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Resultats principals
• Des que el 2012 es crea el Servei Tràn-

sit especialitzat en disfòria de gènere a
Catalunya, el nombre de persones ate-
ses ha crescut de manera sostinguda.
L’any 2021 (últim any de la sèrie) re-
presenta el 26,8% del total de casos
des del 2012.

• Entre el 2016 i el 2021 el nombre de
persones ateses a Trànsit s’ha qua-
druplicat i ha passat de 366 el 2016
a 1.454 el 2021. Aquesta xifra fa refe-
rència als nous casos que es produei-
xen anualment, i no inclou les perso-
nes ateses en anys anteriors que se-
gueixen acudint al servei.

• De les 5.418 persones ateses entre el
2012 i el 2021 més de la meitat eren
dones (el 51%, o 2.763), un 45,3% eren
homes (2.456) i d’un 3,7% el sexe no es
va registrar.

• El Servei Trànsit atén cada vegada més
dones, que han passat de ser el 38%
de les persones ateses entre 2012 i
2015 a ser com a mínim el 51% el 2021
(i el 55,2% dels casos on el sexe s’ha
registrat).

• Del total de persones ateses entre el
2012 i el 2021 un terç (34,9%) eren me-
nors d’edat i dos terços (64,7%) eren

menors de 25 anys.

• El Servei Trànsit atén cada vegada més
menors. Mentre que els primers anys
el percentatge de menors era baix, el
2021 els menors d’edat han suposat el
40,4% de les persones ateses.

• La mitjana d’edat de les persones ate-
ses ha caigut 12 anys del 2012 al 2021,
des dels 35 anys el 2012 fins al voltant
dels 23 anys actualment.

• Entre les persones ateses, hi ha un pa-
tró d’edat clar, persistent i diferenciat
per sexe. La majoria de casos de me-
nors d’edat són nenes (65,4%) mentre
que, entre entre els majors d’edat, els
homes són el 53,7% i arriben al 69,4%
entre els majors de 30 anys.

• Per grups d’edat i sexe, els increments
són dispars. Del 2015 al 2021, el grup
d’edat que més augmenta és el de 10 a
14 anys, amb un increment del 3.480%
en el nombre de casos, un increment
que és del 5.700% en el cas de les ne-
nes i d’un 1.400% en el cas dels nens.

• El nombre d’operacions quirúrgiques
realitzades a les persones ateses pel
Servei Trànsit s’ha multiplicat per 5
del 2016 al 2021.
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1 Introducció

El Servei Trànsit és una unitat de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) especialitzada
en disfòria de gènere1, que s’inicia el 2012
a la ciutat de Barcelona i a partir de 2015
s’amplia a les ciutats de la Regió Sanitària
de Barcelona (RSB) i a la resta del territori:
Tarragona (2018), Lleida (2019) i Catalunya
Central i Girona (2021).

Fins a l’any 2016, la Unitat d’Identitat de
Gènere (UIG) de l’Hospital Clínic de Barce-
lona, impulsada l’any 2000 per la Dra. Ester
Gómez (psiquiatra), funcionava com a unitat
de referència en aquest àmbit a Catalunya.
Quan el Servei Trànsit es va crear el 2012,
impulsat per la Dra. Rosa Almirall (ginecò-
loga), es va explorar la col·laboració amb el
Clínic però els models d’atenció eren dife-
rents2. L’any 2017 el Departament de Salut
va apostar pel “model transafirmatiu”3, i va
convertir el Servei Trànsit en la unitat de
referència “d’atenció a la salut de les perso-
nes trans” a Catalunya.

Des de la seva creació el 2012, el nom-
bre de persones ateses al Servei Trànsit ha
crescut de manera sostinguda, amb un in-
crement particularment pronunciat a partir
del 2017.

Aquest informe presenta una anàlisi de
les dades sobre persones ateses pel Servei
Trànsit a Catalunya del 2012 al 2021 per sexe
i edat. Fins on arriba el nostre coneixement,
aquest és el document més complet que
s’ha publicat fins ara sobre el nombre de
persones ateses pel Servei Trànsit, les seves
característiques i la seva evolució tempo-
ral. L’informe conclou que s’està produint
un augment sostingut dels casos de disfòria
de gènere, i que les persones que acudei-
xen a Trànsit són cada cop més joves i cada
cop més de sexe femení4. Mentre que en els
primers anys el Servei Trànsit atenia prin-
cipalment homes majors de 30 anys (i cap
menor d’edat), en els últims anys el patró
d’edat i sexe s’ha invertit. L’informe també

1El trastorn de disfòria de gènere és un profund
malestar (disfòria) amb el propi cos i les seves carac-
terístiques sexuals i un desig profund de ser de l’altre
sexe. La seva descripció a través de criteris diagnòs-
tics es troba al Manual Diagnòstic i Estadístic dels
Trastorns Mentals DSM-5, publicat per l’American
Psychiatric Association (2014). A la Classificació Inter-
nacional de Malalties (CIM-11) de l’Organització Mun-
dial de la Salut (2019), “disfòria” s’ha substituït per
“incongruència” de gènere.

2Existeixen tres models en l’abordatge de la dis-
fòria de gènere: 1) El model terapèutic, que afavoreix
el desistiment i que les persones arribin a sentir-se
còmodes amb el seu cos; 2) El model holandès, el
més utilitzat actualment a nivell internacional, que
es basa en avaluacions psicològiques exhaustives i
recomana limitar la intervenció al suport psicotera-
pèutic fins a la pubertat per observar si la disfòria
de gènere remet o persisteix. Si persisteix, es valora
iniciar processos mèdics de transició, amb acompa-
nyament psicològic constant; i 3) El model que s’ha
estès en els últims anys, conegut com a model afir-
matiu, que considera que el paper dels professionals
ha de limitar-se a “afirmar” la identitat expressada
per cada persona i facilitar la transició amb hormo-
nes i cirurgia sense la intervenció d’especialistes en

salut mental (Gómez-Gil et al., 2020; Esteva de Anto-
nio et al., 2015).

3El model afirmatiu parteix de la creença que hi
ha persones que neixen amb una “identitat de gène-
re” o “sexe sentit” que no es correspon amb el sexe
del seu cos i que aquesta incongruència és la cau-
sa del seu patiment. Per aquesta raó, considera que
la resposta adequada consisteix a intervenir sobre el
cos per mitjà de tractaments hormonals i d’interven-
cions quirúrgiques per adaptar les seves característi-
ques físiques al “sexe sentit”. El model d’atenció del
Servei Trànsit es recull en el document marc Model
d’atenció a la salut de les persones trans (Escuriet-
Peiró et al., 2017).

4Aquest informe es basa en la categoria objectiva
“sexe” a l’hora de fer referència a les característiques
de les persones, i no en els sentiments que puguin
expressar les persones ateses sobre la seva “identi-
tat de gènere”. En tot l’informe, les paraules nena,
noia i dona fan referència a persones de sexe feme-
ní, i les paraules nen, noi i home fan referència a les
persones de sexe masculí. Les dades que ens ha tra-
mès el Departament de Salut estan organitzades a
partir d’aquestes mateixes categories. Excepcional-
ment s’utilitza l’expressió “persona trans” si ho fan
els documents referenciats.
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constata que hi ha un patró d’edat persis-
tent i clarament diferenciat entre dones i
homes: mentre que la majoria de dones
ateses són noies preadolescents i adoles-
cents, en els homes predominen els grups
de més edat, tot i que també hi ha més nens
que nenes entre els casos d’edat infantil.

Les dades sobre les que es basa aquest
informe han estat facilitades pel Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya a Feministes de Catalunya, a través
d’una sol·licitud d’accés a informació públi-
ca que s’ha produït en tres fases. En una
primera instància, Feministes de Catalunya
va sol·licitar informació al Departament de
Salut el 19/12/2021. El Departament va res-
pondre el 8/2/2022 amb una base de dades
de les operacions quirúrgiques realitzades
del 2017 al 2021, sense desagregar per sexe
ni edat, tot i que el sexe es pot deduir en
funció del tipus d’intervenció amb un mar-
ge d’error baix. Aquesta primera tramesa
de dades no era satisfactòria per poder dur
a terme l’anàlisi i Feministes de Catalunya
va presentar una reclamació a la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a Informació
Pública (en endavant, GAIP) el 24/4/2022, a
resultes de la qual es va obtenir el nombre
de persones ateses per edat i província però
no creuades per sexe i edat. Per aquest mo-
tiu, Feministes de Catalunya presenta una
nova reclamació el 9/5/2022 a la GAIP i de-
mana un acte de mediació, a resultes del
qual el 31/5/2022 el Departament de Salut
va proporcionar una segona base de dades
amb el nombre de persones ateses pel Ser-
vei Trànsit desagregades per sexe i edat pel
conjunt de Catalunya (sense desagregar per
territoris per preservar-ne l’anonimat).

Aquesta segona base de dades va ser
explotada per a la primera versió d’aquest

informe, publicada i entrada a registre del
Parlament de Catalunya el 8/11/2022. La ba-
se de dades comprenia els anys 2012-2020
pel total de persones ateses, i els anys 2017-
2021 per les operacions quirúrgiques. La pri-
mera versió de l’informe reconstruïa la sèrie
d’operacions quirúrqigues a partir de fonts
periodístiques i altres informes, des de l’any
2000. Tanmateix, el 15/11/2022, una setma-
na després de la publicació de la primera
versió de l’informe, Feministes de Catalu-
nya va rebre una tercera entrega de dades.
Aquesta tercera entrega incloïa l’any 2021
pel total de casos atesos, i proporcionava
informació sobre les operacions quirúrgi-
ques anteriors a 2017. La versió actual de
l’informe es basa en aquesta última base
de dades.

