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PRESENTACIÓ
Benvolgudes famílies,
Un any més la FLG fa recompte de totes les activitats i projectes que hem fet al llarg de tot un any, el 2014.
Ha estat un any intens i de creixement com a entitat que cada vegada va ampliant els seus projectes i la quantitat de
persones involucrades en fer funcionar aquesta meravellosa eina que és la FLG per a les nostres famílies. En aquesta
memòria veureu referits tots els projectes, les sortides lúdiques de trobada, els programes, les accions d’incidència
política, les aparicions als mitjans i un llarg etcètera què no hagués estat mai possible sense la participació de totes i tots
vosaltres, Gràcies a la vostra implicació avui els nostres infants tenen molts més referents positius, tenen la seva colla
d’amigues i amics a la FLG com una segona família, les seves escoles estan més a prop de ser escoles inclusives de la
diversitat afectiva i familiar, i totes les famílies podem sentir el suport de la nostra entitat. Ara haurem de caminar cap a la
creació d’aliances que ens permetin donar a conèixer tot el que poden aportar les famílies diverses. Aliances que ens
ajudin a ser més visibles en àmbits heteronormatius, i a promoure la implicació dels professionals a les escoles per
utilitzar la diversitat afectiva i familiar i per enriquir les escoles i fer-les llocs més segurs per a totes i tots. En aquesta línia
continuarem treballant perquè estem decidides i decidits a fer que les coses canvïin. Amb el vostre suport segur que ho
aconseguirem.
Moltes gràcies famílies!

Katy Pallàs i Picó,
Presidenta de la FLG.

Febrer 2015
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RELACIONS INSTITUCIONALS
Els reptes i objectius que ens proposàvem per aquest any 2014 i que hem aconseguit són:
 Mantenir les relacions institucionals ja iniciades i establir-ne de noves
 Consolidar la nostra participació a UNAF (Unión de Asociaciones Familiares) entrant a formar part de la
seva Junta Directiva com a vocalia
 Treballar i donar impuls en la formació de la Plataforma LGBT de Catalunya, sobretot en l’aprovació per
part del Parlament de Catalunya a la Llei contra la lgtbfòbia
 Continuar treballant amb la NELFA - Network of European LGBT Families Associations durant 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.

•

Grup de treball de la Fiscalia contra atacs homòfobs.
La Maria Pilar Medrano ens hi repesenta, després d’anys en que la Maria José Ariza hagi desenvolupat
aquest càrrec. En el 2014 el grup s’ha reunit al novembre , una reunió a la que hi van assistir
representats del Departament de Benestar Social, de l’Oficina per a la no discriminació de l’Ajuntament
de Barcelona, la Montse Pineda, l’Eugeni Rodríguez, en Quim Roqueta, en Zam i una altra noia trans.
Així com un representant de Gailespol i l’advocat Ricard de la Rosa. La reunió va començar amb 1 hora
de presentació per part de mossos d’un projecte de xerrades a les escoles per a noies i nois de
secundària. Aquest projecte s’ha fet conjuntament amb el Departament d’Interior i el Departament
d’Educació. Després de la presentació es van fer crítiques constructives sobre les xerrades. La
conclusió va ser que aquestes xerrades havien d’anar acompanyades d’una introducció realitzada de la
mà d’alguna associació per poder explicar als nois i noies què vol dir ser lesbiana, homosexual o trans.
El fiscal va presentar dades sobre la memòria de denúncies i a tothom li va semblar que no reflexaven
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la realitat perquè el número de denúncies anuals era molt baix. A Lleida 3 denúncies en 1 any… en
aquest sentit es va dir que alguna cosa estava fallant en el procés, potser que la gent no estava prou
informada dels seus drets o potser que la complexitat de la forma en que s’havia de realitzar la
denúncia no era prou efectiva. Es va comentar que s’havien desestimat denúncies perquè faltava
indicar l’hora del fet, per exemple. Per últim les persones trans van realitzar una queixa a tot el
col·lectiu per fer saber que se sentien oblidades per les altres assossiacions perquè quan passaven
informació de les seves activitats no es penjaven als respectius facebooks o no se li donaven prou
publicitat. La FLG en va prendre nota i es corregirà la difusió d’aquests esdeveniments.
•

UNAF - Unión de Asociaciones Familiares.
La FLG forma part de UNAF des de fa uns quants anys, amb l’objectiu de vetllar per la presència de les
famílies lgtb en aquesta important associació de famílies, juntament amb GALESH. Però enguany hem
fet un pas més i hem entrat a formar part de la seva junta en qualitat de vocalia, representada per la
secretària de FLG Montse Mota.
Al juny de 2014 la vocalia de FLG a UNAF ha assistit a un curs de coaching sobre treball en xarxes i a
l’agost ha participat en la revisió del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2014-2017 redactat pel
Govern central d’Espanya.
L’objectiu pels propers anys és consolidar la nostra presència dins de la junta de UNAF i participar molt
més activament en els seus projects, proposant activitats participatives a la resta d’associacions
familiars que en formen part.

•

Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals.
María José Ariza n’ha estat la vicepresidenta des del juliol de 2012 i aquest any ha donat pas a la Maria
Pilar Medrano, qui detenta el càrrec des del 29 d’octubre de 2014, i aquesta ha sigut la seva primera
experiència participant en un òrgan consultiu. Com a vicepresidenta, forma part també del Consell
Munipal de Benestar social, Consell de Ciutat de Barcelona i el Consell Nacional LGTBI, als quals ha
assistit participant als Plenaris. A més, forma part dels grups de treball creats dins del Consell
Municipal LGTBI, de cooperación internacional i Gent Gran LGTBI.
Durant l’any 2014, dels assumptes més significatius treballats al Consell se’n destaquen:
- Seguiment sobre la implementació de la nova llei contra la LGTBfòbia a nivell local: Presidència
informa que ja s’ha començat a treballar per saber com afecta la llei a la ciutat de Barcelona i a
l’Ajuntament. S’ha iniciat una anàlisi tècnica, per part del programa de Drets Civils, per conèixer com
ens afecta cada article i què estem fent i què no estem fem i el què hauríem de fer, en relació a cada
punt, amb l’assessorament dels serveis jurídics municipals. Un cop analitzada i feta aquesta fotografia
es crearia un grup de treball concret per arribar a un acord i veure si tots estem parlant del mateix i
tothom establim el mateix criteri i analitzem què es podria millorar i el què estem fent que ja està
donant resposta. Informa també que ja s’ha iniciat un treball amb la Generalitat per veure de quina
manera ens coordinem, la qüestió del règim sancionador, etc., atenent també a l’especificitat de la
ciutat de Barcelona, i valora que podem estar molt orgullosos i tranquils perquè com a ciutat ja estem
fent i impulsant moltes de les coses que cal fer, segons la Llei, gràcies a la trajectòria que té la ciutat.
- El Consell es va posicionar en contra de la negativa d’un regidor del Partit Popular a casar una
parella del mateix sexe. En aquest sentit es va enviar un text de posicionament a tres bandes:
1. A l’alcalde de Barcelona demanant que es retiri la potestad de casar a aquells regidors que es negin
a casar a alguna parella del mateix sexe.
2. Al sindíc de Greuges demanant el seu suport i
3. Al consell Plenari del Districte de Sarrià demanant que retiri la confiança donada al regidor per a que
presideixi el districte.
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Reptes pel 2015:
 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
2014.
 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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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 de drets 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. Arran del congrés de la associació
internacional de Familias por la Diversidad Sexual a Xile, al setembre de 2010, es va crear la
vocalia llatinoamericana, incorporant-se la Mercè Falguera amb aquest encàrrec.
L’objectiu general d’aquesta vocalia és fer difusió de la FLG a altres grups de famílies de lgtb
d’Amèrica Llatina, Portugal i Espanya, establir contactes i fer propostes de treball conjunt. Així com
participar de l’organització internacional “Familias por la Diversidad Sexual” (FDS).
Els objectius concrets proposats per a l’any 2014 eren:
1. Participar en les reunions mensuals de la FDS per a la preparació del congrés al 2016 a Costa
Rica.
Indicador d’avaluació: actes de les reunions mensuals.
2. Incloure als estatuts de la FLG els temes de la cooperació internacional i l’educació pel
desenvolupament amb Amèrica Llatina.
Indicador d’avaluació: la modificació d’aquest tema en els estatuts de la FLG i la inscripció de la
FLG al registre de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
3. Presentar un projecte de cooperació internacional sobre drets LGTBQI a la convocatòria de
l’Ajuntament de Barcelona durant el mes de febrer de 2014.
Indicador d’avaluació: el registre d’inscripció a la convocatòria.
4. Assistir a algun congrés/conferencia sobre temes LGTBQI que es realitzés a Amèrica Llatina,
com per exemple la Conferencia de ILGA LAC (Latinoamèrica i el Carib) a Cuba que es van fer el
mes de maig de 2014.
Indicador d’avaluació: el certificat d’assistència al congrés/conferència.
El grau d’assoliment dels objectius ha estat el següent:
1. Objectiu 1: s’ha assolit al 100 %, ja que s’ha portat a terme les tasques de secretaria de la
FDS. A més es va realitzar una reunió presencial de part de la junta de la FDS a Lisboa durant el
mes d’octubre de 2014, per tal de treballar la modificació dels estatuts de l’entitat i una nova
proposta organitzativa.
2. Objectiu 2: a la l’assemblea ordinària annual de la FLG del mes de febrer de 2014 es va decidir
incloure aquest apartat als seus estatuts, per tant aquest objectiu ha estat assolit.
3. Objectiu 3: tot i que es va treballar en la redacció del projecte, finalment no es va presentar
dintre del termini establert per l’Ajuntament de Barcelona. Per tant aquest objectiu no s’ha assolit.
4. Objectiu 4: és un objectiu que estava vinculat a l’objectiu 3 i per manca de pressupost econòmic
aquest objectiu no s’ha assolit.
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A nivell de contactar amb altres associacions de famílies homoparentals d’Amèrica Llatina s’ha
contactat amb:
- Asociación de Familias Homoparentales de Uruguay: familiaslgbturuguay@gmail.com
Una de las persones de contacte: Omar Salsamendi omarsalsamendi@gmail.com
- Asociación de Famílias Diversas de Mèxic: el seu facebook és:
https://es-es.facebook.com/pages/Familias-Diversas-AC/772767292747234
L’Associació de Familias Diversas està pensant en organitzar una trobada de famílies lgtb de tot
Mèxic pel proper 2016 i es va fer un assessorament de com s’ha d’organitzar una trobada
d’aquest tipus.
•

NELFA – Network LGTB Families Association. La FLG és membre fundador de la xarxa europea de
famílies LGTB NELFA. Actualment la FLG està representada a la NELFA per en Jordi Anton, que en la
passada Assemblea General, celebrada el 29 març del 2014 a Maastricht (Països Baixos), va ser
escollit com un dels membres del Board.
Durant el 2014 la NELFA ha continuat col·laborant en la difusió d’informació i en l’establiment de
contactes amb representants d’organitzacions LGTB, de drets humans i polítics europeus (com
The European Parliament Intergroup on LGTB Rights). La NELFA ha participat en reunions com el
5th Transgender Council TGE, de l’1 al 4 de maig a Budapest, el 2 nd IDAHO (International Day
Against Homophobia and Transfobia) Forum, 13 I 14 de maig a Malta, i la conferència de la ILGA
Europa del 9 a l’11 d’octubre a Riga.
Sota el lema “Diferents famílies – Les mateixes escoles” (Different families, same schools) LSVD, la
organització de gais i lesbianes alemanya, i membre de la NELFA, va organitzar la 3a trobada de
famílies LGTB a Colònia (Alemanya) entre l’1 i el 4 de maig. Es van reunir més de 300 participants
de 14 països. Com a part de les activitats es va celebrar l’IFED (International Family Equality Day),
activitat que es du a terme en múltiples països d’arreu del món i a la que la FLG també es va
sumar des de la Trobada Nacional a La Pineda (Tarragona). Famiglie Arcobaleno, membre de la
NELFA, està treballant en la preparació de la 4a Trobada de Famílies LGTB que tindrà lloc a Rimini,
Itàlia, del 9 a l’11 d’octubre de 2015.
Durant aquest temps en Jordi Anton ha participat de les activitats de la NELFA i s’ha reunit amb
representants d’altres organitzacions com en Gabriel Blau, director executiu del Family Euqality
Council, la principal organització de famílies LGTB als Estats Units, o en Ron Pool-Dayan, de Men
Havig Babies.
Globalment el 2014 es pot considerar un bon any en l’avanç dels drets de les nostres famílies a
nivell europeu, múltiples sentències i canvis legislatius han augmentat el marc legal, reconeixent el
matrimoni igualitari, el dret a tenir dos pares independentment de la seva orientació sexual, el dret
a la filiació pels fills nascuts per gestació subrogada, etc. No obstant no tot són bones notícies,
també hi ha haguts flagrants retrocessos i terribles situacions de discriminació com la que viuen
les famílies LGTB a Rússia. La FLG ha recolzat i donat difusió a totes les denúncies i manifest que
des de la NELFA s’han fet.

