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Paraules de la presidenta
Un any més, FLG
tanca l’any amb la
satisfacció d’haver
augmentat la seva
massa social de
forma considerable
i, per tant, de
contribuir d’aquesta
manera a donar resposta a una
necessitat incontestable: l’acolliment i
l’apoderament de les famílies LGTBI,
que, amb es seus infants, obren un espai
creixent a la societat que farà del nostre
entorn un lloc més segur i just.
El 2017 ha estat un any sobretot marcat
per la gran aposta que ha estat
l’educació, amb la trobada celebrada el
2-4 de juny a Sant Carles de la Ràpita,
amb el lema “El repte d’educar en la
igualtat”. A l’FLG creiem fermament que
l’educació és l’únic camí que permet una
revolució social per a la diversitat i la
inclusió, i així ho hem fet saber arreu
amb la proposta de conferències i taules
rodones avalades per experts nacionals
i internacionals que trobareu en aquesta
memòria. A més, sentim l’orgull de
poder impulsar el Projecte Educatiu
Escoles Rainbow, un projecte pioner a
l’escola Turó Blau de Barcelona, la
primera escola pública LGTBIfriendly.

Hem pogut publicar també una de les
guies que més falta feia per ajudar
aquelles famílies LGTBI que veuen els
seus drets vulnerats o que busquen
noves maneres de formar una família
amb totes les de la llei. És la Guia de
mares i pares LGTBI, un recurs necessari, didàctic i sobretot pràctic, que
respon als dubtes més elementals de les
persones que es plantegen formar la
seva família, tant emocionals com
legals, i que se suma al servei d’assessorament personal que venim oferint
des de ja fa anys, així com al cicle de
xerrades Construïm Famílies, que per
segon any consecutiu ha estat un èxit
indiscutible d’assistència.
Ho trobareu tot en una nova web que
enguany inaugurem amb la idea de ser
cada dia més transparents i arribar al
màxim de persones possible, que vol
informar des de la vocació de servei de
l’entitat i ser una targeta de presentació
per a totes les persones que cerquen un
espai de respecte i de formació, una
manera de sentir-se representada i de
participar dels reptes del col·lectiu que
passen, sens dubte, per l’aventura de
formar una família LGTBI, diversa i
singular com ho és cada una de les
nostres.
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 al registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya el 2 d’abril de 2003, amb el núm. 27437.

2. La nostra missió
SOM ENTITAT DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA
•

Promoure la normalització de les famílies lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i
intersexuals, en tots els àmbits de la societat, i treballar per la igualtat plena en
drets i obligacions de les famílies i els seus infants.

•

Crear un espai segur on donar acollida, informació, formació, apoderament i
suport mutu a totes les persones que l’integren.

•

Proporcionar els nostres infants espais de llibertat i eines que els facin coneixedors
de la seva realitat familiar com a valor de dignitat.

•

Crear materials de difusió i informació sobre famílies LGTBI pels centres educatius
i d’altres que també els puguin fer servir, que mostren dels forts valors i conviccions
de les famílies LGTBI envers la criança dels infants aportem a la societat.

•

Fer formació a docents d’educació formal i no formal sobre temes de gènere i
diversitat.

•

Assessorar persones LGTBI que comencin un procés de formació de família, per
adopció, acolliment, reproducció assistida o gestació subrogada o que hagin tingut
infants en relacions heterosexuals anteriors.

•

Fomentar la igualtat entre dones i homes, reivindicant la capacitat reproductora
de les dones lesbianes i dels homes gais, així com de les dones i homes trans, i la
seva absoluta validesa per exercir els rols de mare o pare, independentment del seu
gènere, orientació sexual o expressió de gènere.

•

Reivindicar la superació dels rols de gènere de la presentació binaria de la família i
posar en valor l’aportació que les famílies LGTBI fem a la societat què trenquem
amb aquesta equació i com a motor de canvi social cap a una comunitat més
igualitària, més solidària, més respectuosa i més lliure.
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IGUALTAT

CONVIVÈNCIA

FORMACIÓ

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

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 per la plena
igualtat de les famílies
LGTBI.

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, 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 LGTBI, i les diferents assessories.
JUNTA DIRECTIVA

PRESIDÈNCIA / VICEPRESIDÈNCIA / TRESORERIA / SECRETARIA
4 Comissions de voluntariat
Lúdica

Educació

Assessoraments

Comunicació

V
O
L
U
N
T
A
R
I
A
T

Secretaria tècnica
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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.

BabyFLG acompanya famílies amb criatures de 0 a 3 anys i que se senten amb necessitats
diferents i en un moment vital específic.

4. Relacions amb entitats LGTBI estatals i internacionals
L’FLG és membre de la Xarxa Estatal d’Associacions de Famílies LGTB, Associació
Internacional FDS-Familias por la Diversidad Sexual i Plataforma LGTBI.cat. I en el pla
internacional, de:
ILGA-International LGTB Associations, organització mundial formada per més de 1.100
membres de 110 països que des de 1978 lluiten pel dret de la comunitat LGTBI.

