MEMÒRIA 2013

2	
  
	
  

	
  

ÍNDEX

1. Presentació
2. Relacions institucionals
3. Relacions internacionals
4. Plataforma LGBTcat
5. Servei de formació i assessorament als centres educatius
6. Servei d’assessorament i acolliment a les famílies
7. Recerca, investigació, conferències, actes, jornades i congressos
8. Visibilitat als mitjans de comunicació, publicacions i exposicions
9. Actes lúdics i d’interés familiar
10. Convenis de col.laboració amb empreses
11. Noves sòcies i nous socis
12. Tresoreria. Estat de comptes

Annexes

3

Associació de Famílies Lesbianes i Gais – FLG
C) Verdaguer i Callís, 10 08003 Barcelona
CIF. G-63380109 - Tel. 645318860 - www.familieslg.org - familieslg@familieslg.org	
  

1. PRESENTACIÓ
Benvolgudes famílies,
Amb aquesta memòria tanquem l’any 2013. Any també intens amb activitat i
vivències de tota mena i molts àmbits diferents.
Hem participat en la difusió dels temes d’interès de les nostres famílies als mitjans
de comunicació, fent-nos molt i molt visibles en cada sortida lúdica, cada matinal en
família, i al Pride kids. Hem pogut desenvolupar activitats més polítiques juntament
amb la Plataforma LGTB amb la que hem presentat a tràmit el projecte de llei anti
LGTBfòbia que a hores d’ara s’està tramitant al Parlament de Catalunya i que amb
seguretat tindrem aprovada per finals del 2014.
Durant aquest any 2013 la FLG ha crescut en membres i en projectes, sent el
projecte educatiu el més destacat pel que té de novetat, amb diverses línies de
treball engegades. Accions directes com el conta-contes a l’escola, accions de
formació com la formació a la UAB o la formació en centres educatius o el
desenvolupament de materials didàctics per nomenar-ne alguns, han estat donant
un servei que tindrà els seus fruits a curt termini de ben segur. Hem crescut en el
nombre de famílies que hi estan participant de forma voluntària fent noves propostes
i enriquint la nostra tasca com a col·lectiu.
També el nombre de noves famílies sòcies ha augmentat de manera considerable, la
qual cosa vol dir que anem en la direcció correcta.
Aviat veurem editat el nostre llibre Familias también en el que hi han participat 10
famílies per contar la seva història i donar testimoni de vida, històries amb les que
ens podrem identificar i ajudaran a comprendre una mica millor les nostres
necessitats. Sortirà publicat al 2014.
Des de la junta volem agrair molt i molt la implicació de les famílies en la FLG i això
ens fa saber com és d'important la nostra entitat. Entre totes i tots farem un futur
millor pels nostres infants.

Katy Pallàs i Picó, Presidenta FLG.

Febrer 2014
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2. RELACIONS INSTITUCIONALS
Els reptes i objectius que ens proposàvem per aquest any 2013 i que hem
aconseguit són:
 Mantenir les relacions institucionals ja iniciades i establir-ne de noves
 Consolidar la nostra participació a UNAF (Unión Nacional de Asociaciones
Familiares)
 Treballar i donar impuls en la formació de la Plataforma LGBT de Catalunya
 Treballar amb la NELFA - Network of European LGBT Families Associations
per organitzar la 3a Trobada Europea de Famílies LGTB - Germany 2014.
En aquest sentit cal destacar la presència de membres de la FLG a les següents
institucions i Plataformes:
•

Grup de Famílies, Consell Municipal de Benestar Social.
Des de la tardor de l’any 2011 la FLG ha recuperat la seva presència al Grup
de Famílies del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona. En aquest grup es tracten diversos temes que afecten la realitat de
les famílies barcelonines per tal d’aportar idees, debat i coneixement al
consistori. El Vicent Borràs ens hi representa. Cal destacar que la nostra
representació en aquest consell és molt important com a acte de visibilitat i
normalitat del fet LGTB i de les families LGTB a la societat perquè aquí
s’aglutinen moltes entitats de la ciutat que no tenen relació amb el tema
LGTB; sortim de l’àmbit estrictament LGTB per donar-nos a conèixer o
simplement estar presents en altres foros de debat i de presa de decisions.
La nostra presència en aquest grup persegueix dos objectius fonamentals:
- donar visibilitat a les nostres famílies i estar vigilants a tota la producció i
iniciatives polítiques, per tal que incloguin la diversitat familiar al seu sí i
concretament les famílies homoparentals.
- tractar de que es parli de la nostra realitat i sobre tot allò que nosaltres com
a col·lectiu podem oferir, que no és altra cosa que fer millor les societats en
les que hi som presents, ja que les fem més igualitàries, més tolerants i més
solidàries. Aquest objectiu darrer es planteja a llarg termini dins del grup, ja
que fins ara no hem tingut la possibilitat de realitzar una sessió al respecte per
donar a conèixer els nostres projectes. Però el fet de ser-hi presents ens obre
la possibilitat per a un futur pròxim.
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Durant el 2013 els temes tractats han estat variats, des de les conseqüències
de la crisis als serveis socials, fins la presentació del Pla d’Acció Municipal.
Enguany, el Vicent Borràs ha assistit a dues sessions de treball, una el dia 22
de gener de 2013 i una altra el 17 de juny de 2013, sessió final de curs, on va
demanar explícitament que es canviïn tots els formularis escolar i que a tot
arreu aparegui la fòrmula: mare / pare / tutor-a.

•

Grup de treball de la Fiscalia contra atacs homòfobs. La MJosé Ariza ens
hi repesenta. En totes les reunions ordinàries i extraordinàries vetllant per la
no discriminació de les persones LGTB, en especial en els processos
d’idoneïtat a l’adopció. Concretament durant l’any 2013 no s’ha convocat
aquest grup, per tant no s’han fet reunions, però la FLG ha continuat
mantenint directe amb el Fiscal Miguel Ángel Aguilar i li ha fet arribar diverses
qüestions que ens han arribat a través de l’e-mail de l’associació o bé per
reclamació directa de socis o sòcies de la FLG.

• UNAF – Unión Nacional de Asociaciones de Familias. La Montse Mota i la
Mar Sevillano, en representació de la FLG, van assistir a les jornades pel 25
aniversari d’UNAF per construir i defensar el model de les famílies
homoparentals com un exemple d’implicació, d’igualtat i de valors en societat.

• Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals.
María José Ariza n’és la vicepresidenta des del juliol de 2012, i aquest ha
sigut el seu segon any. Com a vicepresidenta, forma part també del Consell
Munipal de Barcelona, al qual ha assistit en diverses ocasions. A més, forma
part del grups de treball creats dins del Consell Municipal GLHiDT, de Trans
Ocupació, i Gent Gran LGTB.
Durant l’any 2013, dels assumptes més significatius treballats al Consell se’n
destaquen:
-

El Consell es va posicionar en contra de les declaracions de la
Conferència Espiscopal Española del dia 4 de juliol de 2012, i es va
demanar per escrit una disculpa pública i la retirada del document de la
seva web.

-

El Consell va acordar, en plenari extraordinari, enviar una carta adreçada
al Ministre d’Interior, Sr. Jorge Fernández Díaz, amb motiu de les seves
declaracions sobre el matrimonio homosexual, en què se li demanava
que fes una rectificació pública.
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-

La Comissió permanent del Consell va acordar, per unanimitat, donar
suport a la tramitació de la Llei de drets de les persones gais, lesbianes,
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la
transfòbia.

-

El 6 d’octubre de 2013 es va inaugurar la glorieta de la Transsexual
Sònia al Parc de la Ciutadella de Barcelona.

-

Es va promoure la Jornada sobre el dret d’asil per motius d’orientació
sexual i d’identitat de gènere.

-

Es va demanar a l’alcalde de la ciudad, Sr. Xavier Trias, la revisió de les
relacions internacionals i els convenis d’agermanament amb la ciutat de
Sant Petersburg i de Budapest, ciutats que mantenen en el seu
ordenament jurídic el desplegament legal de polítiques homòfobes i de
persecució a les persones per raons d’orientació sexual i d’identitat de
gènere.

-

En relació a la mort del Sr. Juan Andrés Benítez, el Consell va aprovar
una resolució i la va fer arribar a l’alcalde de la ciutat.

Reptes pel 2014:
 Consolidar i mantenir la feina feta fins ara.
 Ser presents de forma activa en les institucions. Seguim necessitant
persones que liderin aquestes representacions.
 Consolidar totes les accions dirigides a l’educació i la formació dels
professionals engegades en 2013.
 Seguir treballant per eradicar la discriminació en els processos d’idoneïtat
a l’adopció.
 Treballar per eradicar la discriminació en l’accés a les tècniques de
reproducció assistida per a dones lesbianes.
 Seguir treballant per eradicar la discriminació en els processos d’inscripció
dels infants per subrogació.
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3. RELACIONS INTERNACIONALS
La FLG, amb la voluntat d’establir xarxes de colaboració amb entitats internacionals,
participa amb diverses entitats donant suport a campanyes, projectes i propostes a
favor de la igualtat i la defensa dels models familiars no heteronormatius.
•

ILGA - International LGTB Associations. La FLG és membre d’aquesta
associació internacional en defensa dels drets del col·lectiu LGTB i està al
corrent de pagament de la quota corresponent. Al web de l’ILGA
(www.ilga-europe.eu) apareix una descripció de qui és la FLG, les dades
de contacte i un enllaç al nostre web.

