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FLG, Associació de Famílies LGTBI 
La junta directiva vol agrair sincerament la seva aportació 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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Un any més, tanquem un cicle en la vida de 

la nostra entitat, que no para de créixer en 

membres i en projectes. Com bé es pot 

veure en aquesta memòria, les famílies 

LGBTI van incrementant la seva visibilitat en 

els àmbits que més ens afecten en relació 

als nostres infants i als centres educatius en 

els que passen gran part del seu temps. 

Hem continuat amb aquells projectes que 

han provat ser molt apreciats per les 

famílies sòcies i n'hem engegat de nous 

perquè han anat sorgint noves necessitats.  

 

El projecte Construïm Famílies, de 

divulgació i experiència que la nostra entitat 

pot aportar a totes aquelles persones que 

s’estan plantejant formar la seva pròpia 

família, ha esdevingut un projecte clau per 

a les noves famílies i ha tingut una acollida 

excepcional entre les persones que 

s’atansen a la nostra entitat per primera 

vegada.  

També les noves propostes de grups 

d’interès com el babyFLG ens demostra a 

cada pas que les famílies no paren 

d’augmentar i això ens agrada força. 

No deixeu de fer un repàs a aquesta 

memòria perquè representa l’enorme 

feinada que totes les persones voluntàries 

que li dediquen el seu temps a aquesta 

entitat han aconseguit al llarg de l'any 2016, 

us impressionarà tant com a mi 

personalment m’impressiona cada any, i 

així els ho agraïm un any rere un altre. 

 

 

Katy Pallàs Picó PRESIDENTA 
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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) neix el 2001 gràcies a un grup de parelles 
lesbianes i gais que va veure la necessitat de trobar-se per parlar de la pròpia realitat, 
tot plantejant els seus problemes i 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. 

2. Objectius  

TROBAR ESPAIS on els infants puguin veure i compartir els propis 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. 

 

 IGUALTAT CONVIVÈNCIA FORMACIÓ 

Treballar per la plena 
igualtat i equiparació de 
drets quant a reproducció 
assistida per a parelles 
lesbianes. 
 
Treballar per la plena 
igualtat de les famílies. 

 

Organitzar trobades 
lúdiques i informatives 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. 

Formar professionals de la 
docència en el camp de la 
diversitat familiar, afectiva 
i de gènere. 
 
Treballar perquè el 
material educatiu inclogui 
les nostres famílies. 
 
Participar en fòrums, 
congressos i xerrades, etc., 
per donar a conèixer la 
nostra realitat social i 
familiar. 

3. Organigrama 

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. 
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JUNTA DIRECTIVA 

 

     

 

 

4 Comissions de voluntariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

            

 

 

Enguany, a petició de diverses famílies sòcies, s’ha creat el grup BabyFLG, que proporciona 

acompanyament i convivència a aquelles famílies que tenen criatures de 0 a 3 anys i que 

per tant se senten amb unes necessitats diferents i en un moment vital específic. Cal donar 

resposta i acolliment a aquestes famílies de nova creació. 

 

 

PRESIDÈNCIA / VICEPRESIDÈNCIA / TRESORERIA / SECRETARIA  

Lúdica 

Comunicació 

Educació 

Assessoraments 

Secretaria tècnica 
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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. 

La NELFA o és una federació d’associacions europees de famílies LGTB, de la qual 

l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG) forma part com a sòcia fundadora i com a 

membre de la seva junta directiva.  

La primera presidenta d’aquesta entitat i durant els primers cinc anys de la seva existència 

va se l’actual presidenta de la FLG, Katy Pallàs. El representant actual de l’FLG al board 

(junta directiva) de la NELFA és Jordi Anton, que actua com a vocal.  

Amb seu a Brussel·les, neix l’1 de maig de 2009 gràcies a diverses associacions de famílies 

LGTB europees. La formen, al moment present, 24 associacions i representa a 16 països 
europeus i milers de famílies LGTBI arreu d’Europa. 
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5. Sòcies/s 

L’FLG actualment compta amb 440 persones associades, de les quals 336 són dones i 104 
homes. Al llarg dels anys des del naixement de l’FLG hi ha passat més de sis-centes 
persones, sense comptar les seves criatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOT I NO HAVER DADES OFICIALS, CREIX EL NOMBRE DE 

FAMÍLIES HOMOPARENTALS A CATALUNYA I AUGMENTA 

TAMBÉ EL DE FAMÍLIES QUE TRIEN FLG. ENGUANY HEM 

ACONSEGUIT 111 SOCIS NOUS! 50 FAMÍLIES NOVES. 

DADES DE 2016 

DONES

336

440

SÒCIES/S

HOMES

104

ANY

2016

Unes 
600

CRIATURES

+ de 200 
famílies

111 SOCIS 
NOUS / 50 

famílies 
noves

DES DE 
2001, 
615 

SÒCIES/S
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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: 130 
consultes de gener a desembre 2016. 

En cap cas, l’FLG s’ocupa de fer cap tràmit ni fer cap gestió, sinó que es tracta d’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.  

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 

Per a 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 

Per a 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. Rebem fins i tot peticions des de països estrangers. 
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A més d’aquests assessoraments personals, hem organitzat un cicle de xerrades per formar 

família, dins del qual s’assessora en grup les persones soles o parelles LGTBI que volen 

formar família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Reproducció 
assistida

12Gestació 
subrogada

32
Altres temes 

(transsexualitat, 
homofòbia, etc.)

24Acolliment 
i adopcions

3
persones 

amb fills de 
relació hetero 

anterior

5
Parelles de 
nacionalitat 

mixta

143 peticions 

personalitzades 

+ CICLE DE XERRADES 

CONSTRUÏM FAMÍLIES 

D’ASSESORAMENT 
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7. Serveis per a les famílies sòcies. 2a Campanya de contes a l’escola 

Enguany s’ha dut a terme la 2a 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.  

