
 
 
Dia de la Visibilitat Trans 2017 
Carta del Grup LGTBI de la UGT de Catalunya  
 
El Dia de la Visibilitat Trans, que té lloc el dia 31 de març, va ser creada el 2009 per 
l’activista trans Rachel Crandall. Aquest dia pretén celebrar tot el que de positiu tenen 
les persones trans, acabant així amb tots els prejudicis que tant de mal ens han fet. Els 
homes i dones trans tenim moltes coses positives que aportar a la societat. Les dones 
trans no som éssers viciós i assedegats de sexe, no som fantasies sexuals de l'home 
heterosexual. Som dones com les altres i el mateix passa amb el nostre companys, els 
homes trans. 
 
La nostra visibilitat és la millor arma per derrotar la transfòbia i per això tots i totes els 
activistes trans hem de defensar que mai no ens hem d'amagar i fer-nos passar per 
home o dones cis. No tenim res que de què avergonyir-nos, la transsexualitat forma 
part de la diversitat de l'espècie humana. Els qui han d’ajupir les orelles i anar-se'n 
amb la cua entre les cames són els que volen seguir humiliant i excloent de la societat 
a les persones trans: els transfòbics. 
 
Algunes persones trans som més visibles que altres, ja que hi ha un tret físic com pot 
ser la nostra veu que ens delata, però hi ha moltes altres que passen absolutament 
desapercebudes. A totes les persones trans els demanem un esforç: No ens 
amaguem!, ja que la nostra visibilitat és la millor arma per derrotar la transfòbia, tal i 
com s'ha pogut veure a través de la ressonant victòria que hem obtingut contra els 
transfòbics de “Hazte oír”. 
 
És important que la societat sàpiga dels nostres èxits i del nostre bon fer al món 
laboral; que la gent sàpiga que aquella empleada o empleat que tan bé li ha atès és 
trans; que totes les falses idees que circulen sobre nosaltres són prejudicis fruit de 
l'odi, la ignorància i la neciesa. 
 
Des del Grup LGTBI de la UGT us desitgem que aquest 31 de març de 2017 sigui un feliç 
i combatiu dia de la visibilitat Trans. 


