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FLG, Associació de Famílies Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals
La junta directiva vol agrair sincerament a totes les persones que d’una o altra manera dediquen el seu
temps a la nostra entitat i sense les quals seria impossible realitzar totes les accions que es veuen
reflectides en aquesta memòria.
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PARAULES DE LA PRESIDENTA
Un any més l’FLG ha dedicat tots els seus esforços en
millorar la percepció que la societat té de les famílies
LGBTI i per mostrar, sempre en positiu, que els nostres
infants creixen feliços amb les seves famílies homoparentals.
Durant aquest any 2015, hem seguit treballant força en
l’activisme polític tant com a entitat familiar que forma
part molt activa de l’activisme català. A més, hem assolit
un dels nostres objectius com a entitat d’interès social, en assessorar totes les parelles,
famílies, o persones soles que han volgut fer família utilitzant qualsevol dels mètodes
que les persones LGBTI tenim al nostre abast. La comunicació amb les famílies sòcies i
la creació de noves xarxes de col·laboració també ens ha portat molt bons resultats. Així,
hem establert aliances amb altres entitats LGBTI, com TalComSom (Osona), i hem ajudat
a la creació de noves associacions: LGTeBre (Tarragona).
Cada any ens plantegem nous reptes que amb el voluntariat de les famílies aconseguim
superar. Les persones LGBTI sabem molt bé tot el que ens ha costat arribar fins a poder
afirmar, amb la dignitat i la força que requereix, que tenim la nostra pròpia família, sigui
del tipus que sigui, igual de bona que qualsevol altra. Però per convèncer hem de
mostrar qui som. Per això, durant aquest any hem engegat el Projecte Educatiu Escoles
Rainbow (PEER), que esperem aviat puguin gaudir totes les escoles catalanes. Així hauria
de ser si es vol complir amb l’article 12 de la nova Llei de drets de les persones LGBTI i
contra l’homofòbia.
Aquí us deixo el document que cada any elaborem per tal que quedi memòria del vostre
esforç i dedicació en protegir els drets humans de les famílies de lesbianes, gais,
persones trans, bisexuals, i intersexuals i dels seus infants.
Endavant, famílies!
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A. FLG, FORMADA PER PERSONES I PER A LES PERSONES
1. Qui som?
L’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG) és una associació de famílies que
neix el 2001 gràcies a un grup de parelles lesbianes i gais que vam creure en la
necessitat de trobar-nos per parlar de la nostra realitat, tot plantejant els nostres
problemes i les nostres reivindicacions legals i de normalització social. L’FLG es
va inscriure com a tal al registre d’Associacions del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya el 2 d’abril de 2003, amb el núm. 27437.
L’FLG lluita per la plena equiparació dels drets i deures de les famílies LG. Durant
els darrers anys el col·lectiu LGBT ha aconseguit l’aprovació de la llei de
coadopció per a lesbianes i gais, a Catalunya (30/03/2005), i la llei del matrimoni
per gais i lesbianes a Madrid (30/06/2005); des de l’associació, fem tot el possible
per participar en els canvis socials i legals que volem i perquè els que s’han
aconseguit siguin una realitat social.
A finals de 2009 es constitueix també la FLG-Asociación de Familias LGTB d’àmbit
estatal. Es tracta d’incloure i donar la benvinguda a la nostra associació tota la
diversitat familiar que podem conformar les mares i pares lesbianes, gais i trans.

2. Objectius de l’FLG
-

TROBAR ESPAIS on els nostres filles i fills puguin veure i compartir models
familiars.
CONSCIENCIAR I REIVINDICAR els nostres drets com a família i els drets dels
nostres infants a tenir aquest model familiar.
Donar VISIBILITAT a les nostres famílies i al nostre model.
Lluitar per la NO DISCRIMINACIÓ o la desprotecció dels nostres infants.

Objectius específics i accions concretes
IGUALTAT
-

Treballar per la plena igualtat i equiparació de drets quant a reproducció
assistida per a parelles lesbianes.
Treballar amb entitats i partits polítics per la plena igualtat de les famílies.
CONVIVÈNCIA

-

Organitzar trobades lúdiques i informatives a la natura o a la ciutat, per
compartir experiències, que les nostres filles i fills es coneguin i juguin amb altres
infants que, com ells, tenen dues mares o dos pares.
FORMACIÓ

-

-

Formar professionals de la docència en escoles i universitats en el camp de la
diversitat familiar, afectiva i de gènere, en el marc de la coeducació i el treball
per competències.
Treballar perquè el material educatiu i pedagògic inclogui les nostres famílies.
Participar en fòrums, congressos i xerrades, etc., per donar a conèixer la nostra
realitat social i familiar.
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3. La Junta Directiva
La junta està formada per la Presidenta, el Vicepresident, una Secretària i un
Tresorer, bàsicament, però també les vocalies que actuen en comissions de
treball: comissió lúdica, encarregada de les activitats familiars i d’oci; comissió
de comunicació, que s’encarrega de la premsa i les xarxes socials de l’entitat;
comissió d’educació, que treballa per a la formació de docents, mares i pares, i
promou la reflexió pedagògica en l’àmbit LGTB, i les diferents assessories.

Vicepresident

Tresorer

Catalina
Pallàs

Presidenta

Montse
Mota

Secretària

Vicent
Borràs

Manel
Coll

COMISSIÓ
COMUNI.

8 voluntàries/s

COMISSIÓ

LÚDICA

COMISSIÓ

EDUCACIÓ

6 voluntàries/s

3 voluntàries/s

6 voluntàries/s

ASSESSORS
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A més, dins de l’FLG hi ha dos grups de treball, que tot i estar oberts a tothom,
es reuneixen per a temes específics: PapaGais, format per pares gais; i Grup
d’Adopcions i acolliment format per famílies que són o volen ser adoptants o
acollidores.