 

 

 

Evolució de les comandes per any: 2010-2016. 

 

El mes de setembre de 2016 s’ha dut a terme la 2a 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. 

S’han fet diferents lots segons edats: 

- Escola Bressol i P3 P4 i P5  
- 1r, 2n de Primària 
- 3r  i 4t de Primària 
- 5è i 6è de Primària 
- Secundària Obligatòria 

 

50 comandes

53famílies

42 escoles

llibres

2011

• 18

2012

• 7

2013

• 13

2014

• 14

2015

• 41

2016

+53
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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 3 famílies han sol·licitat aquest servei. 

- Escola Gravi de Barcelona, Primària  
- Escola Ramon Fuster, de Bellaterra (Vallès Occidental) 
- Escola Bages, de Manresa (Bages) 

9. Construïm Famílies -------------------------------------------------------NOU! 

Enguany s’han programa un cicle de xerrades que tenen lloc els divendres a les 18h-20h al 
cafè del Museu Marítim de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

a. Com ser mare/s gràcies a les tècniques de reproducció assistida (TRA).  

Divendres, 2 de setembre; assistents: 30 dones. Continguts: presentació de l'FLG - 

introducció a les tècniques de reproducció assistida. 

importància que la 
dona/parella se senti 
ben tractada i 
respectada en la 
vessant personal,  
mèdica, sexual i 
social.  

no som infèrtils ni 
tenim problemes per 
gestar, per tant, que 
no se'ns apliquin els 
protocols habituals  

necessitat de sortir 
totalment de l'armari 
en el moment que es 
tira endavant el 
procés de ser mare.  

La importància 
d'escollir bé la clínica 
de reproducció 
assistida 

«mare» és un rol i no 
depèn ni qui aporta 
l'òvul, qui gesta o qui 
alleta.  

necessitat d'explicar 
sempre de forma 
natural i oberta als 
fills/es com han 
vingut al món i a la 
seva família. 

apoderar les dones 
lesbianes en el seu 
camí cap a La 
maternitat 

aspectes legals: cal 
estar casades o no, 
tractaments a la SS. 

El «donant» no és un 
«pare»  

 



FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGTBI 

b. Dos papes/Un papa sol, Com ho fem? Gestació subrogada 

Celebrada el dia  7 octubre al Museu Marítim, i hi assisteixen 8 persones. 

 

 

 

 

 

 

c. Fills de cor, Com ho fem? Adopció i acolliment 

Celebrada el 4 de novembre de 2016 al Museu Marítim, amb gran nombre de 
participants. 

 

de la   

la gestació 
subrogada: el 
procés de gestació 
des dels inicis fins al  
naixement 

La subrogació als 
Estats Units i la 
seguretat legal per a 
la família 

la gestació 
subrogada, 
implicacions legals i 
cost 

dubtes i temors de les 
persones assistents sobre el 
procés d’adopció 

L’adopció de germans com a cas 
de necessitats especials 

les llistes d’espera i les 
adopcions nacionals i 
internacionals 

dubtes i temors de les persones 
assistents sobre el procés 
d’acollida 

Imatge de la sessió sobre reproducció assistida en dones lesbianes. 
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C. ACTIVITATS  

C. 1. LÚDIQUES 

10. Sopar anual de mares i pares 

20/01/16 En el sopar anual de pares i mares de l’FLG hi han assistit 13 famílies, amb 31 
adults, al Restaurant Divinus de Barcelona. És un moment de trobada distès sense criatures. 

11. Matinal de la NELFA a la Ciutadella 

12 i 13 de març: Enguany hem auspiciat l’assemblea de la NELFA a Barcelona. S’ha celebrat 

a l’espai de la Biblioteca Francesca Bonnemaison, cedit per la Diputació de Barcelona. Les 

famílies de l’FLG i les europees s’han trobat després al parc de la Ciutadella. En total 33 

famílies, un centenar de persones. S’han organitzat, a més de l’assemblea (vegeu p. 31), 

jocs per les criatures i un pícnic. 

 

12. BabyFLG: nou grup i convivència 

Algunes famílies amb menors de 0 a 3 anys van demanar de fer un grup on fer sortides amb 

criatures molt menudes i un punt de trobada per a manifestar les seves pròpies inquietuds 

dins de l’FLG, adaptades a l’edat i destinades també a resoldre aquelles qüestions que els 

preocupen. Finalment han fet TRES sortides enguany, i se n’esperen moltes més. 

 

13.Sortida Grup PapaGais 

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. La majoria de famílies han estat creades mitjançant els processos d’adopció 
(nacional o internacional), i per gestació subrogada. Les sortides de PapaGais, no obstant, 
estan obertes també a les sòcies de l’FLG. Hi ha assistit 15 famílies amb les seves criatures. 
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14. 29 de Maig- Festa 15è Aniversari FLG al Palau Robert 

El 29 de maig de 2016 hem celebrat al Palau Robert de 
Barcelona, la festa del 15è aniversari de l’FLG. En el marc 
d’aquesta celebració escoltem les paraules de la nostra 
presidenta, Katy Pallàs, la de les filles i fills de la nostra 
entitat mostrant la seva diversitat familiar; les paraules 
del Conseller de Salut, Hble. Sr. Toni Comín; les paraules 
de la Directora General d’Igualtat, Sra. Mireia Mata; i de 
la regidora de feminismes i LGTBI, Sra. Laura Pérez.  

Hi assisteixen famílies sòcies, representants de les entitats, amigues i amics que volen 
celebrar amb l’FLG aquests 15 anys de trajectòria, i diputades i diputats de tots els partits 
polítics. Hem comptat també amb l’ajut de les voluntàries i voluntaris del PRIDE, a més a 
més de l’actuació desinteressada de Gais Men Barcelona Chorus. 

L’acte dels 15 anys representa la demostració de la força que té la visibilitat de les famílies 
LGTBI a l’hora de fer-se presents en tots els àmbits de la societat catalana, treballant i 
aconseguint grans canvis legals i socials a favor de la diversitat familiar al nostre país.  