La informació obtinguda permet identi-
ficar els principals patrons i tendències en
la població atesa pel Servei Trànsit des de
la seva creació. Tanmateix, les dades tenen
algunes limitacions, que abordem al final
de l’informe. Principalment, l’activitat del
Servei Trànsit està relacionada amb tres ti-
pus d’intervencions: consultes, tractaments
hormonals i operacions quirúrgiques. Les
dades sobre persones ateses que presenta
aquest informe engloben els tres tipus d’in-
tervencions, atès que no se’ns han facilitat
desagregades per tipus d’intervenció5. Amb
tot, si bé les dades no ens diuen el nombre
de persones que estan rebent tractament
hormonal, sí que sabem que un nombre
baix de casos estan vinculats amb opera-
cions quirúrgiques (uns 30 anuals). Aques-
ta circumstància, i també la informació re-
collida en altres fonts, apunta que l’àmplia
majoria (com a mínim un 78,6%) de perso-
nes ateses documentades en aquest infor-
me, incloent-hi les d’edat adolescent, esta-
rien rebent tractament hormonal.

5Disposem de dades parcials sobre operacions
quirúrgiques, que s’analitzen al final de l’informe.
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2 Evolució dels casos
Des que el 2012 es crea el Servei Tràn-

sit especialitzat en disfòria de gènere a Ca-
talunya, aquest servei ha atès un total de
5.418 persones i el nombre de casos nous
ha crescut de manera sostinguda al llarg
del temps. La Taula 1 i el Gràfic 1 mostren
l’evolució temporal del nombre de casos de
2012 a 2021, darrer any del que tenim infor-
mació en les dades proporcionades. Mentre
que l’any 2012 el nombre de persones ate-
ses va ser 19, aquesta xifra s’ha situat en
1.454 l’any 2021, és a dir que un 26,8% del
total de casos s’ha donat en aquest últim
any. El 92,2% dels casos es concentren entre
els anys 2016 i 2021, ambdós inclosos.

Tot i que les variacions interanuals són
poc indicatives perquè al ser xifres petites
creixen ràpidament els percentatges, sem-

bla que es produeix un augment substancial
dels casos el 2016 (el doble que l’any an-
terior) i la tendència es manté en els anys
successius. Entre l’any 2016 i el 2021 el nom-
bre de persones ateses per les unitats del
Servei Trànsit a Catalunya s’ha quadrupli-
cat. Del 2020 al 2021 el nombre de casos
anuals ha augmentat un 40,6%, un fort in-
crement que probablement recull els efec-
tes del confinament a causa de la pandèmia.

En els 10 anys de la sèrie, el nombre de
nous casos anuals ha crescut un 7.552% (és
a dir, s’han multiplicat per 76,5). Aquestes
xifres d’increment fan referència només als
nous casos que es produeixen anualment
(primeres visites a Trànsit) i no inclou les
persones ateses en anys anteriors que se-
gueixen acudint al servei.

Taula 1: Total de persones ateses, 2012-2021

Any Nombre
% sobre
total de
casos

Increment
anual

2012 19 0,4% -
2013 86 1,6% 353%
2014 133 2,5% 55%
2015 185 3,4% 39%
2016 366 6,8% 98%
2017 568 10,5% 55%
2018 746 13,8% 31%
2019 827 15,2% 11%
2020 1.034 19,1% 25%
2021 1.454 26,8% 41%

Total 5.418 100% +7552%
(2012-2021)

Gràfic 1: Evolució del nombre de persones
ateses, 2012-2021
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3 Distribució per sexe

El Gràfic 2 mostra el total de persones
ateses a les unitats del Servei Trànsit a
Catalunya entre el 2012 i el 2021, en funció
del sexe.

Del total de 5.418 persones ateses

• el 51% eren dones (2.763),

• el 45,3% eren homes (2.456),

• d’un 3,7% dels casos el sexe de la
persona atesa no s’ha registrat (199).

Gràfic 2: Persones ateses per sexe

Tanmateix, la distribució per sexe no s’ha
mantingut constant al llarg dels anys. Men-
tre que durant els primers anys el nombre
d’homes superava amb escreix el nombre de
dones, en els darrers anys aquesta situació
s’ha invertit. Com mostra la Taula 2, entre el
2012 i el 2015 el percentatge de dones ateses
pel Servei Trànsit a Catalunya era molt infe-
rior al dels homes i va suposar de mitjana
un 38,3% dels casos, enfront d’un 61,7% d’-
homes. El 2016 el nombre de dones i homes
pràcticament s’iguala. Entre el 2017 i el 2021
(ambdós inclosos) les dones ateses són el
52,3% i els homes el 43,4%.

L’any 2018 el percentatge de dones ate-
ses va arribar a ser del 58,5%. Aquesta xifra
s’ha moderat en els últims anys, però la seva
reducció s’ha de contraposar al fet que cada
vegada hi ha més casos en els que el sexe
no es registra, i per tant els casos en què el
sexe es coneix baixen com a percentatge del
total. Si tenim en compte només els casos
on el sexe es coneix, les dones han supo-
sat el 55,2% dels nous casos el 2021, front el

44,8% d’homes: una diferència de més de 10
punts.

D’altra banda, mentre que fins al 2017 es
coneix el sexe de totes les persones ateses,
en els darrers quatre anys apareixen i aug-
menten significativament els casos en els
que el sexe de la persona atesa no es re-
gistra, que arriben a ser el 8,25% dels ca-
sos nous el 20216. Aquesta és una tendència
preocupant, ja que per intervenir en una re-
alitat primer cal disposar d’informació ob-
jectiva per conèixer-la i el registre estadís-
tic de dades és fonamental a tal efecte. Per
exemple, es podria donar el cas que un aug-
ment del percentatge de dones ateses que-
dés camuflat per un augment de casos en
què el sexe no es registra.

El Gràfic 3 mostra el nombre total de ca-
sos nous per any desagregats per sexe. El
nombre de casos ha anat augmentant en el
temps, entre els homes (barres taronja) però
sobretot entre les dones (barres blaves), es-
pecialment a partir del 2018. També mostra

6Desconeixem els motius que expliquen l’absèn-
cia del registre objectiu del sexe de la persona atesa,
i de si respon al criteri del personal sanitari de les
unitats de Trànsit o si es tracta d’un protocol fixat

pel Departament de Salut. En tot cas, sol·licitem a
les instàncies responsables que corregeixin aquesta
tendència.
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l’aparició i la creixent importància dels actes
mèdics (de tots els tipus) on no es registra

el sexe de la persona atesa (barres grises).

Taula 2: Persones ateses per sexe, 2012-2021

Any Dones Homes No consta Total
anualNombre % anual Nombre % anual Nombre % anual

2012 7 36,84 12 63,16 0 0,00 19
2013 27 31,40 59 68,60 0 0,00 86
2014 44 33,08 89 66,92 0 0,00 133
2015 84 45,41 101 54,59 0 0,00 185
2016 180 49,18 186 50,82 0 0,00 366
2017 291 51,23 277 48,77 0 0,00 568
2018 436 58,52 309 41,42 1 0,13 746
2019 448 55,58 358 43,29 21 2,54 827
2020 510 52,20 467 45,16 57 5,51 1.034
2021 736 52,47 598 41,12 120 8,25 1.454
Total 2.763 50,99 2.456 45,33 199 3,68 5.418

Gràfic 3: Evolució del nombre de persones ateses per sexe, 2012-2021
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El Gràfic 4 mostra la distribució de dones
i homes com a proporció del total de casos
nous cada any. Durant els anys inicials del
Servei Trànsit entre el 60% i el 70% de les
persones ateses eren homes (línia taronja),
però del 2014 al 2018 es produeix una in-
versió d’aquest patró i el nombre de dones

ateses (línia blava) creix molt més que el
d’homes, fins a esdevenir majoritàries. De
forma global i tenint en compte tot el perí-
ode, podem afirmar que els casos de dones
han anat a l’alça: Trànsit atén cada vegada
més dones.

Gràfic 4: Distribució de dones i homes dels nous casos anuals, 2012-2021

4 Distribució per edat

Del total de persones ateses pel Servei
Trànsit entre el 2012 i el 2021, més d’un terç
eren menors d’edat (35%) i quasi dos terços
(64,8%) eren menors de 25 anys. La franja
d’edat que concentra més casos és la dels
15 als 24 anys, amb més de la meitat dels
casos (52,5%). Els menors de 0 a 14 anys
han suposat un 12,2% dels casos, mentre
que una cinquena part (21%) tenia 31 anys o
més. Aquestes xifres fan referència a l’edat
de les persones ateses en el moment de la
primera visita.

Tanmateix, la proporció d’edat de les
persones ateses ha anat variant força al
llarg del temps. Mentre que els primers anys
la proporció de menors d’edat era molt bai-
xa (no hi va haver cap cas el 2012 i només un
3% dels casos el 2013), aquest percentatge
ha anat pujant sostingudament i va passar
de suposar el 12% dels casos el 2014 al 40,4%
dels casos el 2021. En total, el Servei Trànsit
de Catalunya ha atès 1.894 menors del 2012
al 2021. La Taula 3 recull el nombre de per-
sones ateses en el temps per grups d’edat.
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Taula 3: Persones ateses per edat, 2012-2021

Any 0 a 9 anys 10 a 14 anys 15 a 18 anys 19 a 24 anys 25 a 30 anys 31 anys o més

Nre. %
anual Nre. %

anual Nre. %
anual Nre. %

anual Nre. %
anual Nre. %

anual
2012 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 10,53 5 26,32 12 63,16
2013 0 0,00 0 0,00 3 3,49 21 24,42 10 11,63 52 60,47
2014 1 0,75 2 1,50 12 9,02 30 22,56 25 18,80 63 47,37
2015 5 2,70 5 2,70 22 11,89 50 27,03 38 20,54 65 35,14
2016 35 9,56 13 3,55 68 18,58 116 31,69 47 12,84 87 23,77
2017 18 3,17 25 4,40 125 22,01 189 33,27 77 13,56 134 23,59
2018 45 6,03 38 5,09 170 22,79 239 32,04 112 15,01 142 19,03
2019 38 4,59 74 8,95 212 25,63 249 30,11 96 11,61 158 19,11
2020 39 3,77 81 7,83 275 26,60 322 31,14 151 14,60 166 16,05
2021 65 4,47 179 12,31 344 23,66 398 27,37 209 14,37 259 17,81
Total 246 4,54 417 7,70 1.231 22,72 1.616 29,83 770 14,21 1.138 21,00

El Gràfic 5 mostra el nombre total de
casos nous per any desagregats per edat.
Les persones ateses han augmentat amb el
temps en tots els grups d’edat. Tanmateix
els grups d’edat que mostren un increment

més fort són el de 15 a 18 anys i el de 19 a
24 anys, que acaben sent els grups d’edat
majoritaris i entre els dos suposen més de
la meitat dels casos el 2021.

