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Paraules de la presidenta
Benvolgudes
famílies,
Novament tanquem
un any d’activisme
de famílies LGBTI ple
d’activitats lúdiques,
ple de formacions i
d’accions polítiques i, sobretot, ple de
voluntariat. Ho vull destacar perquè aquest
és l’any que més persones voluntàries de
l’entitat han estat tirant endavant projectes
o s’han involucrat d’una o d’altra manera.
Són famílies amb molta feina a casa que
troben temps per dedicar-li i posen els seus
coneixements professionals al servei de la
resta de famílies. Aquestes persones
voluntàries són les que fan de l’FLG l’entitat
de referència de totes les famílies LGTBI a
Catalunya, a l’Estat i a Europa.
Aquest 2018 hem seguit creixent fins
un 30% més que l’any anterior; gairebé 100
noves famílies s’han atansat per participar
en les nostres trobades i passar a ser
membres de l’entitat. Aquest va ser un dels
objectius que ens vam marcar a principi
d’any i que treballem des de diferents
perspectives per tal d’aconseguir-lo. La
lectura d’aquest increment la fem en clau
d’apoderament. És important donar
referents positius als nostres infants,
establir una xarxa entre iguals i trobar un
espai de confort en l’intercanvi i la
coneixença, fent caliu.
El projecte Contes a l’escola no para de
créixer, la qual cosa vol dir que moltes més
escoles tenen materials que visibilitzen els
nostres models familiars. A més aquest any
hem engegat una nova eina, el mapa
d’escoles on arriba aquest projecte amb la

que es pot veure a un cop d’ull el gran abast
d’aquesta campanya.
Hem continuat amb els programes que ja
teníem en anys anteriors com el PEER (el
Programa Educatiu Escoles Rainbow) el
Contacontes o també les formacions
d’apoderament per les famílies LGTBI, però
n’hem engegat de nous com el blog, amb el
que sols en un any hem fet més de trenta
entrades d’interès per a les famílies. Com
sempre, continuem obertes a noves
propostes que puguin ajudar al benestar de
les famílies sòcies.
La Castanyada ha estat l’any de més èxit en
nombre de famílies, igual que el dinar de
Nadal, on vam ser ja 120 persones! Des
d’aquí vull reiterar el nostre agraïment a
ACEGAL pels seus donatius per a la
fantàstica rifa de Nadal.
Aquest serà el darrer any que estem amb la
present ubicació de l’avinguda del Marquès
de l’Argentera. En 2019 tindrem seu nova,
gràcies a l’esforç de les entitats unides en la
Plataforma LGTBI.cat i la bona voluntat de
l’Ajuntament de Barcelona. Sens dubte, el
nou equipament marcarà un abans i un
després en la vida de la nostra entitat i
també de la resta. Permetrà el sorgiment de
noves sinèrgies, projectes i accions de les
que podrem gaudir com entitat.
Aquí us deixo la memòria d’un any que ja ha
passat. En el proper continuarem treballant
per millorar i per mantenir la confiança que
tantes i tantes famílies han posat en l’FLG.
Intentarem estar a l’alçada d’aquestes
expectatives.
Gràcies, Famílies!!

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 novembre del 2001 gràcies a un grup
de parelles lesbianes i gais que coincideix en la necessitat de trobar-se per parlar de la
pròpia realitat, plantejar conjuntament les seves problemàtiques i organitzar-se per assolir
els objectius comuns, les reivindicacions legals i la 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. 27.437.

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 de 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 als 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 en centres educatius i d’altres
que també els puguin utilitzar, que donin mostra dels forts valors i conviccions vers la criança
dels infants que les famílies LGTBI aportem a la societat.

•

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

•

Assessorar a persones LGTBI que comencen un procés de formació de família mitjançant
l’adopció, l’acolliment, la reproducció assistida o la gestació subrogada, que tenen filles o fills
de parelles heterosexuals anteriors, o que es troben en una situació de filiació internacional
mixta.

•

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 propis de la representació binària de la família i
fer valer l’aportació que les famílies LGTBI fem a la societat, trencant amb aquesta equació i
impulsant el canvi social cap a una comunitat més igualitària, més solidària, més respectuosa
i més lliure.
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IGUALTAT
Treballar per la plena
igualtat de les famílies
LGTBI.
Treballar per la plena
igualtat i equiparació de
drets pel que fa a la
reproducció assistida per a
parelles lesbianes.

CONVIVÈNCIA

FORMACIÓ

Organitzar trobades
lúdiques i informatives per
compartir experiències i
perquè 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 la diversitat
familiar, afectiva i de
gènere.
Treballar perquè el
material educatiu inclogui
les nostres famílies.
Participar en fòrums,
congressos, xerrades, etc.,
per donar a conèixer la
nostra realitat social i
familiar.