7

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

LLEI CONTRA LA LGTBFÒBIA. PLATAFORMA LGBTcat
La Plataforma LGBT.cat, i la FLG com a membre destacat de la Plataforma, celebrem la votació al Parlament de
Catalunya de la Llei anti-homofòbia.
La Llei publicada al DOGC num. 6730 (17/10/2014): LLEI 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Ha estat un moment històric en el camí del moviment LGBT a Catalunya i a la resta del món.
Som el primer país que regula la protecció dels nostres drets com a ciutadanes i ciutadans i estableix un règim
sancionador per l’incompliment del contingut d’aquesta llei.
Han estat molts mesos de feina conjunta que ha portat a un col·lectiu més unit que mai en la nostra història.
Però en realitat han estat 7 anys de lluita que finalment resultaran en un document legal que sens dubte
serà un precedent que obrirà el camí a altres legislacions.
Algunes de les parts més importants que conté aquest projecte de llei.
-La càrrega de la prova. En casos de discriminació, haurà de ser el que presumptament discrimina el que
justifiqui si és innocent, i no el que l’ha sofert el que hagi de demostrar la discriminació.
-Sanciones. La llei preveu sancions administratives de lleus a molt greus. Els impulsors creuen que solament així
es converteix en una norma efectiva.
-Educació. El material escolar, educatiu i de formatiu ha de tenir en compte la diversitat en l’orientació sexual,
la identitat de gènere i l’expressió de gènere. S’ha de crear un entorn amable per a la diversitat sexual i
afectiva.
-Transsexualitat. Especialment en l’àmbit educatiu i universitari, s’establiran per reglament les condicions
perquè les persones transsexuals siguin tractades i nomenades d’acord amb el gènere amb el qual
s’identifiquen, encara que siguin menors d’edat.
-Les discriminacions. L’articulat defineix de manera clara els diferents tipus de discriminació en nou apartats.
Des de la discriminació directa, indirecta, per associació, múltiples (…) fins a l’assetjament, la represàlia
discriminatòria o la victimització secundària.
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SERVEI DE FORMACIÓ I 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 2014, un total de 11 famílies han gaudit d’aquest servei. Els centres escolars que han
participat han sigut:
- Escola Apiaria (Piera)
- Escola Grèvol (BCN)
- Col·legi Ausias Marc (Alzira)
- Llar d’infants Rosetó (BCN)
- Escola Joviat (Manresa)
- Institució Montserrat (BCN)

- CEIP Amat Verdú (Sant Boi)
- CEIP Santa Creu (Calafell)
- Escola Ramon Fuster (Bellaterra)
- Congrés Indians (BCN)
- CEIP Eulàlia Bota (BCN)

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.
Durant l’any 2014 s’han contractat un total de 10 actuacions a diferents centres educatius als quals
assisteixen filles o fills de les nostres famílies sòcies. Durant el 2014 de les 10 actuacions ja s’han dut a
terme un total de 8 passes a aquests 6 centres:
- Escola Sant Felip Neri (BCN)
- Escola Progrés (Badalona)
- Escola de les Aigües (Cardedéu)
- El Sagrer (BCN)
-Escola Institució Montserrat (Barcelona) (2 passes)
- CEIP La Maquinista (Barcelona) (2 passes)
La resta d’actuacions es duran a terme durant els segon i tercer trimestre del curs, però ja a l’any
2015.
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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. El projecte RAINBOW HAS té com objectiu fonamental incidir en
l’anàlisi i la millora de la situació dels drets de la infància i l’adolescència en la diversitat sexual en
l’àmbit educatiu.
Les línies de treball han estat:
1. Investigar sobre els diferents discursos existents en les famílies europees al voltant d’aquesta
qüestió i analitzar les millors pràctiques a la UE en materia de servies antidiscriminadors o de
recolzament directe a les persones i menors LGTB.
2. Organitzar seminaris nacionals e internacionals amb la presència dels agents públics i privats:
institucions educatives i associacions de famílies, professorat, així com associacions LGTB o d’altre
tipus amb implicació directa en l’àmbit educatiu.
3. Realització de tallers de formació i sensibilització amb el professorat i les associacions de famílies, o
de pares i mares d’alumnes.
4. Creació de xarxes en l’àmbit de la UE a partir d’estructures associatives ja existents, amb l’objectiu
d’establir les bases d’influència mitjançant l’elaboració d’una agenda o fulla de ruta per incidir en la
conscienciació dels agents amb responsabilitat en l’àmbit educatiu.
El projecte RAINBOW HAS (2013-14) és la continuació del projecte RAINBOW HAS (2011-12) i ha estat
co-finançat per la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea en el marc del programa “Drets
Fonamentals i Ciutadania”.
La FLG ha estat partner d’aquest projecte, que ha estat liderat pel Sindic de Greuges del País Basc,
Arateko, i en què també han intervingut la Comune de Milano i Synergia per part d’Itàlia, Middelesex
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University per part de Gran Bretanya, Akademia Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej de
Polònia, ECIP Foundation de Bulgaria. En l’àmbit de l’Estat Espanyol també cal destacar la participació
de Farari, del País Basc.
El 28 de maig del 2014, la FLG ha estat l’encarregada de l’organització i realització d’un seminari a
nivell de Catalunya, en el qual han intervingut diferents actors socials.
També ha participa activament en els reunions realitzades a Sofia durant el mes de juny i en la sessió
final a Brussel·lès els dies 18-20 de novembre.
La tasca principal que la FLG, com a partner del projecte, tenia la responsabilitat de realitzar, era iniciar
la creació d’una xarxa de xarxes a nivell de la UE. Aquesta feina s’ha plasmat en la creació d’una pàgina
web en la que es pot compartir informació sobre els temàtiques i les bones pràctiques que es realitzen
a Europa en el àmbit educatiu.
https://rainbowhasnetwork.crowdmap.com
5.
Projecte “FLG i COEDUCACIÓ / ESCOLES LGBTQI FRIENDLY: Vàrem iniciar l’ any 2014 amb el
objectiu de continuar treballant per a construir un índex LGTB a les escoles que ens permetés mesurar
els diferents aspectes que des de la FLG considerem necessaris per identificar escoles que siguin
receptives, integradores, respectuoses i segures amb la diversitat afectiva i familiar del alumnat i les
famílies LGTB.
L’ aprovació de la Llei 11/2014 transforma en positiu les possibilitats de treballar amb les escoles per
a proporcionar-les les eines necessàries per potenciar les actituds de respecte i integració de la
diversitat afectiva-sexual i familiar així com la acceptació normalitzada de tot tipus de diversitat sexual i
afectiva, d´identitat de gènere i els diferents models de família.
Sense renunciar a seguint treballant per a construir l’ esmentat índex, hem decidit prioritzar
l’elaboració d’un projecte que posicioni a la FLG com l’organització de referència per a desenvolupar l,
article 12 (“Educació”) de la Llei 11/2014 a les escoles catalanes.
Hem estat buscant conèixer i aprendre bones pràctiques que tinguessin el mateix objectiu que des de
la FLG perseguim amb aquest projecte. Tenim clar que no volem re-inventar la roda i que necessitem
evitar els errors que altres ja haguessin comès per avançar de formar més eficient i ràpida. I creiem
que el projecte d’Elly Barnes (Educate and Celebrate: How to make your school LGTB friendly.
http://www.ellybarnes.com) és el més proper als nostres objectius i expectatives. Tanmateix compten
amb la seva disposició personal per a compartir amb nosaltres el seu treball i ajudar-nos a fer el
nostre i que es concretarà en un seminari de formació a Barcelona el proper 24 de gener del 2015.
Com proposem seguir avançant al llarg del 2015? Hem identificat tres escoles (Escola Projecte, Sant
Felip Neri i Solc) on poder posar en pràctica la metodologia d’Educate and Celebrate amb l'objectiu
d'anar construint la nostra proposta mentre posem en pràctica aquesta metodologia i l'adaptem a la
nostra realitat escolar i educativa.
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! Durant el 2014 s’han
fet 3 actuacions de Bones pràctiques, als centres:
- Escola de les Aigües de Cardedéu, a càrrec de la família Falguera Ruiz.
- Escola Projecte de Barcelona, a càrrec de la família Queralt.
- Escola Consol Ferré d’Amposta, a càrrec de la família Dobon Rodríguez.
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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). El documental s’ha presentat en dos
formats, un més llarg, de 120 minuts, on apareix el testimoni de 7 famílies; i un més curt, de 30
minuts, on es relaten les experiències vitals de 4 famílies lgtb. L’any 2013 aquest documental va
guanyar el 1er premi del Festival La Culta organitzat per la FELGTB.

Activitats d’aula. Materials didàctics que inclouen l’ús de les TIC en format pdf gratuïts pel
professorat que els vulgui fer servir i allotjats en la nostra web.

“Familias También” (llibre testimonial de 10 famílies lgtb amb realitats ben distintes a l’hora
que molt comunes).

Durant el 2015 el nostre objectiu és continuar desenvolupant més accions que ens permetin incidir en potenciar
una educació més inclusiva de les qüestions LGBT en l’entorn de Catalunya.
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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 2014. 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 23 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 l’Elena Longares,
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 / 220 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:
• Ents 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...
• 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 contacontes 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 2014 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: 19
assessoraments 2014: 15
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
Durant l’any 2014 la vocalia per assessorar sobre procés de gestació subrogada, s’han establert 25 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.
La majoria de consultes són de persones residents a Catalunya, encara que també de famílies d’altres indrets
de l’Estat Espanyol. També hem realitzat assessorament d’alguna família heterosexual i de mare sola
(heterosexual).
Les preguntes i els dubtes que normalment ens solen fer són:
Quant de temps triga el procés? / Quins problemes hi ha amb el registre de la criatura? / Quina és la
documentació necessària per obtenir el DNI i el passaport de la criatura? / En quins països és legal? / Quants
diners pot costar? / Quines assegurances mèdiques cal fer? / Quants viatges s’han de fer?
Durant aquest any s’ha recolzat a la la Plataforma Son Nuestros Hijos, que encapçala lluita per tal que es
puguin registrar les criatures que neixen a través d’aquesta Tècnica de Reproducció Assistida fonamentalment
als EE.UU.
En aquest període s’ha fet una tasca constant de lluita a través dels mitjans de comunicació i de signatures de
cartes dirigides a responsables polítics per que s’arribés a registrar els fills/es de les parelles homoparentals
que neixen a través d’aquest procés. En les sortides als mitjans tan de premsa escrita com a diversos canals de
TV, han participat diverses famílies membres de la FLG. Aquestes mateixes famílies amb la seva presència i
visibilitat als mitjans estan contribuint a la normalització de la subrrogació com una possibilitat més de la
homopaternitat.
Resultat d’aquesta lluita ha significat un canvi en l’Administració Central, de manera que el mateix ministre de
justícia ha confirmat als mitjans de comunicació que en l’actualitat es facilita l’accés al registre en els consolats
dels EE.UU. a totes les criatures de l’Estat que neixen a través de la Gestació Subrrogada.
Assessorament sobre els processos de reproducció i de filiació de famílies de dones lesbianes
Des del mes de maig de 2014, la Raquel Pallàs ha atès un total de 15 solicituts d’assessorament de dones
lesbianes que volien accedir a la maternitat per alguna tècnica de reproducció assistida. La majoria de les
consultes anaven adreçades als dos grans dubtes que patim les parelles de dones quan ens decidim a tindre
fills.
Per una banda com accedir a la maternitat, processos de reproducció, clíniques, i les distintes tècniques.

I per altra banda, quines són les passes que cal seguir en la tramitació de la filiació de les filles i fills als
registres civils.
Aquestes consultes ens han ajudat a detectar la mancança d’informació existent al nostre col·lectiu, i constatar
la necessitat de promoure campanyes d’informació sobre quines són les possibilitats de què disposem a l’hora
d’accedir a la maternitat.
A l’hora també ens han fet veure quines són les reivindicacions que encara estem pendents d’aconseguir, ja que
són moltes les famílies que volen constituir-se com tal sense haver de passar per un registre i casar-se. Així que
aquesta hauria de ser la nostra lluita en relació a la legislació actual de la Llei de matrimoni igualitari.
Assessorament en Acolliments familiars.
Durant l'any 2014 hem assessorats a quatre famílies sobre el procés d'acolliment. Totes les famílies
assessorades estaven formades per dos homes.
Dues d'aquestes *famílies havien començat el procés d'adopció, però s'havia allargat massa i estaven buscant
altres opcions. Una altra família estava buscant assessorament de tots els processos possibles per poder ser
pares. I l'última optava directament des del principi per l'acolliment familiar.
De les quatre famílies, una d'elles ha optat per la subrogació. Dos famílies ja han acabat el procés d'idoneïtat de
l'acolliment i han acollit a una nena, i a un nen i una nena, respectivament. La tercera família està encara fent el
procés d'idoneïtat.
A les famílies que han optat per l'acolliment, les hem derivat a la ECIF "Infància i Família". Una entitat que
considerem molt eficient i on les famílies lesbianes i gais són tractades com la resta.

