11 - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
PER APROFUNDIR EN ELS DRETS DE LES PERSONES TRANSSEXUALS I
DESESTIGMATITZAR LA DIVERSITAT TRANSGÈNERE COMBATENT LA MISOGÍNIA
PATRIARCAL.
El Ple de l‟Ajuntament, per majoria, amb 17 vots a favor [PSC] i 10 en contra [C‟s, ECP i ERC]
dels/de les 27 regidors/regidores assistents, aprova la moció següent:
“En relació amb l‟aprovació d‟un marc normatiu específic que aprofundeixi en el reconeixement
dels drets de les persones transsexuals i transgènere i, en el marc del debat obert, des del
Grup Municipal Socialista expressem el nostre compromís continuat en la defensa dels drets
de les persones LGTBI i, particularment, volem manifestar tot el nostre suport a les persones
transsexuals, a la defensa dels seus drets i el nostre reconeixement a la seva lluita.
L‟Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet fa anys que treballa per desplegar el conjunt de
serveis necessaris per a poder-les acompanyar a elles i a les seves famílies en totes les facetes
de la seva vida.
Entenem que el debat sobre la futura llei s‟ha de produir a les cambres del congrés i del senat,
no obstant això, som conscients del paper del món local com escenari, en el qual, la vida de
les persones es desenvolupa i la realitat ens interpel·la en relació amb aquesta i altres
temàtiques, per tant considerem que:
No podem negar que els éssers humans habitem en cossos sexuats, el sexe és una
manifestació humana, el problema no són els cossos, no hi ha cossos equivocats, el problema
és, com històricament ha denunciat el feminisme, l‟assignació d‟un gènere que acaba limitant
les capacitats i les possibilitats d‟expressió de la identitat humana.
El gènere ha estat el major instrument de control i dominació que han patit les dones. No
només estableix una diferència binària entre homes i dones sinó que jerarquitza i devalua el fet
femení, esdevenint un artefacte estructural de poder ide violència contra les dones.
Defensar que no s‟hauria d‟assignar cap gènere en néixer no significa negar el sexe biològic, ni
que aquest s‟expressi exclusivament de manera binària, ja que hi ha persones intersexuals,
significa reconèixer la implicació que té en la vida de les persones. Un clar exemple el trobem
en la medicina, que va convertir les característiques fisiològiques dels homes en universals,
negant la diferència sexual i ignorant que hi ha patologies pròpies o que es manifesten de
manera diferenciada en les dones.
La genètica no determina la nostra identitat, el sexe tampoc, però la identitat va més enllà
d‟actes performatius repetitius associats a canons i estereotips que acaben reforçant les
assignacions binàries.
El gènere no és en una vivència performativa aïllada independent de les desigualtats
estructurals, el gènere és poder. Cal abolir el gènere i totes les seves expressions que
legitimen la misogínia i l‟explotació de les dones.
Negar el sexe significa, entre altres aspectes, ignorar la violència i la desigualtat estructural, a
la qual, s‟enfronten les nenes i les dones en un món patriarcal, que just es constitueix sobre
l‟expropiació dels cossos, la sexualitat i la capacitat reproductiva de les dones, cosificant-les i
convertint la prostitució, la pornografia o els ventres de lloguer en institucions patriarcals i no
en eleccions individuals o actes performatius. No es tracta de resignificar l‟explotació sexual
sinó d‟eradicar-la.
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Defensem els drets inalienables de les persones LGTBI i reconeixem la seva diversitat, ja que,
l‟acrònim LGTBI engloba realitats diverses en relació amb la diversitat sexe-afectiva, de dones
i homes homosexuals, a les diferències sexuals de les persones intersexuals o identitàries de
les persones trans.
Realitats també travessades, en el si del propi moviment, per relacions de poder, no totes les
veus tenen el mateix valor, i les agendes no sempre estan exemptes de tensions a l‟hora de
determinar les prioritats.