3. Organigrama
La Junta de l’FLG està formada per la presidenta, el vicepresident, una secretària i un tresorer. També
en formen part les vocalies, que s’organitzen en comissions voluntàries de treball: la comissió lúdica,
encarregada de les activitats familiars i d’oci; la comissió de comunicació, encarregada de la premsa
i difusió de l’entitat a les xarxes socials; la comissió d’educació, que treballa per a la formació de
docents, mares i pares, i promou la reflexió pedagògica sobre l’àmbit LGTBI; i les assessories.
JUNTA DIRECTIVA

PRESIDÈNCIA / VICEPRESIDÈNCIA / TRESORERIA / SECRETARIA
comissions de voluntariat
Lúdica

Educació

Assessories

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 diversos subgrups reunits per àmbits concrets, tot i estar oberts a tothom:
el grup PapaGais, format per pares gais; el grup de Famílies Adoptives, format per famílies que són o
volen ser adoptants o acollidores; i la BabyFLG, que acompanya famílies amb criatures de 0 a 3 anys,
que es troben amb necessitats diferents i en un moment vital específic.

4. Relacions amb ens i entitats LGTBI estatals i internacionals
Formem part dels Consells polítics: Consell municipal LGBTI de l’Ajuntament de Barcelona, Consell
nacional LGTBI de la Generalitat de Catalunya.
L’FLG és membre de la Xarxa Estatal d’Associacions de Famílies LGTB i de la Plataforma LGTBI.cat.
En l’àmbit internacional és membre de:
L’Associació Internacional FDS-Familias por la Diversidad Sexual
ILGA-International LGTB Associations, l’organització mundial formada per més de 1.100 membres
de 110 països que des del 1978 lluita pel dret de la comunitat LGTBI.
NELFA-Network of European LGTB Families Association, la 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, la NELFA neix l’1 de maig de 2009 gràcies a diverses associacions de famílies LGTB
europees. Actualment, la conformen 25 associacions i representa a 15 països europeus i milers de
famílies LGTBI arreu d’Europa.
La primera presidenta d’aquesta entitat va ser la Katy Pallàs, actual Presidenta de l’FLG, i la
representants actual de l’FLG al board de la NELFA és Eleni Maravelia.
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5. Sòcies/s
L’FLG compta actualment amb 531 persones associades, de les quals 421 són dones i 110 són homes.
Des del seu naixement, han sigut més de vuit-centes les persones que han format part de l’FLG, sense
comptar les seves criatures.

ANY
2018

DONES

HOMES

531

110

SÒCIE/S

+ de
250
famílies
117 SOCIS
NOUS
67 famílies
noves

421

UNES 500
CRIATURES

DES DEL
2001 S'HAN
ASSOCIAT
831
PERSONES
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B. FLG I ELS SERVEIS A LES FAMÍLIES

6. Assessoraments personalitzats
És un dels serveis més utilitzats per les sòcies i socis, i per persones que no són sòcies però volen
formar una família LGTBI i assessorar-se sobre els seus procediments. És un servei cada vegada més
necessari i demandat, i està obert a tothom.
Els assessoraments són del tot gratuïts, anònims i duts a terme per voluntaris i voluntàries de l’FLG.
En cap cas l’FLG s’ocupa de fer cap tràmit ni cap gestió d’aquests processos, sinó únicament de
proporcionar suport, acompanyament i assessorament.
Aquest 2018 s’han fet 134 consultes, de gener a desembre.
a. Reproducció assistida: Assessorament a dones lesbianes sobre els mètodes de la
reproducció assistida i sobre la cobertura legal de la seva família.
b. Gestació subrogada: Assessorament i acompanyament a parelles d’homes (i en algun cas de
dones) que opten per la gestació subrogada a l’estranger.
c. Adopcions: Assessorament i acompanyament a parelles d’homes i de dones que opten per
formar la seva família mitjançant l’adopció.
d. Acolliment: Assessorament i acompanyament a parelles de dones i d’homes que opten per
formar la seva família mitjançant l’acolliment.
e. Persones amb filles i fills de relacions heterosexuals anteriors: Servei d’assessorament i
acompanyament per a persones homosexuals amb filles i fills de parelles heterosexuals
anteriors. acompanyament emocional i orientació sobre la manera d’explicar als fills i les
filles la nova situació.
f. Parelles mixtes amb filiació internacional: Servei d’assessorament i acompanyament per a
persones que han d’encarar una situació de filiació internacional mixta, on moltes vegades
les mares i pares tenen nacionalitats diferents, i sorgeixen complicacions a l’hora de registrar
les seves filles i fills.
g. Aspectes legals: Assessorament legal de les famílies LGTBI amb un advocat.
Reproducció assistida

44

Adopcions i acolliment

35

Gestació subrogada

14

Parelles amb fills relació hetero anterior

3

Parella mixta internacional

8

Aspectes legals i altres

29

Derivacions assessorament legal professional

19
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7. Cicle de xerrades Construïm Famílies
El Cicle Construïm Famílies consisteix en xerrades mensuals, normalment els dissabtes, on es parla i
s’informa sobre temes que afecten o interessen a les famílies LGTBI. Enguany han assistit unes 220
persones a un total de 17 xerrades.