XARXES SOCIALS
La FLG utilitza la web http://www.familieslg.org/familieslgtb/ per informar, actualitzar i avisar de tota la feina que
fem.
A l’apartat HEMEROTECA, durant aquest any 2014 s’hi han penjat 97 entrades que recullen puntualment totes
les aparicions de la FLG en els mitjans de comunicació. Sempre que és possible, cada entrada d’Hemeroteca es
publica amb el pdf o link corresponent a la notícia apareguda a la premsa escrita, ràdio, TV o xarxes digitals
corresponents.
A l’apartat ACTUALITAT, durant aquest any 2014 s’hi han penjat 72 entrades referents a les accions i activitats
realitzades tant per la Junta com per les sòcies i socis. Les entrades s’hi ordenen cronològicament.
Als apartats BIBLIOGRAFIA i NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES, durant aquest any 2014 s’hi han penjat 29 entrades
referents a la publicació de novetats bibliogràfiques i a la producció de nous audiovisuals, sempre en relació a
les famílies LGTB.
Per altra banda, el facebook https://www.facebook.com/FLGfamiliasLGTB és la xarxa social que més explotem
com a entitat, a través de la qual la comunicació és molt ràpida i directa i permet una interelació pràcticament
immediata tant amb la realitat com amb les persones que ens comenten els posts. Estem a punt d’arribar als
3.000 M’agrada.

Evolució dels “m’agrada” des de l’1 de gener de 2014 fins l’1 de gener de 2015:

Perfil dels seguidors i seguidores:

Origen dels seguidors

El twitter https://twitter.com/FLGFamiliasLGTB ha estat una eina de comunicació molt més utilitzada aquest 2014
que en anys anteriors, amb més de 160 piulades, realitzades en moments puntuals, durant els grans events,
com per exemple, en la preparació i durant la 5a Trobada estatal de Famílies LGTB La Pineda 2014.
Les altres eines de xarxes socials utilitzades han estat
Instagram http://instagram.com/familiaslgtb/
i Flickr https://www.flickr.com/photos/familiasflg/, per penjar fotografies en moments puntuals com les sortides o
trobades. El seu ús ha estat molt limitat.

SUMA FAMÍLIES RAINBOW
5ª TROBADA ESTATAL DE FAMÍLIES LGTB.
Durant els dies 1, 2 i 3 de maig de 2014 la FLG ha organitzat la 5ª Trobada Estatal de Famílies LGTB a l’Hotel
Palas La Pineda de Vila-Seca, Tarragona, a la qual han assistit prop de 500 persones provinents de molts punts
de l’Estat espanyol: Andalusia, Aragó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, La
Rioja, Navarra, País Basc... i també d’Andorra.
Per aquesta trobada es va crear la web http://www.familieslg.org/familieslgtb/5a-trobada-estatal-de-familieslgtb/, on han quedat recollits tots els esdeveniments.
L’objectiu principal d’aquesta trobada ha estat plantejar-nos el repte de l’Educació, des de la participació de
totes les famílies, en un espai per compartir Bones Pràctiques i projectes de les diferents organitzacions
assistents. L’ eslògan escollit, Suma Famílies Rainbow, ha volgut tenir un sentit d’unió, de comunitat i de
moviment.
Una vegada més s’ha volgut empoderar les famílies, transmetre la força de la visibilitat i del treball conjunt,
ajudar a intervenir de forma activa en les escoles dels nostres infants, i promoure l'ús de materials que
visibilitzen les nostres famílies en la comunitat educativa.
Durant la trobada s’ha pogut escoltar a importants ponents (Mª del Mar González, de la Univ. de Sevilla; Gerard
Coll-Planas, de la UVic; Rafael Ballester, de la Univ. Jaume I; Empar Tomé, de la UAB; Santigo Agustín, de la UAM;
Francisca López-Gaviño, de la Univ. de Sevilla...) que estan treballant en aquesta direcció des d’altres
organitzacions, universitats i escoles, i que ens han fet reflexionar sobre noves línies de treball i nous projectes
de futur. I també s’ha donat veu a tots els socis i sòcies, de FLG i d’altres associacions de famílies LGTB, per
poder compartir materials, bones pràctiques, idees, propostes i reflexions entorn com incorporar la diversitat
familiar i afectivo-sexual als centres educatius. És un llarg camí que ens queda per recórrer, per fer que la
societat de la que formem part sigui cada
vegada més justa i més igualitària.
També han vist la llum dos valuosos materials educatius de formació i sensibilització-conscienciació social
elaborats per la FLG que són el llibre Familias también. Diversidad familiar, familias homoparentales , editat per
Vicent Borràs, Vice-president de la FLG i publicat per l’editorial Bellaterra, i el curt de 30 minuts Right to Love
amb subtítols en 11 idiomes, versió més curta del documental anterior que ens permet fer una difusió més
didàctica d’aquest material.
A més de tot el contingut formatiu i educatiu, la 5ª Trobada Estatal de Famílies LGTB, com totes les trobades
familiars que s’han fet fins ara, ha volgut també comptar amb tota una part més lúdica i familiar, amb activitats
conjuntes de totes i tots que ens ha permès gaudir del bon estat de salut de les famílies lgtb a Espanya, en un
espai d’harmonia, respecte, alegria i esperit festiu a la vegada que reivindicatiu. En aquest sentit, s’han
organitzat una sortida a un dofinari, amb espectacle inclòs, una excursió guiada per mostrar el ric patrimoni
cultural i històric de l’entorn (Institut Pere Mata, Museu d’Antoni Gaudí, itinerari a peu pel centre històric de
Reus) i tot un programa l’lúdic i esportiu per als infants i adolescents assistents a la trobada.
S’ha aprofitat l’espai de trobada per organitzar l’exposició fotogràfica “Treu-li targeta a l'homofòbia”, cedida per
Ivelina Panicharova, de l’associació LGTB Plovdiv, (Bulgària), on es denuncia la gran homofòbia que encara avui
es pateix en el món de l’esport.

LLIBRE FAMILIAS TAMBIÉN. DIVERSIDAD FAMILIAR, FAMILIAS
HOMOPARENTALES
El projecte de fer un llibre sobre la realitat de les nostres famílies es va gestar a la primavera del 2013. En
aquell moment vam ser conscients que cada vegada que ens reunim i venen parelles noves a la nostra
associació, o quan ens trobem en les nostres sortides lúdiques, tenim la necessitat d’explicar i explicar-nos el
que som. Això és bo per a nosaltres i per a aquelles persones i parelles que busquen un camí per tenir
criatures, ja que les històries de les famílies ja constituïdes són un referent per a ells.

El llibre Familias también té un doble objectiu. La primera finalitat és donar un exemple, facilitar i acompanyar a
aquelles persones LGTB que, en algun moment de la seva vida, s’han plantejat o es plantegen la possibilitat de
ser mares o pares, amb totes les seves pors, els seus temors, també la seva il·lusió i desig, mostrant-los que
altres persones han passat pel mateix i ho han aconseguit. Es tracta de dir-los que no estan soles, que les
persones que han escrit aquest llibre i moltes altres, han tingut que enfrontar-se a situacions similars, i que
finalment l’esforç ha valgut molt la pena. Per altra banda, aquest llibre també pretén conscienciar a la població
en general, sobretot a les persones heterosexuals, de l’esforç que han de fer totes aquelles persones i parelles
no heterosexuals, a qui en un principi se’ls nega la possibilitat de formar una família.
En el llibre s’ha tractat de donar veu i mostrar tots els camins i processos que tenim les persones LGTB per
arribar a ser pares i mares. Famílies que adopten, que acullen, que recòrren a les tècniques de reproducció
assistida o que tenen fills de relaciones heterosexuals anteriors... expliquen aquí les seves experiències. En total
són deu històries de vida. Els autors i autores del llibre són sòcis i sòcies de la FLG. Sense la seva valentia no
hagués estat possible fer aquest projecte.
El llibre es va presentar oficialment a la 5ª Trobada Estatal de Famílies LGTB que va organitzar la FLG a La
Pineda, Vila-Seca, del 1-3 de maig de 2014. Però, de fet, ja va sortir a la llum per la diada de Sant Jordi, el 23
d’abril de 2014, dia en què algunes autores i autors vam realitzar signatures en diferents parades de llibreries
com Cómplices, Antinoos o l’stand del Casal Lambda.

Presentació a la 5ª Trobada Estatal de Famílies LGTB

Durant els mesos de la tardor el llibre s’ha presentat en vàries llibreries i en alguns mitjans de comunicació. Així
com també a la trobada de Famílies LGTB d’Extremadura, celebrada al desembre de 2014.
En l’actualitat hi ha venuts i distribuïts més de 500 exemplars.

Presentació de a la llibreria Antinous

Presentació a la Setmana del Llibre en català

RECERCA, INVESTIGACIÓ, CONFERÈNCIES, ACTES, JORNADES I CONGRESSOS
Els reptes i objectius que ens proposàvem i que hem acomplert per aquest 2014, i que renovem i ampliem pel
2015 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 2014 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 2014 destaquem la participació i intervenció de diversos membres de la
FLG en les següents jornades, xerrades i congressos:

10 de gener de 2014
La Maria José Ariza, sòcia de la FLG i vice-presidenta del Consell Municipal LGTB i homes i dones transsexuals de
Barcelona, intervé a la reunió d’aquest consell, presidit per l’excelentíssim alcalde de Barcelona Xavier Trias,
amb un eloqüent discurs on denuncia la situació d’odi i d’homofòbia que pateixen les persones i les famílies
LGTB a Barcelona, exigeix el compromís per part del consistori municipal en la defensa del col ·lectiu LGTB i
demana que la ciutat de Barcelona trenqui relacions de germanor amb la ciutat de Sant Petersburg, com a
mesura de denúncia de les lleis homofòbiques aprobades per l’estat rús.

13 de gener de 2014
La família Anton Borràs gestiona l’activitat del contacontes sobre diversitat familiar a l’escola pública Sant Felip
Neri, de Barcelona, a on assisteix el seu fill. 75 nens i nenes d’educació infantil han quedat, durant els 40
minuts que ha durat l’espectacle, hipnotitzats per unes històries per a ells molt properes… i que parlen sobre
una cosa que coneixen bé, la família i l’amor! Contes que parlen d’infants que tenen dues mares, o un pare gai,
o pares separats, o nens que viuen amb la iaia… tot amb plàstica, amor i alegria! Un espectacle en el que es
parla sobre la diversitat i el respecte a la diferència! Coorganitzat i subvencionat per la FLG.

28 de gener de 2014
La Dolors Chavarría, sòcia de la FLG, assisteix a l’acte-homenatge presidit per la vicepresidenta del Govern de la
Generalitat, Joana Ortgea, per les víctimes de l’Holocaust nazi celebrat al Palau de la Generalitat.
28 de gener de 2014
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, en representació del col·lectiu LGTB, llegeix el discurs en el solemne acte
amb motiu del Dia Internacional de Conmemoració de les Víctimes de l’Holocaust nazi al Parlament de Catalunya.

El discurs està disponible, del minut 22 al minut 25, en el següent enllaç:
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=6906764
30 de gener de 2014
L’Elisabet Vendrell, sòcia de la FLG, participa en els XVII Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San
Sebastián en l’edició del curs 2013-2014 que porta per títol: “Diversidad afectivo-sexual: mecanismos de
protección internacional o respuestas de protección desde el Derecho Internacional”. Intervé en la taula rodona
“Adopción internacional y orientación sexual de la persona o personas adoptantes”

30 de gener de 2014
La Mar Sevillano, sòcia de la FLG, va assistir, junt amb altres representants de les associacions lgtb de
Barcelona, a la conferència oberta LGTB rights. Europe, let’s move on! que es va celebrar al Parlament
Europeu, a Brussel·les. En tot moment van estar acompanyats per Raül Romeva, eurodiputat per ICV i un dels
organitzadors de la conferència, el tema principal de la qual era la necessitat que té la Unió Europea de seguir
un full de ruta específic pel col·lectiu lgtb, igual que ja el té per altres minories. Entre d’altres reivindicacions, es
demana la lliure circulació i residència de ciutadans i famílies en el territori dels Estats membres, el dret a la
reagrupació familiar, per tal d’assegurar el respecte de totes les formes de família legalment reconegudes, el
reconeixement mutu dels documents acreditatius de l’estat civil a tota la UE que inclogui les unions de fet
registrades, els matrimonis i el reconeixement jurídic de gènere, i estudiar si les actuals restriccions pel canvi de
l’estat civil i els documents d’identitat de les persones trans perjudiquen la seva capacitat de gaudir del dret a
la lliure circulació.
Es pot accedir al vídeo de la conferència, en aquest enllaç: http://greenmediabox.eu/archive/2014/01/30/lgbtrights-europe-let-s-move-on/

5 de febrer de 2014.
La Katy Pallàs, presidenta de FLG, compareix com a representant de les famílies LGBT, al Parlament, davant la
Comissió d’Igualtat de les Persones, per defensar la llei de drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

6 de febrer de 2013
La FLG publica un comunicat de premsa denunciant la sentència del Tribunal Suprem publicada pel diari el
Mundo, que afecta directament a un matrimoni de València, socis de la FLG, i en la què es resol que els seus dos
fills de 5 anys, nascuts a través de la tècnica de gestació subrogada, amb una partida de naixement dels Estats
Units en la que hi consten els seus dos pares, a Espanya hagin de ser registrats com si només en tinguessin un
sol, establint d’aquesta manera una filiació diferent a la que ja tenien, negant-los legalment l’existència d’un dels
seus progenitors, deixant-los en una situació de desprotecció i vulnerabilitat jurídica, i discriminant-los
clarament respecte els nens i nenes, nascuts en les mateixes condicions, però fills d’una parella heterosexual, a
les quals la Fiscalia no ha negat mai la filiació per part dels dos progenitors.
Es pot veure el comunicat al següent enllaç:
20140206 – NPS REBUIG SENTENCIA TS GESTSUBR
10 de febrer de 2014
La Cia “Fes-t’ho com vulguis” torna a les nostres escoles amb el programa de “Conta-contes a l’escola” de la
FLG. Aquesta vegada a l’escola el Sagrer de Barcelona, pels infants de P3 i P4.