Gràfic 5: Evolució del nombre de persones ateses per edat, 2012-2021
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Gràfic 6: Distribució per grups d’edat dels nous casos anuals, 2012-2021

El Gràfic 6 mostra com la composició d’e-
dat de la població atesa ha experimentat
canvis significatius en el temps. Mentre que
els menors d’edat (àrees de color blau) eren
inexistents en els primers anys de la mostra,
el seu pes ha anat creixent fins a suposar al
voltant del 40% dels casos anuals. D’altra
banda, mentre que les persones majors de
30 anys (àrea taronja clar) suposaven més
del 60% dels casos els primers dos anys,
aquest percentatge ha baixat fins al 18%
dels nous casos el 2021.

Aquestes tendències han causat que la
mitjana d’edat de les persones ateses pel
Servei Trànsit hagi caigut amb el temps. Tot i
que no podem fer un càlcul exacte ja que les
dades facilitades, que agrupen les persones
en intervals d’edat, no ens ho permeten, sí
que en podem fer un càlcul aproximat. A tal
efecte, hem operat amb el supòsit que les
persones ateses majors de 30 anys tenen
una mitjana d’edat de 40, i que per la resta
de grups d’edat la mitjana d’edat se situa
a la meitat del rang d’edat (5 anys per als
nens i nenes de 0 a 9; 12 anys per als de 10
a 14; 16,5 per als de 15 a 18; 21,5 per als de 19
a 24; i 27,5 pels de 25 a 30).

El Gràfic 7 mostra l’evolució de la mit-
jana d’edat de les persones ateses en el
temps. Segons els càlculs de Feministes de
Catalunya, la mitjana d’edat dels nous ca-
sos atesos cada any al Servei Trànsit se situa
actualment al voltant dels 23 anys. Aquesta
xifra ha baixat 12 anys des de l’inici de la
sèrie, quan la mitjana d’edat se situava al
voltant dels 35 anys.

Gràfic 7: Mitjana d’edat de les persones
ateses, 2012-2021
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5 Distribució per sexe i edat
Creuant el nombre de persones ateses

per sexe i edat, constatem que hi ha un pa-
tró d’edat evident, diferenciat i persistent
en funció del sexe. La Taula 4 mostra les
dades de persones ateses per sexe i edat.
La primera columna mostra el nombre de
persones i la segona mostra el percentatge
de dones vs. homes en cada grup d’edat.
Mentre que les nenes són majoria entre els
grups de menor edat, els homes predomi-
nen en els grups de més edat. Del total
de 1.894 menors d’edat atesos a les unitats
del Servei Trànsit de Catalunya del 2012 al
2021, el 62,7% eren nenes (1.187), el 33,1%
eren nens (627) i en un 4,2% dels casos no
s’havia registrat el sexe (80 menors). Tan-
mateix, mentre que en la preadolescència
i adolescència (dels 10 als 18 anys) predo-
minen les nenes (que són el 66,3%), en la
franja d’edat de 0 a 9 anys predominen els
nens (que són el 59,3%).

Per contra, entre els majors d’edat, els
homes són majoria. Del total de 3.524 ma-
jors d’edat atesos pel Servei Trànsit de Ca-
talunya del 2012 al 2021, el 44,7% eren dones
(1.576), el 51,9% eren homes (1.829) i d’un
3,4% dels casos no s’havia registrat el sexe

(119 persones). Aquestes diferències enca-
ra són més grans si ens fixem només en el
grup d’edat de 31 anys o més, on el 68% de
les persones ateses eren homes, enfront del
30% de dones.

La tercera columna de la Taula 4 recull
el pes de cada grup d’edat dins del total de
persones del mateix sexe. Els grups d’edat
majoritaris entre les dones són dels 15 als
18 anys i dels 19 als 24 anys: el 61,5% de totes
les nenes, noies i dones ateses té entre 15
i 24 anys. El tercer i quart grups d’edat més
nombrosos entre les dones són els de 25 a
30 anys (13%) i el de 31 anys i més (12,3%),
però a molta distància dels primers.

En canvi, pels homes s’observa un patró
d’edat molt diferent. El grup majoritari en-
tre els homes és el de 31 anys o més, que
suposa quasi un terç (31,5%) del total d’ho-
mes atesos (mentre que per a les dones no
arriba al 13% dels casos). El segon grup més
important entre els homes és el grup d’edat
d’entre 19 i 24 anys, amb un 27,4% dels casos.
A força distància d’aquests dos hi ha el grup
de 25 a 30 anys (15,6%) i el de 15 a 18 anys
(14,7%).

Taula 4: Persones ateses per sexe i edat, 2012-2021

Grup
d’edat

Dones Homes No consta
Total
grup
d’edatNre.

%
grup

d’edat

% de
dones Nre.

%
grup

d’edat

%
d’ho-
mes

Nre.
%

grup
d’edat

% no
cons-

ta
0 a 9 95 38,62 3,44 146 59,35 5,94 5 2,03 2,51 246

10 a 14 270 64,75 9,77 120 28,78 4,89 27 6,47 13,57 417
15 a 18 822 66,77 29,75 361 29,33 14,70 48 3,90 24,12 1231
19 a 24 876 54,21 31,70 672 41,58 27,36 68 4,21 34,17 1616
25 a 30 359 46,62 12,99 383 49,74 15,59 28 3,64 14,07 770

31 o més 341 29,96 12,34 774 68,01 31,51 23 2,02 11,56 1138
Total 2.763 51,00 100 2.456 45,33 100 199 3,67 100 5.418
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Gràfic 8: Persones ateses per sexe i edat

El Gràfic 8 mostra el nombre de perso-
nes ateses en una piràmide demogràfica per
grups de sexe i edat. Els grups d’edat ma-
joritaris entre les dones (barres blaves) són
dels 15 als 18 anys i dels 19 als 24 anys. Per
als homes (barres taronja) el patró d’edat és
significativament diferent. El grup majoritari
entre els homes és el de 31 anys o més, que
suposa quasi un terç (33,7%) del total, seguit
del grup d’edat d’entre 19 i 24 anys.

El Gràfic 9 mostra el percentatge de do-
nes i d’homes dins de cada grup d’edat.
Emergeix una figura amb forma de peix7

que indicaria tres casuístiques ben diferen-
ciades: entre criatures menors de 9 anys
predominen els nens (59,3%); entre preado-
lescents i fins als 18 anys predominen les
noies (66,3%); entre adults predominen els
homes, que són quasi el 70% entre majors
de 30 anys.

Gràfic 9: Distribució de dones i homes per grups d’edat

7Aquest gràfic recorda al “gràfic de les tisores” so-
bre la presència decreixent de dones en les ocupaci-

ons dins de l’àmbit universitari a mesura que n’aug-
menta el prestigi (Pastor i A. Pérez, 2019).
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El Gràfic 10 mostra el patró d’edat per a
cada sexe, que és marcadament diferent en-
tre dones i homes. Tant la majoria de do-
nes com d’homes atesos són majors d’edat.
Tanmateix, les adultes són un 57% i les me-
nors d’edat arriben a ser el 43%. En canvi,
en el cas dels homes els adults suposen el
74,5%, mentre que els menors són el 25,5%.
La franja d’edat de 15 a 18 anys és més del
doble per a les dones (29,7%) que per als ho-
mes (14,7%), mentre que la franja d’edat de
31 anys o més és quasi el triple per als ho-
mes (31,5%) que per a les dones (12,3%).

Aquest patró d’edat diferenciat per se-
xe és força constant en el temps. Excepte
els dos primers anys on no hi havia menors
(2012) o n’hi havia pocs (2013), el percentat-
ge de nenes entre els menors s’ha mantin-
gut en tot moment per sobre del 50%. En
canvi, excepte en l’any 2018, el percentat-
ge de dones entre els adults s’ha mantin-
gut sempre per sota del 50%. En global, s’a-
precia un creixement sostingut tant del per-
centatge de nenes entre els menors com del
percentatge de dones entre els majors d’e-
dat.

Gràfic 10: Patró d’edat de dones i homes

El Gràfic 11 mostra la distribució d’edat
de les dones (línia blava), dels homes (lí-
nia taronja) i del grup de persones ateses
a les que els sexe no se’ls va registrar (línia
gris). Com es pot observar, les línies blava i
grisa mostren una forma de campana molt
similar, amb els grups d’edat creixent en fre-
qüència fins als 19-24 anys, punt en el qual
es produeix un descens. En canvi pels ho-
mes el grup de menors de 10 anys té més
casos que el grup de 10 a 14 anys, i el grup
de majors de 30 anys és el més freqüent de
tots. Això implica que els casos on el se-

xe no consta segueixen un patró d’edat més
semblant al de les dones que al dels homes,
fet que indicaria que es tracta majoritària-
ment de dones8. Si això fos així, la tendèn-
cia identificada més amunt sobre el percen-
tatge creixent de dones (envers homes) ate-
ses pel Servei Trànsit seria encara més pro-
nunciada. De fet, com mostrava el Gràfic 4,
la reducció en el percentatge de dones dels
nous casos anuals que es produeix a partir
del 2019 coincideix en el temps amb l’apari-
ció de casos on el sexe no consta.

8Fonts citades en l’últim apartat de l’informe aporten evidència que confirmaria aquesta hipòtesi.