27/01/2018 - Reproducció Assistida, amb la Dra. Jové de la Clínica CEFER.
08/02/2018 - Aspectes legals de les Famílies LGTBI, amb J. Juncosa, de Jurif Advocats.
15/03/2018 - Sessió de benvinguda! Presentació de l’associació, resolució de dubtes i acollida dels
nous socis i sòcies.
24/03/2018 - La mare no gestant.
12/04/2018 - L’acolliment, amb Luca T. Barone, periodista, pare d’acollida i assessor de l’FLG en
matèria d’acolliment; David Roman, educador, pedagog, docent a la UOC i membre de l’Observatori
Drets dels Infants, i Montserrat Martín, psicòloga i presidenta de la Fundació Infància i Família.
13/04/2018 - Xerrada sobre el servei de les Famílies Col·laboradores de l’Ajuntament de BCN.
19/04/2018 - Reproducció Assistida, amb la Dra. Jové de la Clínica CEFER.
03/05/2018 - L’adopció d’infants amb necessitats especials, amb la presència de tècniques de la
Fundació IReS, i d’una família adoptant. Nou!
12/05/2018 - Inseminació natural i mètode ROPA, Dr. Herrero de Clínica Sagrada Família.
24/05/2018 - Volem ser pares: la gestació subrogada.
26/05/2018 - Parelles mixtes internacionals, amb assessora d’FLG en matèria internacional i membre
de la NELFA. Nou!
09/06/2018 - Reproducció assistida, amb la Dra. Jové, Clínica CEFER.
29/09/2018 - Reproducció assistida, amb especialista de la Clínica FERTTY. Nou!
06/10/2018 - Separacions i famílies reconstituïdes. Una mirada a les noves famílies i com gestionarles. Cancel·lada!
27/10/2018 - Inseminació natural i mètode ROPA, Dr. Herrero de la Clínica Sagrada Família.
24/11/2018 - Parlem d’adopcions: el procés d’adopció d’un infant.
15/12/2018 - Som mares i pares, i ara què? Nou!
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Xerrada sobre les adopcions (a dalt) i xerrada sobre la inseminació natural i el mètode ROPA (a baix).

CONSTRUÏM FAMÍLIES ÉS UN PROJECTE QUE
S’HA ANAT CONSOLIDANT AMB MOLT D’ÈXIT.
ÉS UN DELS SERVEIS MÉS BEN VALORATS DE
L’ENTITAT I PROPORCIONA ASSESSORAMENT A
UN NOMBRE CREIXENT DE PERSONES.
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8. Serveis per a les famílies sòcies: 4a Campanya de Contes a l’escola
A l’inici del curs escolar 2018-2019 ha tingut lloc la 4a Campanya de Contes a l’Escola, que envia a les
famílies sòcies amb filles o fills en edat escolar un lot de llibres gratuït per tractar a l’aula la diversitat
familiar, afectiva i de gènere.
S’ofereixen lots de llibres diferents segons les edats dels infants:
-

Lot per a escola Bressol i P3, P4 i P5 (36 comandes)
Lot per a 1r i 2n de Primària, cicle inicial (11 comandes)
Lot per a 3r i 4t de Primària, cicle mitjà (5 comandes)
Lot per a 5è i 6è de Primària, cicle superior (2 comandes)
Lot per a Educació Secundària Obligatòria (4 comandes)

Resum de la 4a Campanya de contes a l’escola (curs escolar 2018-2019):

famílies

58

comandes

63

infants

50

265

51

escoles

llibres

Evolució de les comandes des del 2011:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

18

7

13

14

41

53

47

58

Té el suport de
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Enguany també presentem el primer mapa interactiu d'escoles adherides a la campanya de Contes a
l'escola, des del seu inici fins el 2018! Es pot trobar a la web de l’FLG:
http://www.familieslg.org/2018/12/07/mapa-descoles-adherides-a-la-campanya-de-contes-alescola/ Nou!

9. Serveis per a les famílies sòcies: el Contacontes
Les famílies sòcies que ho demanen poden gaudir gratuïtament de l’espectacle “Tots nosaltres”, una
actuació sobre la diversitat familiar de la mà de la companyia de Contacontes Fes-t’ho com vulguis, a
l’escola dels seus infants. L’actuació consta de tres blocs amb diferents contes, també dividits per
franges d’edat.
Aquest 2018 ja han estat 15 famílies les que ho han demanat, per a 13 escoles! I dues d’elles amb
sessió doble.
CEIP Sant Climent, per, a primària
Col·legi Badalonès, per a parvulari, 2 SESSIONS
Escola Congrés Indians, per a parvulari i primària
Escola El Farell, per a parvulari
Escola El Sagrer, per a parvulari i primària
Escola Gitanjali, per a parvulari
Escola Mas Maria, per a parvulari
Escola Pública Fructuós Gelabert, per a primària
Escola Poblenou, per a primària
Escola Sant Felip Neri, per a primària
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C. ACTIVITATS
C. 1. LÚDIQUES

10. Sopar anual de mares i pares
10/02/2018 – Al sopar anual de pares i mares de l’FLG, que enguany s’ha fet al restaurant Ca la Nuri
de Barcelona, hi han assistit 9 famílies, amb 16 adults. És un moment de trobada distès, sense
criatures, per a les famílies de l’entitat.