11 de febrer de 2014.
El Vicent Borràs, vicepresident de la FLG i pare per gestació subrogada, escriu un article per defensar els drets
dels infants de les famílies per gestació subrogada. Es pot accedir a l’article sencer en aquest link: Hijos de dos
padres
12 de febrer de 2014.
La família Dobon Rodríguez duen a terme una bona pràctica a l’Escola Consol Ferré d’Amposta, a on asisteix la
filla. Basant-se en el llibre FAMÍLIUM, han organitzat una activitat dinàmica i un mural per exposar la diversitat
familiar als nens i nenes de les dues classes de 2on de primària.

22 de febrer de 2014.
La FLG participa en la Jornada de Formació del Casal Lambda. Aquest projecte, obert al conjunt de la ciutadania,
pretèn, amb les noves idees i l’entusiasme de crear més referents positius, contribuïr a noves fites en el conjunt
dels drets humans.

22 de febrer de 2014.
La FLG participa en les jornades que cada any organitza la APAC, Associació de Professorat d’Anglès de
Catalunya. És la primera vegada que la qüestió LGBT ha estat inclosa com a ponència. En aquestes jornades, on
es troben al voltant de 300 professores i professors d’anglès de tots els nivells educatius, la Katy Pallàs,
presidenta de FLG i professora d’anglès a secundària, juntament amb la Teresa Navés, professora de màster de
la UB i l’Eliseo Picó professor de EOI, jubilat en aquests moments, ha presentat la ponència que tenia per títol:
Igualtat de Gènere i Drets LGBT.

25 de febrer de 2014.
La família del Joseph, socis de la FLG, assisteix a l’escola Projecte de Barcelona, a on estudia el seu fill, per
conversar amb els alumnes de segon d’ESO dins de les Jornades anuals de Valors que organitza l’escola.
Aquesta classe està treballant l’anàlisi de diferents col·lectius que, segons ells mateixos, estan en risc
d’exclusió.

28 de febrer de 2014.
La Flg participa a la taula rodona sobre “Nous llenguatges i noves regles a la família” durant les jornades que
se celebren a l’Il·lustre Col·legi d’Advocades i advocats de Barcelona (ICAB), i que porten per títol “Adolescents
fora de joc”, organitzades per l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU).
A aquesta taula, coordinada per la Montserrat Tur, advocada i mediadora familiar, experta en dret de família i
infancia, participaran Elena Lauroba, jurista, professora titular de Dret civil a la Universitat de Barcelona, Xavier
Roigé, professor titular d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona, Ramon Morell, director
d’adolescència i joventut de l’Ajuntament de Barcelona i Mercè Falguera, educadora social, antropòloga i sòcia
de la FLG.

8 de març de 2014.
Una bona representació de la FLG s’ha manifestat pels carrers de Barcelona exigint el dret a decidir de les
dones i la igualtat real, en el dia internacional de la dona.
13 de març de 2014.
Vàries famílies sòcies de la FLG graven a la platja de Barcelona el Vídeo clip per la Trobada Estatal de Famílies
Lgtb del maig, amb la música de Happy. A més de ballar amb les samarretes de la trobada, s’han afegit cartells
amb eslògans que motivin a la gent a venir a la trobada i ajudar-nos a lluitar pels nostres drets.

16 de març de 2014.
La Montse Mota, secretària de la FLG, inaugura al bar La Sue BCN l’exposició fotogràfica “Treu-li targeta a
l’homofòbia“. Aquesta exposició va sorgir de l’associació LGBT Plovdiv, fruit d’una campanya que denunciava
l’homofòbia al món de l’esport i també en altres àmbits. Una cinquentena de persones, entre les quals es
trobaven els principals representants de les entitats LGTB més rellevants de la ciutat (FAGC, Casal Lambda,
Observatori contra l’homofòbia…) i alguns representants polítics, no han dubtat en fer-se una foto col·lectiva
amb les targetes vermelles i grogues.

20 de març de 2014.
La Katy Pallàs i el Vicent Borràs, presidenta i vicepresident de la FLG, fan una jornada de formació sobre
diversitat d’orientació sexual, identitat de gènere i diversitat familiar pel professorat de l’Escola Projecte de
Barcelona. S’ha repartit el dossier de la FLG, els dos vídeos ( Homo Baby Boom i Right2Love) i un joc de contes
de l’Alba. El professorat s’ha mostrar molt receptiu.

3 d’abril de 2014.
El Vicent Borràs, vice-president de la FLG, participa en els XVII Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San
Sebastián en l’edició del curs 2013-2014 que porta per títol: “Diversidad afectivo-sexual: mecanismos de
protección internacional o respuestas de protección desde el Derecho Internacional”. Intervé en la taula rodona
“La paternidad de las parejas del mismo sexo a través de la maternidad subrogada: problemas de Derecho
Internacional Privado”

21 d’abril de 2014.
El Vicent Borràs, vice-president de la FLG, intervé en la Jornada en la TAULA RODONA: “Qüestions no resoltes de
les tècniques de reproducció assistida” amb la ponència REFLEXIONS AL VOLTANT DE L’EXPERIÈNCIA DE LA
SUBROGACIÓ.
22 d’abril de 2014.
La família Falguera Ruíz gestiona l’activitat del contacontes sobre diversitat familiar a l’Escola de les Aigües, de
Cardedéu, on assisteixen les seves filles.

16 de maig de 2014.
La Mercè Falguera, sòcia de la FLG, presenta la nostra entitat i parla sobre les famílies homoparentals en el
marc de l’assignatura optativa “Infància, Adolescència, Joventut i Treball Social” dins del programa del Grau de
Treball Social de la Universitat de Barcelona. Es visiona el documental Homo Baby Boom i es presenta el llibre
Familias también.

17 de maig de 2014.
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, assisteix a la celebració del Día contra la Homofobia a Sitges.

17 de maig de 2014.
Un grup de socis i sòcies de la FLG assiteixen a la celebració del Dia contra l’Homofobia al monument LGTB de
La Ciutadella, a Barcelona.

26 de maig de 2014.
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, parla en representació del col·lectiu LGTB al Parlament de Catalunya en
l’acte institucional del Dia Internacional contra la lgtbfòbia.

28 de maig de 2014.
La Katy Pallàs i el Vicent Borràs, presidenta i vice-president de la FLG, participen en el seminari de RainbowHas,
organitzat per la FLG a Barcelona amb la presència d’Íñigo Lamarca, ararteko del País Basc, i Rafel Ribó , Síndic
de Greuges de Catalunya. L’objectiu del projecte RainbowHas és incidir en l’anàlisi i la millora de la situació dels
drets de la infància i adolescència a la diversitat sexual a l’ àmbit educatiu.

12 de juny de 2014.
El Vicent Borràs, vice-president de la FLG, presenta a la Llibreria Antinous de Barcelona el llibre Familias
también, un llibre ple d’emocions i sentiments en què 10 famílies LGT expliquen en primera persona el seu
procés per arribar a ser mares i pares. A l’acte també hi assisteixen algunes de les autores i autors del llibre,
així com els especialistes en sexualitat Òscar Guasch i Olga Viñuales. Vicent Borràs, a més de vice-president de
la FLG és també l’editor del llibre.

13 de juny de 2014.
La Montse Mota, secretària de la FLG, assisteix a l’assemblea d’UNAF (Unión de Asociaciones Familiares), a
Madrid, i es compromet a representar la FLG com a membre de Junta d’UNAF en qualitat de vocalia.

24-26 de juny de 2014.
El Vicent Borràs, vice-president de la FLG, participa a Sofia en The Third Trasnational meeting RainbowHas, la
tercera trobada del projecte RainbowHas que té com a objectiu investigar, formar i proposar accions per a
combatre el bullying homofòbic a la UE. En aquest projecte la FLG te un paper Clau en la creació d’una Xarxa
Europea de diferents associacions o/i institucions, LGTB, Família, Educació.
26 de juny de 2014.
La Rosa Playà, sòcia de la FLG, participa en la Taula Rodona “Pels Drets LGTB”, en els actes de celebració de
l’orgull LGTB de El Prat de Llobregat, organitzats pel Programa Municipal de Dones i el Servei de Joventut.
L’acte s’ha realitzat a la Sala d’actes de la Biblioteca Antonio Martín gràcies a l’organització de la seva directora
Cristina López, també sòcia de la FLG. Juntament amb FLG també hi participen ACATHI (Associación catalana
para la integración de homosexuales, bisexuales y transexuales inmigrantes) i el Grup Recerca UB Cossos,
Gèneres i Sexualitats (LIRACGS). El vídeo resum de la taula rodona editat per XipTV es pot veure en el següent
enllaç: http://elprat.tv/2014/06/26/el-prat-celebra-el-dia-de-lorgull-lgtb/

27 de juny de 2014.
La família Don Rodríguez participen en representació de la FLG al primer pride celebrat a Terres de l’Ebre.

27 de juny de 2014.
L’Elisabet Vendrell, sòcia de la FLG, participa en representació de la FLG a la celebració Ecumènica per l’Orgull
LGTB 2014, acte organitzat per Protestants Inclusius de Barcelona dintre del marc Pride Barcelona.

27 de juny de 2014.
El Miquel Chavarría Vendrell, fill de unes sòcies de la FLG, intervé en l’acte que l’Ajuntament de Vila-Nova i la
Geltrú orgnitza pel Dia de l’Orgull LGTB.

3 de juliol de 2014.
La Katy Pallàs i l’Elisabet Vendrell, presidenta i ex-presidenta de la FLG, acompanyades de les seves respectives
esposes, assisteixen a la recepció que ofereix la Sra. Anderson, Cònsol General dels EE.UU., a la societat civil
catalana en motiu de la celebració de l’Independence Day.

9 de juliol de 2014.
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, assisteix junt amb als representats de les principals entitats LGTB de
Barcelona a la reunió convocada per la Cònsol General dels EE.UU., Sra. Anderson.

9 de juliol de 2014.
L’Elisabet Vendrell, ex-presidenta de la FLG, participa al PreCongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia en la taula: “Los derechos de la infancia y la adolescencia frente a los diversos modelos de
familia”. Intervé també el nen Josep Chavarría Vendrell, d’11 anys, qui aporta el seu testimoni com a fill de
família lesbiana. A l’auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona.

22 de juliol de 2014.
La Pilar Medrano, sòcia de la FLG i vice-presidenta del CMLGTB de Barcelona, assisteix a una reunió del
CMLGTB.

7 de setembre de 2014.
Les sòcies de la FLG Conxa Dobon i Amada R. Llorente, i els socis Josep Gironell, Carlos Osma i Jordi Salinas,
com a co-autors del llibre Familias también, participen a la 32 ena edició de la Setmana del Llibre en Català en
l’acte organitzat per Edicions Bellaterra a la Plaça de l’Escriptura, al Pla de la Catedral a Barcelona. Amb el seu
testimoni vital, parlen de diversitat familiar al nombrós públic assistent.

10 de setembre de 2014.
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, participa als XXIII Cursos de verano- XXIX Jornadas de coordinación de
defensores del pueblo per a parlar sobre polítiques familiars, dificultats, reptes i oportunitats de les famílies
homoparentals. Les jornades, organitzades per la Defensoría del Pueblo del País Vasco i la UPV, porten per
títol: “Las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno social y económico: respuesta de los poderes
públicos” i tenen lloc al Palacio de Montehermoso de Vitoria-Gasteiz. La FLG intervé a la taula rodona: “Retos de

las políticas públicas en la atención a los factores de vulnerabilidad en las familias” amb la ponència: “Las
Familias Homoparentales: Dificultades, Retos y Oportunidades”. També hi participa l’associació de famílies LGBT
del País Basc SEHASKA, amb la ponència “Una aportación coral a las políticas de familia del futuro: la voz de las
familias diversas. Representantes de organizaciones sociales”. Es pot accedir a la ponència de la Katy al
següent enllaç:
http://www.familieslg.org/familieslgtb/wp-content/uploads/2014/09/ponencia-vitoria.pdf

20 de setembre de 2014.
La Rosa Playà, sòcia de la FLG, parla sobre les famílies LGBT a l’activitat del GAG (Grup d’Amics Gais). Es visiona
el nostre documental Right2Love.