•

FDS Internacional – Familias por la Diversidad Sexual. La FLG forma
part de la junta de la FDS a través de la nostra representant Mercè
Falguera, que n’és la Secretaria de l’organització. Enguany, la Mercè ha
tingut una participació molt activa organitzant les reunions mensuals per
videoconferència que els diferents membres de la junta han hagut de fer
per preparar la 5a Convención de Familias por la Diversidad Sexual,
“Familia y Diversidad hacen igualdad”. Durant els dies 27, 28, 29 i 30 de
juny, la Mercè Falguera ha viatjat a Lima, Perú, per assistir a l’inauguració
d’aquesta 5a convenció de la FDS i per coordinar la taula
d’homoparentalitats.També va encapçalar, amb la bandera de la FLG, la
marxa de l’orgull LGTB pels carrers de Lima.
El nostre objectiu pel 2014 és continuar mantenint vincles amb les
associacions LGTB i de famílies LGTB a Llatinoamèrica, fent difusió
constant, via mail, de les activitats de la FLG i organitzant les reunions
necessàries per organitzar la propera convenció de la FDS, que tindrà lloc
l’any 2016. Es celebrarà a Costa Rica i l’organitzarà la Red
Centroamericana de familiares, amigos y amigas de la Diversidad Sexual,
de recent creació.

•

NELFA – Network LGTB Families Association. La FLG és membre
fundador de la xarxa europea de famílies NELFA i la Katy Pallàs n’ha estat
la presidenta durant dos anys. Durant el 2013 hem estat treballant
conjuntament en tasques d'organització interna i ens hem involucrat en
projectes a nivell europeu.
Hem continuat impulsant la celebració del Family Equality Day en
col·laboració amb aquesta organització canadenca i hem traballat en la
memòria digital, que aviat es podrà trobar a la web de NELFA.
També hem mantingut converses amb la representant de COFACE a
Brussel.les per intentar trobar estratègies que ens permetin passar a ser
membres d'aquesta organització mundial, i hem participat de forma activa
al projecte Invisible Parents, un projecte de vídeo divulgatiu per la
normalització de les nostres famílies, dirigida pel britànic Mike Buonaiuto.
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4. PLATAFORMA LGBTcat
Al llarg del 2013 la FLG ha dedicat part dels seus esforços a la creació de la que ja
coneguem tots com Plataforma LGBTcat, conformada per 22 entitats lgbt catalanes i
encapçalada per FLG juntament amb el FAGC, la Coordinadora LGBT i el Casal
Lambda. La plataforma ha significat un canvi de percepció important de la força del
nostre col.lectiu. La plataforma ha engegat varies accions al llarg del 2013 i ha
aconseguit:
•

donar el nom de la transsexual Sonia a la glorieta del parc de la Ciutadella on
va ser brutalment assassinada.

•

Passar a tràmit el Projecte de llei contra la lesbofòbia, l’homofòbia i la
transfòbia, en el que continuem treballant. Es va presentar al Parlament de
Catalunya el dia 17 d’abril de 2013.

•

Projecte Hotel d’entitats i recursos LGBT, que confiem en tenir en el 2014. Un
espai per totes les entitats LGBT que sigui punt de trobada, acollida, reunió, i
centre de recursos per totes i tots. La seva constitució ha estat aprovada per
l’ajuntament de Barcelona i aviat podrem fer realitat aquest projecte.

9

Associació de Famílies Lesbianes i Gais – FLG
C) Verdaguer i Callís, 10 08003 Barcelona
CIF. G-63380109 - Tel. 645318860 - www.familieslg.org - familieslg@familieslg.org	
  

•

La plataforma va rebre el dia 5 d’octubre de 2013, de mans de Cayo Lara, el
premi l’Alternativa d’Esquerra Unida-Iniciativa verds, per donar impuls a la llei
anti-homofòbia.
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5. SERVEI DE FORMACIÓ I D’ASSESSORAMENT ALS CENTRES EDUCATIUS
La nova junta de la FLG té com a objectiu primer desenvolupar i consolidar un
projecte educatiu que ajudi a les nostres famílies a ser visibles dintre de les escoles
de les nostres filles i fills, i donar formació i assesorament als centres educatius per
tal que siguin entorns segurs per a les nostres filles i fills.
Els nostres infants creixen en un entorn escolar que no sempre els és afectiu. Des
del seu model familiar fins al lliure desenvolupament de sí mateixos com a persones,
es poden veure afectats per un sistema educatiu binari i sovint excloent dels models
familiars i d’estima que no segueixen el model heteronormatiu.
Les famílies LGBT sabem bé d’aquestes exclusions que encara que silencioses, en
molts casos totes i tots hem arribat a sentir al llarg de les nostres vides escolars. És
per això que volem fer una aportació positiva al món escolar i ajudar en diferents
àrees a millorar l’entorn educatiu.
En aquest sentit, la FLG hem engegat diferents projectes o programes:
1.Programa Contes a l’escola: Les famílies sòcies que així ho demanen
reben a l’escola de les seves filles i fills, un lot de llibres d’homomaternitat /
homopaternitat adequats a l’edat de les filles i els fills de les famílies
sol·licitants. Per fer la solicitut, cal omplir un formulari a la pàgina web de la
FLG (http://www.familieslg.org/familieslgtb/contes-a-lescola/) i la des de la
secretaria tècnica gestionem l’enviament. L’escola ha de confirmar l’arribada
de l’enviament i omplir una fitxa valorant el servei i explicant com s’ha fet
servir el material a l’aula.
Durant l’any 2013, un total de 12 famílies han gaudit d’aquest servei. Els
centres escolars que han participat han sigut:
- Escola Proa
- Escola Sadako
- Llar d’infants l’Espurna
- Ikastola Garces de los Fayos
- Escola El Cim

- CEIP Santa Teresa
- CEIP Duquesa de la Victoria
- Escola Progrés
- Institut Pla Marcell
- Escola de les Aigües

2.Projecte Conta-contes “Fes-t’ho com vulguis”: Les famílies sòcies que
així ho demanen poden gaudir d’una actuació gratuïta de conta-contes sobre
la diversitat familiar a càrrec de la companyia “Fes-t’ho com vulguis” a l’escola
dels seus infants. Hi ha tres blocs amb conta-contes diferents també dividits
en tres franges d’edat.
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Durant l’any 2013 s’han contractat un total de 10 actuacions a diferents
centres educatius als quals assisteixen filles o fills de les nostres famílis
sòcies. Són:
- Escola Sant Felip Neri
- Institut Montserrat
- Escola Progrés
- (escola de la Cinta i la Maia)
- Acadèmia Apiàra

- BSB
- El Sagrer
- CEIP La Maquinista
- Escola Pia Sant Antoni
- (escola del Daniel i l’Ada)

3.Formació del professorat. Un dels nostres objectius i compromís social
com a entitat és oferir un servei de formació adreçat als i les professionals de
la docència. Sabem que encara hem de fer molta pedagogia si volem
provocar canvis significatius en el sentir escolar vers la diversitat familiar i de
gènere.
Actualment portem a terme les següents actuacions:
• Assignatura a la UB: Diversitat familiar, afectiva i materials
didàctics (2 crèdits de lliure elecció). Professorat:
- Katy Pallàs (Presidenta FLG)
- Vicent Borràs (Vice-president FLG)
- Elisabet Vendrell (Coordinadora)
•

Formació als centres: Fem formació al professorat als centres
d’infantil i primària, per a les escoles que així ho sol·licitin, de manera
totalment gratuïta (només despeses).
Programa de la formació: diversitat familiar, diversitat afectiva
i presentació de materials didàctic.

•

Conferències i ponències en congressos, jornades. La FLG ofereix
xerrades per parlar de com fem família, de gestació per subrogació,
d’adopció, de bullying, de diversitat de gènere, de materials didàctics,
etcètera.