11. BabyFLG: la nova generació de famílies joves LGTBI
Algunes famílies de l’LFG, amb fills d’entre 0 i 3 anys, conformen el grup de la BabyFLG. Necessiten
un espai de trobada per manifestar les seves pròpies inquietuds dins de l’FLG, adaptades a l’edat dels
seus fills, i per resoldre aquelles qüestions que els preocupen. És un grup consolidat, però obert i amb
una participació creixent, que s’organitza per fer sortides amb criatures molt menudes. El 2018 han
estat 5 les sortides de la BabyFLG. Dues més que el 2017.

•
•
•
•
•

Sortida a la Ludoteca, el 28 de gener.
Excursió al ZOO de Barcelona, el 15 d’abril.
Sortida a Malgrat de Mar, el 13 de maig.
Sortida al Parc d’Atraccions del Tibidabo, el 24 de juny.
Pícnic al Parc Nou del Prat de Llobregat, el 9 de setembre.
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12. Matinal esportiva amb Panteres Grogues
05/05/2018 – El dia 5 de maig, l’FLG i Panteres Grogues van organitzar conjuntament una sessió
matinal amb activitats i jocs esportius. Hi van assistir 16 persones amb les seves criatures. Es va
informar sobre el grup de natació sincronitzada infantil de Panteres Grogues (Sincro Kids) i sobre el
taller gratuït d’iniciació a la sincronitzada que es va fer el 9 de juny, també organitzat per Panteres
Grogues, amb el suport de l’FLG.

13. Dia Internacional de les Famílies i 1er Mercat d’Intercanvi

20/05/2018 – El dia 20 de maig l’FLG va celebrar el Dia Internacional de les Famílies, una diada que
ofereix una oportunitat única per visibilitzar les famílies LGTBI, fent el primer Mercat d’Intercanvi de
roba i llibres infantils a la seu de l’entitat. Va ser tot un èxit d’organització i assistència: 108 persones.
33 famílies amb les seves criatures!
Després del Mercat d’Intercanvi, les famílies van anar a dinar plegades al Parc de la Ciutadella.

14. Sortida de PapaGais al Parc de l’Oreneta
03/06/2018 – PapaGais és un grup de l’FLG que va néixer de la necessitat dels pares de l’entitat de
fer trobades per compartir el seu model de família, atès que es troben en minoria tant dins de
l’associació com de la societat en general. El 3 de juny van organitzar un pícnic al Parc de l’Oreneta
de Barcelona. Hi van anar un total d’11 famílies amb les seves criatures.
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15. Cap de setmana de Castanyada a Vilanova i la Geltrú
10/11/2018 i 11/11/2018 – El cap de setmana del 10 i l’11 de novembre es va celebrar la Castanyada
en família al càmping Vilanova Park de Vilanova i la Geltrú. La Castanyada de l’FLG és una jornada
basada en la formació i la convivència de les famílies LGTBI, en un entorn lúdic i festiu on adults i
infants celebren plegats la castanyada.
Aquest 2018 hi han assistit més de 50 famílies: 137 adults i 55 infants al llarg del cap de setmana.

Programa: 10-11 novembre 2018
Dissabte
12.00 h. Check-in RECEPCIÓ camping i ESTAND FLG
12.30 h. Benvinguda i foto de grup
13.30 h. Dinar de pícnic (cal portar el propi dinar). Davant del restaurant
15.00 h. Benvinguda noves famílies- Àgora. Zona piscina
Baby FLG- Sala de jocs / Taller panellets (3-6 anys) sala gran/ Torneig esports
17.00 h. Maquillatge / Berenar i festa de disfresses
20.00 h. Sopar
21.30 h. Trick-or-treat infantils
Porteu gominoles i caramels, nens i nenes passaran pels bungalows FLG!
Diumenge
08.00- 09.30 h. Esmorzar
10.15 h. Final esportiva/ Tallers infants manualitats
11.00 h. Premis Esportiu: medalles
11.30 h. Parlem de Pride!!
13.00 h. Dinar i comiat
16.00 h. Check-out

