
Dissabte 08 Oct / 18h / Plaça universitat
ManifestaciO de lLUITA
 transsexual, transgEnerE I intersex
"La transfòbia és una altra violència de gènere". Contra la patologitzación 
de nuestras identidades, l’autogestió dels cossos i els desitjos.

Dimarts 11 Oct / 20h / CGB
Cine forum-“fake orgasm
Kafeta 22h - 03h + Sopar tapeo vegà
Passatge Valeri Serra, 23 baixos <M> Universitat 

Divendres 14 Oct / 19h / CSA Can Vies
TAULA rOdona sobre trEBAIL sexual
“Teixint aliances en la reivindicació de drets de les treballadores sexuals”. 
Amb la participació de Dolores Juliano, Montse Neira, Verónica Arauzo i 
Assemblea Octubretransbcn.
Kafeta Trasnsputabollofeminista 21,30 - 02 h
Maribokatas vegans + DJ MariKarmen Free 
Jocs Florals, 40-42 <M> Plaça de Sants

Diumenge 23 Oct / 17h / Rambla Raval
accio-performance contra la 
transfobia a la rambla del raval

Dijous 27 Oct / 19h / CSO La Rimaia
TALLER -violenciEs de generE en 
ELS espaIS LLIBERATS
Universitat Lliure La Rimaia / Ronda Sant Pau, 12 <M> Paralel

+info / octubretransbcn.wordpress.com



manifest
"LA TRANSFÒBIA ÉS UNA ALTRA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”
Contra la patologització de les notres identitats,
 l’autogestió dels cossos i els desitjos

Un any més sortim al carrer per a rebentar el sistema de gènere i l’ordre patriarcal. Un any més volem 
posar al centre del debat social la realitat que vivim cada dia els cossos que incomplim les normes de 
gènere o transgredim la sexualitat hegemònica. Des del transfeminisme entenem el gènere en si 
mateix com un mecanisme de control social, una categoria que genera violències, que reforça 
el binomi home-dona i la família nuclear, castigant i deixant en els marges aquelles formes de pensar, 
sentir i actuar que no es corresponen amb la normalitat genèrica i sexual.
Apostem per parlar de violències de gènere en un sentit ampli, posant en el centre la violència 
exercida contra les dones i sobre totes aquelles que no encaixem en el sistema de gènere; entenent 
al mateix temps la diferència sexual com a violenta en si mateixa. La transfòbia és una altra violència 
de gènere.
Entenem el gènere com un sistema que se serveix d’estratègies com la patologització de la diferèn-
cia, la regulació de l’accés al propi cos (avortament, anticonceptius, hormones, embaràs, part, etc..) 
o de l’heterosexualitat obligatòria com a institució per a mantenir l’ordre social establert.
La patologització de la transsexualitat no té sentit sense els patrons sexistes d’un sistema dicotòmic 
i heteropatriarcal, d’un sistema de gènere basat en la reproducció d’una sèrie de rols i estereotips que 
són totalment jeràrquics i que serveixen per a perpetuar determinades desigualtats socials, principal-
ment l’asimetria entre homes i dones. Així mateix, rebutgem totes les penalitzacions que són 
aplicades quotidianament sobre els cossos que no encaixen en els binomis home/dona, 
hetero/homo, desitjable/indesitjable. Totes i cadascuna de les accions punitives i censores per les 
quals se’ns obliga a comportar-nos d’acord a les normes de gènere socialment imposades. Cada cop 
que s’imposa un model de masculinitat i feminitat o que se’ns castiga per trencar-lo: es tracta d’una 
forma més de violència heteropatriarcal.
Exigim l’eliminació de totes aquestes violències, en tots els àmbits: mèdic, legislatiu, laboral, 
en l’educació, en els mitjans de comunicació, al carrer, en les actituds i en la vida privada.
Defensem l’eliminació de la transsexualitat dels manuals de malalties mentals (DSM-V i 
CIE-11). Exigim l’eliminació de la condició de diagnòstic de “disfòria de gènere” per al canvi registral 
de nom i sexe, així com l’accés a aquest canvi i als serveis sociosanitaris per a les persones migrants. 
Defensem el dret dels i les menors d’edat a decidir autònomament sobre les seves identitats i els 
seus cossos sense la intervenció tutelant dels seus pares o de l’Estat.
No acceptem ninguna intervenció en salut que consideri la transsexualitat, el transgenerisme 
i/o els cossos intersex com a realitats a eradicar.  Assenyalem la transfòbia com el problema i 
denunciem la complicitat del sistema mèdic actual cada cop que confon la nostra diversitat 
amb un assumpte psiquiàtric. Reclamem el suport psicològic com una opció escollida lliurement 
per la persona, l’exercici s’ha de garantir en l’absolut respecte a la nostra dignitat. Assenyalem la 
patologització com un dels factors que la minen. Proclamem la nostra autonomia per decidir si volem 
o no introduir canvis en els nostres cossos, i la nostra llibertat a escollir-los més enllà de les idees 
estereotipades d’home i dona que encara avui mantenen els i les professionals mèdicxs.
Reclamem la llibertat de totes les persones que així ho desitgin a no identificar-se ni com a home ni 
com a dona. Considerem que no ha de ser obligatòria la menció del sexe en els documents oficials i 
exigim l’eliminació dels protocols mèdics de normalització binària per a les persones intersex. I, per 
descomptat, que es garanteixin les llibertats sexuals i reproductives de les persones trans, de les 
dones lesbianes i de les persones soles.           