2 d’octubre de 2014.
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, juntament amb altres sòcies de la FLG, assisteix al Parlament de Catalunya
per celebrar com a membre destacat de la Plataforma LGBT.cat la votació al Parlament de Catalunya de la
Llei anti-homofòbia. Es pot accedir a la llei al següent enllaç:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6730/1376345.pdf
A continuació, la Katy Pallàs i l’Elisabet Vendrell, presidenta i ex-presidenta de la FLG, intervenen a l’acte de
celebració de la llei i de reconeixement de les víctimes del franquisme a la Glorieta de la Transsexual Sònia.

10 d’octubre de 2014.
L’Elisabet Vendrell, ex-presidenta de la FLG, participa com a jurat al concurs de dibuixos de les famílies,
juntament amb la dibuixanta de les 3 Bessones, Roser Capdevila, i la Regidora de Família i Infància de
l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Irma Rognoni. Amb els dibuixos guanyadors s’editarà un joc de cartes dels
valors que transmetem les famílies. Durant el Saló de la Infància del Nadal 2014 es presentarà el joc de cartes i
es repartirà a les escoles i centres cívics.

13 d’octubre de 2014.
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, es reuneix amb el Síndic de Greuges després de la publicació de la llei
contra la lgtbifòbia per començar l’acord de col·laboració amb aquesta institució.

17 d’octubre de 2014.
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, participa a les 25 Jornades de organitzades per la Fundació Hospital Sant
Bernabé de Berga, amb una xerrada a la taula rodona “Com viuen els nens de famílies d’estructura no
convencional?, famílies monoparentals, homoparentals”.

20 d’octubre de 2014.
La FLG participa en una activitat formativa a petició de CIS Abroad, en Barcelona. Aquesta escola acull en
Barcelona a estudiants principalment dels EE.UU. que volen fer immersió lingüística amb un extra cultural.
Enguany la FLG aporta aquest extra cultural parlant als estudiants de les nostres famílies i del fet LGBTI al
nostre territori.

5 de novembre de 2014.
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, participa a la taula rodona “Nou marc legal contra l’homofòbia” a la
Facultat de Psicologia de la UAB. També hi inervenen la Laia Serra, advocada defensora dels drets humans, i
l’Eugeni Rodríguez, portanveu del Front d’Alliberament Gai de Catalunya.

19 de novembre de 2014.
La Montse Mota, secretària de la FLG, assisteix a la reunió d’entitats per preparar el Pride BCN 2015. La FLG
proposa com a lema la lluita contra el bullying LGTB als centres educatius.

25 de novembre de 2014.
La Katy Pallàs, en nom de la FLG, participa en una sessió clínica organitzada per la Societat Catalana de Terapia
Familiar amb la ponència “Nuevos modelos familiares: de la norma única a la normalización de la diversidad.” Es
pot accedir a tota la informació en el següent enllaç: http://webs.academia.cat/societats/terapia/

25 de novembre de 2014.
La Pilar Medrano, responsable de Relacions Institucionals de la FLG, es reuneix amb el fiscal de delictes d’odi i
discriminació, Sr. Miguel Ángel Aguilar. A la reunió hi assisteixen representats del Departament de Benestar
Social, de l’Oficina per a la no discriminació de l’Ajuntament de Barcelona, la Montse Pineda, l’Eugeni Rodríguez,
en Quim Roqueta, en Zam i una altra noia trans, així com un representant de Gailespol i l’advocat Ricard de la
Rosa.
27 de novembre de 2014.
La Pilar Medrano, membre de la FLG i vice-presidenta del Consell Municipal LGBTI de Barcelona, amb l’Eugeni
Rodríguez, president de l’Observatori contra l’Homofòbia, viatgen a Andorra a ser testimonis de l’aprovació de
la llei d’Unions Civils per a persones del mateix sexe. Andorra es queda a la cua d’Europa al perdre l’oportunitat
de legislar el Matrimoni igualitari.

28 de novembre de 2014.
La Conxa Dobon, representant de la FLG a les Terres de l’Ebre, juntament amb l’Eugeni Rodríguez, del FAGC,
exposa, explica i desenvolupa els punts forts de la Llei contra la LGTBfòbia, il·lustrada amb al primera denúncia
contra homofòbia presentada davant la Generalitat. En acabar la xerrada es forma el Col·lectiu LGTB Terres de
l’Ebre del qual en formarà part l’FLG.

8 de desembre de 2014.
El Vicent Borràs, vice-president de la FLG, fa una sessió sobre Famílies LGTB Motor de Canvi Social, a la Stony
Brook University New York, en un Seminari sobre Sociologia de la Sexualitat per a doctorands.

11 de desembre de 2014.
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, i la Pilar Medrano, sòcia de la FLG i vice-presidenta del CMGLHDT de
Barcelona, assisteixen al Consell Nacional LGTB al Palau de Pedralbes en un acte presidit per l’Hble. Consellera
de Benestar Social i Família, Sra. Neus Munté.

13 de desembre de 2014
La Mercè Falguera, sòcia de la FLG, presenta en el marc de la trobada de famílies LGTB d’Extremadura, el llibre
de la FLG Familias también, del que n’és co-autora. En el transcurs de la trobada de famílies es passa també el
vídeo del Vicent Borràs.

15 de desembre de 2014.
El Vicent Borràs, vice-president de la FLG, presenta a la High School Harvey Milk New York la xerrada
“Oportunitats i reptes de les families de gais i lesbianes”. Aquesta escola té com a objectiu donar una segona
oportunitat a tots/es aquells/es que han fracassat al sistema educatiu pel fet de patir bullying LGTB.

VISIBILITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ, PUBLICACIONS I EXPOSICIONS
Els reptes i objectius que ens proposàvem i que hem aconseguit per aquest 2014, i que renovem pel 2015,
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 2014 en destaquem:
•

Participació de moltes de les famílies de la FLG a diversos medis de comunicació:
- ràdio:
o

InOutRadio. El 21 de març la Montse Mota, secretària de la FLG, parla de la 5 Trobada Estatal
de Famílies LGTB al programa “Berenjenales”.

o

BocaRadio. El 10 ‘abril la Katy Pallàs participa al programa de ràdio.

o

La Ser Extremadura. El 6 d’octubre la Montse Mota, secretària de la FLG intervé al programa
“Ser iguales” per parlar de la Llei contra la LGTBfòbia.

o

La Ser. El 22 d‘octubre la Katy Pallàs, el Josep Vidal i el Jordi Salinas participen al programa
“Què vols ser” per parlar de les famílies LGTB.

- televisió:
o

GayLes TV. Els dies 1, 2, 3 de maig, aquest canal de TV entrevista a diferents membres de la
FLG durant la 5a Trobada Estatal de Famílies a Vila-Seca i el 28 de juny la Montse Mota, com a
coordinadora de Pride Kids, i alguns nens i nenes de la FLG, participen al vídeo que recull
l’esdeveniment del Pride BCN.

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 2014: Elisabet Vendrell, Montse Mota,
Katy Pallàs...

o

Xarxa de TV Local. La Katy Pallàs participa el 10 de juliol al programa “Efectes positius”.

o

TVE 2. El 16 de setembre la família Dobon-Rodríguez participen al programa “Para todos La
2” per parlar de diversitat familiar.

o

Canal Extremadura. La Katy Pallàs participa el dia 9 d’octubre al programa “Extremadura
Plural” per parlar de la Llei contra la LGTBfòbia.

•

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 2014 hem parlat sobre tot de la 5a Trobada
Estatal de Famílies LGTB,i també de formes de construir famílies, com l’adopció.

•

Diversos comunicats de premsa davant algunes situacions que han afectat directament a les nostres
famílies:
- juliol: repulsa davant l’homofòbia d’estat dictada per Rússia.
- 2 d’octubre: aprovació de la Llei contra la LGTBfòbia per part del Parlament de Catalunya.
- novembre: indignació per l’aprovació de la llei de parelles de fet a Andorra que nega el
matrimoni igualitari.

•

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.

(Vegeu Annex 1)

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. Durant l’any 2014 s’han dut a terme activitats i trobades molt interessants, com el sopar
de mares i pares, diverses matinals (CosmoCaixa, CRAM, Girona...), una sortida a la neu al Port del Compte, la
tradicional castanyada efelegera o el multitudinari dinar de Nadal. A més de la 5a Trobada Estatal de Famílies
LGTB.
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.
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, com cada any en el gran esdeveniment lúdic i de visibilitat de les nostres famílies
entorn de la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGTB, el Pride 2014. La Comissió Lúdica de la FLG junt
amb la secretària Montse Mota han treballat amb l’equip de Pride 2014 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 dues
actuacions de teatre, una sobre diversitat afectivo-sexual i familiar i una altra sobre identitat de génere, 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.
El repte pel 2015 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)

NOVES SÒCIES I NOUS SOCIS
A l’any 2014 es van afiliar 42 noves persones i es van tramitar 2 baixes. Es pot valorar com un any relativament
positiu.
Actualment, amb les 42 noves altes, ham arribat fins a 459 afiliats. També es cert que portem 42 baixes
acumulades.
Es pot valorar de manera positiva que només 2 famílies s’hagin donat de baixa. Però també és cert que la
situació resta enterbolida per la quantitats de rebuts impagats, i que en bona mesura es podrien considerar
baixes de facto.
L’any anterior (2013) amb 65 altes i només 2 baixes el vam qualificar d’un any excepcional. Recollíem la bona
feina i el ressò mediàtic que van tenir les jornades de la 2a. Trobada Europea de Famílies LGTB 2012 a Lloret
de Mar.

Sòcies/socis

increment

2006

74

2007

111

37

2008

141

30

2009

195

54

2010

253

58

2011

280

27

2012

308

38

2013

371

63

2014

417

46

TRESORERIA. ESTAT DE COMPTES
any

2014

total ingressos

88.904,93

total despeses

111.355,03

balanç

-22.450,10

2013

tresoreria
En comptes banc:

76.682,35 (any
2013)

51.783,00

subvencions 2014:
Aj. de Barcelona

3.000,00

no executada, a retornar

Dip. Barcelona

1.952,70

pendent de cobrar

Departament BSiF

18.000,00

pendent de cobrar

Dip. Tarragona

1.000,00

pendent de cobrar

total concedit

23.952,70

total efectiu

20.952,70

27.215,22 (any
2013)

Comentari estat econòmic 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•

Les depeses han estat més altres que els ingressos.
El gran volum de la depesa incorpora el conjunt de les activitats realitzes (trobades, sortides etc.),
amb ingressos específics i generalment equilibrats amb les depeses respectaves).,
La tresoreria al banc reflecteix el mateix fet de pèrdua econòmica.
Amb tot, els fons de l’entitat són d’uns 70.000 euros procedents de la tresoreria i les subvencions
pendents de cobrar.
Les dades coincideixen amb un període de crisi, amb menys subvencions possibles.
Nota: Aquestes dades estan pendent de quadrar en detall. segons format oficial.
Cal una política més ajustada de recursos, però encara hi ha marge de continuïtat a l’entitat.
Un element important seria assolir una proporció major de cobrament de els quotes a sòcies/socis, ja
que els retorns han estat notable (27% de retorns per diferents motivacions, des de errades en els
números de comptes a retorns simples).

ANNEX 1

VISIBILITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ, PUBLICACIONS I EXPOSICIONS.
11 de febrer de 2014
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, compareix a que se celebran al Parlament de Catalunya per defensar l’aprovació de
la “Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la
lesbofòbia i la transfòbia”
Es pot veure el vídeo emés pel Canal de TV del Parlament de Catalunya en el següent link:
http://cdn.s9.eu.nice264.com:80//converted_work4/0/1/011ea36caf54edbd14c7/011ea36caf54edbd14c7_29ab351ea
01d442bd126dbecc8a6f4cb.mp4

15 de febrer de 2014.
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, defensa els drets dels infants per gestació subrogada a IdemTV arran de la sentència
del Tribunal Suprem.

Es pot accedir al vídeo en el següent link: http://www.idemtv.com/2014/02/14/la-familia-es-el-que-importa/

26 de febrer de 2014.
Article de la MJosé Ariza, com a Vice-presidenta del Consell Municipal LGTB, al Butlletí del Consell de Ciutat, e-Butlletí
número 35 de febrer 2014.