16. Dinar de Nadal de l’FLG
16/12/2018 – El Dinar de Nadal, l’última activitat lúdica de l’any, es va fer el 16 de desembre al
restaurant Can Farell, a Santa Eulàlia de Ronçana. Una festa familiar que ja és tradició a les nostra
entitat i on enguany han assistit més de 120 persones: 85 adults amb les seves criatures. Els infants
van fer cagar el Tió i es van sortejar 5 lots de regals de les Famílies LGTBI amb regals gentilesa
d’Acegal.
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C. 2. ACTIVITATS DE FORMACIÓ
17. 3a Jornada de Formació L’Activisme de les Famílies LGTBI
21/04/2018 – Enguany s’ha organitzat la 3a Jornada de Formació L’Activisme de les Famílies LGTBI,
que té com a objectiu apoderar les famílies LGTBI davant d’espais i situacions que senten hostils cap
al seu model de família. A l’Alberg de la Mare de Déu de Montserrat. Assistents a la Jornada: 39 adults
18 infants
09.30 h Presentació de la Jornada, per Vicent Borràs i Comissió d'Educació FLG
10.00 h Presentació històrica del moviment LGTBI, pels activistes Jordi Petit i Maria Giralt
Gestos del passat han canviat les vides de moltes persones en el nostre present. Les famílies LGTBI,
amb el nostre gra de sorra, podem contribuir als canvis en el nostre entorn.
11.30-12.15 h (sala de baix) ACTIVITAT-A Preinscripcions a P3: una decisió important. Vicent Borràs
i Reyes Varella ens parlaran d’allò que cal dir, preguntar, observar i tenir en compte quan busquem
escola. Amb torn obert de preguntes!
12.15-13.00 h (sala de baix) ACTIVITAT-B Com fem activisme a l’escola, amb Joaquim Juncosa,
Àngels Amigó i Luca T. Barone.
13.00 h Recollida punt de monitoratge (escales)
13.15 h Dinar
15.00 h Punt de monitoratge (escales)
15.00-15.45 h (sala de baix) ACTIVITAT-A Les famílies LGTBi a Europa, tertúlia amb Eleni Maravelia,
representant a NELFA de l’FLG
15.45-17.30 h (auditori) ACTIVITAT-B Taula rodona. Visualització del documental “When we rise”.
Posada en comú i debat. Modera Montse Mota.
17.30 h Clausura
17.45 h Recollida d’infants i berenar
18.00 h (sala de baix) Presentació del llibre Res a amagar, d’Anna Boluda.
ACTIVITATS PARAL·LELES: LLIBRES SOBRE TEMÀTICA LGTBI (al vestíbul de l’alberg); ACTIVITATS
INFANTILS AMB MONITORS (punt de trobada: escales de l’alberg); READOLESCENTS + DE 10 ANYS
(a les 11.30 h a la cafeteria). Taller Els mites de l’amor romàntic, un taller divertit i enginyós per
als adolescents que els ajudarà a reflexionar i a acabar amb els tòpics i les falses imatges de l’amor
de parella.

18. 2a edició de la “Guia de Mares i pares LGTBI”
La guia de mares i pares LGTBI és una guia editada amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona el
2016, i ara reeditada, que proporciona informació i respostes als dubtes i preocupacions de les
famílies LGTBI.
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C.3. ACCIONS REIVINDICATIVES I CELEBRACIONS
19. Col·loqui sobre la Diversitat Familiar el Dia Internacional de la Dona
16/03/2018 – En el marc de la jornada reivindicativa del 8 de març, diada internacional de la Dona,
la Montse Mota, Secretària de l’FLG, va participar com a ponent en una xerrada sobre la Diversitat
Familiar, organitzada pel Casal de Dones de Pomar. Es va parlar de la diversitat familiar, de la
importància de visibilitzar els nous models familiars i de donar-los la cobertura necessària en tots els
àmbits (legal, social, sanitari, educatiu, etc.).

20. Trobada de famílies de Sehaska
27 i 28/10/2018 – Sehaska és l’associació de famílies LGTBI amb seu a Bilbao que, com l’FLG, volen
ser un punt de trobada i informació per a les persones i famílies LGTBI que són, volen ser o estan en
procés d’esdevenir mares o pares. Vam participar a: "¿Necesitamos visibilizarnos las personas
homosexuales? ¿Y las familias?" i al taller "Maternidad-paternidad cuando no has dado a luz: madrespadres no gestantes, familias adoptivas, acogedoras..."
Al col·loqui es va presentar l’FLG, els nostres projectes i activitats, i es va debatre sobre la necessitat
de visibilitzar la realitat de les famílies LGTBI al carrer, a l'escola, a la feina, etc.

21. PRIDE 2018: “All my loving”
La Celebració l’orgull, que va ser al mes de juny, es va centrar enguany en les persones refugiades
LGTBI+.
Dins del Programa Barcelona Pride 2018, l’FLG va
organitzar, el 22 de juny, la taula rodona “Catalunya,
refugi de famílies LGTBI”, a la seu de l’entitat.
Comptava amb la participació de socis FLG que són
membre d’una família mixta internacional. Es va
parlar de les persones que, lluny del seu país d’origen,
formen la seva família LGTBI a Catalunya, terra
d’acollida.
També vam començar a celebrar el Pride Kids al
Tibidabo, el 24 de juny, compartint amb els més
menuts una jornada de lleure al parc d’atraccions.
El dissabte 30 de juny vam organitzar la ja tradicional
parada de l’FLG, amb tallers, jocs, maquillatge, festa
de l’escuma, etc., i un passeig amb rickshaws per
desfilar en família!
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D. FLG I EL COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ

23. Sessió sobre famílies LGTBI al Màster en Teràpia sexual i de parella
de la Universitat de Barcelona
02/02/2018 –Les Famílies LGTBI i la diversitat afectiva, sexual i familiar n’eren la temàtica principal.
L’objectiu: divulgar la missió de l'associació, el que fem, i crear consciència sobre problemes als que
ens enfrontem al formar una família.

24. Jornada MOVIDIC amb Fundesplai
15/09/2018 – MOVIDIC és la trobada anual dels equips de monitores i monitors de Fundesplai, que
esdevé un espai d’intercanvi i enfortiment dels vincles educatius i del món del lleure. Hi vam fer un
taller sobre el Programa PEER aplicat al mon dels esplais. Exposició de la realitat LGTBI en els espais
d'oci, sensibilitzant sobre la necessitat de tractar aquesta realitat i fent-hi propostes d'activitats i
tallers inclusius.

