
 

 

 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 

DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER LA DESPATOLOGITZACIÓ TRANS 

 

El 17 d’octubre és un dia de reivindicació dels drets de les persones trans i, especialment, de 

la despatologització del seu col·lectiu.  

 

Aquesta és una iniciativa llançada per la plataforma activista STP, Stop Trans 

Patholigizacion, que, des del 2009, persegueix la retirada de la classificació dels processos 

de trànsit entre gènere com trastorns mentals.  

 

La transsexualitat, a partir del 2022, passarà de ser considerada una malaltia a ser tinguda 

com una incongruència de gènere, segons l’OMS. La tardança a despatologitzar la població 

trans i el seu convertiment en una incongruència de gènere demostra clarament la constant 

lluita que ens queda per fer, per visibilitzar-la. 

 

A les Illes Balears tenim un marc jurídic amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, una norma 

innovadora que garanteix els drets del col·lectiu LGTBI i prohibeix qualsevol acte de 

discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.  

 

Al nostre Estat ens empara l’article 14 de la Constitució Espanyola; i, dins la Comunitat 

Europea, el Tractat de la Unió Europea i nombrosos reglaments i directives, que prohibeixen 

la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere. 

 

Per tot això: 

 

1. L’Ajuntament de Maó se suma al Dia Internacional d’Acció per la Despatologització 

Trans i es referma en la defensa dels drets i llibertats de les persones trans i de la seva 

despatologització; i rebutja qualsevol tipus de discriminació, violència o odi contra el 

citat col·lectiu. 

2. L’Ajuntament de Maó es compromet a seguir la seva tasca en la inserció laboral de les 

persones trans, posant en marxa polítiques específiques per eliminar la marginació i 

discriminació del col·lectiu, considerant l’especial vulnerabilitat de les persones trans 

migrades.  

3. L’Ajuntament de Maó seguirà treballant per la igualtat i la no-discriminació de cap 

persona, independentment de la seva procedència, edat o condició social, perquè totes i 

tots feim i som part de Maó.  

4. Es duran a terme accions coordinades amb els col·lectius, amb la finalitat de conèixer 

les seves necessitats i proporcionar-los recursos per dur a terme accions de visibilització 

i lluita col·lectiva pels drets de les persones trans.  

 

Maó, 7 d’octubre de 2020 


