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L’Abril, d’esquena i acompanyada dels seus pares, jugant a casa seva aquesta setmana passada

El binarisme de gènere ha dividit 
històricament les persones entre 
homes i dones, una classificació 
que ha generat perjudicis, confu-

sió i traumes a persones que no se 
sentien identificades amb aquesta 
polarització. L’Abril ha verbalitzat 
la seva realitat des de ben petita.

L’Abril ha triat 
ser l’Abril

Els pares d’una nena de 3 anys expliquen com acompanyen la seva 
filla en la reivindicació de la seva identitat femenina tot i haver 

nascut amb el gènere masculí 

Vic

Guillem Freixa

“Les persones que havíem 
de començar una transició 
de gènere a la meva època, 
el primer que fèiem era mar-
xar de casa.” Aquesta frase, 
tan dura com real, és de 
l’osonenca Fina Campàs, que 
després de tota una vida sen-
tint-se en femení en un cos 
masculí es va alliberar per 
complet tot just fa una dèca-
da quan el seu recorregut 
vital ja enfilava la cinquan-
tena. El trànsit no va ser un 
camí gens fàcil, i entre molts 
entrebancs que li va posar la 
societat també hi va haver un 
nul suport de l’entorn fami-
liar: “L’ajuda i la comprensió 
del món més proper és clau”, 
apunta des de la seva expe-
riència, que l’ha portat a ser 
una de les grans activistes 
del moviment trans i de la 
defensa dels seus drets a 

Catalunya i l’Estat espanyol. 
Que per sort alguna cosa està 
canviant respecte a la situació 
que ella va haver d’afrontar 
anys enrere li demostren els 
pares de l’Abril, una nena 
que va néixer amb el gènere 

masculí: “Als dos anys i mig 
ens va començar a verba-
litzar que era una nena. Al 
principi ho feia de manera 
esporàdica, i després ja va 
ser a diari. Reivindicava un 
altre nom que no era el que 
li havíem posat i reclamava 
que la tractéssim en femení”, 
apunta el pare, que reconeix 

que la situació –explicada a 
EL 9 NOU i també exposada 
en l’acte públic que ERC va 
fer la setmana passada a La 
Reciclària de Vic–, en un pri-
mer moment els va generar 
certa confusió. “Tots hem 
pensat en algun moment que 
podia ser una fase concreta, 
un joc... però quan és tan 
repetitiu, insistent i durant 
tants mesos com en el cas de 
l’Abril, crec que l’entorn més 
proper com és la família ha 
de reaccionar.”

La posició dels pares 
davant la demanda de la seva 
filla va ser ben clara: “Vam 
decidir donar-li espai perquè 
es pogués expressar com ella 
volia, i des d’aquell moment 
l’Abril ja no és l’Abril només 
a casa sinó que ho és a tot 
arreu. El procés que estem 
fent és senzillament acom-
panyar-la i deixar-la que 
s’expressi i se senti com ella 
vol”, remarquen. En aquest 

escenari, també han comptat 
amb el suport i l’assessora-
ment de Chrysallis, l’entitat 
que agrupa les famílies amb 
menors d’edat transgèneres, 
i la unitat Trànsit, el servei 
de CatSalut que assessora 
les persones que inicien una 
transició. “En aquesta àrea 
ens van explicar que hi ha 
infants de curta edat que 
comuniquen el que senten al 
seu entorn com ha fet l’Abril, 
però les famílies no els hi 
respecten i els diuen que no 

pot ser. Als 7 o 8 anys torna 
a aparèixer aquest senti-
ment i ho fa amb més força. 
L’únic que han aconseguit 
és reprimir aquestes peti-
tes persones”, diu el pare. 
D’altra banda, Chrysallis ha 
jugat un paper important a 
l’hora d’explicar la realitat 
de l’Abril al centre educatiu 
on va començar l’escola el 
passat setembre: “A la classe 
és una nena més”, comenten 
els progenitors, que en breu 
hauran de començar a fer 

“Simplement 
deixem que 

l’Abril s’expressi 
com ella vol”, 

diuen els pares

El Consorci Hospitalari de Vic dona eines als seus professionals 
perquè puguin oferir una correcta atenció al col·lectiu LGTBI 

Una formació per obrir la finestra
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David Ordoñez i Núria Palou, de l’àrea de formació del CHV

Vic

G.F.

La formació periòdica que el 
Consorci Hospitalari de Vic 
(CHV) ofereix als seus pro-
fessionals al llarg de l’any se 
centra des d’aquest novem-
bre a l’atenció del col·lectiu 
LGTBI: “Com a empresa de 
servei públic hem de vetllar 
perquè l’acolliment a totes 
les persones i la professio-
nalitat en el seu tracte sigui 
la millor possible. Ens hem 
d’adaptar a les necessitats i 
demandes de tots els usua-
ris. El tema LGTBI és sensi-
ble a nivell social, i des de la 
formació ens toca sacsejar 
consciències entre els nos-
tres professionals, perquè 
no tothom veu el que s’ha de 
veure quan té un pacient al 
davant, i hem d’oferir recur-
sos per afrontar-ho”, explica 
Núria Palou, cap de l’àrea de 

selecció, formació i desenvo-
lupament del CHV. 

