
QUÈ ES TRÀNSIT?
El servei d'atenció a la salut de persones
trans* 

QUINS SERVEIS OFEREIX?
-Atenció, assessorament i acompanyament en
les necessitats i decisions respecte a la identitat
sentida: Mèdic, quirúrgic, psicològic i social.
-Acompanyament entorn familiar i social
d'infants i joves trans*. 
-Derivació als centres hospitalaris per a
intervencions quirúrgiques
-Inici i acompanyament de pautes hormonals.
-Serveis d'atenció integral: logopèdia,
feminització de la veu, nutrició, tallers
d’autoafirmació i coneixement corporal, etc

SERVEI D'ATENCIÓ A LA SALUT DE
PERSONES TRANS* 

Tot el que has de saber sobre TRÀNSIT



 

MODEL D'ATENCIÓ
DESPATOLOGITZADOR

Les persones trans*, pel fet de
ser-ho, no pateixen cap malatia,
sinó que són una expressió més

de la diversitat de gènere.
 

L’accés a l’atenció de salut en
la transició cap a la identitat

sentida no pot ser, en cap cas, a
partir de l’acreditació d’un

diagnòstic clínic.
 
 

 

ENFOCAMENT
BIOPSICOSOCIAL

El sistema de salut acompanya a les
persones trans* en el procés de

transició.
 

Es basa en el respecte de l'autonomia
de la persona, centrant-se en les
seves necessitats i expectatives.

 
És la mateixa persona qui té la potestat
de decidir quin recorregut vol seguir i

de quins serveis fer ús.



ALTRES DADES IMPORTANTS

PRIMER CONTACTE: 
-Es realitzen entrevistes d'acompanyament 

on s’escolta el relat de la persona, les seves necessitats,
desitjos i gènere sentit. 

 
-S'acorda un pla d’atenció a la seva salut durant el

procés de transició amb una perspectiva global (física i
emocional). Aquest ha de respectar el ritme, les

prioritats i els valors que expressi la persona. 

SUPORT PSICOLÒGIC INDIVIDUAL:
S'adequa a les necessitats
individuals i tracta des de: 
-PORS (solitud, rebuig social...)
-AUTOCONEIXEMENT (transfòbia
interioritzada, explorar la pròpia
identitat, culpabilitat...), 
-CANVIS EN EL COS
(expectatives, procés de transició,
cirurgia...)
 -RELACIONS (familiars, sexuals,
socials, laborals, escolars...)

 
 
 

De manera espontània
(MAIL O TELÈFON)

QUI POT ACCEDIR?
Totes les persones TRANS*,
és a dir, tota la diversitat de
persones amb identitats no

cisgènere.
 

COM ES POT ACCEDIR?
1.

2. Per derivació d'atenció
primària o pediatria

 



UNITAT TRÀNSIT REUS
 
 977 77 85 12

transitcampdetarragona.tgn@gencat.cat
Camí de Riudoms, 53-55
43202 Reus
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