Grup
PapaGais

Grup
Acolliment
i
Adopcions

4. Relacions amb entitats LGTBI estatals i internacionals
L’FLG és membre de les següents entitats:
Estatals:
-

Xarxa Estatal d’Associacions de Famílies LGTB
Associació internacional FDS-Familias por la Diversidad Sexual
UNAF-Unión de Asociaciones Familiares.
Plataforma LGTBI.cat

Internacionals:

ILGA-International LGTB Associations. És una organització mundial
formada per mésde 1.100 membres de 110 països que des de 1978 lluiten
pel dret de la comunitat LGTB.

NELFA-Network of European LGTB Families Association.
Xarxa europea d’associacions de famílies LGTBI.
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5. Sòcies/s i distribució geogràfica
L’FLG actualment compta amb
de les quals 287 són
dones i 97 homes. Al llarg dels anys des del naixement de l’FLG hi ha passat més
de cinc-centes persones, sense comptar les seves criatures.

384

DONES

SÒCIES/S

287

HOMES

2015

97

Més de
200
famílies
49 + EL
2015

Unes
600
CRIATURES

DES DE
2001, 509
SÒCIES/S

CREIX DIA A DIA EL NOMBRE DE FAMÍLIES
HOMOPARENTALS A CATALUNYA I
AUGMENTA TAMBÉ EL DE FAMÍLIES QUE
TRIEN FLG.
DADES DE 2015
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B. FLG I ELS SERVEIS A LES FAMÍLIES
6. Assessorament
És un dels serveis més utilitzats pels sòcies/s i per persones que no són sòcies i que,
no obstant, volen formar una família LGTB. És un servei cada dia més necessari i
demandat, que està obert a persones no sòcies.
És un servei del tot gratuït, anònim i que assumeixen voluntaris i voluntàries de l’FLG:
106 consultes de gener a desembre 2015.
En cap cas, l’FLG s’ocupa de fer cap tràmit, sinó que és un acompanyament i
assessorament.

a. Assessorament reproducció assistida
Assessora i acompanya les dones lesbianes sobre els mètodes de
reproducció assistida i sobre la cobertura legal de la seva família.
Se’n desprèn la reclamació del dret de les parelles lesbianes a la sanitat
pública.

b. Assessorament gestació subrogada
Assessora i acompanya parelles d’homes (en algun cas, dones) que opten
per la gestació subrogada a l’estranger. Assessorament sobre els tràmits
als Estats Units, sobretot, país amb major cobertura legal.

c. Assessorament adopcions
Servei que assessora i acompanya parelles d’homes i dones que opten per
formar la seva família mitjançant l’adopció.

d. Assessorament acolliment
Servei que assessora i acompanya parelles d’homes i dones que opten per
formar la seva família mitjançant l’acolliment.

e. Assessorament persones amb filles i fills de relació
heterosexual anterior
Servei nou. Creat a raó de la demanda de persones homosexuals que
necessiten afrontar la nova situació amb filles/s de parelles anteriors
heterosexuals.
Es demana sobretot un acompanyament emocional i la manera com
explicar als fills i filles la nova situació.

f. Assessorament parelles mixtes filiació internacional
Servei nou. Creat a raó de la demanda de persones que necessiten
afrontar la nova situació amb les filles i fills als que no poden establir la
filiació perquè les seves mares no tenen nacionalitat espanyola i els
infants han nascut a Espanya. Aquest és un servei que rep fins i tot
peticions des de països estrangers.
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Gestació
subrogada

Adopcions

52

Reproducció
assistida

21

Altres temes
(transsexualitat,
homofòbia, etc.)

15

14
3

Parelles de
nacionalitat
mixta

Persones
amb fills
anteriors
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DES DE GENER FINS A DESEMBRE L’FLG HA
REBUT 108 PETICIONS
D’ASSESSORAMENT.

AQUEST ÉS UN SERVEI QUE CREIX I CADA
DIA ES REBEN MÉS PETICIONS.
DADES DE 2015
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7. Serveis per a les famílies sòcies. 1a Campanya de contes a l’escola
Enguany s’ha dut a terme la 1a Campanya de contes a l’escola que envia a totes
les famílies homoparentals associades un lot de llibres de forma gratuïta per a
cada fill o filla en edat escolar per a tractar a l’aula la diversitat familiar, afectiva
i de gènere.

41

comandes

23

escoles

26

famílies

258

TOTAL COMANDES: 41

llibres

9
14
10
8

0

2

4

6

8

10

12

NOMBRE DE COMANDES PER CICLE
Educació primària, cicle sup 4t, 5è i 6è

Educació primària, 1r, 2n i 3r

Educació infantil, P4 i P5

Escola Bressol i P3

Evolució de les comandes per any: 2010-2015.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

•7

•18

•7

•13

•14

•41

FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LESBIANES I GAIS

14

16

El mes de setembre de 2015, amb el començament de curs i per tal de sumar
sinèrgies amb les escoles, s’ha dut a terme una sola campanya de Contes a
l’escola. Altres anys, el fet que les famílies sòcies de l’FLG poguessin demanar
durant tot l’any els contes era un desordre i creava problemes logístics.
D’aquesta manera, aconseguim que l’activitat se centri només en dos mesos
(començament de curs escolar) i que totes les famílies que ho sol·liciten reben a
la seva escola el lot pertinent.
El setembre, doncs, s’ha dut a terme la 1a Campanya de contes a l’escola que
envia a totes les famílies homoparentals associades un lot de llibres de forma
gratuïta per a cada fill o filla en edat escolar per a tractar a l’aula la diversitat
familiar, afectiva i de gènere.
Aquest va ser el calendari:
-

-

Primers de setembre, es va fer una crida a tots els socis i sòcies per tal
que sol·licitin el lot per a l’escola en funció del curs. Les famílies ho poden
demanar per cada cicle dels seus fills.
Primers d’octubre, la llibreria ja té la comanda
Octubre i novembre: S’envien els llibres per lots en diferents partides,
amb els quals acompanyem carta de la presidenta a l’escola i els pares i
mares de l’FLG es comprometen prèviament a explicar a l’escola el
projecte i a treballar amb els mestres per dur-lo a terme.