  

D’esq. a dreta, Katy Pallàs, presidenta de l’FLG; la regidora de 

feminismes i LGTBI, Sra. Laura Pérez; la Directora General d’Igualtat, 

Sra. Mireia Mata i el Conseller de Salut, Hble. Sr. Toni Comín. 
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Festa 15 anys al Palau Robert. Agraïm al Palau Robert la cessió d’aquest espai. 
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15.1es COLÒNIES LGTBI DE L’FLG a la Closa  

 

 

 

 

Estiu 2016        
les primeres amb 
caràcter familiar 

LGTBI  

 

  

 

12 nens i nenes 
de 6 a 12 anys 

 

  

1es Colònies 
Famílies LGTBI 
a Castellar de 

n’Hug  

Un projecte 
PIONER a 
Catalunya 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 



 

15 

Les 1es colònies de famíliesLGTBI ha estat un projecte pioner al nostre territori i molt 

desitjat per les famílies LGTBI durant molts anys. Sols aquest any ha estat possible engegar-

lo per a satisfacció de totes i tots. Els nostres infants van passar cinc dies a Castellar de 

n’Hug amb monitoratge expert en plena natura i entorn prepirinenc fantàstic per fer caliu 

i compartir experiències.  

L'objectiu d'aquest nou projecte era proporcionar als infants un entorn totalment segur on 

poder SER en llibertat, donat que passen tot l’any amb un entorn que invisibilitza el seu 

model familiar, la seva identitat o l’orientació de la seva família. Un entorn on poder parlar, 

compartir i apoderar-se en llibertat i combinant-ho amb activitats de lleure i d'aventura. La 

combinació no pot ser millor com oferta per a les famílies. És per això que la valoració tant 

per part de les famílies com dels infants va ser excel·lent i treballarem en el futur perquè 

aquest projecte es consolidi i creixi amb els anys com oferta inclusiva d’unes colònies 

d’estiu diferents i amb caràcter lgbti.  

16.10a i 11a Trobada de famílies adoptives  

Enguany el 12 de juny s’ha visitat Gelida en un grup de 10 famílies amb les seves criatures 

a passar el dia. S’acostuma a fer una sortida i en acabat de dinar, un breu col·loqui, en 

aquest cas ha estat: 

- “Realitat adoptiva amb les famílies que esperen i la realitat de les famílies ja 

constituïdes.” 

El 20 de novembre les famílies adoptives i acollidores es troben a Sant Celoni, a passar el 

dia, i debatre sobre els punts que van quedar pendents en la sortida anterior. Hi van assistir 

8 famílies  amb les seves criatures. 
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17.Cap de setmana de Castanyada 

29-30/11 Celebració de la Castanyada en família al càmping Vilanova Park de Vilanova i la 
Geltrú. Amb una assistència de 220 persones el cap de setmana, en total hem sumat 70 
persones més que l’any 2015. És una jornada que es basa en tres eixos:  

 

CONVIVÈNCIA LÚDICA FORMACIÓ* 

220 persones;  
50 famílies 

 

10 voluntaris 

Taller PREADOLESCENTS 
Com actuar davant una 

situació de bullying 
 

87 criatures  
de 0 a 14 anys 

 

Tallers infantils per als 
més petits de 3 a 13 

anys 

Espai de formació per a 
MARES I PARES 
Espai Baby FLG i 

apoderament 
 

 

(*Vegeu el punt 20 de l’apartat Formació) 

 

 

18.Dinar de Nadal 

18/12/2016. Dinar de Nadal a Can Parpers, a la Roca del Vallès. Hi assisteixen 200 persones, 

57 famílies, amb més de setanta criatures de famílies homoparentals. Enguany ha estat una 

de les sortides familiars més multitudinàries destinada a la convivència i a la visibilitat, però 

també per fer balanç de les activitats i fites de la nostra entitat amb les famílies. 
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C. 2. ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

19. II Jornada de Formació a Barcelona: Som Família LGTB, fem família 

FLG! 
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Aquesta jornada ha estat destinada a Famílies de l'FLG, amb fills o sense; famílies LGTB no 
sòcies, amb fills o sense; col·lectiu LGTB, en especial joves que volen fer família; 
professionals docents d'escoles de primària i instituts; educadors socials; agents socials.  

S’han inscrit 47 persones adultes (pares gais, mares lesbianes, algun mestre) i hi ha assistit 

28 criatures, a qui també hem fet algunes dinàmiques grupals, molt senzilles, a més de jocs. 

Objectius assolits (segons enquesta de satisfacció i observació) 

- Sensibilitzar i apoderar les famílies i donar-los eines per a mostrar i visibilitzar el seu 
model familiar. 

- Mostrar a les famílies i a la societat com ens empara la llei 
- Informar i guiar les famílies LGTB i els joves LGTB en la formació de família  
- Treballar la relació pares/mares- fills per saber respondre les seves preguntes. 
- Formar els mestres i professors per conèixer la realitat de la diversitat familiar de la 

seva aula i donar-los les eines. 
- Saber reivindicar el desplegament i el compliment de la llei contra l'homofòbia per 

part de les institucions. 

 

Programa de la jornada 

9.00 h Acreditacions i acolliment infants 9.30 h Benvinguda 

09.45 h Participació “Com aportem el nostre gra de sorra a l’FLG? 

10.45 h Pausa-cafè 

11.00 h Família i escola “PEER, Programa Educatiu Escoles Rainbow”. Vicent Borràs, Reyes 
Varella i testimonis de l’escola S Felip Neri / Colònies FLG per Sara Figueras. 

12.00 h Apoderament familiar (I) “Estratègies per explicar la família LGTBI. A l’escola, a la 
família, als infants”. Dinàmiques a càrrec de Katy Pallàs. 