13



D’homes adults a nenes adolescents
Canvis, tendències i interrogants sobre la població atesa
pel Servei Trànsit a Catalunya, 2012-2021

Gràfic 11: Distribució per grups d’edat en funció del sexe

El Gràfic 12 mostra l’evolució temporal
del nombre de joves per grups de sexe i
edat. Per a tots els grups, el creixement
paulatí els primers 3 anys de la sèrie s’acce-
lera a partir de 2015, es desaccelera el 2019,
i torna a créixer marcadament a partir de
2020, probablement recollint l’efecte de la
pandèmia. Les nenes i noies han suposat el
54,1% dels nous menors de 25 anys atesos el
2021, els nens i nois un 36,1% i d’un alarmant
9,8% no se’n va registrar el sexe

L’any 2021 s’ha produït un creixement
dels grups de menors de 14 anys molt supe-
rior a la mitjana, mentre que el creixement
en el nombre d’adolescents i joves adults ha
estat més moderat. En concret, destaquen
dos grups que creixen de manera molt mar-
cada de 2020 a 2021: els nens de 0 a 9 anys,
que es dupliquen (augmenta un 100%), i les
nenes de 10 a 14 anys, que es multipliquen
per 2,6 (augmenten un 157,8% en un sol any).

Gràfic 12: Evolució del nombre de persones ateses per grups de sexe i edat, 2012-2021
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Mentre que per a la majoria de grups
d’edat el percentatge de dones i d’homes
no ha variat excessivament amb el temps,
sí que ha canviat el perfil demogràfic de la
població atesa pel Servei Trànsit, ja que el
creixement global de 7.552% en el nombre
de persones ateses en els 10 anys de la sè-
rie no s’ha repartit de manera homogènia
entre grups d’edat. El Gràfic 13 mostra el
creixement acumulat entre 20159 i 2021 per
grups de sexe i edat. Els grups que més han
crescut en aquest període són les nenes de
10 a 14 anys (un 5.700%), les nenes de 0 a 9
anys (un 2.400%) i les noies de 15 a 18 anys

(un 1.500%), seguides dels nens de 10 a 14
anys (un 1.400%).

Que el Servei Trànsit s’hagi anat ampli-
ant cap a població cada cop més jove ha
comportat també un canvi en la distribució
per sexes de les persones ateses. Podem
afirmar, doncs, que mentre en els anys ini-
cials sobre els quals disposem de dades
el Servei Trànsit anava principalment adre-
çat a homes adults, en els últims anys els
menors d’edat i, en concret, les nenes i les
noies adolescents, són un dels principals
grups demogràfics de població atesa.

Gràfic 13: Creixement acumulat del nombre de persones ateses per sexe i edat, 2015-2021

6 Operacions quirúrgiques
El Departament de Salut també ens ha

facilitat dades relatives a les operacions
quirúrgiques dutes a terme entre el 2012 i el
2021 sota la gestió del Servei Trànsit a Cata-
lunya10. Lamentablement, només disposem
de dades desagregades per any, no per sexe
ni edat de la persona atesa. Tot i que el sexe

es pot deduir pel tipus d’intervenció practi-
cada, no disposar de la distribució per edat
ens impedeix fer una anàlisi en profunditat
d’aquesta variable com la duta a terme amb
la base de dades global i, en concret, no ens
permet conèixer l’abast de les intervencions
quirúrgiques en menors d’edat.

9Prenem com a any de referència el 2015 perquè
pels menors d’edat les xifres són molt petites o zero
en anys anteriors i perquè és a partir d’aquest mo-
ment que el creixement s’accelera.

10Per a la versió anterior d’aquest informe només
disposavem de dades des del 2017 i s’incloia un apar-
tat que intentava reconstruïr la sèrie temporal mit-
jançant publicacions de premsa i fonts alternatives.
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Les dades sobre operacions quirúrgiques
es recullen a la Taula 5. Tot i que s’anome-
nen cirurgies “de reassignació de sexe”, atès
que el sexe és immutable es tracta en reali-
tat de cirurgia estètica per modificar l’aspec-
te exterior per aproximar-lo al del sexe con-
trari, tant pel que fa a característiques se-
xuals secundàries com en la simulació dels
òrgans reproductors. El Departament de Sa-
lut només ha facilitat informació sobre tres
tipus d’operacions quirúrgiques11:

• Vaginoplàstia: Extirpació dels mús-
culs del penis i inversió de la pell dins
la cavitat pèlvica en pacients de sexe
masculí.

• Mastectomia: Ablació quirúrgica de la
glàndula mamària en pacients de sexe
femení.

• Glotoplàstia: Reducció de la longitud
de les cordes vocals i de la massa del
múscul vocal per aconseguir una larin-
ge més petita i tensionada per feminit-
zar el to de la veu en pacients de sexe
masculí.

L’evolució del nombre d’operacions qui-
rúrgiques realitzades està condicionada per
la capacitat hospitalària i el pressupost pú-
blic destinat a sufragar-ne els costos (com-
pletament coberts pel Sistema Català de la
Salut des del 2008). Fins a l’any 2018, l’únic
centre que realitzava aquest tipus d’opera-
cions era l’Hospital Clínic de Barcelona, a
través de la seva Unitat d’Identitat de Gè-
nere (UIG), que només tenia capacitat per a
30 operacions a l’any: 15 vaginoplàsties i 15
mastectomies (B. Pérez, 2019). Actualment
hi ha tres centres a Catalunya que realitzen
operacions d’aquest tipus, ja que des del
2019 els centres hospitalaris Can Ruti (Hos-
pital Germans Trias i Pujol de Badalona) i

l’Hospital Universitari Bellvitge de l’Hospi-
talet de Llobregat també les duen a terme.

El Gràfic 14 mostra les operacions qui-
rúrgiques per tipus d’intervenció. Del 2012
al 2021 s’han dut a terme 326 operacions
quirúrgiques, de les quals un 58,9% eren va-
ginoplàsties (192), un 35% eren mastectomi-
es (114) i un 6,1% eren glotoplàsties (20). El
nombre total d’operacions quirúrgiques ha
anat augmentant al llarg del temps, i s’ha
multiplicat per 5 del 2015 (quan se’n rea-
litzaven unes 15 a l’any) al 2021 (quan se’n
van realitzar 76). Mentre que el nombre de
mastectomies s’ha mantingut estable des
del 2016 (se n’han practicat una quinzena
cada any), el nombre de vaginoplàsties s’-
ha triplicat del 2016 al 2021 (de 15 a 47). De
glotoplàsties no se’n registren fins al 2019,
el 2020 se’n van practicar 6 i el 2021, 14.12
Del total d’operacions quirúrgiques, un 65%
s’han practicat a homes i un 35% a dones.

Gràfic 14: Operacions quirúrgiques
per tipus d’intervenció

11Les operacions incloses en la cartera de
serveis quirúrgics de la instrucció 14/2017 són:
penectomia, orquiectomia, vaginoplàstia, clitoro-
plàstia, vulvoplàstia i glotoplàstia; histerectomia,
salpingo-ooforectomia, vaginectomia, metaidoio-
plàstia, fal·loplàstia, implants testiculars o d’erecció,
reconstrucció uretral i mastectomia.

12En les dades sobre operacions quirúrgiques fa-
cilitades pel Departament de Salut hi ha un ball de
dues persones entre dues taules que haurien de re-
collir la mateixa informació. Aquestes variacions re-
forcen el temor que les dades no es recullin de forma
sistemàtica i rigorosa.
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Taula 5: Operacions quirúrgiques, 2012-2021

Operacions
quirúrgiques Vaginoplàsties Mastectomies Glotoplàsties Total

2012 8 7 15
2013 9 6 15
2014 10 5 15
2015 10 5 15
2016 15 15 30
2017 15 15 30
2018 15 15 30
2019 32 15 47
2020 31 15 6 52
2021 47 16 14 77
Total 192 114 20 326

El Gràfic 15 mostra l’evolució del nom-
bre d’operacions quirúrgiques dutes a ter-
me entre 2012 i 2021. El patró temporal posa
de manifest que els canvis en el volum d’o-
peracions estan marcats per la limitació en
l’oferta de capacitat hospitalària, i no per la
demanda. Els primers quatre anys dels que

disposem de dades, del 2012 a 2015, les ope-
racions quirúrgiques dutes a terme foren 15
a l’any; del 2016 a 2018 es van realitzar 30
operacions cada any; tanmateix el nombre
ha anat creixent en els últims tres anys a
mesura que s’ha anat ampliant la capacitat
hospitalària, fins a situar-se en 77 el 2021.

Gràfic 15: Evolució del nombre d’operacions quirúrgiques, 2012-2021

17



D’homes adults a nenes adolescents
Canvis, tendències i interrogants sobre la població atesa
pel Servei Trànsit a Catalunya, 2012-2021

7 Limitació de les dades
Tot i que la informació proporcionada

pel Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya ens permet identificar alguns
patrons prominents quant a les caracterís-
tiques demogràfiques de sexe i edat de les
persones ateses pel Servei Trànsit, així com
la seva evolució temporal, les dades de què
disposem ens limiten a l’hora de fer infe-
rències en alguns altres aspectes.

En aquest apartat exposem les limita-
cions de les dades utilitzades en l’informe
i aportem evidència contextual o comple-
mentària a partir de referències bibliogràfi-
ques per completar l’anàlisi. Les principals
limitacions de les dades tenen a veure amb
el nivell de desagregació sobre el tipus de
tractament; la no distinció entre intervenci-
ons i persones ateses, que ens impedeix tra-
çar seqüències de tractament; la parcialitat
de les dades, que no engloben la totalitat de
casos relacionats amb la disfòria de gènere
a Catalunya, i l’absència d’informació que
s’ha demostrat rellevant en informes sobre
aquest tema en països del nostre entorn.

A continuació, les detallem una per una.