S’han fet diferents lots:
-

Escola Bressol i P3 (8 comandes)
P4 i P5 (10 comandes)
1r, 2n i 3r de Primària (14 comandes)
4rt, 5è i 6è de Primària (9 comandes)

8. Serveis per a les famílies sòcies. Conta-Contes
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.
Enguany dues famílies han sol·licitat aquest servei.

“AMB ELS CONTES A L’ESCOLA I
ELS CONTA-CONTES, LES
NOSTRES CRIATURES VEUEN
REFLECTIDA LA SEVA REALITAT
FAMÍLIAR I LA PODEN
COMPARTIR”
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C. ACTIVITATS
C. 1. LÚDIQUES
9. Sopar anual de mares i pares
20/02/2015 En el sopar anual de pares i mares de l’FLG hi han assistit 15 famílies,
amb 33 adults, al Restaurant Divinus de Barcelona.

10. 15 de maig. Dia de les famílies Diverses
16/05/2015 En motiu del dia de les famílies, l’FLG conjuntament amb la llibreria
la Girafa Negra, ha organitzat la presentació del llibre a Badalona. El llibre
Familias también va ser editat per l’FLG i publicat per Edicions Bellaterra.

11.Trobada familiar i jornada de formació a Vic
01-02/05/2015 Sortida lúdica i familiar i de formació de pares, en la qual s’ha
compartit el paper dels pares i mares de famílies homoparentals a l’escola.
Hi han assistit 17 famílies, amb 36 adults i 25 criatures. Ha estat organitzada amb
l’associació TalComSom de Vic.

“LES TROBADES FAMILIARS I LES JORNADES DE FORMACIÓ SÓN
UNA OPORTUNITAT ÚNICA PER CONVIURE I CONTRASTAR
VIVÈNCIES. ELS NOSTRES FILLS I FILLES GAUDEIXEN DE TOTES LES
ACTIVITATS DE L’FLG.”
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12.Sortida PapaGais
24/05/2015 PapaGais és un grup dins de l’FLG que neix de la necessitat dels pares
de l’entitat de fer trobades per compartir el seu model, atès que dins de
l’associació i de la societat són una minoria, tot i que creixent. La majoria de
famílies han estat creades mitjançant els processos d’adopció (nacional o
internacional), i alguna, tot i que menys, per gestació subrogada als Estats Units.
Les sortides de PapaGais, no obstant, estan obertes també a les sòcies de l’FLG.
Hi ha assistit 10 famílies amb les seves criatures.

13.Matinal de juny: Parc Castell de l’Oreneta
07/06/2015 Activitat matinal al Parc Castell de l’Oreneta, on hi ha assistit 20
famílies, amb 40 adults i 27 criatures. Dia en família lúdic i de convivència.

14. 8a Trobada de famílies adoptives a Vilanova i la Geltrú
11-12/07/2015 Trobada de cap de setmana, anual de famílies adoptives, en què
es comparteix un cap de setmana i es debat sobre el tema de les adopcions per
part de famílies homoparentals.
Hi ha assistit 10 famílies amb els seus fills. S’ha fet visita cultural al museu del
Ferrocarril.

15.Matinal de juliol a la platja de Vilanova i la Geltrú
12/07/2015 Activitat matinal a la platja de Riba Roja, de Vilanova i la Geltrú, on
hi ha assistit 12 famílies, amb 18 adults i 13 criatures. Dia en família lúdic i de
convivència.

16.Sortida cultural a Reus
20/09/2015 Sortida cultural a Reus amb les 16 famílies, amb la visita al Centre
d’Interpretació Gaudí i visita guiada al modernismes de Reus. Amb la gentilesa
de l’Ajuntament de Reus.
Foto: Parc de Sant Jordi, Reus
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17.Cap de Setmana de Castanyada
30/10-01/11/2015-Celebració de la Castanyada en família al càmping Vilanova
Park de Vilanova i la Geltrú.
Amb una assistència de 150 persones el cap de setmana.
Tallers per a pares i mares sobre diversitat familiar i les preguntes que fan els
infants sobre la seva realitat familiar.
Activitats per als més menuts i convivència.

18.Dinar de Nadal
El dinar de Nadal de 2015 es va celebrar el 13 de desembre al restaurant la Fonda
del Món Sant Benet. Hi van assistir 141 persones, de les quals 42 eren criatures.
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C. 2. ACTIVITATS DE FORMACIÓ
19. I Jornada de Formació a Coma-ruga: Som Família LGTB, fem família
FLG!
La 1a Jornada de formació és un repte de la FLG perquè s’aboca de ple a la
formació de pares i mares i té com a objectiu l’apoderament de les famílies LGTB
sobretot a les escoles, que és un dels espais principals en la vida diària de les
famílies amb fills/es.
Hi assisteixen 30 famílies, de les quals 50 són adults i 29 són criatures.
Programa de la Jornada:
Ponència 1: “Qui som? D’on venim? Què fem? Com ho comuniquem? Què
volem?”, per M. Mota (FLG)
Ponència 2: “Les famílies LGTB som motor de canvi social”, a càrrec de Vicent
Borràs (professor de Sociologia a la UAB i vicepresident de l’FLG);
Ponència 3: “Coneixes el projecte educatiu de l’FLG?” a càrrec de Reyes Varella i
Amada Rodríguez;
Ponència 4: “Com implicar-nos a l’escola dels nostres fills i filles? I al Consell
escolar? Com explicar qui som a les escoles?”, a càrrec de Rosa Playà i Joaquim
Juncosa, mare i pare de fills adolescents;
Dinàmica d’apoderament: “Som família LGTB, Fem família FLG!!!”, a càrrec de
Katy Pallàs;
Taula rodona: “Situació legal de les famílies LGTB a Catalunya, a Espanya i al
món”, en què hi intervenen Amada Rodríguez, Katy Pallàs, Vicent Borràs.