25. Xerrades a les escoles
Les xerrades a les escoles permeten que alumnes i professors es familiaritzin i s’informin sobre la
diversitat sexual, afectiva i familiar de la societat i les escoles.
ACTIVITAT

LLOC/ENTITAT/ESCOLA

Xerrada sobre diversitat Familiar

IES Gilabert de Centelles, Nules, Castelló

Xerrada PEER Projecte Edu Escoles Rainbow

Consell escolar escola Alocs, Vilassar de Mar

Xerrada diversitat sexual i de gènere
Formació sobre famílies LGTBI

Escola Sant Felip Neri, Barcelona
Centre cívic de les Corts, Barcelona

3 xerrades sobre diversitat
Formació sobre diversitat afectivo-sexual i
familiar

Institut Salvador Seguí, Barcelona
Monitors de l’escola el Sagrer, Barcelona

Formació sobre PEER

Claustre de l’escola el Sagrer, Barcelona

Xerrada diversitat afectivo-sexual 3er d’ESO

Escola Sant Felip Neri, Barcelona

Xerrada sobre diversitat afectivo-sexual.

AMPA, Escola Projecte, Barcelona

Formació al Màster en Teràpia sexual i de
parella

Universitat de Barcelona

Xerrada sobre diversitat afectivo-sexual

Grup de joves d'ERC de Santa Coloma de
Gramenet
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26. PEER a les escoles
El PEER és un projecte educatiu que té com a objectiu convertir l’escola en un espai completament
LGTBI-friendly. S’implementa en dos anys, i implica a tot el personal de l’escola i l’alumnat, amb la
finalitat de prevenir totes les conductes i situacions LGTBI fòbiques. L’any passat, i per primera
vegada, una escola pública catalana va aprovar la seva aplicació i va posar en pràctica el PEER: l’escola
Turó Blau de Barcelona. Enguany hem seguit amb aquesta formació dedicada al professorat i alumnat
d’aquesta escola.

EL 2019 HEM ASSESSORAT L’ESPAI INFOK
DE TV3 SOBRE DIVERSITAT SEXUAL I
AFECTIVA.
L’EDUCACIÓ ÉS UN PILAR DE LA SOCIETAT.

FORMEM PART DEL JURAT DEL CONCURS
DE CARTELLS PER A INSTITUTS DE
SECUNDÀRIA EN MATÈRIA LGTBI FETS PER
JOVES ESTUDIANTS DE DISSENY DE
CATALUNYA.
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E. EL COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL COL·LECTIU LGTB

28. FLG a la Plataforma LGTBI.cat
L’FLG forma part de la federació d’entitats LGTBI de Catalunya, i ha estat treballant amb força per
aconseguir fites impensables pels drets de les persones gais, lesbianes, trans, bisexuals i intersexuals.
Enguany s’ha estat treballant conjuntament sobre la organització i funcionament del nou Centre
LGTBI de Barcelona, que està previst que iniciï el seu funcionament el primer trimestre del 2019.

29. FLG al Consell Nacional LGTBI
El Consell Nacional LGTBI és un espai superior de participació ciutadana 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.

FLG VA COMPARÈIXER AL
PARLAMENT DE
CATALUNYA DAVANT LA
COMISSIÓ D’IGUALTAT EL
4 DE DESEMBRE

30. FLG al Consell Municipal LGTBI de Barcelona
El Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals és un òrgan consultiu i
de participació sectorial que té com a objectiu principal fomentar la igualtat de drets, les llibertats i
el reconeixement social de les persones LGTBI.

31. FLG i la NELFA
La Federació d’associacions europees de famílies LGTBI treballa per a conscienciar internacionalment
sobre la situació de les famílies LGTBI, encoratja iniciatives privades i projectes que tinguin les famílies
LGTBI com a eix, i treballa amb les institucions europees, els seus estats membres i altres socis
governamentals i civils per assolir els seus objectius.
Formen part de la NELFA 34 associacions que representen 28 països europeus i milers de famílies
LGTBI. Enguany FLG hi ha participat en les següents trobades internacionals: Lisboa, 16 i 17 de març:
Assemblea General de la NELFA; París, 9 de juny: reunió de la junta de la NELFA; Brussel·les, 25 i 26
d’octubre: ILGA Conference.
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F. GESTIÓ ECONÒMICA 2017: INGRESSOS I DESPESES

32. 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.
•
•
•

finançament propi:
finançament públic:
finançament privat:

51,92%
36,83%
11,25%

2017

2018

VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS

56.974,97

35.587,25

SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS

29.830,95

25.243,98

DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS
ALTRES INGRESSOS

13.440,95
0,00

7.710,00
0,00

TOTALS (EN EUROS)

100.246,87

68.541,23

33. Despeses
2017
APROVISIONAMENTS
DESPESES DE PERSONAL
ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ (SERV. EXTERIORS)
TOTALS (EN EUROS)

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

2018
7.679,01
38.327,89
25.954,98
71.961,88
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G. COMUNICACIÓ: WEB, XARXES SOCIAL I FEED-BACK

34. La nostra pàgina web: un esforç de transparència i modernitat
L’any passat vam renovar la nostra pàgina web, seguint un model de practicitat i transparència, i
ampliant-ne els continguts perquè la web de l’FLG <http://www.familieslg.org/> sigui una eina bàsica
per a les persones sòcies i per a totes aquelles persones que busquen informació sobre les famílies o
el col·lectiu LGTBI.