NELFA-Network of European LGTB Families Association.
Federació d’associacions europees de famílies LGTBI, de la qual l’Associació de Famílies
LGTBI (FLG) forma part com a sòcia fundadora i membre de la seva junta directiva (vegeu
NELFA a Barcelona, a l’espai de Famílies LGTBI). 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, 25 associacions i representa a 15 països europeus i milers de famílies LGTBI arreu
d’Europa.
La primera presidenta d’aquesta entitat va ser Katy Pallàs i els representants actuals de
l’FLG al board de la NELFA són Jordi Anton i Eleni Maravelia.
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5. Sòcies/s
L’FLG actualment compta amb 448 persones associades, de les quals 344 són dones i 104
homes. Al llarg dels anys des del naixement de l’FLG hi ha passat més de set-centes
persones, sense comptar les seves criatures.

EL NOMBRE DE FAMÍLIES HOMOPARENTALS
A CATALUNYA I AUGMENTA TAMBÉ EL DE
FAMÍLIES QUE TRIEN FLG. ENGUANY HEM
ACONSEGUIT 95 SOCIS NOUS! 53 FAMÍLIES
NOVES.
DADES DE 2017

448

DONES

SÒCIES/S

344

HOMES

ANY

104

2017

+ de 200
famílies

Unes
600
CRIATURES

95 SOCIS
NOUS
53 famílies
noves

DES DE
2001,
726
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 LGTBI. 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: 108
consultes de gener a desembre 2017.
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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33
Gestació
subrogada

11
33

Acolliment i
adopcions

Altres temes (legals
sobretot, etc.)

22
5

Parelles de
nacionalitat mixta

Reproducció
assistida

persones
amb fills de
relació hetero
anterior

3

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.

108 peticions
personalitzades

+ CICLE DE XERRADES
CONSTRUÏM FAMÍLIES
D’ASSESORAMENT
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7. Serveis per a les famílies sòcies: 3a Campanya de Contes a
l’Escola
Enguany s’ha dut a terme la 3a 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.

47

comandes

40

escoles

40

famílies

llibres

52
criatures

Evolució de les comandes per any: 2011-2017.

2011

2012

2013

2014

2015

•18

•7

•13

•14

•41

2016

2017

53

47

El mes de setembre de 2017 s’ha dut a terme la 3a 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
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8. Serveis per a les famílies sòcies: el Conta-contes
Les famílies sòcies que així ho demanen poden gaudir d’una actuació gratuïta de contacontes sobre la diversitat familiar a càrrec de la companyia Fes-t’ho com vulguis a l’escola
dels seus infants: Tots nosaltres. Hi ha tres blocs amb conta-contes diferents també dividits
en tres franges d’edat.
Enguany 5 famílies han sol·licitat aquest servei, a 5 escoles, en sessió doble.
Escola Consol Farré, d’Amposta; a primària
CEIP Quatre Vents, de Manlleu; a primària.
Escola Riera, de Ribes; a primària.
Escola Poblenou, de Barcelona, a primària.
Escola Garbí-Pere Verges, de Badalona; a primària

9. Construïm Famílies
El 2017 el cicle Construïm Famílies s’ha consolidat, de manera que oferim mensualment
entre dues i tres xerrades en dijous i dissabte per parlar sobre temes que afecten les
famílies LGTBI.

Enguany hi ha assistit un total de 215 persones.
- Reproducció Assistida amb la Dra. Jové de la Clínica CEFER, 27/01/2017.
- Volem ser pares, la gestació subrogada (ANUL·LADA): 09/02/2017.
- Adopció i Acolliment: 17/02/2017. Nou!
- Parlem del protocol de Reproducció Humana Assistida: 24/02/2017.
- Sessió de Benvinguda, què és FLG i en què t'ajuda: 04/03/2017. Nou!
- Sessió amb la Clínica Sagrada Família i la inseminació natural. Dr. J. Herrero: 17/03/2017.
- Volem ser pares, la gestació subrogada. 23/03/2017. Assistents: 6 persones
- Aspectes legals de les Famílies LGTBI, amb J. Juncosa, Jurif Advocats. 31/03/2017. Nou!
- Sessió de Benvinguda: què és FLG i en què et pot assessorar. 11/05/2017.
- Volem ser pares, la gestació subrogada: 18/05/2017.
- Lactància induïda en dones lesbianes no gestants (ANUL·LADA): 27/05/2017
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- La Inseminació Natural. Dr. Herrero de la Clínica Sagrada Família (dins del cicle de xerrades
a Sant Carles de la Ràpita.): 03/06/2017.
- Embarassades, i ara què? 16/09/2017.
- Sessió de Benvinguda (ANUL·LADA) 21/09/2017.
- L'acolliment, amb Luca T. Barone, pare d’acollida i assessor d’FLG; David Roman,
educador, membre de l’Observatori Drets dels Infants, i Montserrat Martín, presidenta de
la Fundació Infància i Família. 05/10/2017. Nou!
- Reproducció Assistida (ANUL·LADA).18/11/2017.
- La Inseminació Natural i el Mètode Ropa amb la Clínica Sagrada Família i Dr. Herrero:
02/12/2017.