7.1 Nivell de desagregació

Les dades facilitades pel Departament de
Salut engloben tots els casos atesos al Ser-
vei Trànsit sense desagregar per tipus d’in-
tervenció (consulta, hormonació o cirurgia).
Si bé creuant la base de dades global i la
d’operacions quirúrgiques podríem inferir
el nombre d’intervencions no vinculades a
una cirurgia, desconeixem el nombre exacte
de persones en tractament hormonal. Da-
vant les peticions reiterades de Feminis-
tes de Catalunya, en una resolució rebuda
l’11/11/2022, el Departament conclou que
“no és possible facilitar-ne dades perquè
actualment aquest tractament per aquesta

finalitat específica (el trànsit) no té un codi
diagnòstic assignat. Els receptors d’aquests
tractaments ho poden ser per múltiples mo-
tius no relacionats amb el trànsit de gènere."
També s’afirma que el tractament no té per
què quedar reflectit en l’historial clínic del
pacient i que “en cas que sigui registrat a
la història clínica, cosa que no sempre es
produeix, queda en forma d’informació no
estructurada per la qual cosa no es pot sis-
tematitzar ni analitzar de forma estadística."

Tanmateix, fonts alternatives ens perme-
ten fer una inferència. Segons Garaizabal et
al. (2016) en el seu Informe sobre el model
d’acompanyament i assistència a les per-
sones trans a la ciutat de Barcelona, l’àrea
mèdica del Servei Trànsit tardava entre un
i set dies en concertar cita, a cap persona
que va demanar tractament hormonal se li
va denegar i el 87% de les persones ate-
ses va rebre recepta hormonal a la primera
visita. En referència als menors d’edat, Ga-
raizabal et al. (2016) recull 41 menors de 4 a
17 anys atesos per l’àrea mèdica i 11 famí-
lies ateses per l’àrea psicològica del Servei
Trànsit entre octubre del 2012 i gener del
2016, així com 26 primeres visites a menors
el 2015. Les dades del Departament de Salut
recullen 50 menors sumant els anys de 2012
a 2015 (ambdós inclosos) i 32 menors de 0 a
18 anys el 2015. Per tant, podem inferir que
es tracta de la mateixa població.

Mentre que les dades del Departament
de Salut no ens permeten saber en quantes
d’aquestes intervencions s’ha receptat hor-
monació, Garaizabal et al. (2016) documenta
que de 28 menors entre 12 i 17 anys atesos el
2015 pel Servei Trànsit, 16 havien començat
teràpia de substitució hormonal després de
la primera visita i 6 més l’havien començat
d’un a tres mesos després. Per tant, com a
mínim 22 de 28 menors (un 78,6%) estaven
rebent hormonació el 2015. A més, l’informe
també recull que es té constància que 2 me-
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nors més prenien bloquejadors de pubertat
receptats fora del circuit de Trànsit13.

Atès que no es va denegar tractament
hormonal a cap persona que el va sol·licitar,
que un 87% de les primeres visites obtenia
tractament hormonal i que el 78,6% dels
menors atesos per Trànsit estava rebent
hormonació el 2015, podem concloure que,
si el patró s’ha mantingut constant, l’àm-
plia majoria de les intervencions del Servei
Trànsit recollides en el present informe es-
tan vinculades amb tractaments hormonals.

7.2 Recurrència de les persones
ateses

En la informació facilitada pel Departament
de Salut no es concreta si les dades fan re-
ferència a casos únics de persones ateses o
si es tracta del nombre d’intervencions i, per
tant, les mateixes persones podrien aparèi-
xer de forma recurrent, d’un any a l’altre.
Tanmateix, tenint en compte la proximitat
de les nostres dades amb les recollides en
altres informes, podem confirmar que es
tracta del nombre de persones. Mentre que
això valida l’anàlisi presentada en aquest
informe, el fet que no es reculli la recur-
rència de persones ateses en diferents anys
ens impedeix reconstruir les seqüències de
tractament que han rebut.

Aquesta absència no permet analitzar,
per exemple, quin seguiment es fa després
d’una primera consulta, i si és freqüent que
es produeixi una seqüència de tractament
en el temps (primer consulta; després, blo-
quejadors de pubertat segons l’edat de la

primera consulta; més endavant, hormona-
ció creuada; i finalment, cirurgies; i quina
és l’atenció i acompanyament psicològic en
les fases d’aquesta seqüència, si es porta
a terme). No hi ha dades que permetin re-
construir l’origen de la derivació a Trànsit
dels menors en edat escolar, per exemple,
l’escola, pediatria, entitats “trans” o altres
instàncies involucrades. Tampoc permet sa-
ber si les operacions quirúrgiques són de-
finitives o es necessiten més intervencions
derivades de complicacions posteriors, no
excepcionals, que aquestes poden compor-
tar. Finalment, la manca de seguiment dels
casos tampoc permet saber si es produei-
xen desistiments i destransicions del procés
de transició, les seves causes14, ni com s’ac-
tua en aquests casos.

7.3 Parcialitat de les dades
Les dades proporcionades pel Departament
de Salut no representen el total de les per-
sones ateses en relació a la disfòria de gè-
nere, sinó només aquelles que passen pel
circuit del Servei Trànsit. Tanmateix, les xi-
fres recollides en altres informes, així com
el fet que hi hagi casos atesos en altres cir-
cuits d’atenció mèdica (com el pediàtric o
el privat), fa pensar que el nombre real de
persones ateses per disfòria de gènere és
força superior. Per tant, el present informe
és una estimació conservadora de la reali-
tat del fenomen. En aquest apartat compa-
rem les dades obtingudes del Departament
de Salut per l’elaboració del present infor-
me amb les dades recollides a tres altres
fonts: Garaizabal et al. (2016), Transforma la
Salut (2016) i Missé i Parra (2022)15.

13La prescripció de bloquejadors de la pubertat en
nenes i nens es porta a terme de forma ordinària en
consultes pediàtriques i no disposem de cap infor-
mació sobre l’abast de menors en tractament, la seva
evolució i les seves característiques demogràfiques,
ni sobre l’impacte de la seva administració.

14Aquestes dades resulten essencials per ava-
luar l’impacte dels tractaments mèdics aplicats a

les persones amb disfòria de gènere. Expósito-
Campos (2021) proposa una tipologia per recollir-les
i analitzar-les.

15Segons Martin Endara Coll (2022b), aquestes són
les tres úniques publicacions que recullen dades so-
bre persones ateses pel Servei Trànsit a Catalunya.
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Comparació amb Garaizabal et al. (2016) .

Segons Garaizabal et al. (2016), entre oc-
tubre de 2012 i gener del 2016 el Servei Tràn-
sit va atendre 442 persones en l’àrea mèdica
i 111 en l’àrea psicològica; i l’any 2015 es van
atendre 171 primeres visites i 520 segones vi-
sites relacionades amb tractament hormo-
nal, i 101 primeres visites i 558 segones visi-
tes relacionades amb l’atenció psicològica.

A les dades facilitades pel Departament
de Salut hi consten 423 casos sumant del
2012 a 2015 (ambdós inclosos), i 185 casos
per a l’any 2015. Per tant, a les dades del
Departament de Salut hi falten almenys 19
persones comptabilitzades per Garaizabal et
al. (2016) des de l’inici del Servei Trànsit fins
al 2015. La informació del Departament de
Salut sobre el 2015 és compatible amb el
nombre de primeres visites recollides a Ga-
raizabal et al. (2016) suposant que una àm-
plia majoria haguessin implicat tant atenció
mèdica com psicològica, i que una minoria
hagués implicat només un tipus d’atenció.

Tot i que les dades de Garaizabal et al.
(2016) i les facilitades pel Departament de
Salut són, doncs, força comparables, cal no-
tar que les primeres compten amb un ni-
vell més alt de desagregació per tipus d’in-
tervenció, en funció de si es tracta d’aten-
ció psicològica o de tractament hormonal,
i també poden distingir primeres visites de
seguiment de casos anteriors. El Departa-
ment de Salut no ha facilitat aquestes da-
des a Feministes de Catalunya.

Finalment, segons l’informe de Garaiza-
bal et al. (2016), la UIG de l’Hospital Clínic de
Barcelona (que estava fora del Servei Tràn-
sit i aplicava un model d’intervenció diferent
fins al 2016), va atendre 1.045 persones del
2000 al 2014, 321 del 2012 al 2014 i 74 menors
del 2008 al 2014. Això implica que entre el
2000 i el 2014 (ambdós inclosos) una mit-
jana de 70 persones l’any van ser ateses a
l’UIG de l’Hospital Clínic, unes xifres que no
estan recollides i, per tant, s’afegirien a les
dades proporcionades pel Departament de
Salut. Les xifres es recullen a la Taula 6.

Taula 6: Evolució del nombre de persones ateses, comparació de les dades recollides a Ga-
raizabal et al. (2016) i les obtingudes del Departament de Salut per Feministes de Catalunya

Font Servei d’atenció Període Àrea mèdica Àrea
psicològica

Garaizabal
et al.
(2016)

UIG Hospital
Clínic

2000-2014 1.045
2012-2014 321

de les quals,
menors 2008-2014 74

Garaizabal
et al.
(2016)

Trànsit
2012-2015 442 111

2015 171 (520) 101 (558)
de les quals,

menors
2012-2015 41 11 (30)

2015 26 6

Departament
de Salut

Trànsit
2012-2015 423

2015 185
de les quals,

menors
2012-2015 50

2015 32
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Comparació amb Transforma la Salut (2016)
.