En aquest sentit el “fet trans” tampoc és una realitat homogènia i des del propi col·lectiu hi ha
veus que alerten sobre els efectes que està tenint l‟anomenada „teoria queer‟ en la creació del
discurs hegemònic que, en realitat, està invisibilitzant l‟experiència i necessitats de les
persones transsexuals. Cal descolonitzar els drets i la singularitat de les persones trans, tal
com expressa la senyora Mar Cambrollé quan afirma que: “No se pueden equiparar vidas
trans a la Teoría Queer porque es un acto de deshumanización”.
Per aquest motiu la superació i abolició dels gèneres és una constant en l‟agenda feminista,
així com de qualsevol patró performatiu que perpetuï cotilles de gènere i un model de
dominació de les dones. No podem ignorar que una part important de la violència que pateixen
les dones transsexuals és el resultat de l‟adopció d‟una identitat subalterna en la lògica
patriarcal.
Cal desemmascarar també aquelles veus que vinculen la transsexualitat amb l‟expressió de
gènere no normativa o amb la diversitat sexo-afectiva, ja que, estan reforçant el binarisme més
excloent quan no l‟homofòbia. Significa sostenir tesis tan absurdes o conservadores com
aquelles que consideren que tota persona, sigui gran o petita, que transgredeix les
normatives de gènere, que tenen expressions de gènere que trenquen amb la tirania del rosa i
el blau han de ser reassignades, o que neguen l‟experiència lèsbica en considerar que és
millor que una dona lesbiana transiti per convertir-se en un home heterosexual.
Tesis que acaben reforçant el sistema sexe-gènere i heteronormatiu que pretesament diuen
combatre.
Per tot això, es proposa al Ple l‟adopció dels acords següents:
Primer - Protegir els drets de les persones transsexuals a habitar la seva identitat i en aquest
sentit cal revisar i actualitzar la Llei 3/2007, de 15 de març. Instem a les diferents forces
polítiques de l‟estat a acordar la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la
rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, coneguda com a Ley de
identidad de género. Aquesta actualització cal que reculli les necessàries incorporacions que
es reivindiquen des del col·lectiu de persones transsexuals per avançar en un nou marc
normatiu que contempli els drets de les persones transsexuals en el seu procés de transició o
en el seu cas de destransició, que protegeixi a la infància de processos lesius contra la seva
integritat física i/o emocional i que reconegui el paper dels i les progenitores en la protecció de
les seves filles i fills.
Segon - La necessitat de dotar a les administracions públiques dels serveis i recursos
especialitzats en l‟acompanyament i suport de les persones transsexuals i les seves famílies
en els processos de transició tal com expressa el Parlament Europeu. Per aquest motiu és
imprescindible dotar a les administracions locals dels mitjans necessaris per atendre la
diversitat. En aquest sentit exigim a la Generalitat de Catalunya un sistema d‟atenció a la salut
que combini serveis especialitzats, peròtambé una atenció primària que trenqui amb estigmes.
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Tercer - Cal ser particularment curoses amb el dret de la infància a viure la seva identitat
sense haver de patir processos lesius contra la seva integritat física i/o emocional i cal
reconèixer el paper cabdal dels i les progenitores en el benestar de les seves criatures.
Qualsevol procés que impliqui la transició de menors amb inhibidors hormonals cal que compti
amb el consentiment dels i les seves progenitores.
Quart - Acreditar no és patologitzar. Reafirmar que no volem que se‟ns assigni un gènere en
néixer, d‟acord amb els nostres genitals, les dones sabem el que aquest fet ha significat en les
nostres vides i com aquí radica el nucli de l‟opressió i la desigualtat. Tot i això no podem
reduir la identitat a un acte performatiu, ni a l‟autodeterminació d‟un desig, la identitat és el
resultat d‟un llarg procés de socialització i de construcció de la subjectivitat. Tant el gènere
assignat d‟acord amb una genitalitat biològica com l‟anomenada expressió de gènere
responen a construccions socials de poder, acaben sent les dues cares de la mateixa
moneda: el sistema de dominació patriarcal es perpetua a través de la ideologia de
gènere.
