un punt de referència visible, 
amb serveis professionals trans*-específics, que pugui oferir des de la multidisciplinarietat 
intervencions a diferents nivells que parteixin de la realitat que viu la població trans* a 
Menorca. L'estigma i els prejudicis socials, la solitud i l'aïllament, el desemparament legal, 
la vulneració constant dels seus drets, la discriminació múltiple, les dificultats d'accés al 
món laboral de les dones trans*, l'assetjament escolar lgtbifòbic, els problemes relacionals 
i personals que implica, entre d’altres, són elements que han de ser atesos amb un abor-
datge integral a escala individual, familiar, social i comunitària. Es recomana que aquest 
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abordatge es realitzi des d'un enfocament interseccional i feminista, amb una mirada po-
sitiva a la diversitat, que potenciï les seves capacitats personals, socials i col·lectives, i que 
realitzi des d'informació i assessorament individual i familiar, fins a intervencions grupals i 
comunitàries per a la socialització LGTBI en espais segurs i entre iguals, però també per 
a la sensibilització de la ciutadania i per a la incidència social i política. En el context de 
pandèmia actual, és urgent la promoció de xarxes comunitàries i de suport mutu entre les 
persones LGTBI, col·lectiu fortament impactat per les mesures preventives i les restriccions 
que ha implicat. És necessari que l'espai LGTBI treballi a partir de coordinacions efectives 
amb serveis i programes de l'administració pública, amb la finalitat d'optimitzar els recursos 
ja existents en el territori per a així transversalitzar la perspectiva LGTBI a les institucions i 
garantir, en la major mesura possible, la qualitat de les intervencions integrals a realitzar. 

•  Tenint en compte la falta d'informació sobre els canals per a la denúncia dels casos de 
lgtbifòbia que té el col·lectiu trans*, el desconeixement dels seus drets, les males experièn-
cies en relació al tracte rebut històricament per part de les forces de seguretat de l'Estat 
així com la vergonya i la por que produeix la “sortida de l'armari” que implica qualsevol 
denúncia, és recomanable la implementació de mecanismes que assessorin, acompanyin 
i facilitin les denúncies corresponents

•  És urgent que s'involucri a les persones trans* en concret, i LGB en general, en el des-
plegament dels plans, accions i mesures necessàries per a la implementació de la Llei, 
així com que l'elaboració d'aquests plans, accions i mesures sigui realitzada per persones 
amb la qualificació necessària per a això, amb l'especialització que es requereix i amb un 
coneixement concret sobre les necessitats trans*-específiques construït a partir del diàleg 
constant amb el col·lectiu trans*.

Com hem pogut veure en aquest informe, la transversalització d'una perspectiva LGTBI amb 
enfocament interseccional així com la implicació de la ciutadania en l'erradicació de les violèn-
cies lgtbifòbiques que impedeixen l'exercici dels drets i les llibertats de les persones trans* són 
objectius que impliquen un procés de transformació social radical, perquè el sistema cis-
heteronormatiu configura el que continua avui dia considerant-se “normal”. Això implica que 
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la política pública a desplegar en el territori insular no ha de ser solament normalitzadora sinó 
que ha de ser crítica i transformadora.

Finalment es convida  a les institucions competents –GOIB, CIME i ajuntaments locals– a tenir 
en compte exemples de bones pràctiques que s'estan duent a terme en altres contextos i que 
poden orientar la materialització de les recomanacions anteriors. Amb la finalitat de facilitar 
aquesta tasca ens sembla interessant destacar l'estructura i desenvolupament dels SAI’s LGTBI 
de Mallorca, gestionats per l'associació Ben Amics, així com tot el treball realitzat en matèria 
de política pública en el context català on, la Diputació de Barcelona ofereix assessoraments, 
formació especialitzada i acompanyament pel desplegament de les mesures necessàries en 
els diferents municipis de la província.

• Respecte a la implementació dels SAI’s LGTBI a Mallorca considerem que la decisió de 
delegar a l'Associació Ben Amics aquesta tasca, té en compte les particularitats tant de la 
població LTGBI relatives a la necessitat de referents LGTBI i espais de seguretat, confiança 
i socialització, com la necessitat de comptar amb professionals experts i del col·lectiu, amb 
la qualificació necessària per a aconseguir els objectius que tenen aquests serveis. 

• En referència a l'experiència catalana es considera que la repartició de competències ins-
titucionals entre la Diputació de Barcelona i els municipis, així com els instruments que 
s'han creat, poden servir de guia per a l'elaboració tant del diagnòstic institucional que es 
recomana com del Pla Estratègic Insular i els plans municipals LGTBI corresponents, adap-
tant-los al context particular de Menorca.

És necessari recordar que la política pública en matèria LGTBI no solament ha d'anar dirigida 
a les mancances i necessitats que viu el col·lectiu trans* a conseqüència de la discriminació 
històrica que ha patit i continua patint, sinó que al mateix temps es requereixen accions trans-
formadores dirigides als veritables problemes socials que provoquen aquesta discriminació i 
subalternització, que són fruit del sistema cisheteronormatiu de gènere i les violències lgtbifò-
biques, masclistes i transfòbiques que reprodueix. 
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