Xerrada sobre acolliment (dalt) i sobre acollida i informació de l’FLG (baix).

CONSTRUÏM FAMÍLIES ÉS UN PROJECTE DE 2016
EL 2017 AMB MOLT ÈXIT.
ÉS UN DELS SERVEIS MÉS BEN VALORATS I HA
AJUDAT UN GRAN NOMBRE DE PERSONES, PER
LA QUAL COSA CONSTATEM QUE HI HAVIA UNA
DEMANDA.
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C. ACTIVITATS
C. 1. LÚDIQUES

10. Sopar anual de mares i pares
17/02/2017. En el sopar anual de pares i mares de l’FLG hi han assistit 17 famílies, amb 30
adults, al restaurant Casa Jaime de Barcelona. És un moment de trobada distès sense
criatures.

11. BabyFLG: nova generació de famílies joves LGTBI
Algunes famílies amb menors de 0 a 3 s’organitzen per fer sortides amb criatures molt
menudes. Necessiten 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. Han fet tres sortides enguany, i se n’esperen moltes més en endavant, ja que
és un grup consolidat d’unes quaranta persones.

•
•
•

Sortida al Gymboree, el 28 de febrer.
Sortida al pantà de Vallvidrera, el 26 de març.
Pícnic al Parc Nou del Prat de Llobregat, el 17 de setembre.

12. Sortida Grup PapaGais a Sant Fruitós de Bages
PapaGais va néixer 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. El 28 de maig van
anar a Sant Fruitós de Bages un total de 20 famílies amb les seves criatures, i el Regió 7 se’n
va fer ressò.
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13. Sortides culturals: Cosmocaixa i Badalona
El 13 de març hem estat a Cosmocaixa amb un grup de famílies, a gaudir d’un dia de ciència.
El dia 13 de maig, coincidint amb les festes de Badalona i aprofitant la celebració del dia de
les famílies, FLG es van trobar al parc de Ca l’Arnús de la ciutat. Hi van assistir 15 persones
amb les seves criatures.

14. 11a i 12 Trobada de Famílies Adoptants i Acollidores
Com cada any, i des de fa ja 12 edicions, les famílies acollidores i adoptants es troben en
dues dates i fan debats sobre la seva situació familiar. El debat d’enguany a Arenys de Mar:
✓ Noves vies per a esdevenir pares (adopció internacional, acolliment...)
✓ Hi ha drets humans en joc i esdeveniments que afecten les nostres famílies. Amb
quins valors eduquem i convivim.
✓ Escoles rainbow segures per als nostres infants.

15. Grup de Famílies de Terres de l’Ebre a Ulldecona
El grup de Terres de l’Ebre ha obert camí en la xarxa de comarques, una tasca
que interessa molt per a la visibilització de les famílies LGTBI en el món
rural/comarcal. A Ulldecona s’han fet dues trobades aquest any, i hi
assisteixen unes deu famílies. La xarxa rural de famílies LGTBI és una de les
qüestions pendents del moviment LGTBI.

16. 2es Colònies a la Closa, a Castellar de n’Hug
Les 2es colònies de famíliesLGTBI ha estat un projecte pioner al nostre territori i molt
desitjat per les famílies LGTBI. L’objectiu d'aquest projecte és oferir 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.
Vegeu la web de les colònies: https://familieslg.wixsite.com/coloniesll2017
El monitoratge que ha tingut cura dels infants durant les colònies ha rebut formació, amb
el següent títol: “La revolta de gènere i les sexualitats no normatives”, taller de formació
sobre diversitat sexual afectiva i de gènere per a professionals de l’atenció a la comunitat.
Amb aquesta formació FLG s’assegura que els seus infants viuen en un entorn divers,
respectuós amb el seu model familiar.
Enguany hi han assistit 14 criatures, i esperem que els propers anys en seran molts més.
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17. Cap de setmana de Castanyada a Vilanova i la Geltrú
04-05/11 Celebració de la Castanyada en família al càmping Vilanova Park de Vilanova i la
Geltrú. Amb una assistència de 360 persones el cap de setmana, que són 179 persones
adultes i 151 infants de 0 a 12 anys. És una jornada que es basa en tres eixos:

CONVIVÈNCIA
360 persones;
50 famílies

151 criatures
de 0 a 12 anys

LÚDICA

FORMACIÓ*

10 voluntaris
+ 6 monitors contractats

Fira de projectes de FLG

Tallers panellets
Som Art titelles
Baby FLG Conta contes
Sala jocs 0-3 anys
Infants + 6 Bàdminton
Festa disfresses
Gimcana
Baby FLG panera dels tresors
Taller de xapes

Taller: Pors i Reptes de les
famílies en vers l’escoles del
nostres filles/fills
Xerrada plenària: FLG una
entitat per totes les famílies