13.30 h Dinar en família 

15.00 h Apoderament familiar (II) Posada en comú resultats de la dinàmica I. 

16.00 h Taller “Dinàmiques familiars per encarar els reptes educatius” (1,5 h). Enruta’t 

16.00 h Taula rodona Ted Talk Andrew Salomon (20’*) al voltant de la construcció de la 
identitat en l’adversitat. Modera: M. Mota 

 

20. II Jornada de Formació a Vilanova i la Geltrú (en Castanyada) 

 

a) TALLERS 1: Com apoderem els nostres infants a l'escola  
Són moltes hores les que les criatures passen a l’escola. Com a pares i com a mares els hem 

de donar les estratègies i eines perquè entenguin i expliquin a l’aula el seu model familiar. 

Prenem consciència 

• Importància de la VISIBILITAT. / • Informar els infants adequadament./ • Atendre al que 
ens diuen els nostres infants del que experimenten a l’escola. /• La família s’ha d’implicar 
a l’escola. /• La família ha de proporcionar als infants un entorn segur fora de l’escola amb 
altres famílies com la seva. /• Parlar amb naturalitat a casa de l’orientació afectiva de les 
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seves mares i pares, de la diversitat familiar. / • Aprofitar les ocasions per verbalitzar el seu 
model de família. 

 
Què demanem a l’escola? 

• Documentació correctament elaborada (nom del pare/mare/tutor/tutora). /• Interès en 
incloure la diversitat familiar. / • Que revisin dels textos i imatges que fan servir a l’aula. 
Han de ser inclusius i han de mostrar diferents models afectius i d’expressió de gènere. / • 
Que tinguin un protocol contra el bullying que inclogui de forma específica l’homofòbia. 
 

b) TALLER BABY FLG 2: Què esperar dels propers anys? Famílies LGBTI, en 
què són diferents  

Quan arriba una criatura a la família arriben també els reptes. És una aventura que cal anar 

experimentant: com els expliquem que tenen dues mares o dos pares? Com els expliquem 

la seva arribada? Els nostres rols, com ens els plantegem? Cada dia hem de donar 

explicacions arreu del nostre model de família, com ho encarem i com li demostrem que 

ho fem al fill/a? 

Prenem consciència 

• Importància de la VISIBILITAT. / • La família s’ha d’implicar en com l’entorn la percep. / • 
La família ha de proporcionar als infants un entorn segur fora de l’escola amb altres famílies 
com la seva. Això proporciona als infants les eines necessàries per argumentar i valorar el 
seu model familiar. / • Parlar amb naturalitat a casa de l’orientació afectivo-sexual de les 
seves mares i pares, de la diversitat familiar, del seu origen. / • Aprofitar les ocasions per 
verbalitzar el seu model de família davant l’infant. / • No és feina d’un dia, és un treball 
constant i canviant, amb nous reptes a cada nova etapa. 

En què som diferents? 

• Aportem un rol de convivència més igualitari. / • Els nostres infants tenen més empatia i 
respecte vers la diferència, millors en valors. / • Ens impliquem més en tots els respectes 
que tenen a veure amb els nostres infants. 
 

c) TALLERS 3: En què ajuda a les famílies una entitat com FLG: eines, 
programes i xarxa  

Ens els darrers anys FLG centra la seva activitat i els seus esforços en tres eixos: convivència, 

visibilitat i educació.  Volem garantir formació, discurs i un entorn segur i acollidor per a les 

famílies.  

Què ens aporta formar part d’una entitat com la FLG? 

• Entenem la importància de la VISIBILITAT. / • Els infants deixen de veure el seu model 
familiar com únic i rar. / • Tant les famílies com els infants guanyen un discurs que els fa 
sentir més fortes. / • La família troba molt de suport en el grup. / • L’associació proporciona 
als infants i les famílies un entorn segur amb altres famílies com la seva. / • Les formacions 
ens ajuden a entendre millor la diversitat familiar i afectiva. / • Projectes, sortides, 
convivència, materials didàctics, activisme polític, visibilitat, suport i un llarg etcètera. 
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C.3. ACCIONS REIVINDICATIVES I CELEBRACIONS 

21.Compareixença Comissió Igualtat Parlament- Vicent Borràs, Reyes 

El 3 de maig Vicent Borràs i Reyes Varella, de la comissió d’Educació de l’FLG, juntament 

amb Anna Regàs i Olga Sánchez, directora i mestra, respectivament de l’Escola Sant Felip 

Neri, presenten davant la Comissió d’Igualtat el Programa PEER per a escoles Rainbow amb 

una presentactó que porta per títol Famílies LGTBI, transformant l’escola. Denuncien la 

situació real de les persones lgtbi a les escoles i demanen més recursos a les 

administracions per tal que les escoles puguin entendre, atendre i solventar aquestes 

situacions. 

22.PRIDE: “Persones Trans, tan comunes com diverses” 

Enguany Pride Barcelona 2016 s'ha dut a terme entre el 28 de juny i el 9 de juliol i els actes 

centrals s'han organitzat els dies 8 i 9 de juliol al nou emplaçament del Moll de la Fusta. 

Allà s'ha ubicat el village d'entitats, on FLG tenia un estand per informar sobre les famílies 

lgtbi. El tema del Pride Barcelona 2016 ha sigut la transsexualitat. 

Com cada any, FLG ha participat al Pride Barcelona com a associació membre en les tasques 

d’organització i de dotació de contingut. En aquest sentit, FLG ha programat dues activitats 

concretes de contingut informatiu, formatiu i reivindicatiu: 

 Un cicle audiovisual de dos dies amb la projecció de quatre documentals als cinemes 

Mèliés: HomoBabyBoom, Familias X igual, Right2Love y TransFamily. I un col·loqui 

on s'han visibilitzat les famílies LGTBI. 