35. El primer Blog de les Famílies LGTBI NOU!
Aquest any hem inaugurat el primer blog de l’FLG i hem publicat aquests articles d’interès
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Per què un blog?
Entrevista a l’Elly Barnes: “Si tens prejudicis, no hauries de ser professor”
Escoles Rainbow
[Comunicat] Vaga del 8 de març
S’obren les preinscripcions!
Funcionàries i la reproducció assistida a la sanitat pública
Entrevista a l’Owen Jones
La (inevitable) visita al Registre Civil
Trobada a la Sagrera amb Ada Colau
«¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?», una història real sobre acolliment
La Xarxa TV amb les escoles Rainbow
La reproducció assistida: alguns conceptes bàsics que heu de conèixer
Sufragistas de por vida
No em toquis els drets
Infants que fan especials les seves famílies
Agraïments
La inseminació natural, una alternativa a l’autoinseminació casolana
«Gestando mi familia», una història real sobre gestació subrogada
El 17 de maig, per què i fins quan?
Katy Pallàs, a “Retratos con alma”, de RTVE
17 de maig a l’escola pública Turó Blau, un referent per la diversitat a Barcelona
Escola Sant Felip Neri, diversitat en imatges
La veu de les protagonistes
Reflexions d’una estudiant americana a Barcelona (Fire!!)
Per què un Pride BCN per les persones refugiades LGTBI? (1)
El doble estigma dels sol·licitants d’asil LGTBI
Com se selecciona el donant de semen?
Parella de dones: casar-se o no casar-se
De la ‘rentrée’ al Nadal
Mètode ROPA: l’experiència de la Laila i la Júlia
Castanyada: una oportunitat de sumar
L’adopció, una carrera de fons
Per Nadal, un conte! (P3, P4 i P5)
Per Nadal, un conte! (1r i 2n Primària)
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35. Per Nadal, un conte! (3r i 4t Primària)
36. Per Nadal, un conte! (5è i 6è Primària)
37. Lectures per a adolescents

36. L’FLG a les xarxes socials
L’FLG destina una part dels seus esforços a incidir en les xarxes socials Twitter, Facebook, Instagram,
Vimeo, Youtube, etc. D’entre aquestes, Facebook és la xarxa amb més seguiment i activitat, seguida
per Twitter i Instagram.
Aquestes són les dades i l’augment respecte de 2017:

5.463
Seguidors a
Facebook

4.25
7

Seguidors a
Twitter

2.314
Seguidors a
Instagram

37. 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 25%.
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
Valora de l’1 al 10 PapaGais
Valora Mercat de l’Intercanvi material infantil
Valora de l’1 al 10 activitats Baby FLG
Valora de l’1 al 10 la 3a Jornada de "L'activisme de les Famílies LGTBI"
Valora de l’1 al 10 el PRIDE KIDS dins del Pride 2017
Valora de l’1 al 10 la Castanyada al càmping Vilanova Park
Valora de l’1 al 10 el dinar de Nadal

7,29
5,50
8.91
6,27
8.50
8.13
9.5
9.00
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▪
▪
▪

Valora de l’1 al 10 la 4a Campanya de contes a l’escola
Valora de l’1 al 10 les activitats reivindicatives de l’FLG
Estàs ben informada de les activitats, projectes, de l’FLG?

9,15
8,81
90% sí

38. Els butlletins informatius setmanals
El butlletí de l’FLG és un dels eixos de comunicació amb les famílies, amb les entitats i amb les
administracions. És una eina que permet mantenir un canal obert amb les persones que estan
interessades en l’FLG, i gràcies al qual l’activitat de l’entitat es dona a conèixer i és de domini públic.
S’envia a tots els socis i les sòcies, a entitats de Catalunya i estatals, a les administracions i als
simpatitzants. El reben més de 1.280 persones de Catalunya, Espanya i part d’Europa.
La periodicitat del butlletí de l’FLG és de dos cops per setmana.

Periodicitat
•Bi/setmanal
•Cadadimarts i/o dijous
•UN TOTAL DE 72
NEWSLETTERS ENVIADES EL
2018
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Destinataris 1.280 persones
•Sòcies i socis
•Amistats i simpatitzants
•Entitats LGTB
•Administracions
•Altres persones
interessades
•Espònsors
•Premsa

Informacions
•Info sòcies/s
•Activitats
•Convocatòries
•Convenis d'empreses
•Novetats
•Família i lleure
•Altres temes d'interès

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 són importants per fer conèixer la nostra realitat i aconseguir sinèrgies amb la
resta de la població.
Les intervencions als mitjans serveixen perquè la població en general conegui les nostres dificultats
específiques i les nostres reivindicacions col·lectives: l’accés igualitari a les tècniques de reproducció
assistida, la igualtat de tracte dins de la legislació vigent, la implementació de l’article 12 de la Llei
contra l’homofòbia, la regulació de la gestació subrogada, i un llarg etcètera. Tenim encara un llarg
camí per recórrer mentre els nostres drets no estiguin assegurats.