C.3. ACCIONS REIVINDICATIVES I CELEBRACIONS
20. Trobada al Parlament de Catalunya
En motiu del 10è aniversari de l’aprovació de la Llei 3/2005 que va permetre
l’adopció conjunta a les parelles lesbianes i gais (més tarc s’aprovaria la del
matrimoni homosexual), la presidenta del Parlament de Catalunya convida les
famílies gais i lesbianes a una trobada al Parlament el 21 de març.
Aquesta llei va suposar un gran pas per a les famílies.
Aquesta és una trobada de càrrega simbólica en la qual hi intervenen la
presidenta del Parlament de Catalunya, la Molt Hble. Sra. Núria de Gispert; la
Katy Pallàs, presidenta de l’FLG, i el Miquel Chavarría, fill de parella lesbiana
nascut abans de la llei.
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21.International Family Equality Day al Parlament Europeu
En motiu del dia de International Family Equality Day, amb el lema The kids are
alrigt, les famílies LGTB d’Europa es troben al Parlament europeu.
L’FLG hi envia una representació de mares i filles, un total de sis persones. La
visita va a càrrec del grup d’ICV a Brussel·les.

22.PRIDE: “Stop Bullying LGTBI, Ni a l’escola ni enlloc”
Un any més, l’FLG participa al PRIDE de forma molt activa amb un estand i
encarregant-se de l’organització del Pride Kids, en què les famílies LGTB es fan
visibles i mostren amb orgull la seva realitat familiar.
Enguany s’ha organizat un Pride Kids de dos dies ple d’activitats: espectacle de
màgia (Jaïr Màgic), tallers de manualitats rainbow, jocs gegants, taller de zumba,
pintacares infantil, batalla d'aigua.
Hem promogut el lema del Pride BCN 2015 «Stop bullying LGTBI. Ni a l'escola ni
enlloc» i hem redactat les bases del manifest reivindicatiu que s'ha llegit a la
desfilada.
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23. 1r Aniversari Llei contra l’homofòbia a Catalunya
En el 1r aniversari de l’aprovació de 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, l’FLG participa com a entitat en els actes
que es fan, especialment en homenatge al parc de la Ciutadella en motiu de la
mort de la transsexual Sònia Rescalvo.
Enguany es reclama que la llei s’implementi de manera efectiva en qualsevol dels
seus articles, especialment en l’article 12, referent a educació.

24. Parlament Europeu: Laws against LGBTiphobia: The road towards
real equality
Acte de celebració i reivindicació a la seu del Parlament Europeu, en què
novament el grup parlamentari ICV ens convida a participar:
"Laws against LGBTiphobia: The road towards real equality" Parlament Europeu,
convidats per l’Intergrup LGTB i els eurodiputats Ernest Artasun i Marina Albiol.
S’ha fet visita al Parlament i hem participat del debat del grup LGTBI del
Parlament, del qual se n’escolten les principals accions i treballs de polítiques
LGTBI a nivell europeu.
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D. FLG I EL COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ
25. Programa educatiu Elly Barnes: Educate & Celebrate
Elly Barnes, Teacher of the Year 2012, és una
britànica compromesa amb l’educació, les
escoles i les famílies LGTB. Treballa per a la total
eliminació del bullying homofòbic a les escoles.
És assessora educativa LGTB de l’ajuntament de
Birmingham, fundadora del programa Educate
& Celebrate.
Ha estat convidada per l’FLG per a formar en
matèria de no discriminació LGTB i per eradicar
l’homofòbia a les escoles. Durant un parell de jornades, Elly Barnes en ha format
en un marc pedagògic per ajudar les escoles a tenir currículums LGBTI-friendly i
involucrar professorat, direccions de centres i institucions educatives en accions
compromeses amb la diversitat i el respecte a la diferència. Tot utilitzant la
coeducació i la igualtat de gènere com a punt de partida. Gràcies a Educate &
Celebrate, l’FLG ha desenvolupat el seu programa PEER (Programa Educatiu
Escoles Rainbow) sobre el que podeu llegir més endavant.

26. Seminari a la Universitat Autònoma de Barcelona
Formació prestada des de l’FLG a la Universitat Autònoma de Barcelona sobre
visibilització, conscienciació i formació en la diversitat afectiva i sexual.
-

Títol: I la teva com és? Diversitat afectiva-sexual, famílies i educació
Destinataris: Estudiants Facultat de Ciències de l’Educació, Psicologia i
Ciències de la Salut

27. L’Escola d’estiu de Rosa Sensat
Formació prestada des de l’FLG per a la formació de docents a l’Escola d’Estiu.
-

Títol: Famílies LGTB, propostes i materials
educatius per a l’escola inclusiva
Destinataris: Professionals de la docència
Dates: juliol 2015
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28.Universidad Complutense de Madrid
La Universidad Complutense ens convida a participar al grup d’estudi per a una
Guía de recursos educativos en línea sobre diversidad sexual, familiar y de
identidad de género, per a crear eines de treball a l’aula a nivell nacional,
internacional i en diversos idiomes. Està destinat a docents.