4. Projecte Europeu Rainbow Has. És un projecte europeu finançat per la
Unió Europea, que la FLG realitza conjuntament amb diferents entitats d’arreu
d’Europa i amb la coordinació de l’oficina de l’Ararteko del País Basc. De fet,
el país que lidera el projecte és Espanya, concretament l’oficina del defensor
del poble de País Basc, l’Ararteko. Participen també Itàlia, Bulgària, Polònia i
Gran Bretanya. L’objectiu del projecte Rainbow Has és incidir en l’anàlisi i la
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millora de la situació dels drets de la infància i adolescència en la diversitat
sexual a l’àmbit educatiu.
Aquesta és la segona part d’un projecte molt ambiciós. A la primera part
(Projecte Rainbow) es van elaborar materials didàctic multimèdia per a
primària i secundària en diferents idiomes. Aquesta vegada (Projecte Rainbow
Has) l’objectiu és l’elaboració d’estadístiques sobre la questió LGBT a Europa.
Tots dos projectes han estat cofinançats per la Direcció General de Justícia
de la Comissió Europea en el marc del programa “Drets Fonamentals i
Ciutadania”.
Les línies de treball són:
 Recerca sobre els diferents discursos existents en les famílies europees
al voltant de la diversitat sexual i anàlisi de les millors pràctiques
europees en matèria de serveis antidiscriminatoris o de suport directe a
les persones i menors LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals).
 Organització de seminaris nacionals i internacionals amb participació
d’agents públics i privats: institucions educatives i associacions de
famílies, professorat, així com d’associacions LGTB o d’una altra índole
amb directa implicació en l’àmbit educatiu.
 Realització de tallers de formació i sensibilització amb professorat i
associacions de famílies, o de pares i mares d’alumnes.
 Creació de xarxes d’àmbit europeu a partir d’estructures associatives ja
existents, a fi d’establir estratègies d’influència mitjançant l’elaboració
d’una agenda o full de ruta per incidir en la conscienciació d’agents amb
responsabilitat en l’àmbit educatiu (personal polític, educatiu, mitjans de
comunicació, etc.).
 Difusió dels resultats del projecte entre la totalitat d’agents amb possible
implicació en la seva posterior aplicació.
La tasca concreta de la FLG és la d’establir i crear una xarxa a nivell europeu
d’associacions de famílies LGTB i altres associacions interessades en aquesta
temàtica i vinculades al món educatiu.
Hem estat presents en les reunions de plantejament del projecte en el mes de
gener del 2013 al País Vasc i el passat mes de novembre a Londres en la
Universitat de Middlesex, on es van presentar els resultats de la recerca.
5. Recerca d’Escoles LGBT-friendly: Projecte per fer un primer sondeig de
quin és l’estat de la qüestió a les escoles dels nostres infants. Quines són les
polítiques escolars internes vers les nostres famílies? Quins materials
didàctics que s’estan usant? Participació de les mares i pares a les escoles
13

Associació de Famílies Lesbianes i Gais – FLG
C) Verdaguer i Callís, 10 08003 Barcelona
CIF. G-63380109 - Tel. 645318860 - www.familieslg.org - familieslg@familieslg.org	
  

dels seus infants? Tot un seguit de qüestions que ens plantegem per poder
empendre accions de forma més curosa sobre els possibles problemes que
estem tenint o podem tenir en el futur.
6. Programa de “Bones pràctiques”. Les nostres famílies fan molt bona
feina per ajudar els seus infants a parlar de la seva família i del seu entorn. És
per això que la FLG vol visibilitzar aquestes bones pràctiques que amb tan
d’orgull portem als centres escolars. Fem publicitat tant a la nostra web com al
nostre facebook. Animem a les famílies que ens facin arribar les seves
activitats!
7. Projecte “Materials Educatius”. Des de FLG fem un recull de materials
educatius que tracten la diversitat familiar tant per a les famílies com per als
professionals relacionats amb l’educació.
Clicant a l’apartat “Materials Educatius” de la nostra web hi trobareu les
referències bibliogràfiques amb una petita explicació sobre el contingut del
material, l’edat a la que s’adreça, materials interactius, jocs de sobretaula,
multimèdia i per treballar la diversitat on-line.
8. Elaboració de materials FLG. Des de FLG hem impulsat la creació de
diversos materials sobre diversitat familiar lg.
 “Homo Baby Boom” + Guies didàctiques (documental sobre famílies lgtb
catalanes i valencianes).
 “Right2Love” (documental sobre famílies lgtb europees). L’any 2013 aquest
documental ha guanyat el 1er premi del Festival La Culta organitzat per la
FELGTB.
 Activitats d’aula.
 “Familias También” (llibre testimonial de 10 famílies lgtb amb realitats ben
distintes a l’hora que molt comunes).
Durant el 2014 el nostre objectiu és continuar desenvolupar més accions que ens
permetin incidir en potenciar una educació més inclusiva de les questions LGBT en
l’entorn de Catalunya.
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6. SERVEI D’ASSESSORAMENT I ACOLLIMENT A LES FAMÍLIES LG
Assessorament per telèfon
Del telèfon mòbil de la FLG (645 318 860) se n’ha fet càrrec la Katy Pallàs fins
desembre 2013. En principi el telèfon ha estat connectat els 365 dies de l’any durant
tot el dia.
Bàsicament hem atès trucades de:
• mitjans de comunicació demanant el testimoni de famílies lesbianes i gais per
participar en programes de TV, ràdio, o premsa escrita.
• persones o parelles demanant suport i informació sobre tràmits legals de
casament, adopció i processos de reproducció assistida, separacions,
subrogació, acolliment...
• entitats, investigadores i investigadors, i estudiants que volen fer algun tipus
de recerca sobre homomaternitat i homopaternitat.
• institucions.
• convocatòries a actes, reunions i congressos.
• proveïdors.
La mitjana de trucades rebudes ha sigut de 25 a la setmana. Enguany també el mes
d’agost ha sigut més fluix donat que no hi ha hagut tants esdeveniments importants
pel col·lectiu LGTB.
L’amplitud d’horari d’atenció la valorem com a molt positiva doncs facilita molt
l’acostament de parelles o persones interessades en la FLG.

Assessorament per correu electrònic
La gestió del correu electrònic que arriba a la FLG així com tot el que s’emet, l’ha dut
a terme la Montse Caelles, secretaria tècnica. En funció del tema, es deriva la
demanda a les persones oportunes.
L’adreça electrònica de la FLG familieslg@familieslg.org ha rebut una mitjana de 200
/ 250 mails setmanals, per diferents motius. El més habitual aquest any han sigut
convocatories a reunions i actes en relacion als nous projectes que ha engegat la
FLG:
• Ens públics o privats, associacions, etc. que ens convoquen a reunions o
activitats diverses. Alguns també ens envien informació d'interès o
informació per subvencions.
• Consultes de persones o parelles per diferents temes: Informació legal,
sobre adopcions, clíniques d'inseminació, maternitat subrogada, etc...
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• Consultes de persones sobre com associar-se o funcionament de les
nostres activitats.
• Sol·licitud de visites per entrevista personal amb membres de la Junta.
• Mitjans de comunicació per convocar-nos a programes, entrevistes, etc…
• Confirmacions d'assistència i consultes sobre les activitats organitzades
• Sol·licituds per part d'estudiants o especialistes en demanda de col·laboració
per estudis, tesis doctorals, enquestes...
• Alguna demanda de llibres per part de sòcies/s per les escoles deles
seves filles i fills o pel conta-contes a les escoles.
• Mails de la junta donant informació de les activitats que duen a terme
• Alguns de publicitat d'empreses privades
• Algun currículum de persones especialitzades.
• Mails redireccionats des de la web amb fitxes emplenades de noves
sòcies/s.
• Proveïdors
• Incripcions
• Informacions generals
I en sentit contrari, s’han enviat mails pels següentes motius:
• Convocatòries d'activitats.
• Informació d'interès per a sòcies/s i simpatitzants de la FLG.
• Confirmacions d'assistència a reunions i activitats de diferents institucions i
associacions públiques i privades.
• Respostes i mails a membres de la Junta per reunions o gestions.
• Respostes a sol·licituds d'informació en general tant a sòcies/s, com
amigues, amics, i persones que no ens coneixien.
• Alguna convocatòria de premsa.

Assessorament sobre adopcions
Durant l’any 2013 el nombre de sol·licituds d’informació per a adopcions ha estat de
15 casos. Aquesta xifra significa un valor més reduït que en dates anteriors.
assessoraments 2007: 11
assessoraments 2008: 19
assessoraments 2009: 26
assessoraments 2010: 33
assessoraments 2011: 38
assessoraments 2012: 26
assessoraments 2013: 15
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El cas típic i general ha estat el de nois que demanaven informació per a adoptar i
que desconeixen els elements generals. Aquest ha estat el cas de 9 dels 15. Les
noies en situació similar han estat 6 de les 15.
Una minoria han estat les persones amb projecte monoparental, 2 (de 15), una noia i
un noi.
Un cas ha estat derivat a informació de subrogació i en els altres s’ha completat la
informació amb la via de l’acolliment (derivats a socis que tenen un cas efectiu).
La majoria han estat casos catalans, amb alguna excepció de fora de Catalunya
(Bilbao). Totes les demandes han accedit a través de la web i el correu de la FLG,
excepte algun cas que ha vingut per via de facebook o d’amistats.
S’ha recomanat a diverses parelles la possibilitat d’investigar l’adopció al USA.
S’han tingut un parell de notícies sobre que l’ICA començarà a admetre el tràmit de
la idoneïtat per parelles de cara a la ciutat de Mèxic. És una noticia important, ja que
des de la llei del matrimoni igualitari mai no ha estat possible.
En visita a l’ICA ens han admès que han fet gestions de cara a la possibilitat
d’adopció als USA, tal i com els venim demanant des de fa temps i com hem instat al
Síndic de Greuges a empènyer, ja que aquesta és la solució usada molt
freqüentment a Holanda i Bèlgica. Les limitacions que l’ICA al·lega són les del dret
civil als països de tradició anglosaxona on hi ha una relació directa amb la mare o
amb la família que cedeix la criatura, per la qual cosa es valora que no es compleix
la garantia de no implicació econòmica en el tràmit. Hem insistit que els casos de
criatures abandonades permetrien una primera opció sense aquest inconvenient,
però el fet és que l’ICA no ha aconseguit establir cap contacte amb algun dels estats
possibles.
Per la nostra banda, en els contactes amb l’ambaixador i el cònsol dels USA hem
insistit en el treball per fer-ho possible.
Hem arribat al convenciment que, molt possiblement, només en el cas que alguna
parella fes el camí de recerca amb la motivació pròpia podríem ajudar a obrir portes.