El document de Transforma la Salut
(2016) també recull una sèrie de dades que
s’aproximen relativament a les dades faci-
litades pel Departament de Salut. Aquest
document recull unes xifres en annex que
no s’expliquen i que costa d’interpretar. Se-
gons les primeres taules, de novembre de
2012 a l’abril de 2015, Trànsit va oferir acom-
panyament mèdic a 504 persones, 43 de les
quals eren menors. També parla d’atenció
a 78 “persones de l’entorn” (suposem que
de l’entorn de la persona atesa). Tot i que
no s’especifica si les 78 persones de l’en-
torn s’inclouen o no dins de les 504, i su-
posant que no, de la resta en resulten 426
persones, 3 més de les que consten a les
dades facilitades pel Departament de Salut
i 16 menys que les recollides per Garaizabal
et al. (2016); noti’s que la franja temporal
també és menor. Quant a l’atenció psicolò-
gica, el document recull 114 persones ateses
entre la modalitat individual i la modalitat
grupal, vs. 111 persones recollides a Garaiza-
bal et al. (2016). Crida l’atenció que mentre
les dades facilitades pel Departament de
Salut a Feministes de Catalunya recullen xi-
fres inferiors en general, són més altes pel
que fa al nombre de menors: 50 de 2012 a
2015, vs. 43 a Transforma la Salut (2016) i 41
a Garaizabal et al. (2016).

Més endavant, Transforma la Salut (2016)
parla de 346 “persones trans” ateses per la
Dra. Rosa Almirall16 desglossades en fun-
ció de si el seu procés de transició està
“complert”, “iniciat” o “no iniciat”, i ofereix
un creuament per sexe i edat, així com al-
gunes estadístiques descriptives dels grups
demogràfics atesos. Pel que fa al sexe, el
document recull 224 “dones trans” (104 ma-
jors d’edat, 10 menors i 10 no consta) i 122

“homes trans” (96 majors d’edat, 14 menors
i 12 no consta). Entre els homes adults (“do-
nes trans”), 75 no haurien iniciat la transició,
35 l’haurien iniciat i 94 l’haurien completat
(el document no especifica què significa ai-
xò). En el cas de les dones adultes (“homes
trans”), 61 no haurien iniciat la transició, 17
l’haurien iniciat i 18 l’haurien completat.

Aquest document també recull que una
àmplia majoria de persones en tractament
hormonal ho estarien en una modalitat ca-
tegoritzada com a “autotractament”17: el 81%
dels homes que han completat el tracta-
ment, i el 94% dels que l’han iniciat ho hau-
rien fet d’aquesta manera. En el cas de les
dones, les xifres són inferiors: el 24% de les
que han completat el tractament i el 71% de
les que l’han iniciat.

Finalment, Transforma la Salut (2016) re-
cull estadístiques descriptives de la pobla-
ció atesa. La mitjana d’edat dels homes és
sempre superior a la de les dones, cosa que
és compatible amb els resultats del present
informe. D’altra banda, hi ha un patró dife-
renciat de nacionalitat en funció del sexe:
només el 41% dels homes que han com-
pletat el tractament i el 47% dels que l’han
iniciat tenen nacionalitat espanyola, enfront
d’un 89% i un 67% respectivament en el cas
de les dones. Aquest document també re-
cull altres variables com el nombre de fills,
la situació laboral o si les persones ateses
tenen estudis universitaris. Tota aquesta in-
formació són dades a les quals Feministes
de Catalunya no hem tingut accés.

Comparació amb Missé i Parra (2022) .

L’informe Adolescencias Trans. Acom-
16Martín Endara Coll (2022a) ha dut a terme una

investigació exhaustiva sobre la trajectòria de Rosa
Almirall.

17El document no descriu en què consisteix aquest
“autotractament”, i per tant caldria aclarir si es tracta

de persones que s’administren hormones per inici-
ativa pròpia sense prescripció mèdica ni seguiment.
Segons el document, la majoria de persones que no
estan en aquesta modalitat s’haurien tractat via la
UIG de l’Hospital Clínic.
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pañar la exploración del género en tiempos
de incertidumbre de Missé i Parra (2022) in-
clou una anàlisi de dades (apartat 4.1. ¿Qué
nos dicen los datos? a partir de la pàgina
36) de tres fonts diferents: el Servei Trànsit,
la UIG de l’Hospital Infantojuvenil Sant Joan
de Déu, i el Centre LGTBI de Barcelona, ope-
ratiu des del 2020. També havien sol·licitat
dades a la UIG de l’Hospital Clínic, que els
respon que no atenen tants casos des que
van deixar de ser el servei de referència el
2017, però que entre els pocs casos que els
hi arriben han identificat un augment signi-
ficatiu de les noies adolescents.

Segons l’informe de Missé i Parra (2022)
Trànsit ha atès 1.268 menors d’edat de 2 a
17 anys, dels quals 1.083 (un 85,4%) tenien
entre 9 i 17 anys (la població d’interès per a
l’informe). Les dades facilitades pel Depar-
tament de Salut recullen 1.306 casos d’entre
0 i 18 anys. Missé i Parra (2022) també do-
cumenten que des del 2016, l’UIG de Sant

Joan de Déu ha atès 226 persones entre 9
i 17 anys, i des del 2020 el Centre LGTBI de
Barcelona ha atès 240 persones, 40 de les
quals tenien entre 12 i 18 anys.

La Taula 7 mostra l’evolució del nombre
d’adolescents atesos recollits a Missé i Par-
ra (2022) en funció del servei d’atenció i les
dades facilitades pel Departament de Salut.
Les dades obtingudes per Feministes de Ca-
talunya no ens permeten fer una compara-
ció exacta. D’una banda, a les dades del De-
partament de Salut hi consten persones ate-
ses de tot Catalunya mentre que, en princi-
pi, les dades de Missé i Parra (2022) només
recullen els casos de la ciutat de Barcelo-
na. D’altra banda, les franges d’edat en què
s’ha agrupat les persones en les diferents
bases de dades no coincideixen. En tot cas,
una tendència és evident en els dos infor-
mes: l’augment sostingut del nombre d’ado-
lescents que sol·liciten transicions de gène-
re i la proporció més alta de noies.

Taula 7: Evolució del nombre d’adolescents atesos, comparació de les dades recollides a
Missé i Parra (2022) i les obtingudes del Departament de Salut per Feministes de Catalunya

Font Missé i Parra (2022) Departament de Salut

Servei
d’atenció

UIG Sant
Joan de

Déu

Centre
LGTBI de

Barcelona
Trànsit Trànsit

Edats 9 - 17 12 - 18 9 - 13 14 - 17 10 - 14 15 - 18
2013 0 2 0 3
2014 3 6 2 12
2015 3 18 5 22
2016 11 13 56 13 68
2017 28 19 92 25 125
2018 27 33 121 38 170
2019 37 44 177 74 212
2020 39 40 42 190 81 275
2021 84 76 181 179 344
Total 226 40 233 843 238 887
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Quant a la distribució per sexe, Missé i
Parra (2022) constaten l’augment del nom-
bre de noies adolescents que volen inici-
ar una transició i que són majoria entre les
persones adolescents ateses. També cons-
taten l’augment del nombre de persones
que l’informe qualifica de “no binàries”. Se-
gons apunten Missé i Parra (2022), basant-se
en les entrevistes amb professionals dutes a
terme per a l’estudi, Trànsit és percebut com
el servei al qual s’acudeix per obtenir trac-
tament hormonal, mentre que a la UIG de
Sant Joan de Déu hi acudeixen més perso-
nes amb dubtes, fet que explicaria perquè
les “identitats no binàries” suposen un per-
centatge tan diferent en els dos centres (el
7% a Trànsit i el 22% a Sant Joan de Déu).

Mentre que part de les persones “no bi-
nàries” recollides per Missé i Parra (2022)
podria coincidir amb el nombre de casos on

el sexe no consta recollit pel Departament
de Salut, sembla que, d’altra banda, Missé i
Parra (2022) sí que coneixen el sexe de les
persones agrupades en aquesta categoria,
i informen que de les persones registrades
com a “no binàries”, un 66% a Trànsit i un
64% a la UIG de l’Hospital Sant Joan de Déu
són noies, enfront d’un 34% i un 36% de nois
respectivament.

La Taula 8 mostra les dades del nombre
d’adolescents atesos en funció del sexe i de
la font, amb els tres serveis d’atenció reco-
llits per Missé i Parra (2022) i les dades faci-
litades pel Departament de Salut. A la taula
recollim la primera informació proporciona-
da per Missé i Parra (2022) sobre “persones
no binàries” (no desagregades per sexe) i la
comparem amb el nombre de casos on el
sexe no consta en la base de dades de què
disposa Feministes de Catalunya.

Taula 8: Nombre de d’adolescents atesos per sexe, comparació de les dades recollides a
Missé i Parra (2022) i les obtingudes del Departament de Salut per Feministes de Catalunya

Font Missé i Parra (2022) Departament
de Salut

Servei
d’atenció

UIG Sant
Joan de Déu

Centre LGTBI
de Barcelona Trànsit Trànsit

Edats 9 - 17 12 - 18 9 - 17 10 - 18
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

noies 102 45 22 55 699 65 769 68,4
nois 74 33 12 30 301 28 335 43,6

no binari /
no consta 50 22 6 15 76 7 21 6,3

Total 226 40 1076 1125

Finalment, tot i que el focus de l’estu-
di és la població adolescent, Missé i Parra
(2022) també mostren dades de Trànsit per
edats inferiors i constaten, com el present
informe, el major percentatge de nens res-
pecte de nenes, a diferència del que passa
en l’adolescència: segons les seves dades,
dels casos atesos de 2 a 8 anys el 54,2% són

nens i el 37,7% són nenes. Del 8,1% restant
l’informe en diu “no binàries”. A les dades
facilitades pel Departament de Salut per al
grup d’edat inferior a 9 anys, un 59,7% són
nens, un 38,7% són nenes i en un 1,7% dels
casos no hi consta el sexe.

Per concloure aquest apartat compara-
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tiu, cal dir que les incongruències en la in-
formació recollida a les diferents fonts cita-
des i la proporcionada pel Departament de
Salut, així com les incongruències en la in-
formació enviada pel Departament de Salut
entre la primera i la segona tramesa (que
conté 56 persones menys en el volum total),
ens fa qüestionar si la recopilació de dades
es produeix de forma sistemàtica i rigorosa.