29.Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER)-------------------- NOU!
Des de l'aprovació del matrimoni igualitari a l’Estat espanyol el 2005, la visibilitat
i l’augment de les famílies lesbianes i gais ha mostrat la necessitat d’incloure la
diversitat afectiva i familiar en l’ensenyament. Aquest ha estat un objectiu clau
en la nostra incidència a la societat catalana. No acabarem amb les
discriminacions a les escoles si no eduquem dintre del marc de la coeducació.
Sols així aconseguirem fugir dels prejudicis, els estereotips i les desigualtats de
gènere.
L’FLG és una entitat summament heterogènia
i sortosament compta amb professionals que
aporten els seus coneixements de forma
totalment voluntària per aconseguir els
nostres objectius. D’aquesta manera l’equip
que ha elaborat aquest projecte està força
il·lusionat perquè creguem que hem trobat
l’eina definitiva per produir el canvi necessari
a l’ensenyament, les escoles i els instituts.
El Programa Educatiu Escoles Rainbow és precisament un programa de formació
d’inclusió de la diversitat familiar i afectiva LGTBI, a l’hora que tracta i promou la
no discriminació i l’educació en el respecte a la diferència real i actiu en escoles
d’infantil i primària.
EL PEER consisteix en una primera fase de formació, anàlisi de necessitats i
activitats docents dirigides a celebrar la diversitat familiar i afectiva, i una segona
fase d’aprofundiment i millora. Al llarg del programa els centres podran comptar
amb la formació, el suport i monitoratge necessari que els professors necessitin.
L’FLG donarà suport, aportarà materials i monitoritzarà les accions educatives i
intentarà resoldre els possibles dubtes durant tot el temps que duri la
implementació. Alhora el centre es comprometrà en impulsar les accions
necessàries per tal que la seva escola acabi sent una escola Rainbow!!
Enguany s’inaugura el programa pilot de
dos anys a l’Escola Sant Felip Neri de
Barcelona. Tenim dues escoles més a
l’espera de rebre la primera fase
d’implementació del programa.

EL PEER TÉ 4 PRINCIPIS
BÀSICS:
ÉS FLEXIBLE, INCLUSIU,
RESPECTUÓS I
VISIBILITZADOR
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E. EL COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL COL·LECTIU LGTB
30.FLG a la Plataforma LGTBI.cat
La FLG ha format part molt activa de la nova federació d’entitats LGTBI de Catalunya
i ha estat treballant força per aconseguir fites impensables com la Llei contra
l’LGBTIfòbia, aprovada l’any 2014, i pels drets de les persones gais, lesbianes, trans,
bisexuals i intersexuals.
Hem treballat també molt per aconseguir una Casa Rainbow per a la ciutat de
Barcelona que integrés a tot el moviment LGBTI de la ciutat, i que fos pionera, tal
com en altres ciutats europees. Malauradament, això no ha estat possible dintre dels
terminis que s’havien pactat. Tenim confiança però què amb el nou consistori
finalment Barcelona tindrà el seu propi lloc d’acollida, visibilitat i serveis que el
col·lectiu LGBTI mereix.
Aquesta tasca sovint sembla inexistent, però ha representat gran part del temps de
la junta directiva de l’FLG. S’han fet al voltant de 35 reunions al llarg d’aquest passat
2015, a les que han assistit en alternança la Katy Pallàs, el vicepresident Vicent Borràs
i la Pilar Medrano.
Aquest 2015, a més, s’ha inscrit la plataforma com a federació catalana.
La junta de la nova federació està formada per:
- FLG, Katy Pallàs és la presidenta;
- Gais Positius, Quim Roqueta és el vicepresident;
- Casal Lambda, Emilio Ruiz és el secretari;
- AMPGIL, José Mellinas és el tresorer;
- FAGC, Eugeni Rodríguez és vocal
Durant aquest any han estat moltes les accions polítiques. Hem intervingut en
nombroses xerrades, mitjans de comunicació i hem fet reunions amb diferents
representants polítics per tal d’exigir la implementació urgent de la llei contra
l’LGBTIfòbia.
A més, hem celebrat el 17 març penjant el penó de l’arc de Sant Martí al districte de
Ciutat Vella entre d’altres municipis. També hem donat suport a diferents accions
reivindicatives com ara la recuperació del dret a les tècniques de reproducció
assistida per part de dones lesbianes o solteres, cosa que ara sabem que és imminent
el retorn d’aquest dret. Ho compartirem tan aviat com s’activi.
La FLG seguirà treballant, també en l’àmbit de les reivindicacions durant el 2016.
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31.FLG al Consell Municipal LGTB de Barcelona
Pilar Medrano, vocal de la junta directiva, és vicepresidenta del Consell Municipal
LGTBI i dels grups de treball de cooperació internacional, grup Trans i Gent Gran
LGTBI.
Dels assumptes més significatius treballats al Consell, en destaquen:
-

Seguiment de la implementació de la llei contra la LGTBfòbia a nivell local.
Seguiment nou centre de recursos LGBTI de la ciutat de Barcelona.
Adhesió al manifest referent a el dret de les dones sense parella
masculina i de les dones lesbianes i bisexuals a accedir als sistemes de
reproducció assistida de la sanitat pública, amb caràcter gratuït.

En aquest 2015 es va procedir al canvi de presidència del Consell a causa de la
renovació del govern de l’ajuntament. Amb l’arribada del nou govern, Laura Pérez
ha passat a ser la nova presidenta i en el darrer plenari de l’any va anunciar nous
processos participatius (Recurs LGTBI, pla LGTBI, PAM, PAD’s) que comportaran
canvis importants en el Consell per aquest proper 2016.