Assessorament sobre el procés de gestació subrogada
Aquest any 2013 des de la vocalia per assessorar sobre procés de gestació
subrogada als Estats Units d’Amèrica s’han establert 30 contactes. Alguns han
arribat directament a través de la FLG, altres han arribat per altres canals. En tots els
casos s’ha fet un primer contacte per via e-mail, després s’ha passat a fer un
assessorament via de telèfon o reunions.
17

Associació de Famílies Lesbianes i Gais – FLG
C) Verdaguer i Callís, 10 08003 Barcelona
CIF. G-63380109 - Tel. 645318860 - www.familieslg.org - familieslg@familieslg.org	
  

La majoria de consultes han sigut de persones residents a Catalunya, però la
pluralitat i diversitat en quant a nacionalitats de procedència és variada: hi ha
parelles formades per un català i/o espanyol, i un d’un altre país europeu. Això ens
fa plantejar el repte de fer pressió per aconseguir els mateixos drets i reconeixement
que tenen els fills d’aquestes parelles a l’Estat espanyol en altres Estats de la UE.
Durant l’any 2011 es van poder registrar pràcticament la totalitat de les criatures que
van néixer als Estats Units d’Amèrica, a resultes de la instrucció del 10 d’octubre del
2010, de la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia. Al
2012, malgrat el canvi de partit del govern, la instrucció va seguir aplicant-se i hores
d’ara s’està registrant a tots els fills d’espanyols que néixen en aquest país. Però cal
afegir una reflexió i un apunt al procés pel qual es registren els fills/es d’una parella
d’homes o un home sol, i que implica certa discriminació per a les nostres parelles.
La majoria de parelles heterosexuals que fan aquest procés no es veuen obligades a
presentar el judici de parentalitat, tal i com explica la instrucció, perquè es
pressuposa que si hi ha un dona, aquesta és la que ha gestat el fill/a que apareix al
registre de naixement americà; els consolats i l’administració espanyola fan ulls
clucs. En canvi, quan es tracta d’una parella d’homes o un home sol, es demana
aquest judici, on apareix la dona que gesta el fill/s. En un primer full d’inscripció es fa
constar aquest nom, encara que tot seguit en un segon full consten el nom dels dos
pares o del pare sol (en cas de família monoparental).
Donat que l’objectiu final era tenir els fills/es registrats, tant des de les associacions
com la nostra, que han donat suport a tota la lluita per aconseguir que fossin
reconegudes les inscripcions tal i com consten al país de naixement, com des de la
plataforma “Son nuestros hijos”, associació que actualment ha liderat el procés i la
lluitat pels registres d’aquest fills de famílies homoparentals, s’ha considerat acceptar
de moment aquesta manera de registrar.
Actualment el procés de subrogació a la India és tancat, donat el canvi de legislació
en aquell país, que ara no permet accedir a aquesta tècnica de reproducció assistida
a homes sols (a una parella d’homes ja no els era permès abans). En l’actualitat sols
poden accedir parelles heterosexuals que demostrin més de dos anys de
convivència.
S’està obrint la possibilitat de recórrer a aquesta tècnica en Mèxic, concretament a
l’Estat de Tabasco, així com a Ucraïna. Però a la Flg no hi cap membre, ni tenim
coneixement directe sobre com funciona el procés en aquestos dos països, pel que
no hem pres la decisió d’assessorar al respecte, i de moment remetem a les
persones que ho demanden al foro “Son nuestros hijos”.

18	
  
	
  

	
  

7. RECERCA, INVESTIGACIÓ, CONFERÈNCIES, ACTES, JORNADES I
CONGRESSOS
Els reptes i objectius que ens proposàvem i que hem acomplert per aquest 2013, i
que renovem i ampliem pel 2014 són:
 Ser presents en aquelles jornades i seminaris en els que es demani la nostra
presència.
 Formar al professorat universitari en diversitat familiar, afectiu-sexual i
materials didàctics.
 Treballar per eradicar la desigualtat legal del fet LGTB entre països.
 Sensibilització social i visibilitat de les famílies lesbianes, gais i transsexuals.
 Conscienciació i treball a les escoles i instituts.
 Col·laborar en les recerques i publicacions que treballen per investigar les
famílies LGTB, potenciant el coneixement sobre la diversitat familiar.
Durant aquest any 2013 hem continuat atenent moltes demandes de col·laboració a
la recerca. Hem constatat que moltes ens arriben des de l’àmbit de la secundària i
primers cursos universitaris, la qual cosa ens agrada perquè veiem que la diversitat
familiar és un tema que preocupa i interessa als joves i que es parla a l’aula.
Segueix sent força complicat aconseguir famílies participants, segurament degut a la
mandra que fa explicar repetidament el nostre projecte familiar i les seves
peculiaritats (si és que n’hi ha!).
Considerem molt important seguir mantenint aquesta tasca divulgativa com una
forma més de visibilitat , atenent a tothom qui compleix el protocol establert amb
diligència i esperit positiu. Creiem que en atendre totes les peticions, som
ambaixadors i mostrem una manera de fer de la FLG dinàmica i engrescadora.
A més a més, de gener a desembre de 2013 destaquem la participació i intervenció
de diversos membres de la FLG en les següents jornades, xerrades i congressos:

2 de gener de 2013
La Katy Pallàs dirigeix la primera reunió de treball de la Comissió d’Educació.
També hi participa el Vicent Borràs. Es conforma el grup i es delimiten les línies
d’actuació.
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18 de gener de 2913
La Katy Pallàs, el Manel Larrosa i el Vicent Borràs assisteixen a una reunió a
Madrid amb el Secretari d’Estat d’Afers Socials.
31 de gener de 2013.
Presentació del documental Right2Love al PSPV-PSOE de Montcada.

15 de febrer de 2013
El Vicent Borràs participa al Màster de Psicologia de la sexualitat de la UB fent
una xerrada sobre famílies LGTB.
19 de febrer de 2013
El Vicent Borràs fa una xerrada sobre diversitat afectivo-sexual al Col·legi Sant
Felip Neri de Barcelona.
12 de març de 2013
La Katy Pallàs intervé amb una xerrada a les Jornades organitzades per
conmemorar el 2on aniversari del Grup LGTB de la UGT.
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15 de març de 2013
El Vicent Borràs fa una presentació sobre el procés de subrogació als EE.UU.
per part de les famílies homoparentals a la seu d’ICV.
11 d’abril de 2013
El Vicent Borràs fa una xerrada a l’Observatori d’Igualtat de la UAB.
18 d’abril de 2013
El Vicent Borràs i la Marissol Galobades participen a les Jornades sobre adopció a
la Universitat de Vic.
24 d’abril de 2013
La Katy Pallàs presenta al Casal Lambda la xerrada “L’adolescència de les filles i
fills de les famílies lesbianes i gais” a càrrec del psicòleg Jaume Funes.

25 d’abril de 2013
La Montse Mota participa al Curs de Formació del Voluntariat (Telèfon 900 Rosa)
organitzat per la Coordinadora LGTB de Catalunya presentant l’Associació FLG i
parlant sobre les famílies lg.
26 d’abril de 2013
La Montse Mota participa a la presentació del documental argentí “Familias por
igual” a la Biblioteca Francesca Bonmaison de Barcelona.
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6 de maig de 2013
La Katy Pallàs imparteix una xerrada sobre materials i diversitat familiar als
estudiants de Magisteri de la UB.
8 de maig de 2013
La Katy Pallàs imparteix una xerrada sobre materials i diversitat familiar als
estudiants de Magisteri al Campus Mundet de la UB.
11 de maig de 2013
Participació de la FLG a les Jornades de familias a Madrid.
13 de maig de 2013
La Katy Pallàs fa una ponència contra l’homofòbia en un acte promogut pel
PSC.
15 de maig de 2013
La Mercè Falguera participa a la Facultat de Pedagogia, departament de Treball
Social, en la jornada sobre diversitat sexual i de gènere i treball social a la taula
“Famílies diverses”.
16 de maig de 2013
La Montse Mota participa a la taula rodona organitzada pel GAG en conmemoració
del Día internacional contra la lgtbfòbia. La taula gira al voltant de la xerrada
“¿Los derechos humanos lgtb avanzan o retroceden?” impartida per l’ararteko
Íñigo Lamarca.
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16 de maig de 2013
El Vicent Borràs assisteix a la presentació de l’informe contra l’homofòbia a la
sala Dixit.
17 de maig de 2013
El Vicent Borràs presenta el documental Homo Baby Boom a la Biblioteca
Calders de Viladecavalls i fa una xerrada sobre diversitat familiar i famílies
homoparentals.