7.4 Absència de variables relle-
vants

La motivació principal que ha guiat l’ela-
boració d’aquest informe ha estat la preo-
cupació davant dels indicis de creixement
dels casos de disfòria de gènere i els debats
que han estat posant en qüestió el model
afirmatiu de tractament en països com Reg-
ne Unit, Suècia i Finlàndia, entre d’altres.
La segona motivació ha sorgit de consta-
tar la manca d’informació sobre el fenomen
a Catalunya per entendre fins a quin punt
i de quina manera les tendències d’altres
entorns estaven afectant les nenes i les do-
nes aquí. És per això que disposar de dades
fiables i conèixer les tendències concretes
sobre la disfòria de gènere i tot el conjunt
de factors que s’hi associen era una priori-
tat per a Feministes de Catalunya.

El setembre de 2018, la que era alesho-
res Ministra d’Igualtat del Regne Unit, Penny
Mordaunt, després de revelar-se que els ca-
sos de disfòria de gènere s’havien incre-
mentat més del 4.000% en menys d’una dè-
cada, va encarregar una investigació per a
conèixer per què tantes nenes sol·licitaven
al Servei Nacional de Salut (National Health
Service) un tractament de “transició de gè-
nere” (Grew, 2018). El desembre de 2020,
la jove Keira Bell va guanyar als tribunals
la seva denúncia a les autoritats sanitàri-
es i a la Clínica Tavistock–Portman per no
haver-se ocupat adequadament de la seva
salut mental i haver-la induïda de pressa

i corrents a l’hormonació i a l’amputació
dels pits (Bowcott, 2020). Aquestes i altres
notícies han contribuït a fer que es revisin
els tractaments basats en el model afirma-
tiu que se segueix en altres països i que
no qüestionen en cap moment l’autoiden-
tificació del o de la menor com a “trans”.
En paral·lel, més de 1.000 famílies britàni-
ques amb menors afectades s’han unit per
denunciar la Clínica Tavistock–Portman per
negligència mèdica (Hayward, 2022).

A la primavera de 2022, l’informe inde-
pendent de la Dra. Hillary Cass, presidenta
del Royal College of Paediatrics and Child
Health fins el 2015, l’Informe Cass (2022),
conclou que la unitat d’identitat de gènere
de la Clínica Tavistock-Portman no ha dut
a terme un registre de dades sistemàtic i
consistent sobre les circumstàncies de la
població infantil i juvenil atesa pel National
Health Service ni sobre els resultats obtin-
guts amb els tractaments aplicats. Aques-
ta conclusió és encara més greu tenint en
compte que la majoria dels casos d’aquest
increment corresponen a població infantil
i juvenil, que coincideix amb els resultats
d’altres països, on es passa d’un predomini
de casos de nens a la primera infància a un
predomini de nenes adolescents.

L’Informe Cass (2022) atribueix aquest
dèficit de coneixement al ràpid increment
de casos i a la fallida en els mecanismes
habituals de control de qualitat del servei,
especialment quan això implica la introduc-
ció de tractaments nous. També es fa ressò
de la manca de consens i de l’existència
d’una discussió oberta sobre la naturalesa
de la disfòria de gènere i, conseqüentment,
sobre la resposta clínica més apropiada. De
fet, es refereix al suport que infants i joves
amb símptomes de disfòria han de rebre i
reclama que s’han de contemplar també al-
tres quadres clínics que puguin presentar
en totes les fases de l’atenció que rebin.

A més destaca la diferència en l’enfoca-

24



D’homes adults a nenes adolescents
Canvis, tendències i interrogants sobre la població atesa
pel Servei Trànsit a Catalunya, 2012-2021

ment de la Clínica Tavistock-Portman res-
pecte del model holandès, atès que aquest
últim estableix un abordatge psicològic pri-
oritari, en general, però també pel que fa
a les dificultats de diagnosi relacionades
amb la presència de comorbiditats psiquià-
triques, com per exemple el Trastorn de
l’Espectre Autista (TEA). En aquests casos,
la intervenció pot ser només psicològica, o
prèvia a la intervenció farmacològica o com-
binada amb ella. De fet, aquí l’Infome Cass
(2022) recorda que l’equip d’Amsterdam ja
informava el 2011 que fins un 10% de les se-
ves derivacions eren joves amb TEA.

En aquest sentit, l’Informe Cass (2022)
també identifica que aproximadament un
terç dels infants i joves derivats al servei es-
pecialitzat de la Clínica Tavistock-Portman
tenen autisme o altres tipus de trastorns
i, a més, també es fa ressò d’un fet relle-
vant com és el fet que els menors tutelats
i adoptats estan sobrerepresentats en les
derivacions de la cohort de joves (Matthews
et al., 2019).

A Suècia, l’Hospital Karolinska, de refe-
rència en el tractament dels casos de dis-
fòria de gènere, va decidir el 2021 deixar de
prescriure blocadors de la pubertat i hor-
mones creuades a menors d’edat després
d’estudis longitudinals sobre les seves con-
seqüències, que s’han pogut dur a terme
gràcies a la qualitat del registre de dades
dels casos atesos (Evidence Based Gender
Medicine (SEGM), 2021b). Les raons que han
justificat aquest canvi són que ni les per-
sones menors són capaces de calibrar les
conseqüències del tractament, ni les inter-
vencions mèdiques milloren el seu benes-
tar. Poc abans, un informe intern de l’hos-
pital revelava greus lesions en menors com
a resultat del tractament hormonal rebut,
entre les quals es troben la reducció dràs-
tica de la densitat òssia, lesions de fetge i
problemes greus de salut mental, incloses
les conductes autolítiques i les ideacions
suïcides. També proposen a les seves con-

clusions que el tractament afirmatiu seguit
fins ara sigui substituït per un abordatge
psicològic i ètic de l’angoixa dels menors
que sentin un rebuig del seu cos.

També Finlàndia ha pres mesures dràs-
tiques des del 2020 després d’un estudi pu-
blicat al Nordic Journal of Psychiatry a par-
tir de les dades registrades sobre els casos
atesos després d’anys d’aplicar el model
afirmatiu i observar l’increment exponenci-
al en el nombre de casos i el seu impac-
te (Kaltiala et al., 2020). Desmarcant-se de
les recomanacions de la World Professional
Association for Transgender Health (WPATH
Standards of Care), Finlàndia prioritza la psi-
coteràpia sobre les hormones i la cirurgia
per a la població menor de 25 anys (Eviden-
ce Based Gender Medicine (SEGM), 2021a).

En contrast amb aquests països, les da-
des proporcionades pel Departament de Sa-
lut no contenen informació sobre l’existèn-
cia d’altres trastorns de la salut mental en
les persones ateses pel Servei Trànsit, tot i
que, com han trobat les investigacions ci-
tades, la disfòria de gènere s’associa a una
comorbiditat amb Transtorns de l’Espectre
Autista, entre d’altres, especialment entre
infants, adolescents i joves.

A Catalunya també hi ha indicis d’aques-
ta elevada comorbiditat amb l’autisme. Mis-
sé i Parra (2022) relacionen el fenomen de
les “identitats no binàries”, categoria en la
qual predominen les noies adolescents amb
aquest trastorn, arran de l’entrevista realit-
zada a la Dra. Marcela Mezzatesta, psiquiatra
adjunta de la Unitat de Identitat de Gène-
re i de la Unitat d’Alta Especialització del
Trastorn de l’Espectre Autista de l’Hospital
Sant Joan de Déu (SJD). Segons informen,
l’Hospital SJD ha detectat també aquesta
comorbiditat i registra la prevalença de ca-
sos amb disfòria de gènere que presenten
trets autistes i la prevalença de casos amb
TEA que presenten trets de disfòria o dis-
conformitat de gènere.
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En comunicació amb Feministes de Cata-
lunya, la UIG de l’Hospital SJD informa que
s’estan duent a terme accions clíniques es-
pecífiques i diversos estudis de recerca so-
bre la comorbiditat de disfòria i autisme18,
tot destacant que fins ara no hi ha models
explicatius a la literatura científica d’aques-
ta coocurrència. En concret, l’Hospital SJD
ha registrat entre 2016 i maig de 2022 un
percentatge de 10,1% (27 persones de 267)
de casos de primeres visites relacionades
amb disfòria de gènere que presenten di-
agnòstic previ d’autisme. D’aquestes 27 per-
sones, 9 són de sexe masculí (33,3%) i 18 de
sexe femení (66,7%) i la mitjana d’edat al
moment de la primera visita és de 12,6 anys.
Segons Zeidan et al. (2022), la incidència de
Transtorn de l’Espectre Autista en la pobla-
ció menor en general és d’un 1%; per tant,
multiplica per 10 la seva incidència entre les
persones amb diagnòstic de disfòria.

En relació al protocol d’atenció, quan
es presenta una comorbiditat de disfò-
ria i qualsevol diagnòstic de salut mental,
incloent-hi l’autisme, l’Hospital SJD informa
que, “en primer lloc, es valora i discuteix
entre tot l’equip per tal de dissenyar les ac-
cions clíniques més adients. Posteriorment,
el gestor de casos del nostre equip (treba-
llador social) fa un primer contacte amb la
família i amb l’equip de salut mental refe-
rent i sol·licita un informe clínic. En tots
els casos es programa una visita d’acollida
amb una figura de salut mental (psicologia
clínica o psiquiatria), generalment conjunta
amb treball social. Tant la persona com la
seva família, fan successives visites periòdi-
ques en les quals es coneix a la persona i la
seva familia en profunditat amb l’objectiu
de prioritzar l’atenció integral i l’estabilitza-
ció global de la persona, amb una actitud de
respecte i prudència al llarg de tot l’acompa-
nyament del seu procés. Addicionalment, es

treballen àrees específiques de dificultat en
població amb autisme com ara les relacions
socials, l’autoregulació emocional i conduc-
tual, tant amb les figures clíniques, com amb
el suport d’infermeria, figura també especi-
alitzada en salut mental i específicament en
autisme. L’acompanyament realitzat des de
la UIG en persones amb un diagnòstic d’au-
tisme (o amb qualsevol altra coocurrència
a nivell de salut mental) sempre serà una
atenció addicional, complementària i coor-
dinada amb la resta de recursos de salut
mental de la infància i de l’adolescència de
la xarxa." També informa que s’està treba-
llant en l’adaptació d’un programa terapèu-
tic multifamiliar de neurodiversitat i disfòria
de gènere basat en Strang et al. (2021).