 Una xerrada formativa a la Casa Golferichs sobre la importància d'educar en 

diversitat afectivo-sexual i de gènere i la necessitat de crear escoles segures en 

l'àmbit lgtbi. Hem comptat amb la participació d'entitats implicades com AMPGIL, 

Chrysallis i Enruta’t.  

A més, com cada any, FLG també ha organitzat i gestionat l’espai Pride Kids, adreçat als 

nens i nenes que participen al Pride. En aquest espai, la canalla ha pogut gaudir d’un taller 

de bombolles de sabó, una màster class d'urban dance i zumba, una gimcana esportiva, 

diversos tallers de manualitats rainbow, un pintacares i la clàssica batalla d'aigua. 

A més, FLG ha participat a la desfilada de Pride amb pancarta i un trenet infantil que ha 

permès visibilitzar l’orgull de les famílies lgtbi. 
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D. FLG I EL COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ 

23.    Curs Ajuntament de Tàrrega  

L’Ajuntament de Tàrrega i el Grup d’Ensenyants Urgell-Segarra organitzen el juliol la 
primera part del curs titulat Subjectivitats dissidents o no normatives. Com entendre-les i 
atendre-les. Aquest curs s’adreça als docents i als equips directius dels centres de primària 
i secundària així com a professionals dels camps social, sanitari, policial... interessats a 
formar-se sobre la igualtat de tracte del col·lectiu LGTBI. El mes de novembre es fa una 
segona part d’aquest curs.  

En ambdues parts hi intervenen Vicent Borràs i Katy Pallàs, com a professors convidats per 
l’Ajuntament. 

24.Ponència a Ciudad Real, Universidad de Castilla–La Mancha 

27/04/2016 Amb el títol Familias LGTB Transformando la escuela, Vicent Borràs fa una 

conferència com a professor convidat a la Facultat d’Educació de la Universitat de Castilla-

La Mancha, a Ciudad Real, en la qual tracta la vinculació família-escola i explica el programa 

PEER i com les famílies LGTBI estan transformant l’escola.  

25.Accions educatives: xerrades sobre diversitat afectivo-sexual 

A petició de les escoles Proa del barri de Sants de Barcelona comença un cicle de xerrades 

que inclou els grups dels joves de l’ESO i del Batxillerat. La xerrada tracta sobre diversitat 

afectiva-sexual i es demana a causa de la detecció d’assetjament en la seva escola. 

Beneficiaris: aproximadament 100 alumnes. 

26.Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER) 

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. Hem estat FINALISTES DEL 
PREMIO CONSTANZA ALARCÓN A LA INNOVACIÓN 
2015  que convoca la Fundación Salud y 
Comunidad. 

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. 
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 E. EL COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL COL·LECTIU LGTB 

27.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 un centre de recursos 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.  

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.  

28.FLG al Consell Municipal LGTB de Barcelona 

Durant tot el curs 2016, i seguint la tasca d’altres anys, l’FLG ha seguit participant 
activament, dins del consell Municipal LGTBI de Barcelona. Enguany hi ha hagut dos punts 
importants sobre la taula: 

 d’una banda, la creació del nou centre de recursos LGTBI per la ciutat de Barcelona, 
amb futura seu al carrer de Borrell, amb un projecte encara molt endarrerit però 
amb la voluntat explícita de totes les entitats que tiri endavant;  

 i d’altra banda, el nou Pla per la diversitat sexual i de gènere que en endavant 
substituirà al pla 2010-2015, que aquest any quedava exhaurit, i que contindrà els 
anys de 2016 fins a 2020. Aquest és el principal instrument d’actuació de 
l’ajuntament per a promoure la perspectiva de gènere, la identitat de gènere i les 
diferències en el desenvolupament sexual. Es tracta, evidentment, d’un pla 
transversal. 

29.FLG al Consell Nacional LGTB de Barcelona 

Enguany la primera reunió de juliol del Consell Nacional LGTBI celebrat a Barcelona, presidit 

per la consellera Bassa, ha estat enfocat a la proposta de decret dels nou Consell Nacional 

LGTBI, del qual es presenta esborrany i per poder fer aportacions des de les entitats 

presents i representades.  

El mes d’octubre s’estudien les aportacions exposades i es presenta un estudi per a la 

implementació de la llei 11/2014. Igualment es presenta un calendari de treball per al 

proper any 2017. 
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30.I Jornada sobre la Llei contra la LGTBfòbia. Com t’afecta? 

La presidenta Katy Pallàs participa en aquesta jornada, enfocada com a participativa, en 

forma de taula rodona, parlant sobre el bullying a les escoles dins del bloc Discriminacions. 

Modera Maria Giralt.  

Organitza Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Al 

Centre Cívic Urgell. 

31.Dia Internacional contra la LGTBfòbia 

En el dia contra l’homofòbia Katy Pallàs és convidada a l’acte central que se celebra a la 

sala de plens de l’ajuntament de Manresa, per parlar de la nostra entitat i de la diversitat 

afectiva sexual.  

Enguany també col·laborem activament en el dia a Tarragona, en tots els actes públics i 

oficials, a més de presentar discurs en l’ajuntament de Tarragona, representats pel soci 

Alfons Volpini. 

32.FLG I la NELFA  

12-12/03/2016 Meeting delboard de la NLFA a Barcelona, Espai Francesca Bonnemaison, 
per cortesia de la Diputació de Barcelona.  

La NELFA Treballa amb la finalitat de conscienciar sobre la situació de les famílies LGTBI; 
per tal d’encoratjar iniciatives privades i projectes que tinguin les famílies LGTBI com a eix; 
treballa amb les institucions europees i els estats membres i altres socis governamentals i 
civils per assolir els seus objectius.  