8 i 9 de juny de 2013
La Katy Pallàs i el Vicent Borràs fan una xerrada en nom de la Plataforma LGTBCat
a les Jornades del Foro Transnacional Europeo sobre Derechos Civiles
(Citizens Pact for European Democracy).
15 de juny de 2013
La María José Ariza parla de la lgtbfòbia a la xerrada debat “Per un país lliure de
transfòbia i d’homofòbia”.
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17 i 18 de juny de 2013.
La María José Ariza assisteix a la presentació del documental Right2Love durant
les V Jornades contra l’homofòbia i per la Diversitat Sexual a Castelldefels.

20 de juny de 2013
La Katy assisteix a la presentació del còmic “1, 2, 3, 4... historietes diverses, de la
Susanna Martín i Nac Scrafchs sobre la diversitat sexual organitzada pel GAG.
27-30 de juny de 2013
La Mercè Falguera assisteix a la 5a Convención de Familias por la Diversidad
Sexual, “Familia y Diversidad hacen igualdad”, que es va celebrar a Lima, Perú.
Va assistir a l’inauguració en qualitat de secretària de la FDS, entitat organitzadora, i
va coordinar la taula d’homoparentalitats com a representant de la FLG.
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1 de juliol de 2013
La Dolors Vique col·labora en l’organització de l’acte “Sant Boi lliure
d’homofòbia” i presenta l’acte del cinefòrum “(In)visibilitat lèsbica en el cinema”
a la seu d’ICV de Sant Boi de Llobregat.
6 d’octubre de 2013
La Maria José Ariza fa un parlament en defensa dels drets del col·lectiu lgtb i de
les famílies homoparentals durant l’acte d’inauguració de la Glorieta de la
transsexual Sònia al Parc de la Ciutadella de BCN.
18 d’octubre de 2013
La Montse Mota participa com a representant de la FLG a les Jornadas por el 25
aniversario de UNAF, celebrades a Madrid, amb la xerrada “matrimonio
igualitario y familias lgtb” dins la taula col·loqui “Un paso más en el reconocimiento
de la diversidad familiar. El matrimonio igualitario”.

18 d’octubre de 2013
La Katy Pallàs imparteix una conferència sobre diversitat familiar i materials
didàctics a la Universitat La Florida de València dins la I Jornada Internacional
sobre diversitat cultural, funcional i de gènere i sexualitat.

24 d’octubre de 2013
La Montse Mota participa al Curs de Formació del Voluntariat (Telèfon 900 Rosa)
organitzat per la Coordinadora LGTB de Catalunya presentant l’Associació FLG i
parlant sobre les famílies lg.
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7 de novembre de 2013
L’Elisabet Vendrell assiteix a l’esmorzar de feina al Consolat Generals dels EUA a
Barcelona amb la Sra. Mary Elizabeth Madden, responsable de l’àrea d’Espanya i
Andorra del Departament d’Estat per parlar dels drets de les famílis lgtb.
9 de novembre de 2013
El Vicent Borràs imparteix una xerrada sobre sexe-gènere-identitat de gènere-rol
de gènere-orientació sexual i pràctiques sexuals a l’escola Sant Felip Neri.
12 de novembre de 2013
La Katy Pallàs participa a les Jornades de treball sobre la Llei contra la lgtbfòbia
al Parlament de Catalunya.
23 de noviembre de 2013
El Vicent Borràs participa a la taula rodona sobre Familias y gestación
subrogada en el marc del VII Congreso Internacional AFIN de Adopción: A 10
años del boom de la adopción: abriendo nuevas perspectivas, celebrat a
Pontevedra.
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25 de novembre de 2013
El Vicent Borràs participa al workshop AFIN de Gestació Subrogada: Experiències
i Anàlisis interdisciplicinàroes en una taula rodona sobre gestació per subrogació.

27 de novembre de 2013
El Vicent Borràs participa a les Jornades del Projecte Rainbow Has, coordinat per
l’ararteko Íñigo Lamarca, a Londres.
3, 5, 10 i 12 de desembre de 2013
El Vicent Borràs, la Elisabet Vendrell i la Katy Pallàs han impartit el curs de 2
crèdits “I la teva com és? Diversitat afectivo-sexual, famílies i educació” dins
del marc de l’Observatori per a la Igualtat als alumnes de magisteri, d’infantil i de
primària de la UAB.
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11 de desembre de 2013
La Katy Pallàs participa a la taula rodona “La llei contra la lgtbfòbia canviant
paradigmes educatius” dins les Jornades de la Fundació l’Alternativa a la Fac.
de Geografia i Història de la UB.
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8. VISIBILITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ, PUBLICACIONS I
EXPOSICIONS
Els reptes i objectius que ens proposàvem i que hem aconseguit per aquest 2013, i
que renovem pel 2014, són:
 Seguir treballant per la sensibilització social.
 Seguir treballant per la presència i visibilitat de les famílies lesbianes, gais i
transsexuals als mitjans de comunicació.
 No permetre ni un pas enrere ens els drets aconseguits.

D’aquest any 2013 en destaquem:
•

Participació de moltes de les famílies de la FLG a diversos medis de
comunicació:
- ràdio:
o Radio 4. El 19 de juliol la Katy Pallàs parla del debat sobre l’accés de
les dones lesbianes a les técniques de reproducció assistida al
programa “El matí a 4 bandes”.
o RAC 105. El 24 de juliol la Katy Pallàs parla del debat sobre l’accés de
les dones lesbianes a les técniques de reproducció assistida.
o Radio Sabadell. El 20 de setembre el Manel Larrosa parla d’adopcions
al programa “A bona hora”.
o Xarxa de Comunicació Local. La Dolors Chavarría i l’Elisabet Vendrell
han fet diverses participacions al programa “Famílies i escola” en
representació de les famílies homoparentals.

- televisió:
o 8 TV. El 29 de maig el Vicent Borràs assisteix al programa “8 al dia” per
parlar del matrimoni igualitari arran el primer casament gai a França.
o GayLes TV. El 16 de novembre la Katy Pallàs participa en una de les
primeres emissions d’aquesta nova televisió dirigida al col·lectiu lgtb
parlant del bullying homofòbic.
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o Idem TV. Aquesta televisió dedicada al col·lectiu lgtb ha entrevistat i ha
recollit les paraules de molts dels nostres socis i sòcies al llarg de l’any
2013: Elisabet Vendrell, Montse Mota, M.José Ariza, Katy Pallàs...

o TV Terrassa. La família Chavarría-Vendrell participa activament al
programa “Famílies i Escola” d’aquest canal de la Xarxa de TV local,
representant les famílies homoparentals.

•

Creació i coordinació de l’espai “De mamas & De papas” al canal de ràdio
per internet InOutRadio, dirigit per l’Ana Satchi. En aquest espai mensual
diverses sòcies i socis de la FLG expliquen de forma desenfada algun
aspecte relacionat amb les famílies lgtb. Durant el 2013 hem parlat del
funcionament de la FLG, de la seva història, de documental “Familias por
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igual”, de la participació de la FLG al congrés de la FDS a Lima, del projecte
educatiu de la FLG, de com les famílies homosexuals som motor de canvi
social o de la llei catalana contra la lgtbfòbia.

•

Diversos comunicats de premsa davant algunes situacions que han afectat
directament a les nostres famílies:
- 23 de juliol de 2013: comunicat de premsa davant les intencions de la
ministra Ana Mato de restringir l’accés a les tècniques de
reproducció assistida a les dones solteres o sense parella masculina.
- 20 d’agost de 2013: posicionament de la FLG davant el bloqueig rus
a les adopcions espanyoles per por a la reasignació d’algun nadó rus
a una família lesbiana o gai.

•

Coordinació del llibre Familias también, gracias.
Durant aquest any s’ha portat a terme l’escriptura d’un llibre sobre el procés
de creació de les nostres famílies. Es tracta d’un llibre on es recolliran deu
histories de vida o relats de vida de deu famílies LGTB. Per això hem cregut
convenient fer un tipologia que representés les diferents formes de crear
família i els diferents tipus de famílies que existeixen, sense pretensions
d’exhaustivitat. La diversitat de famílies que participen en el projecte és:
- 1 família monoparental gai
- 1 família monoparental lesbiana
- 1 família homoparental gai per adopció internacional
- 1família homoparental lesbiana per adopció internacional
- 1 família homoparental gai per adopció nacional
- 1 família homoparental gai per gestació subrogació
- 2 famílies homoparentals lesbianes per inseminació
- 1 família homoparental transsexual
- 1 família homoparental gai per acollida
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La voluntat i el propòsit d’aquest llibre respon a dos objectius fonamentals:
1. mostrar a la societat el gran esforç i el que hem hagut de lluitar, i lluitem,
per crear la nostra pròpia família, i
2. apropar-nos a totes les persones LGTB que es plantegen crear una família
i es troben amb dificultats. Que vegin a través dels nostres testimonis que no
estan sols, que altres ho han pogut fer i que val la pena.
Aquest projecte està sent coordinat pel Vicent Borràs.
En aquests moments ja estan redactats tots els textos i estem en la fase final
de correccions. Aquest any 2014 s’editarà el llibre.