2 de març de 2014
Article d’Elisabet Vendrell a la columna, L DE LESBIANA, d’IDEMTV:
SUMA FAMÍLIES RAINBOW
El món celebra enguany el 20è aniversari del primer any internacional dedicat a la família. Qui els ho havia de dir que les
famílies de dues mares o de dos pares també ho celebraríem passats vint anys. En la commemoració es prendran com a
eixos de treball la conciliació laboral i familiar, la solidaritat intergeneracional i la pobresa i l’exclusió social.
I nosaltres ho celebrem tornant-nos a trobar.
La FLG, associació catalana formada per mares i pares lesbianes, gais i transsexuals estem organitzant la que serà la 5a
Trobada Estatal de Famílies LGTB – Catalunya 2014. A La Pineda (Tarragonès) els dies 1 a 3 de maig 2014.
Es tracta una vegada més de reunir-nos per compartir les nostres vivències d’homomaternitat i homopaternitat. I enguany al
voltant de l’Educació, que és l’eina cabdal per combatre la pobresa i l’exclusió social. Des de la participació de totes les
famílies, en un espai per compartir Bones Pràctiques LGTB a les escoles de les nostres filles i fills, i per compartir els
projectes de les diferents organitzacions assistents.
El nostre eslògan, Suma Famílies Rainbow, té un sentit d’unió, de comunitat i de moviment.
Una vegada més volem empoderar les famílies, transmetre la força de la visibilitat i del treball conjunt, ajudar a intervenir de
forma activa en les escoles dels nostres infants i adolescents, i promoure l’ús de materials que visibilitzen les nostres
famílies en la comunitat educativa.
Podrem escoltar a ponents que estan treballant en aquesta direcció des d’altres organitzacions, universitats i escoles, que
de ben segur ens faran reflexionar sobre noves línies de treball i nous projectes de futur.
Ponents com la psicòloga de la Universidad de Sevilla, Mar González, que ens presentarà els resultats de les darreres
investigacions en famílies lesbianes i gais; el Gerard Coll-Planes i el Miquel Missé que ens parlaran de gènere i educació;
membres de la FLG que ens explicaran experiències concretes de Bones Pràctiques per afavorir el tractament de la diversitat

familiar a les escoles; l’Antonio Vila-Coro, President de l’Asociación Son Nuestros Hijos i l’Esther Farnos, Jurista, que ens
parlaran de la situació de la subrogació avui; la Francisca López que ha investigat les i els adolescents i joves filles i fills de
famílies lesbianes i gais; tindrem també tallers per compartir com gestionem amb les nostres filles i fills la nostra
homosexualitat, i també com gestionem amb les nostres filles i fills el seu origen.
I com sempre, tot un programa d’activitats lúdiques i esportives perquè les nenes, nens i adolescents s’ho passin bé a la
platja o als terrenys de joc, mentre les mares i pares fem feina. Contes de famílies diverses, titelles, jocs de co-educació,
tallers d’autoestima i sexualitat, volei platja, concurs de castells de sorra i moltes activitats més. Per nosaltres és tan
important el programa adult com l’infantil adolescent. Considerem que el relacionar-se amb altres noies i nois amb els que
saben que comparteixen un aspecte molt important de les seves vides, de la sevaidentitat, com és l’homosexualitat de la
mare o mares o del pare o pares, els empodera i els fa sentir part d’una comunitat.
Les nenes i nens, com nosaltres adultes i adults, viuen en un entorn eminentment heterosexual, van a escoles on el model
majoritari és l’heterosexual, i constantment es veuen sotmesos a la presumpció d’heterosexualitat. Aquesta presumpció xoca
frontalment amb les mares lesbianes o pares gais que tenen a casa, i necessiten veure que el seu model familiar no és una
raresa, que no són les úniques o únics. En les trobades de les famílies LGTB ells troben aquesta companyonia explícita, i se
senten part important del nostre projecte, el comparteixen i en surten enfortides per encarar amb fortalesa les preguntes i
les mirades dels altres.
Aquestes trobades són importants, són imprescindibles per saber que la nostra unió és la nostra força. Són necessàries per
ser conscients que les famílies som part del moviment LGTB i que amb ell avancem lluitant per una societat més justa i
igualitària.
En diem trobada estatal perquè la FLG obre aquest temps i espai a totes les famílies i associacions de fora de Catalunya,
perquè en aquests encontres ens carreguem totes i tots junts de l’energia necessària per seguir en la lluita.
Vivim avui uns moments molt delicats de regressió en molts dels drets socials aconseguits, i ara més que mai no podem
baixar la guàrdia. Hem de seguir alerta per no permetre ni un pas enrere. Uganda és l’extrem més terrible de l’odi més
recalcitrant, és l’exemple més actual de l’homofòbia d’estat. Amb la nostra trobada, amb la visibilitat de les nostres famílies
volem mostrar al món una vegada més, que les famílies LGTB existim, que els nostres infants són feliços amb les lleis que els
protegeixen i amparen, i que per elles i per ells, som capaces de tot.
És per això que us esperem a totes i tots a Vila-seca (Tarragona), amb ganes de fer feina, però també amb la il·lusió de
retrobar-nos i de conviure plegades i plegats.

13 de març de 2014
La Carme Porta escriu el seu article a La Independent, l’agència de notícies amb visió de gènere, sobre la 5a Trobada de
Famílies LGTB Catalunya 2014.

Estat espanyol: Vila-seca. Suma Famílies Rainbow / La Independent / Notícies gènere
Escrit per Carme Porta. Redacció La Independent / dijous, 13 de març de 2014 16:05
Els propers 1, 2 i 3 de maig el municipi de Vila-seca acollirà una trobada de famílies LGTB. Aquesta serà la 5ª trobada
de famílies LGTB de l’Estat espanyol i està organitzada per la incombustible associació de Famílies Lesbianes i Gais.
Incombustible? Si, de fet, l’any 2012 l’associació va organitzar a Lloret la 2ª Trobada Europea de Famílies LGTB, en la
que més de 800 persones de tot Europa es van trobar per intercanviar experiències i reballar conjuntament.
Aquest 2014, just dos anys després, la FLG es planteja el repte d’organitzar una nova trobada estatal en la que seguir
compartint experiències sobre l’homoparentalitat. Enguany el centre del debat serà l’Educació, tant en l’àmbit familiar
com en l’escolar.
La visibilitat de les Famílies LGTB és un altre dels objectius, visibilitat i construcció d’imaginari i alternatives contra la
LGTBfòbia. Segons ens diu Elisabet Vendrell, responsable de la trobada “El nostre eslògan, Suma Famílies Rainbow, té

un sentit d’unió, de comunitat i de moviment. Una vegada més volem empoderar les famílies, transmetre la força de la
visibilitat i del treball conjunt, ajudar a intervenir de forma activa en les escoles dels nostres infants i adolescents, i
promoure l’ús de materials que visibilitzen les nostres famílies en la comunitat educativa.”
La trobada serà a l’Hotel La Pineda de Vila-Seca i les inscripcions són obertes fins al proper 15 d’abril.
17 de març de 2014
Article sobre la inauguració de l’exposició “Treu-li la targeta a l’homofòbia” al diari Hot News Bulgaria :

La primera foto-exposición viajera contra la homofobia desembarca en las costas de Barcelona. Hace dos años en
Bulgaria, el equipo de LGBT Plovdiv (asociación de lesbianas, gays, bi y transsexuales) decidió celebrar el día
internacional contra la homofobia con un día deportivo que ponía énfasis en apartar la homofobia del deporte. Este
día supuso el inicio de una campaña para sacar la homofobia del juego. La campaña consiste en que diversa gente
haga el acto simbólico de mostrar tarjeta roja y amarilla para manifestar su postura clara contra el odio. En solo dos
años las dos tarjetitas, traducidas a más de 15 idiomas, han logrado dar una vuelta al mundo. La tarjeta amarilla
señala que no debemos ignorar la homofobia y la roja la expulsa del juego. Cientos de personas del mundo entero han
participado en la campaña. Entre otras figuras conocidas, podemos destacar las caras de la embajadora de EEUU en
Bulgaria – Marcie B. Ries-, Iván Rojas, Irene Rubio, Aiser Iturriaga, etc. La diversidad de las personas es un testimonio
claro de que la homofobia nos afecta a todos. Una compilación de las fotos forma parte de la primera exposición
viajera que se opone a la discriminación a las personas LGBT. La exposición recorrió varias ciudades de Bulgaria y
Grecia. Barcelona es la segunda ciudad en exponerla después de Pamplona. La inauguración fue ayer en el bar “La
Sue BCN” de la calle Villarroel 60 con la colaboración de la FLG – Asociación de familias lesbianas y gays – y podrá
verse allí hasta el día 6 de abril. Todos los que quieran participar, pueden visitar el bar y hacerse allí fotos con las
tarjetas. LGBT Plovdiv: fb.com/lgbt.plovdiv
20 de març de 2014

21 de març de 2014
Entrevista a la Montse Mota, secretària de la FLG, parlant de la 5ª Trobada Estatal de Famílies LGTB al programa de ràdio
Berenjenales de InOutRadio

1 d’abril de 2014
L’Elisabet Vendrell, ex-presidenta de la FLG visita els estudis d’InOutRadio, per explicar com van els preparatius de la 5ª
Trobada Estatal de Famílies LGBT.

3 d’ abril de 2014
Entrevista a IDEMTV a l’Elisabet Vendrell, com a responsable de la 5a Trobada Estatal de Famílies LGTB.

6 d’abril de 2014.
Article de Nilton Torres publicat a la Revista Domingo del diari La República de Perú.

10 d’abril de 2014
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, intervé al programa LGBT de Bocaràdio amb Laura Cañadas i el Locutor Gai Suplent

11 d’abril
La 5ª Trobada Estatal de Famílies LGTB a H2O

13 d’abril de 2014
La 5ª Trobada Estatal de Famílies LGTB a Vic entitats

24 d’abril de 2014
Entrevista per IdemTV, de la presidenta de FLG, Katy Pallàs per parlar de la importància de l’educació: “Veiem mancances
importants en l’educació, volem que la nostra veu s’escolti”.

25 d’abril de 2014
Tarragona es fa ressó de la propera celebració de la 5a Trobada Estatal de Famílies LGTB, a Vila-seca els dies 1 a 3 de
maig 2014.

28 d’abril de 2014
Comunicat de premsa de la 5a Trobada Estatal de Famílies LGTB

1 de maig de 2014
La 5ª Trobada Estatal de Famílies LGTB als diaris.
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Telediario de TV1

12 de maig de 2014
La participació de la Katy Pallàs al programa de ràdio Blog de Pares de Catalunya Ràdio parlant d’Educació i de
famílies LGTB. http://www.familieslg.org/familieslgtb/blog-de-pares-catalunya-

Xarxanet.org

14 de maig de 2014
La Xarxa.net publica “L’educació i la diversitat familiar en l’àmbit LGTB”

19 de maig de 2014
En representació de la PLATAFORMA d’Entitats LGTB de Catalunya, assitseix a la Conferència de premsa al
Parlament de Catalunya el Vicent Borràs Vice-president de la FLG, el FAGC, i el CASAL LAMBDA .

21 de maig de 2014
La família Espinosa-Muñoz, sòcies de la FLG, al Diari d’Andorra reivndicant la seva lluita per aconseguir els drets
per les seves famílies i infants a Andorra.
“Com a part que som d’aquesta gran família que es diu FLG i com que sempre esteu al nostre costat, us volíem enviar
un article de premsa que ha sortit avui en el Diari d’Andorra. Com ja sabeu des d’aquest petit país que es diu Andorra,
nosaltres (incloc a la nostra advocada) estem intentant amb l’ajuda de l’empenta que contínuament ens esteu donant
(l’última trobada de famílies a Vila-seca va ser com sempre “impressionant”) canviar la nostra situació legal de família,
aquí no està reconegut el nostre casament fet a Espanya l’any 2006 ni tampoc les nostres dues filles com a filles de
totes dues, aquestes apareixen com a filles de mare soltera. Per fi sembla què “alguna cosa s’està movent en
Andorra”.
Una forta abraçada i us continuem informant
Família Espinosa-Muñoz”

8 de juliol de 2014
Els mitjans de comunicació tenen en compte la FLG, en la persona de la Katy Pallàs, la nostra presidenta, per
saber què en pensem dels temes d’actualitat.

10 de juliol de 2014
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, participa al programa Efectes Positius de la Xarxa de TV Local explicant quina és la
situació de les famílies lesbianes i gais avui.

12 de juny de 2014
La Montse Mota, secretària de la FLG, al documental d’IdemTV sobre el voluntariat de la FLG, sempre entregat a la causa
de les famílies LGTB.

20 de juny de 2014
Article a la web Doctissimo amb la col·laboració de Vicent Borràs, vice-president FLG, i escrit per Charo Sierra:
Niños nacidos por reproducción asistida: cómo explicarles de dónde vienen
“Lo principal, apunta Vicent Borràs, “es que el niño crezca en un entorno seguro, que no sienta rechazo. Y si le das
las armas necesarias para enfrentarse al mundo el día de mañana, no importará cuál haya sido su origen, si su papá
no aportó la semillita o si creció en la barriga de alguien a quien no llama “mamá. El sabrá explicarlo y seguramente
su entorno sabrá entenderlo, porque cuando las cosas se conocen se aceptan mejor”.

26 de juny de 2014
La FLG a El Digital DBarcelona en motiu de la celebració de Pride BCN.

27 de juny de 2014
Miquel Chavarría Vendrell al al web de l’Ajuntament de Vilanova llegint el Manifest del Dia de l’Orgull gai a Vilanova i la
Geltrú.

28 de juny de 2014
La Conxa Dobon, sòcia de la FLG, és entrevistada a la Directa.cat per donar el seu testimoni sobre la participació de la
Delegació de les Terres de l’Ebre en la primera manifestacó-desfilada-cercavila per l’orgull i l’alliberament LGTB en
aquelles terres.