32.Xarxa Estatal d'Associacions de Famílies LGTB
La Xarxa treballa bàsicament via telemàtica, donada la dispersió territorial dels
seus membres. Reacciona davant de discriminacions i actes de l'LGTBfòbia pels
quals alguna de les entitats membre demana suport. També per recolzar
iniciatives que sorgeixen d'alguna de les entitats.
Els temes que en 2015 han provocat actuacions: gestació per subrogació, i les
lleis per eradicar l'LGTBfòbia.

33.LGTeBre
La Presidenta de l’FLG, la Katy Pallàs, participa i acompanya en la presentació de
l’associació LGTeBre, que han creat socis de l’FLG de les Terres de l’Ebre.
Aquesta entitat també participa en la taula rodona Diversitat familiar, el 26 de
juny a la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes.

34. Xerrada a LGTB Terrassa
Xerrada sobre les famílies homoparentals en la nostra societat a petició de
l’entitat. Aquesta xerrada porta per títol: “Les famílies homoparentals, motor de
canvi social”.
-

Títol: Les famílies homoparentals, motor de canvi social
Destinataris: Públic en General, a Casa Soler Palet de Terrassa
Dates: 17 octubre 2015
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35. Conferència al Col·legi Advocats
Debat al Col·legi d’advocats en el qual es tracta la situació de les dones lesbianes
a nivell legal. Organitza el Col·legi d’advocats, a petició de la col·legiada i
mediadora Imma Domingo.
-

Títol: Situació legal de les parelles formades per dues dones
Destinataris: Públic en General, a la seu del Col·legi d’advocats de
Barcelona
Dates: 17 juny 2015

36. Fòrum a FESOCA
Xerrada amb la Federació de persones sordes de Catalunya sobre família LGTB,
que ens arriba com a petició de l’entitat, per a obtenir informació sobre les
famílies i la diversitat familiar LGTBI.
-

Títol: Famílies LG
Destinataris: Públic en General, associats de FESOCA
Dates: 17 octubre 2015

37. Classe a Universitat de Barcelona
-

Classe magistral
Estudiants d’Antropologia de la Universitat de Barcelona
Dates: 13 de novembre 2015

38.27es Trobades Estatals LGTBI, per CCOO i FAGC, Àmbit LGTB
Trobades Estatals LGTBI, a Sitges.
-

Xerrada i taller a Sitges
Destinataris: tot el públic
Dates: el 13 al 15 de novembre 2015

RIGHT TO LOVE, EL DOCUMENTAL PRODUÏT PER
L’FLG HA ESTAT EMÈS A SUÏSSA I A ALEMANYA,
DINS DE LA CAMPANYA ELECTORAL DELS VERDS A
GINEBRA EL SETEMBRE 2015 I DINS DEL FESTIVAL
DE CINEMA AL KULTURVEREIN SCHNEVERDINGEN
E.V.
AQUEST FET ENS OMPLE D’ORGULL, COM A
REFERENT I PIONERS EN DRETS DINS D’EUROPA.
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39.HomoBaby Boom a totes les biblioteques de la Generalitat
El 2005 es va aprovar a Catalunya la llei de coadopció per a parelles homosexuals
amb fills, de manera que totes dues persones podien constar legalment com a
pares o mares legals. En pocs mesos, la llei del matrimoni igualitari permetia
casar-se les parelles del mateix sexe. Aquest fet va transformar la vida de les
famílies homoparentals, i per il·lustrar-ho el 2011 es va fer un documental.
HomoBaByBoom és un documental que reflecteix aquesta realitat, de la vida
quotidiana. Dins de la caixa conté el que és pròpiament un DVD + un DVD
educatiu addicional per treballar a les escoles.
FLG ha donat gratuïtament a les biblioteques de Catalunya un total de 192 DVD,
que es destinaran a 160 biblioteques d’arreu de Catalunya, per tal de difondre
les famílies diverses que formen FLG.

FLG HA DONAT GRATUÏTAMENT 192
EXEMPLARS DEL DOCUMENTAL
HOMOBABY BOOM A TOTES LES
BIBLIOTEQUES DE CATALUNYA SERVEI DE
COL·LECCIONS, DE MANERA QUE LES 160
BIBLIOTEQUES DE CATALUNYA
DEPENENTS DE LA GENERALITAT EN
TINDRAN UN EXEMPLAR.
HomoBaby Boom és documental produït el 2011 (direcció
Anna Boluda), sobre la situació de les famílies homoparentals
a Catalunya abans i després de la llei de coadopció i del
matrimoni igualitari de 2005.
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F. GESTIÓ ECONÒMICA, INGRESSOS I DESPESES
40. Font d’ingressos 2015
En ingressos 2015 es comptabilitzen donacions, quotes de socis i merxandatge (A); i
subvencions de les administracions públiques (B), i ingressos d’activitats FLG (C).
A
23%

C
29%

B
48%
A

B

C

Aportacions
Aportacions socis (quotes afiliats)
Devolucions
Donacions
Royalties
Venda de llibres, contes, marxandatge
Facturació xerrades i projeccions
Pride
Ararteko projecte Rainbow 2013
Subvencions
Ajuntament de Barcelona 2014 devolució
Ajuntament de Barcelona 2015
Diputació de Barcelona 2014
Diputació de Barcelona 2015
Generalitat de Catalunya 2014
Generalitat de Catalunya 2015
Activitats
Inscripcions activitats
Loteria de Nadal
TOTAL INGRESSOS 2015
Resultat de l'exercici
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12.870,66 €
7.390,00 €
- 2.040,00 €
1.000,00 €
175,92 €
2.126,08 €
594,50 €
800,00 €
2.824,16 €
26.965,85 €
- 4.160,00 €
1.400,00 €
976,35 €
1.299,50 €
18.000,00 €
9.450,00 €
16.170,03 €
13.670,03 €
2.500,00 €
56.006,54 €
2.676,88€LG