•

Publicació d’una Newsletter bimensual amb totes les activitats, notícies i
pròxims esdeveniments de la FLG. Per tenir informades a totes les famílies
sòcies de les activitats de l’associació.
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9. ACTES LÚDICS I D’INTERÉS FAMILIAR
La FLG presenta cada any un calendari d’activitats lúdiques i familiars, organitzades
i coordinades per la Comissió Lúdica FLG, format per la Gemma Albaladejo
(coordinadora), la Isabel Marcos, la Loli González, la Rosa Sánchez i la Sònia
Martínez. Durant l’any 2013 s’han dut a terme activitats i trobades molt interessants,
com el sopar de mares i pares, diverses matinals (bosc vertical, museu de la
xocolata...), una sortida de convivència al Port del Compte, la tradicional castanyada
a Can Rigol o el multitudinari dinar de Nadal.
L’èxit d’aquestes trobades ha estat molt gran, oscil·lant la participació entre 40 i 130
persones, depenent de l’ocasió. I aquest any hem de destacar la participació d’un
gran nombre de noves famílies i de nous amics i amigues de la FLG, cosa que ens
alegra molt. Sempre que s’ha pogut, hem intentat subvencionar les activitats per a
les famílies dels nostres socis i sòcies, com en el cas de la castanyada a Can Rigol.
Les activitats i sortides es pengen sempre amb antel·lació a l’AGENDA de la web,
s’envia la convocatòria corresponent per mail a sòcies/s i simpatitzants, i es pengen
també al facebook.
A més, la FLG ha participat en dos grans esdeveniments lúdics i de visibilitat de les
nostres famílies entorn de la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGTB:
• Pride 2013. La Comissió Lúdica de la FLG junt amb la secretària Montse
Mota han treballat amb l’equip de Pride 2013 organitzant el Pride Kids. Aquest
espai vol que les i els més petits també puguin gaudir del dia de l’orgull lgtb.
Enguany hem aportat a Pride Kids una biblioteca lgtb per als més petits,
l’actuació del mag Mayéutika, un taller de bombolles gegants de sabó, tallers
de manualitats i una gimkana d’aigua. Hem participat també a la Desfilada de
l’Orgull amb un trenet per als més petits i portant la pancarta d’inici de la
manifestació i lluint les nostres pancartes de famílies FLG.
• Family Pride Vilanova 2013. Juntament amb l’associació AMPGIL hem
organitzat la segona edició del Family Pride a Vilanova, amb l’objectiu de
celebrar i reivindicar l’orgull de ser famílies. La jornada va començar amb el
passi del documental argentí Familias por igual, després vam gaudir d’un
picnic col·lectiu a la platja, tarda de platja i piscina, tertúlia de família,
desfilada-manifestació pels carrers de Vilanova i la Geltrú, gimkana infantil
contra la lgtbfòbia i sopar de germanor.
El repte pel 2014 és continuar organitzant activitats d’interés per a tota la família i,
especialment, per als adolescents de la FLG, amb un campament juvenil al juliol.
(Vegeu Annex 2)
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10. CONVENIS DE COLABORACIÓ AMB EMPRESES
L’any 2013 la FLG ha repartit a totes les sòcies i socis un carnet d’associat que els
identifica i els permet gaudir d’una sèrie d’avantatges i de descomptes. Hem treballat
per aconseguir convenis de colaboració amb empreses gayfriendly. De moment en
tenim aquests:
Institut de Reproducció CEFER
Tots els socis i sòcies de la FLG es poden beneficiar d’importants descomptes en
proves, consultes, estudis i tècniques de reproducció assistida. Cal demanar una
primera visita amb la doctora Imma Jové i acreditar-se com a soci/sòcia de la FLG,
ensenyant el carnet.
Desigual
L’empresa de moda Desigual ofereix importants descomptes en roba i complements
de la seva marca. Per poder gaudir d’ells s’ha d’ensenyar el carnet de soci/sòcia de
la FLG i mostrar el codi de barres que la FLG enviarà puntualment per correu
electrònic.
Llibreria Al·lots
Aquesta llibreria, especialitzada en llibre infantil i juvenil, ofereix un 10% de
descompte a tots els socis i sòcies sempre que s’acreditin amb el carnet FLG. Al·lots
té un gran ventall de títols, molts d’ells atenent a la diversitat afectivo-sexual, a la
diversitat familiar i a la igualtat.
Llibreria Antinous
La llibreria Antinous, especialitzada en temàtica lgtb, col·labora amb FLG oferint un
5% de descompte en llibres. Els socis i sòcies han d’ensenyar el carnet de soci.
Llibreria Cómplices
Tots els socis i sòcies de FLG poden gaudir d’un 5% de descompte en tots els llibres
a la llibreria Cómplices, especialitzada en temàtica lgtb, sempre que s’acreditin amb
el carnet de la FLG.
Ortopèdia Gironell
L’Ortopèdia Gironell ofereix grans avantatges i uns descomptes molt interessants a
totes les sòcies i socis de la FLG, així com als familiars directes. Només cal
acreditar-se amb el carnet de soci de la FLG i demanar cita prèvia esmenant que es
ve de part de la FLG. (Revisió ortoprotésica gratuita als membres i parelles, parents
fins 2º grau, de pares, o mares, fills i avis dels associats, en cas de renovació de
plantilles, les visites són gratuites. / Descompte d’un 10 % en qualsevol article de
botiga. / En les receptes de la Seguretat Social, Catsalut, que tinguin aportació de
l’usuari, tambè hi ha un descompte del 10 % en aquesta aportació. / Taller propi per
fer fabricar qualsevol ortesi o pròtesi.)
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El Celleret de la Marta
Aquesta empresa especialitzada en la venta online de vins, caves i cerveses
artesanes de qualitat, ofereix un 5% de descompte a totes les sòcies i socis de la
FLG. Per obtenir el descompte s’ha d’introduir el codi promocional que facilita la
secretaria tècnica de la FLG a totes les sòcies i socis.
JURIF Advocats Consultors
Aquesta consultoria de Barcelona ofereix a tots els associats de FLG i els seus
familiars directes els següents avantatges: primera consulta jurídica gratuïta en
temes de famílies, adopcions…, dret immobiliari/arrendaments, dret bancari
(preferents, clàusula sol…), responsabilitat civil derivada d’accidents de trànsit,
caigudes, negligències mèdiques… i també un descompte especial en la tramitació
de l’assumpte judicial o extrajudicial. Per gaudir dels avantatges s’ha de canalitzar la
consulta a través del lletrat Joaquim Juncosa Bartolí, qui adreça a l’expert en la
matèria. A més, cal acreditar-se amb el número del carnet de soci de la FLG.
Late una foto
La fotògrafa i doula (persona de suport durant la gestació i el part) Lu Carreras
col·labora amb totes les famílies sòcies de la FLG oferint de forma totalment gratuita
els seus serveis: acompanyament i suport a mares durant el seu embaràs, part i
postpart / documentació fotogràfica del naixement del nadó / reportatges fotogràfics
de família (a domicili o l’aire lliure). El seu objectiu és ajudar a totes les associacions
que, com la FLG, vetllem pel benestar i la salut de la dona i de la família.
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11. NOVES SÒCIES I NOUS SOCIS
L’any 2013, amb 65 afiliats més, i només 2 baixes, ha estat un any molt exitós.
Actualment, amb les 65 altes noves, hem arribat fins els 411 afiliats. I amb les 2
baixes d’aquest any en tenim un total de 40 baixes acumulades.
Sens dubte es continua recollint els fruits de la feina i l’èxit de les jornades europees
de les famílies FLG celebrades l’any 2012 a Lloret de Mar.
Sorprèn agradablement que només 2 famílies s’hagin donat de baixa. Encara més
mèrit té la fidelitat dels nostres afiliats si considerem la difícil situació econòmica i
social del país i que tant afecta a les famílies.
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Gràfica de l’evolució de afiliació.
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Enguany les quotes impagades han sigut de 42.
És una dada significativa, no tant pel nombre d’afiliats o l’import que pot pujar, com
perquè s’hauria de prendre alguna decisió al llarg d’aquest any.
Hi ha tres motius per a la devolució:
1. per errada del compte, del banc, etc. Per aquest primer motiu han estat retornats
12 rebuts. Trobar solució per aquest col·lectiu és responsabilitat de tresorer i la
secretaria comprovant números de compte i parlant amb els afiliats i el banc.
2. per falta de saldo. Per aquest segon motiu han estat retornats 10 rebuts, La
solució passa per posar-se en contacte amb l’afiliat i acordar la liquidació de la
quota. Cal aclarir que així s’ha fet, certament amb èxit limitat.
3. per ordre directa de retorn de l’afiliat al banc. Per aquest tercer motiu han estat
retornats 20 rebuts. Poca cosa es pot fer amb aquest grup, ja que darrera d’una
ordre de retorn hi ha voluntat de donar-se de baixa o de poc compromís.
Sobre els dos primer grups s’ha de continuar treballant pet solucionar les errades i
per trobar solucions per a les famílies a les quals la quota és avui una càrrega
feixuga.
Pel tercer grup caldria considerar la possibilitat de formalitzar la baixa, si hi ha
repetició en més d’un any.
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12. TRESORERIA. ESTAT DE COMPTES
Total ingressos de l’any 2013: 93.351 €.
Total despesa de l’any 2013: 43.322 €, dels quals en activitats equilibrades amb
ingressos són: 9.414 €. Per tant, total despesa sense retorn: 33.908 €.
Diferencial en més: 53.029 € (excedent).
Principal aportació de l’any: cobrament del conveni 2012 (Generalitat, Benestar
Social i Família): 53.200 € (ve a coincidir amb l’excedent de l’any).
Altres ingressos:
- Subvencions aconseguides: 27.215 € (només cobrats 7.500 €, la resta previst per a
l’any 2014, però pendent de justificar).
- No hi ha imputades una meitat de les quotes del 2013, que s’han ingressat el 2014.
La meitat ingressada de quotes són: 4.804 €.
Total despeses en oficina tècnica: 13.491 euros (telèfon a part, que són 721 € més).
Les quotes no suporten totalment l’oficina però s’hi aproximen, que és un objectiu
raonable. En aquest cas, les subvencions serien totalment per a activitats.
Líquid en caixa (bancs) a finals d’any (31-12-2013) = 65.339 € (més 11.343 € de
reserva projecte Arateko, pendent de justificar).
Pendents de cobrament a 31-12-2013:
Subvenció BSiF 2013:

18.000 € (pendent de justificar i cobrar).