18. Dinar de Nadal de l’FLG
17/12/2017. Dinar de Nadal a Can Farell, a Santa Eulàlia de Ronçana. Hi assisteixen 101
persones, 61 adults, amb més de 40 criatures. Els infants han fet cagar el tió i hem fet una
festa familiar que ja és tradició a les nostra entitat.
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C. 2. ACTIVITATS DE FORMACIÓ

19. Trobada de famílies LGTBI Catalunya 2017 a Sant Carles de la
Ràpita: “El repte d’educar en la igualtat” NOU!
LA TROBADA EN DADES
Del 2 al 4 de juny 2017
ASSISTÈNCIA

✓ 96 famílies
✓ 176 adults
✓ 136 criatures
PONENTS

✓ 16 ponents
VOLUNTARIAT

✓ 16 persones
COST ACTIVITAT

Ingressos:
Despeses:

19.258,00 €
24.939,82 €
-5.681,82 €

A la premsa
-

-

-

Redacció Societat: La Ràpita, punt de trobada de les famílies LGTBI. Avui, 3 de juny
de 2017
REDACCIÓ. La Ràpita acull del 2 al 4 de juny la IV Trobada de Catalunya de Famílies
LGTBI. Mesebre.cat: http://www.mesebre.cat/noticies/4754_la-rapita-acull-del-2-al4-juny-iv-trobada-catalunya-families-lgtbi.php 2 de juny, 2017.
Les famílies LGTBI demanen que l’orientació sexual dels pares i mares no sigui tabú
a l’escola. La Ciutat. http://laciutat.cat/les-families-lgtbi-demanen-que-lorientaciosexual-dels-pares-i-mares-no-sigui-tabu-a-lescola 4 de juny 2017/
http://www.directe.cat/acn/755451/les-families-lgtbi-demanen-que-l-orientaciosexual-dels-pares-i-mares-no-sigui-tabu-a-l-es
MORENO, Gustau. Organitzen una trobada de famílies LGTBI a la Ràpita. Marfanta.
http://marfanta.com/noticia/Organitzen_una_trobada_de_families_lGTBI_a_la_Rap
ita/9262
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DIVENDRES, 2 DE JUNY
18:30 h Cercavila de Benvinguda Gegants i Capgrossos d'Amposta
19:00 h Sessió Inaugural Plaça Lluís Companys: Brindis, Mannequin Challenge i espectacle de
màgia
20:30 h SOPAR (Hotel La Ràpita)
21:30 h Animació de l’hotel convivència, tertúlia...

DISSABTE, 3 DE JUNY
8:00 h ESMORZAR (Hotel La Ràpita)
9:30 h Monitoratge recull infants al Maset. Adolescents (+12 anys) a la recepció.
9:45 h Ponència I. Iniciatives educatives amb i sense suport institucional i la seva efectivitat (Sala
Actes El Maset)/Iniciativas educativas con y sin apoyo institucional y su efectividad, amb E. Barnes
(Educate & Celebrate), Mirta Lojo (Xarxa d'Escoles per la Igualtat, Aj. BCN) i V. Borràs (PEER)
10:00 h BabyFLG sobre rodes, passejada amb cotxets per la vila de les mares i pares amb menors
de 3 anys que no poden estar amb el monitoratge ni a les ponències.
11:15 h PAUSA 30’
11:45 h Taula Rodona: Dificultats i reptes a les aules (Sala Actes El Maset)/ Dificultades y retos en
las aules. Amb Elly Barnes (Educate & Celebrate), Olga Sánchez (Sant Felip Neri), Teresa Margalef
(Escola Consol Ferré), Maria Domingo (Xarxa de Municipis LGTBI), Joaquin Álvarez (Inst. Rivas
Vaciamadrid), Eloi Biosca (autor "Per la corda fluixa")
13:30 h DINAR (Hotel La Ràpita)
15.15 h Monitoratge recull infants al Maset. Adolescents (+12 anys) a la recepció.
15:30 h Tallers simultanis: SALA 1 Construïm famílies - Dr. Herrero de CSF. / SALA 2 Educació
afectivo-sexual - Natàlia Gabarró i Sílvia Vilanova. / SALA 3 Com actuar en cas d’assetjament
Lgtbifòbic - Manel Carbó Mosso d’Esquadra. / SALA ACTES Usualising & actualizing - Elly Barnes.
17.00 h Monitoratge retorna els infants i adolescents a la recepció. FOTO DE FAMÍLIA
17:30 h Activitat en família: anem amb golondrina pel Delta
20:30 h SOPAR (Hotel La Ràpita)
21:30 h Animació de l’hotel convivència, tertúlia...