En forma part les entitats que segueixen: Formen part de la NELFA les entitats europees 
que segueixen: Association des Parents et Futurs Parents Gays et Lesbiens (França); FLG 
(Espanya); Famiglie Arcobaleno (Itàlia); FAmOs – Familien Andersrum Österreich (Àustria); 
Foundation for Rainbow Families (Hongria); GALEHI – Asociación de lesbianas y gays con 
hijos e hijas (Espanya);  GALESH – Asociación de familias homoparentales  (Espanya); GLEN 
– Gay + Lesbian Equality Network  (Irlanda); Homoparentalités ASBL (Bèlgica); ILGA Portugal 
(Portugal), Les Enfants de l’Arc en ciel  (França); Rainbow Families LLH–Oslo  (Noruega); 
LSVD – Lesben- und Schwulenverband in Deutschland  (Alemanya); Marriage Equality  
(Irlanda); Meer Dan Gewenst  (Països Baixos); OLKE – Omofolofiliki kai Lesviaki  (Grècia); 
Rainbow Families Brighton UK  (Regne Unit); Dachverband Regenbogenfamilien  (Suïssa); 
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter  
(Suècia); Sateenkaariperheet – Regnbågsfamiljer (Finlàndia). 

En aquesta trobada se celebraran dues coses: 

- Board Meeting: només amb els membres del board i per tractar qüestions internes 

del funcionament i finançament. 
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- Assemblea general: en la qual s’espera que participin el màxim de socis de la NELFA 

per tal de definir estratègies de funcionament intern i extern, i defensa de drets de 

famílies LGTB. 

33. Second European Rainbow Cities Conference 

 

Dins de la conferència, Reyes Varella, sòcia FLg i que pertany a la Comissió d’Educació, 

presenta el Taller Projectes educatius contra el bullying LGTBIfòbic. 

34.El nou protocol de reproducció assistida humana 

L’Estat espanyol va iniciar la  regulació de la reproducció humana assistida (RHA) amb la 
Llei 35/1988, de 22 de novembre, sobre tècniques de reproducció humana assistida, que 
s’ha anat actualitzant d’acord als avenços científics i clínics. En aquell moment TOTES les 
dones tenien accés a les TRHA, també si eren dones solteres (encara haurien de passar 
disset anys per tenir matrimoni igualitari, les dones lesbianes amagaven la seva condició a 
l'hora d'accedir a aquestes tècniques).  

Actualment, la llei vigent és la Llei 14/2006, de 26 de maig, que regula l’aplicació de les 
tècniques d’RHA.  Aquesta norma té com a objecte regular l’aplicació de les tècniques de 
reproducció humana assistida i que formen part de la cartera de serveis del Sistema 
Nacional de Salut i estan regulades pel Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre. L’Ordre 
SSI/2065/2014, de 31 d’octubre, que modifica, entre d’altres, l’Annex III de l’esmentat 
Decret, estableix a l’apartat 5.3.8 els tractaments de reproducció humana quan hi hagi un 
diagnòstic d’esterilitat o una indicació clínica establerta i detalla de tots els tractaments 
d’RHA amb gàmetes pròpies de la parella i els dels tractaments d’RHA amb gàmetes 
donades.  

A tota aquesta legislació que aquí esmentem no es fa cap menció a la reproducció assistida 
per dones lesbianes i s'ofereix tot un seguit de tècniques sempre comptant que la dona té 
dificultats per quedar embarassada, bé sigui per “problemes de salut” per part de la dona 
o per part de l'home. Tota la regulació va adreçada a regular aquest servei per a parelles 
heterosexuals. 

Aquest protocol està alineat amb Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i 
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs on reconeix:  El desenvolupament 
de la sexualitat i la capacitat de procreació estan directament vinculats a la dignitat de la 
persona i al lliure desenvolupament de la personalitat i són objecte de protecció a través de 
diferents drets fonamentals, senyaladament, d'aquells que garanteixen la integritat física i 
moral i la intimitat personal i familiar. La decisió de tenir fills i quan tenir-los constitueix un 
dels assumptes més íntims i personals que les persones afronten al llarg de les seves vides, 
que integra un àmbit essencial de l'autodeterminació individual. Els poders públics estan 
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obligats a no interferir en aquest tipus de decisions, però, també, han d'establir les 
condicions perquè s'adoptin de forma lliure i responsable, posant a l'abast dels qui ho 
precisin serveis d'atenció sanitària, assessorament o informació. 

Aquesta normativa que sembla incloure a totes les ciutadanes i ciutadans va quedar en 
paper mullat durant molts anys en els que les dones soles o lesbianes no podien accedir a 
les TRHA dintre de la Seguretat Social i se’ls negava el dret a tenir serveis d'atenció 
sanitària, assessorament o informació. 

D’acord amb aquesta normativa, a Catalunya, l’any 2011, el Departament de Salut va 
aprovar el Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat en el que quedaven excloses les 
dones lesbianes de forma explícita a raó de no tenir parella masculina, condició 
indispensable per tenir-ne accés, entre d'altres entrebancs. 

Al 2014, i gràcies a la lluita i constància de les entitats lgtbi més rellevants de Catalunya i 
entre elles l’FLG, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, 
que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i 
l’eradicació de l’homofòbia, la bifòfia i la transfòbia.  

En el seu articulat es comandava a les institucions aturar la flagrant discriminació que les 
dones lesbianes a Catalunya estaven patint. L’FLG, juntament amb Ca la Dona, vam engegar 
una campanya per exigir el compliment de la llei en aquest sentit. Mitjançant la Resolució 
1069/X del Parlament de Catalunya, sobre el sistema públic de salut, el 19 de juny de 2015 
s’insta el Departament de Salut a garantir que no s’aplicarà la restricció de l’accés als 
tractaments de reproducció assistida a les dones amb parella femenina o sense parella, 
essent com és un servei bàsic de la sanitat pública.  

D’acord amb el mandat del Parlament, el Departament de Salut fa una reordenació de la 
cartera de serveis de la RHA i actualitza el Protocol de l’any 2011 que permet l’accés a les 
tècniques de RHA a totes les dones, independentment de si tenen parella i de si aquesta és 
masculina o femenina. Per altra banda, també s’incorporen elements de millora de 
l’accessibilitat territorial a les tècniques de RHA, proposant que algunes d’elles es puguin 
realitzar en els hospitals de referència territorials de la població, però no en tots els que es 
podria fer.  