28 de juny de 2014
La FLG a Pride BCN als medis.

membres dels col·lectius LGBT a Barcelona. Centenars de persones han participat aquest dissabte a la desfilada Pride
Parade, l’acte central de la reivindicació de l’orgull gai durant la Pride Barcelona, que se celebra del 19 al 29 de juny.
Gais, lesbianes , bisexuals i transsexuals s’han aplegat per, entre d’altres, recordar amb pancartes que els seus drets
són drets humans i que defensen el seu dret a ser pares. Amb molta música, festa i banderes de l’arc de Sant Martí, la
desfilada ha tenyit l’avinguda Paral·lel de Barcelona fins arribar a l’avinguda Maria Cristina, l’espai on, després de la
lectura del manifest, hi ha previstes actuacions musicals.
Segons els organitzadors, la desfilada d’aquest dissabte ha comptat amb el suport de col ·lectius de Gais Positius,
Projecte dels Noms-Hispanosida, Stop Sida, Panteres Grogues, ICV, Amnistia Internacional, FLG, CiU, PSC, ERC, UGT,
NEC, C’s, Joves de C’s, La Sue, Holalá Ibiza, Moeem, Jhon my cut, Marco Aldany, Funky Cycle, Metro Disco, Arena Disco,
Ambientravel, Boybery, Nightberry, Melon Party, entre d’altres.
Els actes de la Pride Barcelona s’acabaran aquest diumenge amb la Pride Street, la botiga al carrer d’11 del matí a 11
de la nit. Es farà al carrer Diputació. Precisament per l’impacte econòmic de la jornada aquest diumenge els comerços
de la capital catalana estaran oberts. Segons els organitzadors, la Pride Barcelona va generar el 2013 un volum de
negoci de 18 milions d’euros.

4 de juliol de 2014
El nostre programa de ràdio mensual, De Mamas & De Papas a InOutRàdio, aquesta vegada amb el Miquel Palau parlant
de l’adopció.

11 de juliol de 2014
Declaracions de la Katy Pallàs, presidenta de la FLG, a InfoLibre

11 de juliol de 2014
La FLg, junt amb la Plataforma Estatal de Famílies LGTB, fa una nota de premsa condemnant l’homofobia d’estat a Rusia

HOMOFÒBIA D’ESTAT CONTRA LES FAMÍLIES ADOPTANTS A RÚSSIA
Des de la Plataforma Estatal de Famílies LGTB, demanem que el conveni bilateral signat amb Rússia per a regular
l’adopció d’infants no sigui ratificat per les Corts Espanyoles.
Vivim amb especial empatia l’angoixa de les famílies que han vist paralitzats els seus expedients d’adopció a Rússia.
Celebrem que 600 famílies puguin veure satisfets els seus desitjos de maternitat i paternitat. No obstant això,
condemnem enèrgicament la signatura per part del govern espanyol d’un conveni que deixa fora a les famílies
monoparentals i homoparentals.
Amb la signatura d’aquest conveni, el nostre govern atorga legitimitat a una legislació homòfoba que està clarament en
contra dels drets humans bàsics de les persones LGBT. Quan aquest govern retalla l’abast de la jurisdicció espanyola
a l’estranger, però, permet que la legislació homòfoba Russa, s’apliqui a Espanya. Les famílies homoparentals ens
sentim desprotegides per part del nostre govern amb la signatura d’aquest conveni que obre la porta a un compromís
d’informar sobre la situació de menors ja plenament adoptats fa temps. Una vegada més, es demostra que els drets
de les persones LGBT i de les seves filles i fills, són prescindibles per a aquest govern i poden sacrificar fàcilment.
Demanem que el conveni, signat pel ministre d’Afers Estrangers, José Manuel García-Margallo, i el viceministre
d’Educació rus, Veniamin Kaganov, no sigui aprovat per les Corts Espanyoles en les condicions en què ha estat signat.
I es modifiqui de manera que tots els espanyols siguem tractats per igual, independentment de la nostra condició civil
o la nostra orientació sexual.
El col · lectiu LGBT portem molt temps treballant per ser visibles i no estem disposats a tornar a amagar i a “ficar a
l’Armari” als nostres fills i filles adoptats a Rússia, per amenaces de cap tipus. Reiterem la nostra solidaritat amb les
famílies adoptants a Rússia ja que coneixem de primera mà les dificultats d’aquestes maternitats i paternitats tan
fortament desitjades.
La Plataforma Estatal de Famílies LGBT
Si necessiten ampliar aquesta informació poden contactar a través de:
Katy Pallàs (Presidenta de la FLG) – 645318860
Elisabet Vendrell (Responsable de comunicació de la FLG) – 644390019

11 de juliol de 2014

La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, a La Vanguardia.

10 de setembre de 2014
Ponència de la Katy Pallàs, presidenta de la FLG, a les XXIX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo/ XXIII
Cursos de Verano de la UPV.

13 de setembre de 2014
El periòdic eldiarionorte.es entrevista la presidenta de la FLG, Katy Pallàs durant les Jornades de Coordinació de les
Defensories del Poble, que han tingut lloc a Vitòria, País Basc.

16 de setembre de 2014
Petit reportatge d’una família de la FLG al programa “Para todos la 2 ″ de La 2 de TVE i un debat de menors i noves
famílies amb la directora de la UNAF (Unión de Asociaciones Familiares), Julia Pérez, de la que la FLG és membre.f

1 d’octubre de 2014
Josep Vidal i Jordi Salinas, socis de la FLG, amb la seva filla Marina a El Periódico.

2 d’octubre de 2014
La llei contra la LGTBfòbia als medis.

2 d’octubre de 2014
Declaracions de la Katy Pallàs, presidenta de la FLG, en la roda de premsa per l’acprovació de la Llei contra la LGTBfòbia.

6 d’octubre, 2014
Entrevista a la Secretària de la FLG, Montse Mota, per la ràdio La Ser Extremadura.. Ràdio Canal Extremadura – La FLG fa
difusió de la Llei

9 d’octubre de 2014
Entrevista de la Katy Pallàs, presidenta de la FLG , al programa Extremadura Plural de Canal Extremadura.

21 d’octubre de 2014
La FLG a la State Magazine en motiu de la visita de la Cònsul d’EE.UU. a Pride BCN.

22 d’octubre de 2014
La Katy Pallàs, presidenta de la FLG, juntament amb el Jordi Salinas i el Josep Vidal, socis de la FLG, graven a la SER una
intervenció per al programa QUÈ VOLS SER? Presentat per la Raquel Atúria.

17 de novembre de 2014
Declaracions de la Katy pallàs, presidenta de la FLG, junt amb la Plataforma LGTB.Cat recolzant Andorra en la defensa del
matrimoni igualitari. La Plataforma LGTB.Cat felicita el col·lectiu andorrà per la seva incansable lluita i denúncia del
conservadorisme del Govern del Principat que evita la paraula matrimoni.

“Si donem un nom diferent a un concepte que ja existeix, òbviament ja estem diferenciant entre l’un i l’altre, no els

considerem iguals. Així doncs no sols estaran vulnerant els drets de les persones lesbianes, gais i trans, sinó que
també i sobretot s’estaran vulnerant els drets dels seus infants a tenir una família igual que la resta. És deixar aquests
infants a la segona fila.”

27 de novembre de 2014
La Pilar Midrano, sòcia de la FLG, al Diari Ara d’Andorra donant suport a les famílies LGTB andorranes.

“La decisió de DA d’anomenar unions civils i no matrimoni a les parelles homosexuals ha centrat el debat sobre la llei
que finalment ha legalitzat aquest dret a Andorra. L’aprovació d’aquest punt ha comptat amb la presència de diversos
membres del col·lectiu gai del país, que han aplaudit utilitzant el llenguatge dels sords les intervencions de l’oposició, i
s’han posat d’esquenes a l’hemicicle durant la votació de la llei per expressar el seu rebuig. La consellera
socialdemòcrata Mariona Gonzàlez ha assegurat estar “satisfeta” per l’avenç que suposa la llei, tot i “no estar feliç”

pel fet que no s’hagi optat per utilitzar el terme matrimoni, i per això els tres consellers del PS s’han abstingut en la
votació. Des del grup mixt, Gerard Barcia també ha justificat els seus vots, en aquest cas en contra, pel fet que la
qüestió del nom sigui una eina de discriminació. El president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, ha
defensat el text i ha destacat que gràcies al treball fet per tots tres grups, les parelles homosexuals podran adoptar
amb les mateixes condicions que les heterosexuals.
L’aprovació de la Llei d’unions civils aquest dijous ha estat marcada per l’intercanvi dialèctic entre Mariona Gonzàlez i
Ladislau Baró, al voltant del fet que les parelles homosexuals no siguin anomenades matrimoni tot i que els drets
quedin equiparats. Gonzàlez considera que, amb aquest escull “hem guanyat una batalla a la discriminació però encara
no hem guanyat la guerra al conservadorisme”, però ha reconegut que la llei aprovada “és un pas de gegant”.
De la seva banda, Ladislau Baró ha explicat que el fet d’optar pel terme unions civils “és una decisió legítima,
compartida per diferents països i és la més adequada a la nostra realitat social”. Baró ha destacat que amb el text
s’ha aconseguit la voluntat “d’arribar al màxim nivell d’equiparació de drets”, i ha ressaltat que gràcies al treball en
comissió, finalment les parelles homosexuals podran adoptar amb les mateixes condicions.
El cap de Govern, Toni Martí, ha afegit que “si Andorra avui és més integradora és gràcies a DA” i ha recordat que
“haguessim pogut dir que aquest tema no tocava i en canvi hem fet un salt qualitatiu molt important en relació als
drets”. En aquest punt, la consellera socialdemòcrata ha criticat durament Martí, qualificant les seves paraules de
“presa de pèl” i l’ha acusat de “passar-se de cantonada”, lamentant que DA no prengués en consideració la seva
proposició de llei i assegurant que “DA ha anat a remolc del PS” en aquesta qüestió. A més, Gonzàlez ha demanat a
Ladislau Baró que no pluralitzi en aquest tema, posant de manifest que sempre que es debat la qüestió “hi ha una
consellera que marxa de la sala”, referint-se a Olga Adellach, que s’ha tornat a absentar durant el debat d’aquest punt
de l’ordre del dia.”

f

2 de desembre de 2014
La FLG al Diari digital de les Terres de l’Ebre.

3 de desembre de 2014
La FLG a Vice.com amb l’article “La invisibilidad de los homosexuales en el fútbol español”, on participa el Vicent Borràs,
vice-president de la FLG.

La invisibilidad de los homosexuales en el fútbol español

"El fútbol es un núcleo de resistencia del machismo", afirma Vicent Borràs, Vicepresidente de FLG (Associació de
Famílies Lesbianes i Gays de Catalunya).
"El fútbol está asociado a un lenguaje machista. Desde pequeños los niños tienen que escuchar frases como 'pareces
una niña' si no van fuertes a las disputas de pelota. Parece que en todo momento tienen que demostrar su virilidad y
lo machotes que son. También se mira mal a los niños que no juegan al fútbol en el patio de la escuela y sus
compañeros muchas veces les marginan" cuenta Borràs.
¿Pero cómo reaccionaría la sociedad si un futbolista profesional español se atreviese a dar el paso? "Existe un entorno
homofóbico. Y los futbolistas gais temen la reacción del vestuario y de la afición", explica Borràs.
Puede que algún lector crea que, al fin y al cabo, no importa que ninguno haya expresado su homosexualidad
públicamente, que la vida privada es de cada uno, como su propio nombre indica. Pero López avisa que "sería
importantísimo para el colectivo homosexual que algún futbolista se atreviera a dar el paso. Sería un enorme paso
contra la homofobia". En el mismo sentido se expresa Borràs, quien argumenta que "para el conjunto de la sociedad
es bueno que cualquier ídolo de masas salga del armario. Sería buenísimo que un futbolista profesional lo hiciese,
claro. Sería un ejemplo formidable para las personas anónimas que aún no se han atrevido a salir del armario.
Imaginaros el niño que se mofan de él por tener costumbres poco masculinas. Quizá uno de sus compañeros tiene
como referente justo el futbolista que sale del armario. Ese hecho le haría replantearse a su compañero hasta su
masculinidad. Porque desde su visión machista, ¿cómo podría ser que su referente, la persona que él quiere ser de
mayor, sea gay?" Y existen, claro que existen. El mismo Gerard Piqué declaró en una entrevista que él conocía
compañeros de profesión que eran homosexuales pero que no se habían atrevido a dar el paso.

24 de desembre de 2014
La Pilar Medrano, sòcia de la FLG, explica la seva tasca com a Vice-presidenta del Consell Municipal LGTBI de Barcelona,
en un article que publica el web Consell de Ciutat.

ANNEX 2

ACTES LÚDICS I D’INTERÉS FAMILIAR
25 de gener de 2014. Sortida a la neu a Port del Compte

21 de febrer de 2014. Sopar de Mares i Pares de la FLG

1 de març de 2014. Assemblea General de sòcies i socis

1 de març de 2014. Matinal al Cosmocaixa i el seu planetari.