DIUMENGE, 4 DE JUNY
8:00 h ESMORZAR (Hotel La Ràpita)
9:30 h Monitoratge recull infants al Maset. Adolescents (+12 anys) a la recepció.
9:45 h Ponència Reforçar el valor positiu de les famílies lgtbi cap a una societat mes igualitària.
(Sala Actes El Maset)/ Reforzar el valor positivo de las familias LGTBI hacia una sociedad más
igualitaria. Amb: Ignacio Pichardo, Núria Solsona Pairò, Clara Cortina
11:15 h PAUSA 30’
11:45 h Tallers simultanis (3 sales El Maset): SALA 1 Maria Casas: Apoderem les nostres
famílies./ SALA 2. Ioga (Mirko Ornielli). / SALA 3 LGTBI al territori: Pepa Nolla i Anna
Casamitjana d’AMPGIL, Ferran Tortajada d’LGTeBre. SALA ACTES. Estratègies d'acció de les
famílies lgtbi - Katy Pallàs i Vicent Borràs
13.00 h Monitoratge retorna els infants al Maset, a la sala d’actes.
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20.

Edició de la Guia de Mares i pares LGTBI NOU!

La guia de mares i pares LGTBI és una guia editada amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona el 2016 i segons edició el 2017 que dona resposta a dubtes i preocupacions de
les famílies LGTBI. El contingut de la guia és el que segueix:
Introducció de Jordi Petit
Capítol 1. Diversitat familiar
Capítol 2. Formació de famílies LGTBI
Capítol 3. Marc legal de les famílies LGTBI
Capítol 4. Els fills i les filles de les famílies LGTBI
Capítol 5. Reptes de futur
Capítol 6. Annexes

LA GRAN DIFERÈNCIA ESPECÍFICA QUE COMPORTEN LES
FAMÍLIES HOMOPARENTA
E ESDEVÉ
UNA FORMA DE VIDA O
ÍLIA LGT NO
PASSA DESAPERCEBUDA. ÉS UN REPTE QUALITATIVAMENT
DIFERENT RESPECTE DE
ONAL, QUE
EXIGEIX NOMÉS UNES HORES DE DEDICACIÓ DINS DE LA VIDA
DE CADASCÚ.
JORDI PETIT, ACTIVISTA LGTBI
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C.3. ACCIONS REIVINDICATIVES I CELEBRACIONS

21. Concentració en contra de l’extermini LGTBI a Txetxènia
El 18 d’abril de 2017, la Katy Pallàs fa una lectura del manifest de la Plataforma LGTBIcat
“Aturem l'extermini LGTBI a Txetxènia” a plaça Sant Jaume, a causa de les concentracions
promogudes per les informacions que ens arriben d’aquest país contra els drets de les
persones LGTBI i la vulneració flagrant dels drets humans.

22. Promoure una moció municipal a favor de les persones i
famílies LGTBI a Sant Fruitós de Bages
11 de maig de 2017, a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, David Clusellas, soci FLG i
funcionari d’aquest ajuntament, promou: “La moció, que s'ha aprovat per unanimitat,
promou la inclusió social de les persones i famílies LGTBI+ a Sant Fruitós de Bages. També
explicita que l'Ajuntament donarà suport a activitats de formació, que es penjarà la
bandera gai cada 17 de maig i cada 28 de juny i que es promourà l'eradicació de la LGTBI+fòbia al municipi.”

23. PRIDE: “Xiula falta a la LGTBIfòbia”
Celebració del dia de l’orgull el mes de juliol de 2017. Organitzem el Pride Kids al Moll de la
Fusta: inflables, llits elàstics, racó de contes de la diversitat i conta-contes, taller de
bombolles de sabó, múltiples esports en família, tallers de manualitats Rainbow i molt més!
A més, participem al Pride Parade per l’Orgull. Paral·lelament hem organitzat:
-

Cinefòrum “Visibilitat, una potent eina d’activisme”, a Espai Famílies, amb el
documental When we rise.
Una jornada per gaudir de l’esport i visibilitzar el col·lectiu LGBTI en el món esportiu
a l’Open Camp Barcelona, al mateix lloc on han competit els millors esportistes
olímpics del món. Entrada al Museu Olímpic, restauració i botigues especialitzades
a les mateixes instal·lacions on es van celebrar els mítics Jocs Olímpics del 92 fa 25
anys, gràcies a Acegal.
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D. FLG I EL COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ

24. “LGBTI Family Rights”, a Barcelona
En col·laboració amb Barcelona's Study Abroad and Internship Experts, vàrem realitzar per
a estudiants universitaris nord-americans un col·loqui sobre les semblances i diferències
del drets civils de les famílies LGTBI a Catalunya i als Estats Units.

25. FLG, amb Fundesplai
El 10 de febrer participem en el taller participatiu sobre la diversitat en el món de l’esplai a
la Fundació FUNDESPLAI, al Centre d’Esplai Pubilla Cases, Can Vidalet de l’Hospitalet de
Llobregat.
Hem participat en la trobada “Encoratja’t“, la proposta educativa per la igualtat de gènere
i la violència zero per als cursos 2017-2019 i que posa el focus en la necessitat d’educar
infants i joves en els valors de la cultura de la pau i la coeducació per avançar en pro d’unes
relacions més igualitàries i basades en el respecte a tothom i per una societat lliure de
discriminacions i de qualsevol forma de violència.
En el marc de la jornada, Vicent Borràs, vicepresident de FLG, va participar en la taula
rodona “Per què educar en i per la igualtat? Reptes i claus”, moderada per J.A. Ruiz, i que
va comptar també amb G. Altell, directora tècnica de la Fundació Surt; i M. Joanpere, del
CREA de la Universitat de Barcelona; Núria Solsona, experta en coeducació.
Més info.: http://esplai.fundesplai.org/uncategorized/un-movidic-per-encoratjar-se/.

