
Bigues i Riells amb els drets de les persones trans*

La data del 31 de març es commemora el Dia de la Visibilitat Trans*. Una diada important,
per celebrar les vivències trans*, sensibilitzar en contra de les discriminacions i violències 
que pateixin les persones trans* arreu del món, i contribuir a fomentar el respecte a la 
diversitat enfront als discursos d'odi i transexcloents. 

Aquesta jornada va sorgir el 2009 motivada per la falta de dies commemoratius que 
celebressin la visibilitat de les persones trans*, ja que fins llavors l'única commemoració 
coneguda entorn el fet trans* era el Dia Internacional de la Memòria Transsexual, en 
record de totes les persones trans* mortes, víctimes dels delictes d'odi i la transfòbia. En 
paraules de l'activista trans* Rachel Crandall, impulsora del 31 de març, “el Dia de la 
Memòria és exactament el que és: recorda persones que van morir; en canvi aquest es 
centra en la vida”. Davant una diada, molt necessària, que se centra en l'aspecte negatiu 
de la vida i les persones trans* com a víctimes, es feia imprescindible una altra que es 
pogués centrar en l'aspecte positiu de ser trans*, en les persones vives.

Dia a dia veiem com de necessari és continuar reivindicant aquest dia. Perquè les 
persones trans* encara pateixen violència pel sol fet de ser trans*, pel sol fet d'existir. I no 
parlem només d'assassinats, pallisses i agressions físiques, o insults. També totes les 
violències quotidianes, que limiten i retallen les vides de les persones trans* cada dia, en 
el seu accés a una feina digna, en l'entorn familiar, a l'escola, per continuar els seus 
estudis i formació, en la pràctica esportiva, per accedir a un habitatge, amb qualsevol 
tràmit administratiu, o quan han de viatjar. Unes discriminacions que es veuen agreujades 
quan parlem de dones i col·lectius vulnerables, com són la infància i adolescència trans, 
les persones migrades o la gent gran trans*.

Davant d'això, les administracions estan obligades a actuar. La llei estatal 3/2007, 
reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, va 
suposar un avenç importantíssim per tal que moltes persones trans* poguessin viure amb 
una mica més de dignitat. Un simple canvi administratiu als documents, que facilitava a 
les persones trans* poder viure una mica més lliures en una societat encara hostil. Però, 
lamentablement, un canvi insuficient, ja que aquesta legislació encara tenia un caràcter 
molt patologitzant, requerint d'informes psicològics i exigint processos mèdics i hormonals,
sovint no desitjats, que entre d'altres conseqüències comportava poder quedar estèril o 
perdre la capacitat de gestar. A més, la llei deixava fora menors, persones migrades i el 
reconeixement de les persones no-binàries. 

A Catalunya, la llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, impulsada 
per les entitats, va esdevenir una legislació pionera que permetia fer una gran passa 
endavant, obrint també la porta a unes polítiques públiques transinclusives posant l'èmfasi
en la despatologització i la consideració de les persones trans* com a subjectes de dret. 
Això ha permès, durant aquests anys, desplegar algunes accions importants per 
aconseguir i garantir nous drets i millorar la qualitat de vida de les persones trans*, com 
facilitar el canvi de nom a les targetes sanitàries per disposar de documentació 
identificativa amb validesa administrativa sense necessitat de procedir a realitzar el canvi 
al registre civil, protocols per l'acompanyament de l'alumnat trans* als centres educatius, 
la posada en marxa d'un servei de salut especialitzat i no patologitzant, o programes 
d'orientació i inserció laboral específics per a persones trans*. 

Tot i els avenços, la comunitat trans* porta anys reclamant més eines, recursos i empara 



legal per poder garantir els drets assolits, reconèixer de nous, i poder fer front a les 
discriminacions estructurals que encara pateixen. A Catalunya cal impulsar una llei integral
trans, que consolidi, ampliï i reforci totes les accions que ja s'estan implementant, que de 
manera específica i ambiciosa abordi tots els reptes pendents, i repari i doni resposta a 
les necessitats de les persones trans*. Però també cal avançar en el ple reconeixement 
de la lliure determinació de la identitat de gènere, eliminant els requisits patologitzants i 
permetent el seu exercici a totes les persones.

Les entitats i col·lectius de persones trans* de tot l'Estat van treballar durant mesos per 
una llei integral amb el Ministeri d'Igualtat, consensuant un text valent que responia a les 
demandes de les persones trans* i resolia una injustícia històrica. Aquest projecte va 
quedar aparcat per la pressió d'un sector transexcloent, que pretenia frenar el projecte i 
qüestionava fins i tot la legislació vigent sobre el canvi registral. Finalment, coincidint amb 
el Dia de l'Orgull de l'any passat, el govern espanyol va anunciar que el Consell de 
Ministres aprovaria l'avant-projecte de llei integral LGTBI que també s'estava elaborant, 
incorporant la despatologització de les persones trans. Les entitats van haver de renunciar
a disposar d'una legislació específica i integral, amb l'esperança de poder aconseguir que 
les seves demandes fossin recollides i aprovades, ara dins d'una altra llei. 

Després de nou mesos de la seva aprovació inicial al Consell de Ministres, però, l'avant-
projecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels 
drets de les persones LGTBI segueix aturat. Entitats i partits que donen suport a la 
iniciativa han manifestat la seva preocupació per aquest bloqueig a la llei, que fa que, amb
tota probabilitat i atenent als terminis parlamentaris, sigui impossible aconseguir aprovar-
la en el present període de sessions. No hi ha excuses: després de tota la feina realitzada 
pel Ministeri d'Igualtat, amb l'impuls de les entitats i col·lectius trans* i amb el suport dels 
partits polítics, és necessari que la llei arribi al Congrés, es corregeixin les mancances i es
pugui aprovar. 

Disposar de lleis específiques, recursos i eines suficients és una emergència social, per 
poder fer front a totes les violències estructurals que pateixen cada dia les persones 
trans*. Però és també una qüestió de justícia i reparació, per reconèixer aquest patiment i 
posar fi a tota la violència institucional contra les persones trans*, bloquejant i negant els 
seus drets fins el dia d'avui. 

L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, com a institució més propera a la ciutadania, no 
pot restar aliè a la situació que pateixen cada dia, encara avui, les persones trans*. És per
això que cal continuar treballant per garantir plenament la igualtat i els drets de les 
persones trans*, acabant amb qualsevol discriminació i plantant cara davant qualsevol 
forma de violència. 

Per tot això, el grup polític d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Bigues
i Riells del Fai, proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:  

PRIMER.- Refermar el compromís de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai amb la 
defensa dels drets de les persones trans*, i expressar el reconeixement del dret que tenen
totes les persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat d'identitat i d'expressió de 
gènere.



SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a continuar treballant perquè Catalunya 
disposi d'un marc normatiu integral que garanteixi els drets de les persones trans*, amb 
l'avant-projecte de llei de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere que 
es troba actualment en procés d'elaboració.

TERCER.- Instar el Govern de l'Estat a desbloquejar i accelerar l'aprovació de l'avant-
projecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels 
drets de les persones LGTBI.

QUART.- Traslladar aquests acords al Consell Nacional LGBTI, a L'HOrgull, a 
l'Observatori contra l'Homofòbia, a la Federació Plataforma Trans, a la FELGTB, a 
Chrysallis Catalunya, a Generem, a I-Vaginarium, a ATC Llibertat, al Departament 
d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d'Igualtat, als grups 
polítics representats al Parlament de Catalunya, i als grups polítics representats al 
Congrés dels Diputats.