Continua havent una gran mancança d'informació i el Departament de Salut no està fent 
tot el que caldria. Les llistes d'espera segueixen sent un tant opaques i l'FLG continua rebent 
queixes sobre el compliment del protocol.  

Seguirem treballant per visibilitzar aquesta problemàtica i falta de compliment de la 
legislació i protocol vigent a Catalunya. 

35.Denúncies i reivindicacions 

IRPF    

Durant el 2016 hem seguit rebent denúncies de parelles que o bé no han pogut cobrar la 
prestació per mare treballadora (100 euros mensuals per fill durant els tres primers anys 
de vida de l'infant) que la família pot desgravar-se del IRPF en mensualitats o tot d'una 
(1.200 euros). Un cop més, la legislació és heteronormativa i oblida que hi ha famílies que 
tenen dues, això és dues mares treballadores o una treballadora i una altra a l’atur. Aquí 
ens trobem en un buit legal perquè no se’ns té en compte i podem i hem de reclamar 



 

27 

aquesta prestació per dones i per treballadores. Ja hem guanyat el primer cas que vam 
denunciar i la família va poder recuperar els diners que els corresponien. Ara mateix tenim 
un segon cas en mans de l’advocada. Des de l’FLG instem les famílies que estiguin en un 
cas semblant que denunciïn o que es posin en contacte amb nosaltres per resoldre la 
situació. 

Registre Civil 

Seguim rebent denúncies de famílies que tenen problemes a l’hora de registrar el nadó a 
l’oficina del Registre Civil de la zona a la que pertanyen. En nuclis urbans grans, com ara 
Barcelona, no solen haver-hi queixes. Però en entorns més rurals continuen havent 
discriminacions sobretot per desconeixement de la legalitat vigent al respecte de les 
parelles lgbti i per part del funcionari/a de l’oficina. Des de l’FLG hem denunciat aquesta 
situació davant l'Oficina d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya però continuem tenint 
casos. És urgent la formació curosa al cos de funcionaris per totes aquestes qüestions que 
per minoritàries acaben invisibilitzant el nostre col·lectiu i ens fan la vida una mica més 
difícil. 

Panflet homòfob HazteOir 

L’enviament massiu per part dels col·lectius HazteOir.org i CitizenGo de més de 16.000 
cartes/fullets a col·legis i institucions de secundària advertint de la implementació del que 
ells anomenen “lleis d’adoctrinament sexual” ha estat un cop per la nostra entitat que es 
desviu per assegurar escoles inclusives i respectuoses envers la diversitat afectiva i sexual 
de TOTES  les persones. 

El contingut d’aquest fullet és contrari als grans esforços que, des de les entitats, 
l’Administració, els sindicats i la majoria de partits polítics s’estan fent per frenar la 
violència de gènere, les discriminacions i els atacs homòfobs que són el resultat d’una falta 
d’informació veraç i empatia vers aquelles persones que per raons diverses són diferents. 
Cal dir que, gràcies a les legislacions a les quals el mateix fullet fa referència, HazteOir 
incorre en un delicte d’odi en vulnerar un dret fonamental de les persones. 

Les famílies LGTBI volem reivindicar una vegada més el dret dels nostres filles i fills a que el 

seu model familiar sigui present en l’entorn educatiu; el seu dret a que l’orientació sexual 

de les seves mares i dels seus pares no s’amagui, s’obviï ni es tracti com una cosa negativa, 

perquè no ho és; el seu dret a no ser discriminats per la seva expressió de gènere o per ser 

transgènere; el dret a l’educació igualitària en valors i drets, en definitiva, una educació 

solidària, lliure i inclusiva de la diversitat en tots els àmbits (ètnica, religiosa, ideològica, 

afectiva-sexual, de gènere, etc.). Les famílies LGTBI exigim el compliment de la Llei 11/14, i 

en concret del seu article 12.  Les persones LGTBI ens hem guanyat a pols aquest respecte 

i no permetrem ni un pas enrere en el compliment de la legislació vigent. Per això hem 

exigit a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament que es pronunciïn 

públicament en contra d’aquesta agressió als drets humans de les persones LGTBI i que 

d’una vegada es preguin mesures serioses en l’aplicació de l’article 12 de la Llei 11/14 

contra LGTBIfòbia. Malauradament, la resposta del Departament d'Ensenyament va arribar 

malament i tard, el Síndic de Greuges no va respondre i la fiscalia, malgrat si hi havia indicis 

de delicte d'odi, va respondre que no estava dintre de la seva competència donat que 

aquestes entitats estaven registrades a Madrid. Molt trist tot plegat perquè veiem 

minvades les nostres expectatives de veure un canvi real i efectiu per la societat catalana. 
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F. GESTIÓ ECONÒMICA: INGRESSOS I DESPESES 

36.Font d’ingressos 2016 

En ingressos es comptabilitzen donacions, quotes de socis i marxandatge; i subvencions de 

les administracions públiques, i ingressos d’activitats FLG. 

 

Aportacions 25.470,84 €  

Aportacions socis (quotes afiliats)  21.790,00 € 

Devolucions -2.680,00 € 

Donacions 4.100,00 € 

Royalties  25.96 € 

Venda de llibres, contes, marxandatge 1.034,90€ 

Facturació xerrades i projeccions  470,00 € 

Pride  729,98 € 

Subvencions atorgades i cobrades 31.749,49 € 

Activitats 24.298,10€ €  

TOTAL INGRESSOS 2016 81.518,43 €  
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37.Les despeses 2016 

Generals (webs, trasters, etc.) 5.796,30 € 

Infraestructura (sous i salaris) 23.592,99 € 

Diversos (quotes, despesa voluntaris) 10.007,75 € 

Despeses totes les activitats 25.222, 52 € 

Impostos i taxes 1.364,50 € 

TOTAL DESPESES 65.984,06 € 
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 G. COMUNICACIÓ: XARXES SOCIAL I FEED-BACK 

38.FLG a les xarxes socials 

FLG destina una part dels seus esforços a estar present a les xarxes socials per tal: Twitter, 
Facebook, Instagram, Vimeo, Youtube, etc. Facebook és la xarxa de més seguiment i 
activitat.  