26. Xerrada sobre Famílies LGTBI a Badalona
El 17 de febrer hem fet una xerrada informativa sobre col·lectiu LGTBI i presentació de
l'FLG. Una presentació de l’FLG a un grup d'estudiants d'un cicle formatiu sobre Integració
social.

27. “Diversitats afectives al món, tot allò què necessites saber”, a
l’EOI
Taula rodona moderada i presentada per la Katy Pallàs, a l’Escola Oficial d'Idiomes de
Barcelona Drassanes, sobre les diversitats d’identitats de gènere i sexuals en l’àmbit
educatiu. Inaugurada per la directora d’Igualtat, la Sra. Mireia Mata, de la Conselleria de
Treball, Afers socials i Família.
S’ha presentat la nostra associació i la feina de l’FLG a la comunitat estrangera de BCN, en
el marc de Barcelona International Community Day (organitzat per l'Ajuntament de BCN).
Junt amb tres entitats amigues (Acegal-Pride, Casal Lambda i Panteres Grogues), s'ha
mostrat la gran diversitat del col·lectiu LGTBI a la ciutat. Hi ha assistit unes 30 persones.
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28. Xerrades a les escoles
El 17 de maig, Dia internacional contra la LGTBIfòbia, xerrada orientada a famílies i mestres
de l'escola Marià Manent de Premià de Dalt.
Xerrada als alumnes de 1r ESO de l’Escola Proa de Barcelona, sobre diversitat sexual,
afectiva i familiar.

29. Jornada sobre diversitat d’identitats de gènere i sexuals a
l’àmbit educatiu
El col·lectiu Pandora, de recursos per la igualtat d’oportunitat i la no-discriminació de les
dones, va organitzar el 21 d’octubre una jornada per reflexionar i proposar noves visions
sobre l’abordatge de l’alumnat LGTBI i les seves necessitats i problemàtiques, compartint
bones pràctiques en relació amb la deconstrucció del gènere.
Katy Pallàs i Viçent Borràs van estar a càrrec de la taula rodona “Balanç i reptes de
l’aplicació del PEER a l’Escola de Sant Felip Neri”. La ponència va consistir en una proposta
per fer una valoració del Projecte Educatiu d’escola Rainbow (PEER). Es va analitzar el que
s’esperava del projecte i els reptes reals que s’han presentat un cop avaluada la prova pilot
a l’escola Sant Felip Neri.

30. PEER a l’escola Turó Blau de Barcelona NOU!
Per primera vegada una escola pública catalana aprova l’aplicació i la posa a la pràctica el
PEER, Projecte educatiu escoles Rainbow, una pla que té l’objectiu de convertir l’escola en
un espai completament LGTBI-friendly. El PEER és un projecte que s’implanta en dos anys,
que implica tot el personal de l’escola i tot l’alumnat, i que vol prevenir conductes i
situacions LGTBI fòbiques.

AJUDEM A CREAR EL CONTEXT NECESSARI A LES AULES I ELS
ENTORNS EDUCATIUS PER COMPRENDRE I CONÈIXER LA
DIVERSITAT AFECTIVA I LA IGUALTAT DE GÈNERE.
VOLEM ESCOLES SEGURES!
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E. EL COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL COL·LECTIU LGTB

31. FLG a la Plataforma LGTBI.cat
L’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 estat treballant sobre les propostes de com volem que sigui la relació de
la plataforma amb el nou centre de recursos LGTBI de Barcelona.

32. FLG al Consell Municipal LGTB de Barcelona
Durant tot el curs 2017 (25 de gener), i seguint la tasca d’altres anys, l’FLG ha seguit
participant activament, dins del consell Municipal LGTBI de Barcelona. Enguany hi ha hagut
un punt cabdal: la creació del nou centre de recursos LGTBI per la ciutat de Barcelona, amb
futura seu al carrer de Borrell, les obres del qual sembla que ja han començat.

33. FLG al Consell Nacional LGTBI
El Consell és un espai de participació ciutadana superior de la Generalitat de Catalunya que
treballa pels drets de les persones LGBTI. És un òrgan consultiu de les administracions
catalanes que incideixen en aquest àmbit, sense perjudici de les funcions i les competències
d’altres òrgans o ens que la legislació estableixi, i l’FLG en forma part.
Enguany ha participat en totes les reunions celebrades.