Cinquè - Manifestar la nostra voluntat, com a municipi compromès amb la igualtat a
contribuir amb la nostra experiència local, a fer aportacions per tal de millorar els diferents
circuits existents en les diferents administracions públiques per tal de millorar l‟atenció que
requereixin les persones transsexuals i les seves famílies, posant especial cura en els serveis
adreçats a infants i adolescents.
Sisè - Reclamar una educació sexual lliure d‟estereotips masclistes i de gènere a fi que totes
les persones puguin construir la seva identitat lliurement. Alhora ens comprometem a seguir
treballant a la nostra ciutat per una coeducació que acabi amb el sexisme, el masclisme i la
misogínia imperants, acompanyant les nostres escoles amb recursos adequats per poder
seguir avançant en aquesta direcció.
Setè - Condemnar totes les violències patriarcals que pateixen totes les dones arreu del món,
també les de les nostres germanes transsexuals, i que venen provocades per un patriarcat que
ens encotilla assignant-nos determinats rols i estereotips vinculats al sexe biològic, i que
coneixem com a gènere. Volem mostrar el nostre compromís per seguir treballant sense
descans per abolir el gènere com a construcció social que oprimeix les dones i nenes i nens
d‟arreu del món convertint-nos en víctimes de les violències masclistes i dissortadament,
massa sovint, en víctimes de les violències sexuals i en objecte de tràfic i d‟explotació sexual.
Per això reprovem el recent Manifest X on es pretén normalitzar un imaginari on les dones
reproduint l‟acte performatiu del mal anomenat treball sexual seran poderoses, en una falsa
dicotomia entre transgressió i convenció.
Vuitè - Rescabalar l‟honor manllevat a moltes dones transsexuals. Els poders públics són els
responsables subsidiaris d‟una generació trencada per la falsa hipocresia del sistema
patriarcal. Les supervivents viuen avui en la més absoluta indigència, és del tot necessari
reconèixer la seva genealogia com a dones, però també cal reparar els greuges soferts.
Novè - Celebrar la nova Proposición de ley Integral para la igualdad de trato y la no
discriminacions, anomenada popularment com a Ley Zerolo, admesa a tràmit fa pocs dies com
a una nova proposta que ha de vetllar per a què cap persona pugui ser discriminada per
raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe o religió, convicció i opinió, edat o identitat
sexual, expressió de gènere, malaltia, situació socioeconòmica o qualsevol altra circumstància
personal o social. Aquesta nova proposició de llei permet desestigmatitzar la transsexualitat i
l‟expressió de gènere, sancionant qualsevol expressió o conducta d‟odi envers aquests
col·lectius. A més, ho fa des d‟un marc inclusiu i interseccional perquè la identitat i la integritat
d‟una persona és molt més que la reproducció performativa de cànons patriarcals, sexistes,
misògins, lesbofòbics i excloents es corresponguin o no amb la genitalitat. Ens agradaria molt
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veure per exemple, homes transsexuals ocupant escons als parlaments i no només legitimant
com a homes trans, la prostitució.
Desè - Finalment volem expressar que és una fal·làcia l‟existència d‟una pugna entre el
feminisme i les persones transsexuals, és una fal·làcia interessada. Dissentir de les tesis
queer no és transfòbia, és denunciar el caràcter neoliberal d‟una proposta que no contempla
les condicions materials a les quals s‟enfronten les persones, ni la distribució desigual de
recursos, ni l‟opressió estructural d‟un sistema patriarcal, una ideologia que invisibilitza
l‟opressió específica que patim les dones i que ens nega la veu. Les dones fa segles que patim
una societat misògina que ha definit que és "ser dona” i ja no podem permetre que tornin a
parlar per nosaltres, que tornin a pontificar sobre “qui” i “com” són les dones, o que se‟ns torni
a reduir a la cosificació més extrema o a la negació més absoluta per convertir-nos en “cossos
gestants”. El temps de l‟heterodesignació s‟ha acabat.
Onzè - Traslladar els següents acords a tots els grups del Congrés dels Diputats i Diputades,
al Ministeri d‟Igualtat, al Govern de la Generalitat i a tots els grups del Parlament de Catalunya
i a la Taula LGTBI de Santa Coloma de Gramenet i a la Xarxa de Municipis LGTBI.”
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