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Els quatre membres de l'equip tenim un llarg recorregut en l'activisme LGTBI en 
diferents àmbits i entitats, formem part d’FLG Famílies LGTBI des de fa anys i hem 
treballat com a Junta de l’associació des de l’any 2012. 

L’esperit d’aquest equip és obrir l’associació a totes les famílies i crear un espai de 
participació i enfortiment familiar on tots els socis i sòcies que tinguin ganes 
d’implicar-se i de fer coses puguin participar activament i dir la seva. 

Els nostres principis són la lluita contra la LGTBIfòbia i, en especial, contra la 
discriminació i el bullying a les escoles i instituts, la defensa pels drets de les nostres 
famílies i dels nostres fills i filles en tots els àmbits (educatiu, jurídic, domèstic i 
familiar, social i econòmic, de la salut...), la defensa de la maternitat lesbiana i la 
paternitat gai independentment de com s’hagi format cada família, així com dels drets 
reproductius de lesbianes i gais, el recolzament i defensa de les famílies trans (tant de 
pares i mares trans com de menors trans) i, en definitiva, la lluita per una societat 
respectuosa, igualitària i diversa. 

Els nostres objectius de feina a mig termini són bàsicament tres: 

1) l’aplicació i extensió del Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER), amb formació i 
creació de materials educatius per combatre la LGTBIfòbia i fomentar el respecte a la 
diversitat familiar i la diversitat afectiva-sexual i d’identitat de gènere;  

2) l’organització d'un gran Pride de Famílies Rainbow a Barcelona (objectiu pel 2019) 
que doni visibilitat internacional a les nostres famílies i reivindiqui de manera 
contundent els drets de les nostres famílies i dels nostres infants;  

3) la realització d’un documental que doni la paraula a les nostres filles i fills, fent-los 
partícips de la nostra lluita i reivindicant el seu paper dintre de l’activisme LGTBI. 

I els objectius a curt termini són: 

1) Continuar donant cobertura a les nostres famílies sòcies com hem fet fins ara, amb 
els projectes que ja tenim en marxa (Contes a l’escola i Contacontes), xerrades 
informatives Construïm famílies, activitats i sortides lúdiques i d’enfortiment familiar 
(Castanyada, dinar de Nadal, matinals, trobades familiars...), colònies FLG per a infants 
i adolescents, i ampliació de la cartera d’empreses que ofereixen serveis preferencials 
o descomptes a les nostres famílies sòcies (Institut de Reproducció CEFER, Clínica 
Sagrada Família...). 

2) -mantenir la participació d’FLG Famílies LGTBI en les diferents xarxes locals, 
nacionals, estatals i europees que treballen pels drets del col·lectiu LGTBI i, en 
especial, de les famílies LGTBI (Consell Municipal LGTBI, Consell Nacional LGTBI, 
Plataforma LGTBICat, NELFA...). 



3) Seguir donant suport i enfortint els diferents grups de famílies que s’han creat sota 
el paraigües d’FLG (Papagais, BabyFLG, Famílies Adoptants i Acollidores...) amb 
l¡objectiu que totes les famílies trobin el seu lloc dins de l’associació i que FLG pugui 
arribar a tot el territori en forma de delegacions (a Terres de l’Ebre, a la Catalunya 
Central, al Baix Llobregat...). 

4) Continuar treballant activament amb les diferents comissions de feina (lúdica, 
comunicació, relacions empresarials, educació...), que estan obertes a tothom i que 
són les que fan possible tirar endavant tota aquesta feina. 

 

Breu currículum dels membres de l’equip: 

Katy Pallàs  

Forma part de l'activisme de famílies LGTBI des de l’any 2009. Ha estat presidenta de la 
Xarxa Europea d’Associacions de Famílies LGTBI (NELFA). Ha representat a l’FLG en el 
Consell Nacional LGTBI i el Consell Municipal LGTBI. Ha representat les famílies LGTBI 
al capdavant de la plataforma per la Llei 11/2014. Ha estat la presidenta de la 
Plataforma LGTBI.cat i la presidenta d’FLG Famílies LGTBI des de 2012.  

És llicenciada en Filologia anglo-germànica. Té 25 anys d’experiència docent i en 
l’actualitat treballa a l’IES Can Peixauet, a Santa Coloma de Gramenet. Forma part de 
l’equip del Programa Educatiu Escoles Rainbow de FLG, fa formació i desenvolupa 
material didàctic per aquest programa. 

És formadora de professorat i elabora materials educatius. Els seus materials didàctics 
han estat publicats per diferents revistes professionals. És autora de la col·lecció Les 
Contalles d'Alba (ONADA Ed.), històries infantils amb contingut LGBTI per a infants. 

Està casada amb l’Imma Lluesma i tenen un fill de 10 anys. 

 

Vicent Borràs 

Des de l’any 2008 participa en l’FLG. Ha format part de la junta com a vocal primer des 
de 2010 fins a 2012, i després com a vicepresident des de l’any 2012 fins a l’actualitat. 
Ha representat a l’FLG en el grup de Treball de famílies de l’Ajuntament de Barcelona, 
en el grup de treball del Centre de Recursos i també en la Plataforma LGTBIcat.  

És professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
des de l’any 1991, especialitzat en Sociologia del Gènere i el Treball. Forma part de 
l’equip Educatiu Escoles Rainbow de l’FLG. Fa formació i tallers en escoles i instituts de 
secundària sobre la diversitat afectiva-sexual i familiar. 

Està casat amb el Jordi Antón i són pares del Joan, que té 8 anys. 

 

Montse Mota 

Activista LGTBI i sòcia d’FLG des de l'any 2008. Ha format part de la junta com a 
membre de la comissió lúdica des de 2010 fins a 2012 i com a secretària des de 2012 



fins a l'actualitat. Ha estat coordinadora del voluntariat i ha representat a l’FLG dins de 
UNAF (Unión de Asociaciones Familiares) des de 2012 fins a 2016. 

És la representant d’FLG a Pride Barcelona i ha organitzat i coordinat el Pride Kids des 
de l’any 2012. 

Llicenciada amb grau en Filologia espanyola l’any 1996, va treballar com a professora 
de Llengua i Lingüística a la Universitat Autònoma de Barcelona de 1996 a 2002. Des 
de 2002 treballa com a editora en una empresa privada de serveis editorials. 

Està casada amb la Mar Sevillano des de 2005 i té dues filles, de 3 i de 10 anys. 

 
 

Manel Coll 
Des de l'any 2008 és soci de l’FLG i des de l'any 2015 forma part de la junta com a 
tresorer. 
És administratiu-comptable. Va cursar estudis de Formació Professional II grau i 
diversos cursos d’administració d’empreses i de comptabilitat a ESADE. Des de l’any 
2000 treballa com a comptable en una empresa privada. 

Està casat amb el Carlos Osma i tenen dues filles, de 7 i 12 anys. 

 