34. Participació a les 1es Jornades de la Xarxa de Municipis LGTBIQ
El 27 de gener se celebren i participem a les 1es Jornades de la xarxa de municipis LGTBIQ
de Catalunya, amb el lema: “Les polítiques LGTBI al món local, articulacions i aliances”.
Dinamització del taller Famílies LGTBI i drets de ciutadania, amb la presentació
d’experiències de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

35. Congrés Internacional BCN Inclusiva 2017
L'FLG ha organitzat una taula sobre escola i diversitat afectiva i sexual dintre del Congrés
BCN Inclusiva 2017 organitzat per ACPO i l’Ajuntament de Barcelona. La taula rodona ha
comptat amb el Dr. Ignacio Pichardo, la Rosa Sanchís, Joaquin Álvarez, i la Dra. Elly Barnes.
Ha estat la primera vegada que una taula d’aquestes característiques i de temàtica LGBTI
entra al circuït estàndard sobre educació.

36. FLG i la NELFA
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;
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treballa amb les institucions europees i els estats membres i altres socis governamentals i
civils per assolir els seus objectius.
Formen part de la NELFA: 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).
Total reunions del board de la NELFA.

- Nàpols: Conferència LGTBIQ “Families Across Europe”, el 24 de març de 2017.
- Nàpols: Reunió board NELFA i General Assembly, el 25 de maig de 2017.
- Reunió board de la NELFA a Barcelona, el 17 de juny de 2017. Ens omple d’orgull
poder acollir els nostres companys europeus a Barcelona i esperem que en el futur
hi hagi altres trobades i/o reunions com aquesta.

27

F. GESTIÓ ECONÒMICA 2017: INGRESSOS I DESPESES

37. Ingressos i la seva procedència
En ingressos de l’FLG es comptabilitzen en donacions, quotes de socis i marxandatge; i
subvencions de les administracions públiques, i ingressos d’activitats FLG.

Donacions i altres
ingressos per a
activitats
13%

Subvencions
oficials a les
activitats
30%

Prestacions
de serveis
57%

2016

2017

Vendes i prestacions de serveis

41.942,98 €

56.974,97 €

Subvencions oficials a les activitats
Donacions i altres ingressos per a activitats

31.749,49 €
7.825,96 €

29.830,95 €
13.440,95 €

0,00

0,00

81.518,43 €

100.246,87 €

Altres ingressos
Totals

38. Despeses
2016
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació (serv. exteriors)
Totals

FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGTBI

10.210,86 €
23.592,99 €
31.388,95 €
65.192,80 €

2017
15.279,99 €
33.266,08 €
52.641,98 €
101.188,05 €

G. COMUNICACIÓ: WEB, XARXES SOCIAL I FEED-BACK

39. La nova pàgina web: un esforç de transparència i modernitat
NOU!
Enguany hem renovat la pàgina web de l’FLG basant-nos en el criteri de practicitat i
transparència i hem ampliat els continguts de manera que la pàgina sigui una eina bàsica
per a les persones sòcies i per a totes aquelles persones que necessiten informació sobre
les famílies o el col·lectiu LGTBI.

Les 10 entrades de www.familieslg.org més visitades de l’any:
1. http://www.familieslg.org/2016/07/03/1797/ 7.680 visites (pàgina de denúncia)
2. http://www.familieslg.org/2017/11/22/7-preguntes-als-liders-politics/ 2.964 visites
(respostes del partits polítics sobre polítiques LGBTI a les eleccions del 21 de desembre)
3. http://www.familieslg.org/actualitat-pagina-presentacion/notes-de-premsa/ 1.760
visites (notes de premsa)
4. http://www.familieslg.org/2017/03/02/trobada-terres-de-lebre-catalunya-2017/ 1.743
visites (trobada de terres de l’ebre)
5. http://www.familieslg.org/actualitat-pagina-presentacion/calendar/ 994 visites (agenda)
6. http://www.familieslg.org/2017/02/15/vols-ser-voluntariavoluntari-de-lflg/875 visites
7. http://www.familieslg.org/pagina-presentacion-qui-som/ 847 visites (presentació de
l’associació)
8. http://www.familieslg.org/actualitat-pagina-presentacion/ 766 visites (actualitat)
9. http://www.familieslg.org/serveis-pagina-presentacion/assessorament/ 763 visites
(servei d’assessorament personalitzat)
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10. http://www.familieslg.org/projectes-pagina-presentacion/peer-programa-educatiuescoles-rainbow/ 710 visites PEER (Programa Educatiu Escoles Rainbow)

40. L’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 i l’augment respecte de 2016:

5.226

Seguidors
Facebook

1.818

Seguidors
Instragram

+943

+593
Seguidors
Twitter

3.623

+891

41. Feed back i valoracions de sòcies/s per projecte
Després de cada activitat FLG valora la participació mitjançant enquesta, de manera que
ens permet veure quin és el grau de satisfacció dels usuaris. La resposta és baixa, d’un 20%.
S’envia una enquesta a final d’any per valorar totes les activitats i projectes. Els resultats:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Valoració del sopar de pares i mares de gener 7,11
Valora de l’1 al 10 Dia de les Famílies 6,88
Valora de l’1 al 10 PapaGais 5,00
Valora de l’1 al 10 activitats Baby FLG 7,43
Valora de l’1 al 10 sortides Famílies Adoptants i Acollidores 7,25
Valora de l’1 al 10 la Trobada de Famílies Sant Carles de la Ràpita del mes de
juny: “El repte d'educar en la igualtat" 7,92
Valora de l’1 al 10 el PRIDE KIDS dins del Pride 2017 7,94
Valora de l’1 al 10 la iniciativa de les 2es Colònies de l’FLG a Castellar de
n’Hug 8,73
Valora de l’1 al 10 la Castanyada al càmping Vilanova Park 8,44
Valora de l’1 al 10 el dinar de Nadal 8,50
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▪
▪
▪