Volem que desapareguin del DSM les conductes sexuals no normatives, classificades com a 
parafílies, com el fetitxisme, el sadomaso, el bondage, el sexe en grup, la nimfomania, etc.. Les 
relacions sexuals de mutu acord entre persones conscients no han de ser carnassa de la institució 
mèdica patologitzadora amb els seus errors i horrors al llarg de la història universal.  Com és 
possible que no estiguin patologitzades conductes brutals i bestials com el militarisme i la seva sagnant 
obra en nom de la deguda obediència? O la religió i els religiosos, i les seves boges i prepotents 
creences? O la patronal i l’empresari amb la seva insensibilitat a les necessitats dels i les obrerxs? O els 
polítics  i la seva patològica necessitat de discursar, ensarronar i liderar? O l’antiavalots i la seva violència 
mercenària? Quan es tracta de sexualitat els mecanismes de repressió i control s’activen i actuen d’una 
forma immediata, contundent i totalitària.
Fartes de ser la façana darrere de la qual s’oculta una societat patològica de consum, d’egoisme, 
d’heterocentrisme, de verticalitat, de control, de competitivitat, de religió i de mercat: per a nosaltres, la 
patologia és una construcció social i un mecanisme de control. La patologia la porteu vosaltres!
Rebutgem també la crueltat del capitalisme, d’aquest sistema econòmic i polític que intensifica la 
discriminació, expulsant del mercat laboral a les persones trans, a les dones, bolleres, mariques, queer, 
etc..
Defensem el reconeixement de drets laborals i socials per a les treballadores sexuals, i la regularit-
zació de les persones migrants que es dediquen al treball sexual. Combatem qualsevol forma d’abús, 
violència o explotació laboral associada al treball sexual o a qualsevol forma de treball. Exigim la fi de 
l’assetjament policial i social a les treballadores sexuals i la derogació de qualsevol ordenança cívica que 
pretengui regular el nostre comportament en l’espai públic d’acord amb una idea conservadora i rància del 
que són els “bons costums”, això que ells anomenen “civisme” i que conté en realitat un afany de neteja 
social i criminalització de la pobresa.
Exigim que es respecti la llibertat de les persones a migrar i que es faciliti l’asil per motius de gènere 
i sexualitat, així com l’abolició dels CIEs (Centres d’Internament d’Estrangerxs) i d’altres centres de 
reclusió, com centres de menors, presons, etc.. I denunciem els abusos que es produeixen amb les 
persones transsexuals, transgènere i intersex que hi són internats. 
Denunciem la representació estereotipada, tendenciosa i reduccionista que es fa des de la 
“cultura” i els mitjans de comunicació de les persones trans i amb gèneres i sexualitats no norma-
tives. Denunciem la visió que redueix els cossos trans a objectes d’explotació sexual.
Demanem un sistema educatiu que contingui una educació en gènere i sexualitat integral, feminista i 
plural. Exigim mesures efectives per evitar el masclisme i l’assetjament transfòbic, lesbofòbic i 
homofòbic en els centres educatius. 
Perquè allò personal és polític, reclamem el dret a una sexualitat i una afectivitat lliure que no s’articuli en 
termes de desigualtats, estereotips, exclusivitats, jerarquies, prohibicions, secrets i tabús, que no estigui 
condemnada a la intimitat, la privacitat i la invisibilitat.
Cap institució (ni l’Església, ni la Ciència, ni l’Estat, ni el Mercat) ha de seguir tenint poder sobre la 
vida de les persones, sobre les nostres relacions afectives, sexuals i amoroses, sobre la nostra 
vida reproductiva, sobre les nostres decisions corporals i les nostres formes d’organització.
Defensem la pluralitat de formes de relació que excedeixen el model normatiu de monogàmia i 
família nuclear. Denunciem els privilegis exclusius als quals s’accedeix a través del matrimoni i ens 
neguem a tota forma d’institucionalització de les nostres relacions afectives.
Perquè les utopies quan es creuen i es viuen comencen a existir, seguirem com fins ara: creant 
discursos i pràctiques alternatives al sistema de gènere i capitalista, transformant amb les nostres idees i 
les nostres formes de relació, generant desitjos amb els nostres cossos i cossos amb els nostres desitjos.
Ens veiem als carrers!
ASAMBLEA OCTUBRETRANSBCN
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