Diputació BCN 2013:

1.715 € (pendent de justificar i cobrar).

Pendent 5% BSiF 2012:

2.800 € (pendent cobrament).

Ingressos del 2013 transferits al 2014: 2a part de quotes 2013 = uns 5.000 €
(ingressats a febrer 2014 i, per tant, no comptabilitzats en caixa a data 31-12-2013).
Durant 2013 han fracassat rotundament els intents d’obtenir majors ingressos, via
Ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat, en concepte del 0,7 de l’IRPF. Després
d’anys de no poder-hi acudir per manca de normativa a favor, ara que semblava
possible ens han barrat totalment el pas.
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Al mateix temps, la subvenció de Benestar Social i Família 2013 ha estat menys de
la meitat dels darrers anys. El fet de poder cobrar la subvenció del 2012 ha estat
molt oportuna.

Objectius pel 2014:
Mantenir la despesa fixa amb les quotes. Incrementar l’eficàcia del cobrament.
Assolit més subvencions per a activitats (millorar els projectes).
Només amb una recuperació de les administracions, o amb legislació de patrocini,
serà possible recuperar els fons dels quals havíem gaudit en anys anteriors. Potser
aquells temps mai més no tornaran, però per sort comptem amb un cert volum de
recursos propis per a consolidar l’entitat a l’espera de millors temps.
Amb tot, cal prudència en l’administració.
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ANNEX 1
VISIBILITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ, PUBLICACIONS I
EXPOSICIONS.
Article del dia 27 de gener al diari francès Libération
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Article del dia 1 de febrer de 2013 al diari francés L’Independant
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Article del día 7 de maig de 2013 a El Periódico
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Article del día 30 de maig de 2013 a El Periódico
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Setembre de 2013. Article de l’Elisabet Vendrell al número 4 de la revista francesa
Pagaye. La Revue de l’homoparentalité.
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Carta de la Katy Pallàs, presidenta de FLG, al HuffingtonPost
Debo de estar equivocada de todas todas. Durante mucho tiempo creí vivir en un país donde se hacían avances
sociales, donde había bonanza económica y podíamos soñar con un mundo mejor, un mundo en el se conquistaban
derechos que parecían imposibles, como el que nos permitió a mi mujer y a mí casarnos y tener un hijo de ambas. ¡Qué
modernos somos! Pensábamos todos que en Europa nos envidiarían, ya lo creo que sí. A partir de ahora podremos ser
ciudadanos de primera, ciudadanos de pleno derecho.
Pero es este un sueño roto. La administración pública se ha olvidado de atender las necesidades que se derivan del
derecho que adquirimos en 2005; o tal vez nosotros no hemos sabido recordarles que somos ciudadanos de pleno
derecho, que las conductas homófobas tienen que ser castigadas, sobre todo cuando vienen de entidades públicas, que
las escuelas deben ser lugares seguros garantizados por la administración tanto para el colectivo de personas lgtb
como para sus hijos, que debo recordar que son un 15% de la población, cantidad nada desdeñable si hablamos de
votantes o de ciudadanos que pagan impuestos.
Por desgracia, las familias lgbt con hijos nos hemos convertido en un problema para las escuelas públicas si se nos
ocurre pedir que se informe y se forme al profesorado en no discriminación a las personas lgbt y en protocolos de
actuación contra la homofobia, al exigir que las escuelas sean entornos seguros para nuestros hijos, al proponer que
se celebre el día contra la homofobia en los centros educativos y toda una serie de mejoras para conseguir la igualdad
y el respeto a la diferencia afectiva, sexual y familiar.
La respuesta que recibimos es “a ver... en este centro no hay más familias como la vuestra, esto no se contempla en el
proyecto de centro, además tenemos alumnado de diferentes religiones, es complicado ¿compredes?”. Hoy mismo he
tenido esta conversación con una directora de colegio público y seriamente dudo que en un colegio de 600 alumnos no
haya ninguna familia homoparental o ningún profesor/a gay o lesbiana o alumnos que sean lgbt.
Tenemos que cambiar de centro a nuestro hijo de 5 años de edad que, por cuestiones de ratio, puntos, etc, ha pasado
todo el año en un colegio público del Poble Sec en Barcelona de los llamados “colegios gueto” ya que la población
emigrante de la zona se concentra en un número pequeño de colegios de los que la población “nativa” intenta huir en
cuanto puede por diferentes razones que podríamos tratar en otro artículo. Allí él ha empezado a darse cuenta, por la
edad, de que está en clarísima minoria, con esto ya contábamos, pero no contábamos con la negativa del centro a
mejorar el enfoque educativo para con nuestro colectivo y a crear en las aulas y en la escuela en general un entorno
más seguro para nuestro hijo. En palabras de la docente: “esto era esperable, ya lo debíais de saber, ¿no? La escuela
es un reflejo del mundo exterior”. “Es muy complicado evitar estas cosas, los niños son niños” y así hasta el infinito y
más allá en respuesta a que nuestro hijo había recibido burlas de los compañeros por tener dos madres y que se le
había increpado por no tener un padre. La respuesta del pequeño fue inventarse un padre imaginario y dejar de
dibujar a sus dos madres como su familia.
La administración desoye estas quejas, cubre el expediente dándonos una entrevista con la directora de otro colegio
público dentro de nuestra zona, el Eixample, para que con amabilidad nos escuche y al final nos diga que en su colegio
vamos a tener los mismos problemas, pues aunque su población inmigrante es bastante menor, la homosexualidad es
un tema “delicado”. Este debe de ser el nuevo adjetivo para definirnos, ya que lo he oído desde la administración
varias veces. ¡Insultante!
Sabemos que justamente la homofobia es el problema de fondo, problema incómodo de poner sobre la mesa porque hace
que se planteen cuestiones que están mejor en un cajón. Continúa la directora diciendo que “tenemos muchas familias
de Hispanoamérica que son católicas y como comprenderás…. Y algunas musulmanas, aunque no muchas, en este
centro”. Y sigue soltando perlas como “en este centro vas a encontrar lo mismo que en el otro porque eso es lo normal,
tenéis que aceptarlo”. Y sigue: “en los centros escolares hay todo tipo de profesorado y estos temas los tratan los que
están más sensibilizados, y los que no, pues no, hay de todo. También hay profesores a los que no les parece bien ...”,
“esto es un trabajo tan complicado que lo que tenéis que hacer es ayudar desde casa a que vuestro hijo se haga fuerte
para aguantar los golpes que le va a dar la vida por ser diferente“, o “es que esto no se arregla con un cuentacuentos
un día”.
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Aquí detiene un momento su parlamento y entonces yo aprovecho para ser positiva y decirle que desde nuestra
asociación, con más de 200 familias, tenemos un proyecto educativo para que lo puedan realizar a lo largo del año con
fichas, vídeos y materiales que podemos ir a mostrarles cuando quieran. Entonces su cara cambia, y me atrevo a decir
que en décimas de segundo pensó que nuestra familia iba a ser “el grano en el culo”. A partir de ahí es el principio del
fin de la conversación, ya que dice que como no tienen plazas vacantes pues que no puede hacer mucho más por
nosotros. Me quedo estupefacta, no entiendo, pues, para qué me hace reunirme con ella, tal vez para quedar bien con
la inspección, pues no muestra ninguna empatía ni nos da una sola palabra de esperanza; solo resignación: “tu hijo
tendrá que quedarse en el cole en el que está”. Con toda seguridad las directoras de los dos centros han hablado sobre
el tema, pues son centros cercanos y los hijos de alguna profesora del colegio A asisten como alumnos al colegio B y,
claro, “lo mejor es quitarnos el problema de encima”. Ni un atisbo de aceptación del desconocimiento sobre el tema, ni
voluntad, ni motivación por mejorar como profesionales, para atender mejor las necesidades de sus alumnos.
Sin embargo yo no me resigno, y menos cuando se trata de mi hijo. Sé, por mi formación como docente, que la escuela
es corresponsable en la reproducción de los roles de género, de los afectos y de los modelos familiares. La escuela es
un espacio en el que los formadores deben tener muy clara la realidad, cómo nombrarla y cómo visibilizarla de forma
pedagógica y también de forma humana. La escuela tiene la gran responsabilidad de formar ciudadanos y ciudadanas
preparados para la convivencia pacífica en sociedad, entre muchas otras cosas, y esto incluye eliminar la homofobia
de las aulas.
Tengamos claro que estos temas, la homosexualidad, la identidad de género, la diversidad afectiva y sexual, no forman
parte del ámbito privado, son parte esencial del ser humano, no se eligen, simplemente se es lo que se es. La familia y
sus miembros forman parte de lo público, los vivimos y los expresamos como públicos y así debe ser. Cuando un niño
de 5 años niega a su familia no es porque no quiera ser diferente, sino porque siente que tal vez no es seguro
visibilizarla, y esto es, a ojos de cualquiera, terrible. ¿Cuándo va la administración a hacer algo al respecto?
Una madre lesbiana y visible
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Carta de la Katy Pallàs, presidenta de FLG, a la Consellera de Benestar Social i
Família.
Sra. Neus Munté i Fernàndez
Honorable Consellera de Benestar Social i Família
Generalitat de Catalunya
Plaça de Pau Vila, 1 (Palau de Mar)
08039 Barcelona