Aquestes són les dades: 
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Facebook

+715 
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2016

10.38
1
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Facebook
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Instragram

2.732
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Twitter
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39.Feed back i valoracions de sòcies/s per projecte 

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 8,250 

 Valora de l'1 al 10 la II Jornada de Formació  8.43 

 Valora de l'1 al 10 la trobada de famílies adoptants 7.2 

 Valora de l'1 al 10 la Castanyada i Formació al càmping Vilanova Park 8.5 

 Valora de l'1 al 10 el dinar de Nadal 7.76  

 Valora de l'1 al 10 la 1a Campanya de contes a l'escola 9 

 Valora de l'1 al 10 les activitats reivindicatives de l'FLG 8.65 

 Penses que estàs ben informada sobre de les activitats, projectes, 
formacions i reivindicacions de l'FLG? 89.5% 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%). 

40.Butlletí setmanal i noves seccions 

El butlletí de l’FLG és un dels eixos de la comunicació amb les famílies, amb les entitat, i 
amb les administracions, a raó del qual l’activitat i la tasca de l’entitat queda reflectida i és 
del domini públic.  

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 725 persones de Catalunya, 
Espanya i part d’Europa. 

Periodicitat: setmanal (cada dijous, sovint dimarts també). És una eina que permet 
mantenir el canal obert amb les persones que estan interessades en l’FLG. 

 

  Periodicitat

•Setmanal

•Cada dijous

•UN TOTAL DE 78 
NEWSLETTER 
ENVIADES EL 
2016

Destinataris

•Sòcies i socis

•Amistats

•Entitats LGTB

•Administracions

•Altres persones 
interessades

•Espònsors

Informacions

•Info sòcies/s

•Convocatòries

•Convenis 
empreses

•Novetats

•Família i lleure
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 H. FLG ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

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 compleixin. 

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 2016 i que podreu trobar a la nostra web.  

H.1  A TELEVISIÓ 

Diversitat en curt, dins del curt “Júpiter i Mart”, de la Carla Subirana. 

Dos adolescents fills de l’FLG han intervingut en el curt “Júpiter i Mart”, un curt sobre 

diversitat afectiva sexual encomanats per l'Ajuntament de Barcelona.  

També hi ha participat la Katy Pallàs i la seva dona, com a parella de mares lesbianes. 

https://www.youtube.com/watch?v=DAheli9nFRU 
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/06/15/lajuntament-impulsa-diversitat-en-curt-un-
projecte-educatiu-en-favor-de-la-varietat-afectiva/ 

https://ca-es.facebook.com/FLGfamiliasLGTB/posts/10153502787433786 
 

La gent normal, de TV3 

El nostre soci i assessor Luís Zapata participa al programa conduït per l’Agnès Marquès, 

sobre el canvi en l’orientació sexual i com ho viu un mateix i la família. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DAheli9nFRU
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/06/15/lajuntament-impulsa-diversitat-en-curt-un-projecte-educatiu-en-favor-de-la-varietat-afectiva/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/06/15/lajuntament-impulsa-diversitat-en-curt-un-projecte-educatiu-en-favor-de-la-varietat-afectiva/
https://ca-es.facebook.com/FLGfamiliasLGTB/posts/10153502787433786
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Al programa Convénzeme, amb Mercedes Milà 

Per a la productora Mediaset, en el capítol 1, Vicent Borràs ens recomana una lectura i ens 

parla de paternitat homoparental. 

Entrevista en el Pride per a TV1 

En motiu del PRIDE, les sòcies Tonny Fernàndez i Mercè Molgosa expliquen a Televisió 

espanyola la seva realitat familiar amb l’adopció de la seva filla. 

GaylesTV: 15 anys de l’FLG i IDEM TV:15 anys de l’FLG 

IDEM TV va cobrir els 15 anys de l’FLG al Palau Robert i en va fer difusió de les entrevistes i 

l’acte. 

 

 

Els matins de TV3: nou protocol sobre reproducció assistida 

Katy Pallàs explica als Matins  de Televisió de Catalunya com afecta aquest nou protocol a 

les dones soles o parelles de lesbianes i què significa respecte de l’anterior. 

 

H.2 INTERVENCIONS A LA RÀDIO 

Al programa Estat de Gràcia, de Catalunya Ràdio i A La Tribu, de Catalunya Ràdio 

Què hem aconseguit en els primers 15 anys? Què manca encara? La Katy Pallàs a La Tribu 

de Catalunya Ràdio explica què han significat aquests quinze anys de trajectòria. 

El primer cafè, a Ràdio Arenys de Mar 

El soci Enric Castelló parla sobre l’adopció en parelles homosexuals i explica la realitat de 

la seva experiència personal. 

A Ràdio Sabadell 

Ràdio Sabadell ens entrevista per tal de donar a conèixer la nostra entitat, des de la seva 

fundació, fins als objectius, tot el que cal saber sobre Famílies LGTBI. 

El món a RAC1, a Rac 1 

La Katy Pallàs hi parla sobre ensenyament i LGTBI, amb els companys Gerard Coll-Planes i 

Isábena Opiso.  



FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGTBI 

 

 

  



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGTBI 

 

Amb al col·laboració de: 

 

 
 
 
Amb el suport de: 

 

 
 
 

    
 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LESBIANES I GAIS 
Avinguda Marquès de l’Argentera, 22 8003 Barcelona 
 

 