1 de maig de 2014. Suma Famílies Rainbow. 5a Trobada Estatal de Famílies LGTB.

25 de maig de 2014. Trobada píc-nic de primavera dels Papagais al cim del Montnegre.

1 de juny de 2014. Matinal al Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) i píc-nic al Parc Nou del Prat del
Llobregat

28 de juny de 2014. Pride Kids organitzat per FLG dins de Pride Barcelona 2014.

5 i 6 de juliol de 2014. Trobada de cap de setmana de Famílies Rainbow Adoptives i Acollidores. A Barberà de la
Conca.

25 de setembre de 2014. La FLG a la Mostra d’Associacions de la Mercè.

28 de setembre de 2014. Sortida a Girona

1 i 2 de novembre de 2014. Castanyada FLG a Santa Susanna.

11 de novembre de 2014. Trobada de Famílies Adoptives i Acollidores a Arenys.

14 de desembre de 2014. Dinar de Nadal FLG 2014
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5ª Trobada Estatal de Famílies LGTB

La 5a Trobada Estatal de Famílies LGTB – Catalunya 2014, pretén enguany
plantejar-nos el repte de l’Educació, des de la participació de totes les famílies,
en un espai per compartir Bones Pràctiques i projectes de les diferents
organitzacions assistents.
El nostre eslògan Suma Famílies Rainbow, té un sentit d’unió, de comunitat i
de moviment.
Una vegada més volem empoderar les famílies, transmetre la força de la
visibilitat i del treball conjunt, ajudar a intervenir de forma activa en les escoles
dels nostres infants, i promoure l'ús de materials que visibilitzen les nostres
famílies en la comunitat educativa.
Podrem escoltar a ponents que estan treballant en aquesta direcció des d’altres
organitzacions, universitats i escoles, que de ben segur ens faran reflexionar
sobre noves línies de treball i nous projectes de futur. És un llarg camí que ens
queda per recórrer, per fer que la societat de la que formem part sigui cada
vegada més justa i més igualitària.
Us hi esperem a totes i tots amb ganes de fer feina, però també amb la il·lusió
de retrobar-nos i de conviure plegades i plegats.
Fins aviat!
Katy Pallàs
Presidenta

!
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La FLG som una associació de famílies de mares i pares lesbianes, gais i transsexuals, que lluitem
per la plena equiparació dels drets i deures de les nostres famílies i que ha estat declarada Entitat
d’Utilitat Pública.
Els nostres objectius són: Trobar espais on els nostres fills i filles puguin veure i
compartir models familiars com els seus. Fer un treball de conscienciació i
reivindicació dels nostres drets com a família i dels drets dels nostres infants a
tenir aquest model familiar i no estar, per això, desprotegits o discriminats.
És en aquest sentit que organitzem sortides i trobades lúdiques i informatives a
la natura o a la ciutat, per compartir experiències, fer amistat i que les nostres filles i fills es
coneguin i juguin amb altres infants que, com ells, tenen dues mares o dos pares.
Fem formació a professionals o futurs professionals de la docència a les escoles. També participem
en fòrums, congressos i xerrades per donar a conèixer la nostra realitat social i
familiar.
És en el marc de l’assoliment dels nostres objectius que organitzem grans trobades
de treball i convivència tant a nivell català, com estatal i europeu. Trobades amb
una gran participació de les famílies, i amb un gran ressó mediàtic (veure Annex
Dossier Premsa).

!

La FLG actualment és sòcia i membre de la ILGA-International LGTB
Associations; de la NELFA-Network of European LGTB Families Association; de la Federació
Catalana de Famílies Plurals; de la Xarxa Estatal d'Associacions de Famílies LGTB; membre de
UNAF-Unión de Asociaciones Familiares; i membre de l'associació internacional
FDS-Familias por la Diversidad Sexual.
!

!
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Durant la 5a Trobada Estatal de Famílies
LGTB, Vila-seca 2014, veuran la llum dos
materials educatius, de formació i
sensibilització-conscienciació social de
gran vàlua que són el llibre “Familias
también, diversidad familiar, familias
homoparentales” editat per Vicent
Borràs, Vicepresident de la FLG i
publicat per l’editorial Bellaterra, alhora
que presentarem el curt de 30 minuts
“Right to Love” amb subtítols en 11
idiomes, versió més curta del documental
anterior que ens permetrà fer una difusió
més didàctica d’aquest material.

!
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Divendres 02/05/14
Dijous, 01/05/14
10h-13h Benvinguda i allotjament
Dinàmiques de benvinguda amb pallassos i
globus. Descoberta dels espais.
14h Dinar
16h Inauguració i espectacle
Inauguració a càrrec de la Consellera de
Benestar Social i Família, l’Hble. Sra. Neus
Munté; de la II.ltre Diputada Sra. Montserrat
Carreras; de la Regidora de Polítiques
d’Igualtati de l’Ajuntament de Vila-seca Sra.
Natàlia Güell; i de la Presidenta de la FLG, Sra.
Katy Pallàs.

10h Taula Rodona Educació i LGTB: Modera
Gema Ballesteros. Amb la participació de: Gerard
Coll-Planas (UViC), Miquel Missé (Sociòleg i
activista trans), Rafael Ballester (Universitat
Jaume I) i Katy Pallàs (Formadora de professorat i
Presidenta FLG).
Activitats, jocs, tallers i esports per als
infants i adolescents
11.30h-12h Coffee break. Refrigeri per a les
nenes, nens i adolescents.

17h Brindis-Berenar de Benvinguda. Foto de
Famílies LGTB

12h Tallers simultanis.T1 Bones Pràctiques
LGTB a l’escola (Família Dobon Rodríguez i
Família Albero Pinto) T2 Sexualitat i Escola (Rosa
Sanchís). T3 Com gestionem amb les nostres
filles i fills el seu origen? (Vicent Borràs).

17h30-18h
Presentació del llibre “Familias
también”. Vicent Borràs i Editorial Bellaterra.

Activitats, jocs, tallers i esports per als
infants i adolescents

18h-19h30
Ponència “Familias
homoparentales: de la ocultación a la
legitimación”. Mar González (Universidad de
Sevilla).
Activitats, jocs, tallers i esports per als infants i
adolescents

14h Dinar

20h30 Sopar
22h Tertúlia, cafès i copes.

!

!

16h Activitats familiars.
Reunió de les i els representants de les
Associacions de Famílies LGTB. Modera
Elisabet Vendrell.
Reunió de la Asociación Son Nuestros Hijos.
20:30h Sopar
22h Festa i ball
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10h Tallers simultanis: T1 Gestió de la maternitat
lesbiana (Roser Vila i Mar Morollón).T2 La realitat
de la subrogació (Antonio Vila-Coro i Esther
Farnos). T3 Com gestionem amb les nostres filles i
fills la nostra homosexualitat? Moderen Loles Vique
i Carme Ruiz (membres de la FLG).
Activitats, jocs, tallers i esports per als infants
i adolescents
11h30-12h Coffe-break. Refrigeri per les nenes,
nens i adolescents.
12h Taula Rodona: Diversitat familiar i
Educació. Modera Imma Lluesma Leache.
Amb Empar Tomé González (UAB), Santiago
Agustín (UAM) Francisca López-Gaviño
(Universidad Sevilla)
Activitats, jocs, tallers i esports per als infants
i adolescents
13:30h Cloenda familiar.
Estrena de la versió de 30’ del documental
Rigth2Love subtitulat a 11 idiomes.
Cloenda a càrrec de la Presidenta FLG, Sra.
Katy Pallàs.
14:30h Dinar
17:00h Comiat

!
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Per cada 10 infants hi ha una monitora/or

!
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Donen suport

!

!

!

!

!

!
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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
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APROVACIÓ 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

ÀLBUM de FOTOGRAFIES

2 d’octubre de 2014

CENTRE DOCUMENTACIÓ ARMAND DE FLUVIÀ

Emilio Ruiz Pérez

PARLAMENT DE CATALUNYA

DOLORS LÓPEZ (PP)
Ha assegurat que la norma “no afavoreix al col·lectiu LGTB”, perquè “no
és bo ni adequat fer una llei per a cada col·lectiu susceptible de ser
discriminat”.
Ha considerat que aquesta llei “no es necessària” perquè el sistema legal
estatal, la Constitució, l’Estatut i pertànyer a la UE garanteix “la igualtat i la
no discriminació”.
Ha defensat l’oposició a la llei argumentat que “la condició sexual forma
part de la intimitat”.
Ha considerat que la llei aprovada “és ideològica, adoctrina, intervé en
tots els àmbits de la vida, i fa flac favor al col·lectiu discriminant-lo, encara
que sigui positivament”.

ANNA SIMÓ (ERC)
Aquesta llei “ens posa a nivell de les lleis antidiscriminació de la UE, encara
en construcció i segueix les passos de les directives europees”.
“Catalunya torna a fer un pas endavant en la defensa de drets de les
persones LGTB i n’estem orgullosos”.
La llei té, com a objectiu final “evitar la discriminació tradicional contra les
persones LGTB, perquè utilitzar el dret com a instrument de canvi de la
situació de les persones, es important per garantir el dret a la igualtat”

ANNA SIMÓ (ERC)
Aquesta llei “ens posa a nivell de les lleis antidiscriminació de la UE, encara
en construcció i segueix les passos de les directives europees”.
“Catalunya torna a fer un pas endavant en la defensa de drets de les
persones LGTB i n’estem orgullosos”.
La llei té, com a objectiu final “evitar la discriminació tradicional contra les
persones LGTB, perquè utilitzar el dret com a instrument de canvi de la
situació de les persones, es important per garantir el dret a la igualtat”

MIQUEL ICETA (PSC)

“Siento rabia, cuando alguno parece negar o menospreciar la discriminación que
sufrimos o hemos sufrido o corremos el riesgo de sufrir los gais. ¡Míren la tribuna!
No es un grupo que trabaja en la oscuridad para obtener intereses ilegítimos.
Trabajan en defensa de unos derechos que, al final, son de todos. Cuando
escucho hablar en términos despectivos de lobby gay me viene a la mente eso de
piensa el ladrón que todos son de de su condición”.
“Los políticos homófobos o los obispos sin caridad cristiana que dicen eso no
deben haber visto nunca llorar a una madre por los insultos y agrsiones que sufren
sus hijos, cómo un adolescente se ha acabado suicidando por el asedio que
recibía o como una persona era discriminada en el trabajo sólo por tener una
orientación que no es la mayoritaria”.
No se trata de una ley para promover la homosexualidad sino para “proteger los
derechos y libertades de un colectivo disverso y para promover la felicidad de la
sociedad en su conjunto, una ley para la vida real para eliminar obstáculos
injustos”

DAVID COMPANYON (ICV-EUiA)

Ha assegurat que “hi ha qui encara no sap que la homosexualitat no és
una malaltia però l’homofòbia sí”.
Ha criticat que “presentar la llei com un privilegi, és fals, rotundament”
“Aquesta llei és històrica perquè vol fer efectiu el dret a la igualtat, que
‘exerceixin, i que ho faci en totes les àrees de la vida”.

DAVID FERNANDEZ (LA CUP)

Aquesta llei “es un fre d’emergència perquè si no legislem sobre la
discriminació, el que queda es la discriminació”.
Ha clamat contra els que pretenen “banalitzar o minimitzar” l’homofòbia
posicionant-se contra la norma.
“Aquesta és una llei d’un país diferent, que reclama més i millor
democràcia, que reclama noves pràctiques”

INÉS ARRIMADAS (Ciutadans)
Ha admès que el seu grup “mai hauria votat” la llei amb el redactat inicial
“perquè partia de criteris d’inviabilitat tècnica”.
Ha celebrat la capacitat dels grups i els col·lectius per arribar a un consens.
“Estic segura que no és la llei perfecta per a ningú, ni pels grups LGTB ni
pels grups polítics, però sí és una norma de consens per acabar amb la
discriminació del col·lectiu”.
“El mistage que enviem és també de visibilitat, perquè existeix la
discriminació contra el col·lectiu i perquè negar-la és el major impediment
per acabar amb ella”.

VIOLANT CERVERA (CDC))
“Aquesta es una llei de CiU” perquè els diputats d’Unió “nomes voten en
contra d’una part”, la inversió de la carga de la proba, coeducació i el
regim d’infraccions i sancions.
Ha posat en valor la capacitat dels grups per acordar un text conjunt. “Es
probable que la llei no agradi absolutament a tothom, però hem arribar a
un consens on tots ens sentim més o menys còmodes. Hem fet un gran
pas, com els que fa Catalunya, que ha estat pioner sempre en els drets
LGTB”.
El seu vot a favor respon al convenciment que “Catalunya vol continuar
sent pionera en el respecta a la diversitat i una llei així ens dona la
garantia per seguir endavant”.

MERCÈ JOU (UDC)
Ha manifestat que la seva posició està lluny del PP, però ha defensat el vot
contrari al règim d’infraccions i sancions, a la inversió de la càrrega de la
prova i al article sobre educació.

VOTACIÓ de la LLEI

RODA DE PREMSA

FOTO FAMILIA
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