Els encarregats d’oferir les 
explicacions als professio-
nals de l’ens sanitari de Vic 
són docents de l’Àrea per a la 
Igualtat de tracte i no-discri-
minació de persones LGBTI 
del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. Des 

d’aquesta parcel·la de la 
Generalitat s’està desplegant 
la Llei 11/2014, que vetlla 
per la garantia dels drets del 
col·lectiu LGTBI i l’erradica-
ció de l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia en la societat. 
“Ens vam trobar amb mol-

tes facilitats per part dels 
formadors per venir a fer 
les jornades. Al CHV no 
havíem fet mai una formació 
tan centrada en el col·lectiu 
LGTBI, i la resposta i impli-
cació de la comunitat sani-
tària ens feia cert respecte. 
L’interès va ser espectacular, 
i vam omplir la sala d’actes 
en les dues sessions que vam 
fer”, diu el tècnic en forma-
ció del CHV, David Ordoñez.

Explicacions com la dife-
rència entre el gènere, el 
sexe i la identitat sexual de 
les persones, o la visualit-
zació de situacions que els 
professionals es troben en 
el seu dia a dia van enriquir 
les  jornades de formació. 
“La gent que hi va partici-
par va sortir amb la finestra 
oberta. Es van entendre uns 
conceptes que en molts casos 
ni se’ls havien plantejat, i 
essent conscients que hi ha 

molts matisos. Es pot viure, 
veure i entendre la gent de 
maneres molt diverses, i la 
formació ens dona més pro-
funditat de camp”, remarca 
Palou. 

Les formacions són 
obligatòries per als profes-
sionals del CHV “però ges-
tionables dins del seu dia 
a dia, ja que oferim la possi-
bilitat de fer-les en diverses 
dates i horaris”, comenta 

Palou. En les properes set-
manes es repetirà la trans-
missió d’informació per 
tractar de manera correcta 
el col·lectiu LGTBI. Després 
de l’estrena, el feedback per 
part de les diverses persones 
que ja han fet la formació 
“és excel·lent i volen conti-
nuar treballant en aquesta 
direcció, la d’aprofundir en 
les realitats dels seus possi-
bles pacients”.

Detectar quin 
usuari tens al 
davant i què 

demana és clau
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L’Abril, d’esquena i acompanyada dels seus pares, jugant a casa seva aquesta setmana passada

front als tràmits adminis-
tratius perquè la seva filla 
sigui reconeguda com a tal. 

“Amb documents del dia a 
dia com la targeta sanitària 
o el carnet de la biblioteca i 

la piscina no hi ha problema. 
Nosaltres encara no ho hem 
fet, però altres famílies sí 
que han trobat molts entre-
bancs en el DNI. Hi ha una 
instrucció que demana que 
es procedeixi de manera 
habitual al canvi de nom, 
però al no ser una llei fa que 
el jutge que et trobis tingui 
la capacitat d’acceptar-ho o 
no. Pot generar situacions 

de frustració, i trobem casos 
que el canvi és ràpid però 
d’altres que porten anys sen-
se ser reconeguts i s’han de 
sentir preguntes com ‘amb 
què juga el vostre fill?’, o si 
va amb nens o nenes al pati.” 

A diferència del que els va 
tocar viure fa unes dècades a 
Fina Campàs o Marta Salvans 
–una altra de les osonenques 
que ha batallat de valent 
per al col·lectiu trans– , la 
comprensió de la situació per 
part del pare i la mare, i la 
pedagogia que aquests facin 

Debat i reflexió sobre la realitat ‘trans’ 
a la comarca d’Osona
Vic En el marc dels actes del Dia Internacional contra la vio-
lència masclista, el grup de dones d’ERC a Osona va organit-
zar una jornada de reflexió sobre la realitat trans a la comar-
ca. La directora general d’Igualtat del govern, Mireia Mata, 
va desgranar alguns conceptes de la Llei 11/2014: “Els drets 
d’aquestes persones s’han de poder exercir a tot arreu del 
territori català”, va dir. Des de l’associació LGTB Talcomsom 
el seu president, Marc Parareda, va visualitzar la situació 
amb un fet: “Tot i ser al 2019 i haver-hi una xarxa LGTB, a 
Osona no hi ha locals d’oci on el moviment hi pugui establir 
un punt de trobada”. L’acte a La Reciclària –a la foto– també 
va comptar amb preguntes i reflexions des del públic.
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al seu entorn de ben segur 
que serà clau per a la felicitat 
de l’Abril: “Creiem que el 
80% de la seva identitat ja 
el té guanyat amb el nostre 
suport, i ara hi ha un 20% 

que malauradament se l’hau-
rà de guanyar a fora de casa, 
perquè encara vivim en una 
societat molt transfòbica. 
L’Abril és una persona com 
qualsevol altra i ja està”.

“La comprensió 
per part de 

l’entorn proper 
és clau”, explica 

Fina Campàs
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