Distribució dels ingressos provinents de subvencions:
Ajuntament BCN

Diputació de Barcelona

Generalitat de Catalunya

€1.400,00

€2.598,99

€18.000,00

41. Les despeses 2015
Generals (webs, trasters, etc.)
Infraestructura (sous i salaris)
Diversos (quotes, despesa voluntaris)
Despeses totes les activitats
Impostos i taxes
TOTAL DESPESES

5.406,83 €
21.582,60 €
8.284,44 €
17.461,84 €
593,95 €
53.329,66 €

Generals

1% 10%

40%
16%

Infraestructura (sous i
salaris)
Diversos
Despeses Activitats
Impostos i taxes
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G. COMUNICACIÓ: XARXES SOCIAL I FEED-BACK
42. FLG a les xarxes socials
FLG destina una part dels seus esforços a estar present a les xarxes socials:
Twitter, Facebook, Instaram, Vimeo, Youtube, etc.
Facebook és la xarxa de més seguiment i activitat. Aquestes són les dades:

3.568

Abast de
Facebook

Seguidors

10.381
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Entrades al web

43. Feed back i valoracions de sòcies/s per activitat
Després de cada activitat FLG envia a tothom una enquesta per tal de valorar la
participació, de manera que ens permet valorar. La resposta obtinguda per part
dels assistents és d’un 40%.
No obstant, s’envia una enquesta a final d’any per valorar sobretot les activitats
i projectes. Els resultats han estat aquests:



Valoració del sopar de pares i mares de gener 8,27
 Valora de l'1 al 10 la sortida a Vic del mes de maig 8.67
 Valora de l'1 al 10 la matinal al Parc de l'Oreneta 6.22
 Valora de l'1 al 10 la matinal a la platja de Vilanova 7.78
 Valora de l'1 al 10 la trobada de famílies adoptants7.5
 Valora de l'1 al 10 la Castanyada al càmping Vilanova Park 9.29
 Valora de l'1 al 10 el dinar de Nadal 9
 Valora de l'1 al 10 la 1a Campanya de contes a l'escola8.68
 Valora de l'1 al 10 la trobada al Parlament de Catalunya9.10
 Valora de l'1 al 10 les activitats reivindicatives de l'FLG8.65
 Penses que estàs ben informada sobre de les activitats, formacions i
reivindicacions de l'FLG? 88% sí
Respecte dels serveis, els que més interessen són: Activitats en família (22%);
Formació a les famílies (15%); Contes a l’escola (12%); Assessorament a les
famílies (9%); PRIDE (9%); Altres (1%).

44. Butlletí setmanal i noves seccions
Reprenem el butlletí de l’FLG després de mesos d’inactivitat, per la qual cosa les
famílies tornen a estar del tot informades.
Destinataris: s’envia a tots els socis i les sòcies, a entitats de Catalunya i estatals,
a les diferents administracions i als simpatitzants. El reben més de cinc-centes
persones de Catalunya.
Periodicitat: setmanal (cada dijous). És una eina que permet mantenir el canal
obert amb les persones que estan interessades en l’FLG.

Periodicitat
•Setmanal
•Cada dijous

Destinataris
•Sòcies i socis
•Amistats
•Entitats LGTB
•Administracions
•Altres persones
interessades

Informacions
•Info sòcies/s
•Convocatòries
•Convenis
empreses
•Novetats
•Família i lleure
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H. L’FLG A LA PREMSA
La visibilitat, un dels nostres objectius principals, i la presència a la premsa de les famílies
i/o persones que representen l’FLG és força important per donar a conèixer la nostra
realitat i aconseguir sinèrgies amb la resta de la població. A més, aquestes intervencions
també són força útils per fer sentir les nostres reivindicacions. Encara tenim un llarg camí
per recórrer perquè els nostres drets no estan assegurats. Hem de seguir vetllant perquè
que es compleixen.
Dins de l’àmbit familiar ens preocupen diferents aspectes de la vida diària i intentem
que la població en general sàpiga que tenim dificultats per accedir a les tècniques de
reproducció assistida, que la legislació vigent encara no ens té en compte, que és
imprescindible que s’implementi l’article 12 de la llei contra l’homofòbia, que desitgem
la regulació de la gestació subrogada, i un llarg etcètera. Aquestes són les intervencions
que hem fet aquest 2015 i que podreu trobar a la nostra web.