A nivell de recerca, l’Hospital SJD afirma
que s’està duent a terme una revisió inter-
disciplinària de la literatura sobre autisme i
disfòria de gènere, de metodologia quanti-
tativa, qualitativa i mixta, i que s’està elabo-
rant un registre d’una cohort clínica retros-
pectiva i prospectiva, que permeti conèixer
de forma longitudinal els fluxos i canvis en
la demanda d’atenció que rep la UIG, es-
tablir comparacions entre subpoblacions
(entre elles, persones amb autisme i sen-
se aquest diagnòstic, persones amb altres
antecedents psicosocials o de salut mental
rellevants), així com diferències quant als
seus processos al llarg del temps de vincu-
lació a la UIG.

Malauradament, malgrat la seva relle-
vància, les dades del Departament de Salut
sobre les persones ateses al Servei Trànsit
no aporten cap informació sobre aquesta
comorbiditat ni sobre altres situacions de
vulnerabilitat psicosocial derivades de fe-
nòmens associats a la disfòria de gènere
i que tenen una incidència més alta entre
menors en general, i entre noies adoles-

18En una versió anterior d’aquest informe s’afirma-
va que l’Hospital SJD no investigava les causes de la
comorbiditat i es limitava a registrar-ne la prevalen-

ça. La present versió corregeix aquesta afirmació ar-
ran de la informació proporcionada per la UIG de l’-
Hospital SJD.
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cents en particular, com per exemple haver
estat víctimes d’abusos sexuals.

Aquests indicis resulten suficientment
rellevants com per incloure categories que
complementin la base de dades del Servei

Trànsit. Només així serà possible indagar
adequadament les causes que hi pot haver
darrere de la creixent incidència de la disfò-
ria de gènere entre grups d’edat més joves,
especialment entre les adolescents, a Cata-
lunya.

8 Conclusions
Aquest informe ha estat elaborat per un

equip interdisciplinari de Feministes de Ca-
talunya a partir de les dades proporciona-
des pel Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya. Tot i les limitacions
exposades en la secció anterior, les dades
de què disposem ens permeten identificar
alguns patrons prominents pel que fa a les
característiques demogràfiques de sexe i
edat de les persones ateses pel Servei Tràn-
sit, així com la seva evolució temporal. A
continuació resumim les principals conclu-
sions de l’informe.

1. El nombre de persones ateses pel
Servei Trànsit va augmentant de ma-
nera sostinguda al llarg dels anys. Els
resultats ens mostren que el període
2012-2021 es pot dividir en dues eta-
pes: 2012-2015 i 2016-2021. El primer
període aplega el 7,8% dels casos i el
segon el 92,2% restant. Més d’un quart
dels casos totals (26,8%) s’ha produït
el 2021. En un interval de deu anys el
nombre de persones ateses s’ha in-
crementat més del 7.550% o, dit d’u-
na altra manera, s’ha multiplicat per
76. Entre el 2016 i el 2020, el nombre
de persones ateses s’ha quadruplicat,
passant de 366 el 2016 a 1.454 el 2021.

2. Hi ha diferències significatives entre
dones i homes. En conjunt, les dones
representen el 51% del total de ca-

sos, un percentatge que ha anat aug-
mentant significativament al llarg dels
anys. Fins al 2015 el nombre d’homes
atesos era sempre major que el de do-
nes. El 2016 s’igualen i a partir del 2017
el percentatge de dones és superior.
El 2018 les dones suposen quasi un
60% dels casos nous d’aquell any, tot i
que el percentatge es modera lleuge-
rament en anys posteriors (però també
augmenten els casos en què no es re-
gistra el sexe, i és probable que siguin
majoritàriament dones).

3. La informació sobre el sexe, variable
objectiva i fonamental per entendre
l’impacte desigual dels fenòmens so-
cials en dones i homes, s’està deixant
de registrar. Fins al 2017 les dades es
recollien tenint sempre present la va-
riable sexe. A partir del 2018 això can-
via: el 2018 (1 persona), 2019 (21 per-
sones), el 2020 (57 persones) i el 2021
(120 persones) hi ha casos en què no
consta el sexe. El 2021, els 120 casos en
què no hi consta el sexe suposen més
del 8% del total de casos nous anuals.
Cal revertir aquesta tendència, ja que
si es consolidés faria inviable disposar
de dades objectives que descriguin la
realitat del que està passant. De fet, és
molt probable que aquest augment de
casos en què no consta el sexe estigui
camuflant un augment més important
del nombre de dones ateses.
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4. L’edat de les persones ateses és ca-
da cop menor. Mentre que els primers
anys del Servei Trànsit el grup d’edat
predominant era el major de 30 anys,
en els últims anys s’han disparat els
grups d’edat dels 15 als 24 anys, que
han esdevingut majoritaris (entre els
dos sumen més de la meitat dels casos
totals, un 52,5%). Per contra, les per-
sones majors de 30 anys suposaven
més del 60% dels casos els primers 2
anys, mentre que el 2021 només van
ser el 17,8% dels nous casos anuals.
Del total de persones ateses entre el
2012 i el 2021, un terç (34,9%) eren me-
nors d’edat i dos terços (64,7%) eren
menors de 25 anys. El 2021 els menors
d’edat han suposat més d’un 40% dels
casos nous anuals. La mitjana d’edat
de les persones ateses ha disminuït 12
anys des de l’inici de la sèrie, de 35 a
23 anys.

5. Hi ha un patró d’edat clar, persistent
i diferenciat entre dones i homes.
Mentre que els nens són més nom-
brosos en el grup de 0 a 9 anys (59,3%
nens vs. 38,6% nenes), les nenes i no-
ies són més nombroses a partir dels 10
anys i fins als 24 anys (les noies són el
60,3% enfront del 35,3% dels nois). En
el grup de 25 a 30 anys els homes tor-
nen a ser lleugerament majoritaris, i el
seu percentatge augmenta fins al 68%
en el grup de majors de 30 anys. En
conjunt, del total de dones ateses les
adultes són un 57% i les menors d’edat
el 43%. En canvi, els adults suposen el
74,5% del total d’homes atesos, men-
tre que els menors són el 25,5%.

.L’anàlisi desenvolupada en aquest infor-
me revela que quan es va crear el Servei
Trànsit es donava resposta a un fenomen
que afectava principalment a homes adults.
Tanmateix, aquest fenomen afecta cada cop
a més persones i les característiques demo-
gràfiques de la població atesa estan canvi-
ant ràpidament. Una tendència identificada
no només en el present informe sinó també
en altres publicacions que utilitzen dades
de Catalunya, d’altres comunitats autòno-
mes (Prieto, 2022) i de països del nostre en-
torn, és que s’estan disparant els casos de
noies preadolescents i adolescents, sense
que se n’entenguin les causes19. En general,
tampoc es qüestiona per què el patró d’edat
és tan diferent entre dones i homes.

D’altra banda, la informació facilitada
pel Departament de Salut a Feministes de
Catalunya és parcial i no permet indagar
més en els determinants d’aquestes ten-
dències, ni comprendre les trajectòries de
tractament de les persones ateses. La di-
ferència entre les xifres de diverses fonts
també fa pensar que la informació no s’es-
tà recollint de manera rigorosa i sistemàti-
ca. Creiem convenient, doncs, acabar l’infor-
me amb preguntes que de moment no tenen
resposta, a l’espera que el Departament de
Salut ens faciliti més dades per seguir inves-
tigant:

• Com s’estan recollint les dades a les
unitats del Servei Trànsit? És el Depar-
tament de Salut qui fixa els criteris per
recollir dades o és a discreció de cada
unitat?

• Per què hi ha un nombre creixent de
casos on no es recull la variable sexe?

19En aquest sentit, cal fer esment del fenomen de
la Disfòria de Gènere Accelerada (o d’inici ràpid), tra-
ducció de l’anglès, Rapid Onset Gender Dysphoria
(ROGD), identificat per la Dra. Lisa Littman (2018), pio-
nera en la recerca sobre l’aparició sobtada de disfòria
entre noies que no n’havien mostrat amb anteriori-

tat cap símptoma. L’efecte contagi social per grups
d’iguals se suma a l’augment del temps d’exposició
a les xarxes socials i a la presència recurrent d’infor-
mació sobre el fenomen “trans”. Aquest fenomen ha
estat identificat a tots els països del nostre entorn.
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• Quants adolescents estan rebent trac-
taments hormonals? A quants ado-
lescents se’ls ha practicat algun ti-
pus d’intervenció quirúrgica? De
quins estudis científics es parteix per
fer aquest tipus d’intervencions so-
bre persones amb cossos encara per
desenvolupar? Se’n coneixen els efec-
tes secundaris?

• Quantes de les persones ateses inici-
en tractament hormonal després de la
primera visita? Quant temps passa de
mitjana des de la primera visita fins
que s’inicia un tractament hormonal?

• Com són les trajectòries de tractament
al Servei Trànsit? De quantes persones

se’n fa seguiment després de receptar
tractament hormonal i fins quan se’n
fa seguiment?

• Si després de la primera visita no s’ini-
cia tractament hormonal, quines actu-
acions o derivacions es duen a terme
amb les persones ateses?

• Hi ha persones que, un cop iniciat el
tractament, hagin volgut abandonar-
lo? Quin és el protocol d’actuació en
aquests casos?

• A què atribueix el Departament de Sa-
lut el canvi tan marcat en la composi-
ció demogràfica de les persones ate-
ses pel Servei Trànsit?
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