
         TRÀNSIT Institut Català de la salut 
               Promoció de la salut de les persones Trans*  

Què ofereixen:  
• Informació sobre identitats de gènere no normatives 

• Assessorament, inici i seguiment mèdic de tractaments hormonals, 

• Assessorament en procediments quirúrgics i inclusió en la llista d’espera del 
sistema públic de salut,  

• Atenció a les persones del seu entorn afectiu i familiar i social,  

• Suport psicològic a la persona o al seu entorn en temes relacionats amb la 
transició, tant amb atenció individual com grupal,  

• Assessorament en recursos socials, vinculació a xarxes d’iguals ( associacions 
de persones trans*)   

• Informes  pel canvi de nom i sexe en el DNI.  
 
També assessoren i es coordinen amb professionals de diferents àmbits en situacions 
complexes i oferim activitats de sensibilització i formació en l’atenció a persones trans* 
tant en l’àmbit mèdic com social. 

 

Ubicació del Servei: Barcelona. CAP Numància, carrer Numància 23, 1ª planta 

Consultes 112 a 116 

 

Qui pot rebre atenció a Trànsit? 

Tota persona de Catalunya amb targeta sanitària catalana 

 

CIRCUIT:  

 

 
Accés a trànsit : Les persones envien un mail a transit.bcn.ics@gencat.cat amb el 
número de la tarja sanitària i  escriuen el que necessiten.  

• La informació de l´atenció estarà a l curs clínic del MEAP de l´ecap 

• Allà constarà el nom i gènere en que s´identifica i  tota la informació sobre el procés, 
suport de l´entorn, historial clínic i recomanacions 

• Si inicia o està en tractament hormonal fem la prescripció i un informe clínic a l´ecap 
on posem els paràmetres i les condicions per sol·licitar l´analítica 

• Si prescrivim injectables fem l´ordre de tractament a l´ecap 

• Les analítiques es sol·liciten al CAP  

• Informem que un cop feta l´analítica contactin amb Trànsit per la seva interpretació   

• Li donem informació perquè pugui canviar el nom a la tarja sanitària al servei d´atenció 
integral LBTG 

TRÀNSIT 

• Tractar a la persona amb el nom i pronom que s´identifica 

• Sol·licitar analítiques en les condicions que consten a l´informe de Trànsit i programació 
de l´extracció 

• Administració d´injectables si en fa 

• Contactar en cas de dubte o necessitat de coordinació:  transit.bcn.ics@gencat.cat  

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

mailto:transit.bcn.ics@gencat.cat