1/ InOutRadio.es
TEMA: Entrevista sobre Familias también
DATA: 22/01/2015
2/ Les mil i una nits, de MP Janer, Dones, donetes i donasses (identitat i visibilitat lèsbiques)
TEMA: Sobre lesbianisme i maternitat
DATA: 27/01/2015
3/ La Independent
TEMA: Avenços i reivindicacions legislatives LGTB
DATA: 29/01/2015
4/ 8TV
TEMA: Jornada pedagògica a Lleida
DATA: 01/02/2015
5/ La Vanguardia
TEMA: Les famílies lesbianes i gais reclamen educació sexual contra l’homofòbia al currículum
escolar
DATA: 03/02/2015
6/ InOutRadio, De Mamas And the Papas
TEMA: De Mamas And the Papas
DATA: 04/02/2015
7/ El Punt Avui: L’Illa de Robinson,
TEMA: Gestació subrogada
DATA: 19/02/2015
8/ Regió 7
TEMA: Homoparentalitat
DATA: 03/03/2015
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9/ InOutRadio, De Mamas And the Papas
TEMA: Maternitat lesbiana.
DATA: 06/03/2015
10/ Imaginaràdio
TEMA: El col·lectiu LGTBI de les Terres de l´Ebre presenta la nova associació ‘LGTeBre’ el
proper 20 de març.
DATA: 11/03/2015
11/ Naciodigital.cat
TEMA: LGTeBre
DATA: 11/03/2015
12/ surtdecasa.cat
TEMA: Declaracions LGTB de les Terres de l’Ebre
DATA: 11/03/2015
13/ ara.cat:
TEMA: El Registre Civil discrimina les mares lesbianes
DATA: 16/03/2015
14/ El Diario norte, Euskadi
TEMA: projecte Rainbow
DATA: 17/03/2015
ENLLAÇ:
15/ El Diario norte, Euskadi
TEMA: “Las aulas arrinconan la diversidad sexual”
DATA: 17/03/2015
16/ Blog Catalunya Adopta
TEMA: Adopció homoparental. 10è aniversari de l’aprovació de la llei d’adopció
DATA: 18/03/2015
17/ IdemTv
TEMA: 10è aniversari de l’aprovació de la llei d’adopció
DATA: 18/03/2015
18/ TV3, telenotícies
TEMA: 10è aniversari de l’aprovació de la llei d’adopció
DATA: 21/03/2015
19/ GaylesTV
TEMA: 10è aniversari de l’aprovació de la llei d’adopció
DATA: 30/03/2015
20/ els Matins de TV3
TEMA: 10è aniversari de l’aprovació de la llei d’adopció
DATA: 30/03/2015
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21/ ElPeriodico
TEMA: 10è aniversari de l’aprovació de la llei
d’adopció
DATA: 05/04/2015
22/ IDEM TV
TEMA: 10è aniversari de l’aprovació de la llei
d’adopció
DATA: 09/04/2015
23/ Diari de Tarragona
TEMA: Presentació d’LGTeBre
DATA: 12/04/2015
24/ La Independent
TEMA: Premis Látigo i Pluma 2015.
DATA: 16/04/2015
25/ IDEM TV
TEMA: FLG a IdemTV pel premi ploma de Madrid
DATA: 13/04/2015
26/ Vilaweb
TEMA: 10è aniversari de l’aprovació de la llei
d’adopció
DATA: 14/04/2015
27/ El SIngular
TEMA: Homoparentalitat
DATA: 19/04/20158/ Blocs Esquerra.cat
TEMA: 10è aniversari de l’aprovació de la llei
d’adopció
DATA: 21/04/2015
ENLLAÇ: http://blocs.esquerra.cat/lgtb
29/ Comunicat de premsa Toni Cruanyes
DATA: 28/04/2015
30/ el 9 FM
TEMA: Entrevista en el programa l’Hora de la veritat de Jordi Molet
DATA: 29/04/2015
31/ ElSingular.cat
TEMA: Indignació dels col·lectius gais per la sentència europea que els prohibeix donar sang
DATA: 30/04/2015
32/ Cadena SER
TEMA: Nous convenis internacionals per poder ser famílies adoptives
DATA: 30/04/2015
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33/ el 9TV
TEMA: Trobada de famílies LG a Vic,
DATA: 05/05/2015
24/ Revista COLORS
TEMA: Entrevista Katy Pallàs, presidenta
DATA: 08/05/2015
35/ ELSingular.cat
TEMA: “ Lesbianes. El doble de mares”
DATA: 11/05/2015
36/ Radio Monumental a Costa Rica
TEMA: Día Internacional de la Familia
DATA: 15/05/2015
37/ Teletica.com / Estilos de vida
TEMA: Día Internacional de la Familia
DATA: 15/05/2015
38/ chroy.com diari
TEMA: Diversitat familiar
DATA: 16/05/2015
39/ La Sexta notícies
TEMA: Dia de les famílies. Dia internacional contra l’homofòbia
DATA: 17/05/2015
40/ Punt Avui, L’illa de Robinson
TEMA: Diversitat familiar, taula rodona
DATA: 20 /05/2015
41/ Revista Mia n. 1494
TEMA: Reportatge Noves famíliesDATA: 26/05/2015
42/ Anunci del 012
TEMA: Llei contra l’homofòbia
DATA: juny/2015
43/ El Periódico de Catalunya
TEMA: Gais i lesbianes reclamen actualitzar el
model familiar
DATA: 31/05/2015
44/ El Periódico de Catalunya
TEMA: PRIDE
DATA: 27/05/2015
45/ Els Matins de TV3
TEMA: Gestació Subrogada
DATA: 06/07/2015
35

46/ ElPeriodico de Catalunya
TEMA: Gestació Subrogada
DATA: 07/07/2015
47/ Catalunya Ràdio
TEMA: 10 anys de matrimoni igualitari
DATA: 20/07/2015
48/ Diari de Tarragona
TEMA: Matrimoni igualitari
DATA: 28/07/2015
49/ Rac 1
TEMA: Gestació Subrogada
DATA: agost 2015
50/ Diari ARA
TEMA: Educar en la diversitat familiar
DATA: 22/08/2015
51/ TV Canal Terres de l’Ebre notícies
TEMA: família
DATA: 24/08/2015
53/ Green party in Geneva, SUÏSSA
TEMA: diversitat familiar
DATA: 15/09/2015
54/ GaylesTV
TEMA: Bullying homofòbic
DATA: 14/09/2015
55/RAC1
TEMA: 1r any Llei Homofòbia
56/Televisió de Badalona, Olla de grills
TEMA: 1r any Llei Homofòbia
DATA: 19/10/2015
57/Lliure i iguals a XipTV
TEMA: Diversitat familiar
58/Te doy mi palabra, a Onda Cero,
TEMA: Diversitat familiar
DATA: 28/11/2015
59/ Programa Els Dies Clau, TVCatalunya
TEMA: El dia en què Rock Hudson va fer pública ls seva homosexualitat I la seva malaltia
60/Trencadís de 8TV
TEMA: Gestació subrogada
DATA: 17/12/2015

FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LESBIANES I GAIS

37

Amb al col·laboració de:

Amb el suport de:

FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LESBIANES I GAIS