Benvolguda Consellera
M’adreço a vostè en nom de les famílies que desitgen tenir una filla o un fill per la via de l’adopció i que, sent membres
de la nostra associació, ens han mostrat la seva preocupació per la que sembla una aturada notable de les
assignacions des de fa uns quants mesos a Catalunya. Són vàries les problemàtiques que volem transmetre-li i voldria
fer-li una mica d’història de quina ha estat la situació d’aquestes famílies al llarg del temps.
Durant molts anys les nostres famílies vàrem adoptar com a monoparentals a diferents països del món amb coadopció
posterior per part de l’altre membre de la parella, fins que després d’anys va arribar finalment la possibilitat legal de
fer-ho.
Des de molts anys abans que les lleis ens emparessin ens vàrem moure per la voluntat i l’impuls de formar famílies.
No hi havia cap altra via. Aquesta adopció monoparental i el tràngol d’obtenir una idoneïtat individual, tot ocultant
una vida en parella, suposava una difícil simulació que només es podia entendre en un moment mancat de llibertats i
anterior al present.
Un cap assolides les lleis d’adopció per parelles homoparentals i poc després la llei de matrimoni, des de la FLG hem
recomanat que les parelles no amaguin la seva situació en el moment d'afrontar un procés d’idoneïtat. I així es fa en
general, tot i que encara hi ha excepcions.

Ara bé, vuit anys després de l’aprovació del matrimoni igualitari, constatem que actualment encara no és possible
adoptar internacionalment com a parella homoparental. La disminució del nombre d'infants adoptables a Catalunya i
la total restricció a l’adopció internacional com a parella porten les nostres famílies a una única via d’adopció que és
la nacional. I aquesta realitat no ho és per la manca de tercers països on aquesta adopció sigui possible, sinó
exclusivament per la manca de convenis i acords amb els cada vegada més nombrosos països on seria factible fer-ho.
Països que van des dels Estats Units d’Amèrica a Sud-àfrica, passant per cada vegada més nombrosos països
hispanoamericans.
Però, a més a més, hem arribat a un punt en el qual, hores d'ara, no es fan ni les anàlisis d’idoneïtat davant la
perspectiva que aquesta caducaria abans de poder entrar en llista d'espera d'adjudicacions nacionals. El fet de limitar
les adopcions al marc de les opcions nacionals, en el cas de les famílies homoparentals, suposa un camí sense
perspectives raonables en terminis, limitació que de retruc afegeix limitacions a altres famílies, per exemple
heterosexuals o als monoparentals que han optat per no acudir a l’adopció internacional. Així doncs, obrir la via
internacional a les famílies homoparentals afavorirà a un col·lectiu més ampli, a part d’oferir una via raonable a un
conjunt de famílies concretes, les nostres.
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Si som sincers, hem de constatar que al costat de les limitacions en l’adopció internacional, qualsevol família es pot
adreçar al món en recerca d'una solució de filiació per la via de la gestació subrogada, sense cap limitació
administrativa inicial i només amb alguns inconvenients d'enregistrament final (però amb el fill/a a casa!), mentre
que el bloqueig és total en l’adopció. I, si hem de ser també sincers, hem d'esmentar que els costos són
considerablement diferents, fet que bandeja moltes famílies que per raons econòmiques, o per elecció, es veuen sense
camí en l’adopció.
Per aquest conjunt de circumstàncies entenem que és legítim, i políticament necessari que es facin esforços immediats
per obrir el més aviat possible i sense demora convenis internacionals per a fer possible l’adopció internacional a les
parelles homoparentals.
Des de fa molts anys les parelles homoparentals holandeses o belgues acudeixen a tercers països per adoptar, per
exemple als Estat Units, i ho fan amb una idoneïtat cursada pel seu Ministeri d’Afers Exteriors. Aquesta via està avui
totalment vedada a les parelles catalanes.
Fa anys, molts monoparentals (reals o amb parella) vàrem obrir vies d’adopció a tercers països, via que avui ja no és
possible. Les lleis catalanes continuen essent les mateixes, però la seva aplicació ha limitat possibilitats en nom del
rigor, cert i positiu, però amb un resultat negatiu de clares limitacions d’opcions per a la ciutadania.
El fet lamentable que unes puntuals actuacions poc professionals en tercers països hagin portat a conflictes, que és
lògic estalviar-se, ha portat a limitacions totals en la possibilitat efectiva de la gent d’acudir a tercers països si no és a
llocs amb convenis, ECAIS i procediments reconegudament formals i acceptables. D’acord, però el preu és, avui per
avui, una limitació total i sense excepció de tota possibilitat de les parelles de sortir del país, fet que considerem
inacceptable després dels anys que portem en aquesta situació.
La nostra associació ha establert contactes, per exemple, amb l’ambaixada dels EE.UU. i amb entitats d’adopció de
diversos Estats en els que permetrien seguir el camí que ja des de fa anys exerceixen famílies d’Holanda i Bèlgica i en
aquests contactes hem comprovat l’obertura de possibilitats que realment existeixen. Només ens cal la implicació del
nostre govern.
La qüestió no és deguda a una o altra força política, ja que hem conviscut amb governs de diferent signe. No és una
qüestió política, és un afer material concret per al qual fins ara ha mancat voluntat administrativa. No desitgem fer
soroll mediàtic ni polític, sinó que demanem que allò que se’ns concedeix en el diàleg amb la immensa majoria dels
nostres representats al Parlament de Catalunya (àdhuc els que no van votar les lleis que ens emparen, però les
consideren vigents) es faci administrativament efectiu, ja que la manca d’implicació té un cost humà no acceptable per
part de les famílies que de forma continuada se’ns adrecen. Cert que són poques, unes desenes, perquè som una
minoria, però també constituiria un signe de civilitat que un país com el nostre mereix seguir reconeixent.
Quedem a la seva absoluta disposició, entenem que carregats de raons i amb un historial d’anys en l’empeny concret
que us hem manifestat, empeny que els nivells administratius a vos subordinats coneixen sobradament.
Rebeu la nostra cordial salutació.
Katy Pallàs
Presidenta de la FLG.
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Carta de la Katy Pallàs, presidenta de FLG, al Ministre de l’Interior Jorge Frenández
Díaz.
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Comunicat de premsa de la FLG i l’Associació de Famílies Monoparentals a la
Ministra de Sanitat Ana Mato.
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ANNEX 2
ACTES LÚDICS I D’INTERÉS FAMILIAR
26 de gener de 2013. Assemblea General de sòcies i socis
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24 de gener de 2013. Acte en memòria de les víctimes de l’Holocaust. Palau de la
Generalitat.

53

Associació de Famílies Lesbianes i Gais – FLG
C) Verdaguer i Callís, 10 08003 Barcelona
CIF. G-63380109 - Tel. 645318860 - www.familieslg.org - familieslg@familieslg.org	
  

16 de febrer de 2013. Sopar de Mares i Pares
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16 de març de 2013. Sortida al Bosc Vertical de Canyamars
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24 d’abril de 2013. Xerrada “L’adolescència dels nostres fills/filles”
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11 i 12 de maig de 2013. Sortida de cap de setmana a Port del Compte.
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28 abril de 2013. 1er aniversari de la 2a Trobada Europea de Famílies LGTB Catalunya 2012. Dinar de voluntariat.
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28 i 29 de juny de 2012. Pride BCN
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1 de juliol de 2013. “Sant Boi lliure d’homofòbia” i cinefòrum “(In)visibilitat lèsbica en
el cinema” a la seu d’ICV de Sant Boi de Llobregat.
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13 de juliol de 2013. 2on Family Pride a Vilanova i la Geltrú
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Del 22 al 24 de setembre 2013. Estand FLG a les festes de la Mercè de Barcelona
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29 de setembre. Matinal a Montserrat.
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6 d’octubre de 2013. Inauguració de la Glorieta de la transsexual Sònia al Parc de la
Ciutadella.
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19 d’octubre de 2013. Matinal visita al Museu de la Xocolata i dinar al Parc de la
Ciutadella.
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1 a 3 de novembre 2013. Castanyada a Can Rigol

68	
  
	
  

	
  

23 de novembre de 2013. 5a Trobada de Famílies Adoptives.
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15 desembre 2013. Dinar de Nadal
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