Valora de l’1 al 10 la 3a Campanya de contes a l’escola 9,48
Valora de l’1 al 10 les activitats reivindicatives de l’FLG 8,56
Penses que estàs ben informada sobre de les activitats, projectes,
formacions i reivindicacions de l’FLG? 84% sí

42. Els butlletins informatius setmanals
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.
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 1.100 persones de Catalunya, Espanya
i part d’Europa.
Periodicitat: dos cops per setmana. És una eina que permet mantenir el canal obert amb
les persones que estan interessades en l’FLG.
Periodicitat
•BI/Setmanal
•Cada dijous
•UN TOTAL DE 106
NEWSLETTER ENVIADES EL
2017, 28 MÉS QUE EN 2016

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

Informacions
•Info sòcies/s
•Convocatòries
•Convenis empreses
•Novetats
•Família i lleure
•Altres temes d'interès
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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. Tenim un llarg camí per
recórrer perquè els nostres drets no estan assegurats.
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.

H.1 A LA TELEVISIÓ
Canal 21: a #PrimeraColumna
Trobada Ulldecona, Sant Carles de la Ràpita, El Repte de l'Educació (04/06/2017)
Teveon.tv
http://teveon.tv/noticia/Organitzen_una_trobada_de_families_LGTBI_a_la_Rapita/9262
Beteve.cat: L’Escola Turó Blau, primer centre públic “LGTBI-friendly”
Sobre el Projecte Educatiu Escoles Rainbow (22/11/2017)

H.2 INTERVENCIONS A LA RÀDIO
Ràdio Sant Boi
Katy Pallàs va assistir com a convidada per parlar sobre la diversitat en les famílies, en el
marc d'una tertúlia de ràdio sobre els nous tipus de famílies i la situació actual després de
més de 10 anys de matrimoni igualitari.
Ràdio Premià de Mar
Programa Tot d’una, intervenció de la Katy Pallàs al voltant de la situació de les dones.
Ràdio Olesa de Montserrat
Presentació de l’FLG i els seus serveis, en motiu de la presentació d’entitats.
Onda Cero
Entrevistes a socis de l’FLG per mostrar com són i com viuen les seves famílies
Ràdio Terre, “Col·lectius LGTBI reclamen més visibilitat als llibres de text”
https://laradio.cat/2017/06/05/el-dia-internaional-del-medi-ambient/
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InOutRadio: BerenjenaLES
Sobre el Projecte Educatiu Escoles Rainbow (23/09/2017)
RTVE: programa: Hoy empieza todo, con Marta Echeverría
Sobre el Projecte Educatiu Escoles Rainbow (24/11/2017)

H.3 PREMSA PAPER
Regió 7: Castellar de n'Hug acull unes colònies d'estiu per a fills de famílies LGTBI
22/07/2017 http://www.regio7.cat/bergueda/2017/07/22/castellar-nhug-acull-coloniesdestiu/425869.html
La Vanguardia: Una escuela de Barcelona será el primer centro público LGTBI "amigable"
Sobre el Projecte Educatiu Escoles Rainbow (24/08/2017)
http://www.lavanguardia.com/vida/20170824/43772962355/una-escuela-de-barcelonasera-el-primer-centro-publico-lgtbiEl Economista: Una escuela de Barcelona será el primer centro público LGTBI "amigable"
Sobre el Projecte Educatiu Escoles Rainbow (24/08/2017)
El Periódico: Aulas para la igualdad
Sobre el Projecte Educatiu Escoles Rainbow (12/12/2017)
http://www.elperiodico.com/es/sant-andreu/20171211/colegio-sant-andreu-diversidadsexual-6486973
El Periódico: “Mujer, habérmelo pedido y lo habría hecho”
Vicent Borràs participa com a expert en Sociologia en article sobre coresponsabilitat de
tasques familiars i la llar; una família sòcia explica la seva experiència.
http://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20171216/carga-menta-estres-madresmujer-habermelo-pedido-habria-ayudado-6498560

H.4 PREMSA DIGITAL
Lamula.pe: Con mi familia diversa no te metes
Visibilitat famílies LGTBI (17/02/2017) https://teleoleo.lamula.pe/2017/02/17/con-mifamilia-diversa-no-te-metas/leoperezdurand/
Xarxanet
Entrevista sobre què és FLG i els reptes de futur que se li presenten.
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