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Sessió 10. 18 d’Octubre de 2022 

 

Per a la propera sessió del Cafè, la qüestió central serà: 

 

La nova llei trans desnaturalitza el fet de ser dona? 

 

CONTEXT 

Aprovada per el Consell de Ministres del Govern d’Espanya el 27 de Juny de 20221, el 

projecte de llei per garantir els drets de les persones LGTBI 2, anomenada “llei trans”, 

regula, entre altres, la possibilitat que un individu major de 16 anys auto determini la seva 

identitat de gènere podent canviar de sexe en el registre civil sense cap requisit: 

“Se regula el procedimiento de rectificación registral de la mención relativa al sexo, 

estableciéndose la posibilidad de que toda persona de nacionalidad española mayor de 

dieciséis años pueda solicitarla ante el Registro Civil. “ 

 

Aquesta llei s’emmarca dins una corrent legislativa impulsada per països com Mèxic, 

Argentina, Colòmbia o Regne Unit, que proposa l’autodeterminació de la identitat de 

gènere com a un dret fonamental de l’individu. 

 

DEBAT 

Aquest dret, segons algunes associacions feministes, acaba per provocar l’escombrat de 

les dones3 i pretén, en últim terme, substituir la categoria “sexe” per “identitat de gènere”, 

amb les conseqüències que això té per a les dones i les nenes. L’escenari plantejat genera 

una controvèrsia entre dos col·lectius que reflexionen entorn el sexe i la identitat de 

gènere des de perspectives molt diferents. 

 
1 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/270622-rp-cministros.aspx  
2 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-113-1.PDF  
3 Aquest és un terme que es refereix, bàsicament, a eliminar els drets de les dones cis (de cisgènere, com a 

oposat a transgènere ( https://ca.wikipedia.org/wiki/Cisg%C3%A8nere )), davant el reconeixement de les 

dones trans com a part del gènere. 



El següent vídeo del canal de televisió basc EITB explica bé el posicionament d’ambdues 

parts (us animo a detectar arguments que són fal·làcies encobertes): 

 

ANNEX I 

 

La ley trans, a debate: las claves y posturas a favor y en contra. EITB. Vídeo 11:22” 

 

Els col·lectius feministes que no  estan d’acord amb aquesta llei sostenen que les dones 

s'han de definir sobre la base del sexe i no pel gènere. Sostenen que el gènere no és una 

identitat, sinó un conjunt de normes, estereotips i rols, imposats socialment a les persones 

en funció del sexe. El gènere és un instrument que afavoreix i perpetua la situació de 

subordinació en què es troben les dones. Per això, admetre-ho com a “identitat” implica 

essencialitzar-ho, anul·lant per complet les possibilitats de lluitar contra les imposicions que 

comporta. En definitiva, les noves lleis basades en el principi d’autodeterminació acaben 

per vulnerar els drets de les dones basats en el sexe 4, desnaturalitzant la seva dimensió 

biològica. 

ANNEX II 

Manifest de l’Aliança Contra l’Escombrat de les Dones 5 

 
4 Les tres fases per eliminar el sexe com a categoria 
5 Recomanem fer una volta per el seu canal d’Instagram: (https://www.instagram.com/contra_borrado/). 

https://www.youtube.com/watch?v=mJPf3c9OY5A


 

Aquesta polèmica toca de ple a adolescents i infants, que en pateixen les conseqüències, 

sovint irreversibles 6, en un model de societat que “ha convertit el cos dels joves, els seus 

genitals i la seva dimensió sexual en un camp de batalla” , segons José Errasti i Marino 

Pérez Álvarez, autors del polèmic llibre “Nadie nace en un cuerpo equivocado. Éxito y 

miseria de la identidad de género” (Deusto, 2022). Us animem a llegir les seves reflexions 

en la següent entrevista: https://ritareport.net/la-sociedad-actual-ha-convertido-el-

cuerpo-de-los-jovenes-sus-genitales-y-su-dimension-sexual-en-un-campo-de-batalla/  

 

Creiem interessant reflexionar sobre el substrat ideològic que rau rere les diferents  

postures, sovint antagòniques, entorn d’aquestes qüestions. Si hom té dret a canviar de 

sexe, no té dret, també, a que la definició del sexe escollit no el discrimini? Llavors, com 

definim la dona si la seva definició ha d’incloure qualsevol que s’identifiqui amb el gènere 

de dona? Esteu d’acord amb definició de dona que fa el Partit de la Revolució 

Democràtica (PRD) de Mèxic7? Si un home se sent dona (o viceversa), independentment 

que sigui legítim allò que senti, és un home o és una dona? Que hauria de predominar 

entorna la pròpia identitat, el sexe o el gènere? En últim terme, què és ser dona? 
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6 Investigació: Bloquejadors de la pubertat, medicina o mala praxis? 

https://contraelborradodelasmujeres.org/investigacion-bloqueadores-de-la-pubertad-medicina-o-mala-

praxis/  
7 “Mujer: Persona cuya identidad de género se construye alrededor de lo femenino, lo que lleva a que se 

autodefina e identifique como mujer independientemente de sus característica biológica, orientación sexual 

o expresión de género”. https://amecopress.net/Que-hay-detras-del-borrado-de-mujeres  

https://ritareport.net/la-sociedad-actual-ha-convertido-el-cuerpo-de-los-jovenes-sus-genitales-y-su-dimension-sexual-en-un-campo-de-batalla/
https://ritareport.net/la-sociedad-actual-ha-convertido-el-cuerpo-de-los-jovenes-sus-genitales-y-su-dimension-sexual-en-un-campo-de-batalla/
https://contraelborradodelasmujeres.org/investigacion-bloqueadores-de-la-pubertad-medicina-o-mala-praxis/
https://contraelborradodelasmujeres.org/investigacion-bloqueadores-de-la-pubertad-medicina-o-mala-praxis/
https://amecopress.net/Que-hay-detras-del-borrado-de-mujeres
https://www.ladivina.cat/
https://elea.cat/