H.1 A LA TELEVISIÓ
RTVE: “Retratos con alma”
La Katy Pallàs participa en el 5è capítol de la sèrie Retratos con alma, centrat en l’evolució dels
diversos rols de la dona dins l’àmbit domèstic, des dels més tradicionals fins els nous models familiars
actuals (23/05/2018).
http://www.rtve.es/alacarta/videos/retratos-con-alma/retratos-alma-programa-5/4611584/
TV3 Telenotícies Vespre
Reportatge al Telenotícies Vespre de TV3 sobre l’aplicació del Projecte PEER a l’Escola Turó Blau i la
integració de la diversitat afectiva i de gènere en l’espai i el dia a dia de l’escola (10/06/2018).
https://www.ccma.cat/324/escoles-rainbow-centres-que-integren-la-diversitat-afectiva-i-degenere/noticia/2860598/#
La Sexta
Entrevista a la Patricia Elgoibar (basca) i l’Anna Haberko (polonesa) sobre la Unió Europea i els drets
de les famílies LGTBI (17/06/2018).
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/un-paso-mas-en-los-derechos-lgtbi-la-justicia-europeareconocera-los-matrimonios-entre-personas-del-mismo-sexo-en-toda-laue_201806165b251a600cf20f2f58552b76.html
Beteve.cat Codi de Barris: Models familiars
Codi de Barres és un programa d’opinió ciutadana de Betevé. El 13 de desembre, la plataforma va
comptar amb una nombrosa representació de famílies membres de l’FLG per parlar dels nous i
diferents models familiars (13/12/2018), dos pares d’adopció, dos pares d’acollida i dues mares.
https://beteve.cat/codi-de-barris/codi-de-barris-2/

H.2 A LA RÀDIO
Ràdio Sant Boi La República Santboiana
El Joaquim Juncosa va assistir com a convidat a Ràdio Sant Boi, amb motiu el dia del Pare, per parlar
sobre les famílies homoparentals (19/03/2018).
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http://enacast.com/radiosantboi/#!/programs/larepublicasantboiana/radiosantboi_podcast_12691
RAC1 Islàndia
Entrevista a dues sòcies de la nostra entitat en motiu del dia de Sant Jordi (23/04/2018).
https://www.rac1.cat/a-la-carta/islandia
Ràdio Sant Boi La República Santboiana
El Dia de la Visibilitat Lèsbica, Katy Pallàs va assistir a una entrevista a Ràdio Sant Boi per parlar sobre
la visibilitat social de les dones lesbianes (27/04/2018).
http://enacast.com/radiosantboi/?radiotoggle=on#!/programs/larepublicasantboiana/radiosantboi_podcast_12980
Ràdio Canet Els 4 cantons
Amb motiu de les jornades de Celebració de l’Orgull, la Katy Pallàs va assistir com a convidada a Ràdio
Canet per parlar del Projecte PEER (27/06/2018).
http://www.radiocanet.cat/#!/programs/els4cantons/radiocanetdemar_podcast_1154

H.3 PREMSA ESCRITA I DIGITAL
Perspectiva escolar (Rosa Sensat): “Escoles sense armaris”
Article de la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG i professora, sobre perspectiva escolar LGTBI i el Projecte
Educatiu Escoles Rainbow (gener 2018).
http://www2.rosasensat.org/revistes/perspectiva-escolar/numero/397
ara.cat: “L’escola que no té lavabos separats per a nens i nenes”
Entrevista a la Katy Pallàs sobre la diversitat sexual, afectiva i de gènere a les escoles, i sobre el PEER
aplicat a l’Escola Turó Blau de Barcelona (28/01/2018).
https://www.ara.cat/societat/Lescola-lavabos-separats-nens-nenes_0_1950405061.html
Diari de l’Educació: “Formularis d’escola i altres formes de discriminació a famílies LGTBI a l’aula”
Entrevista a la Katy Pallàs sobre les discriminacions sofertes pel col·lectiu LGTBI a l’aula (29/01/2018).
http://diarieducacio.cat/formularis-descola-altres-formes-discriminacio-families-lgtbi-laula/
eldiario.es: “Seis jóvenes adultos criados por lesbianas o gays desmontan las leyendas urbanas sobre
familias homoparentales”
Article sobre la diversitat familiar des de la perspectiva de fills i filles criats en famílies homoparentals
(14/03/2018).
https://www.eldiario.es/nidos/lesbianas-desmontan-leyendas-familiashomoparentales_0_749625811.html
La Vanguardia: “El armario más oscuro”
Article sobre diversitat cultural i diversitat LGBTI en la societat actual (24/08/2018).
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https://www.lavanguardia.com/vida/20180824/451419059546/orientacion-sexual-religion-morallgtb.html
El Periodico: Lesbianas, tan invisibles...
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181226/las-lesbianas-tan-invisibles-que-se-libraron-de-la-leyde-peligrosidad-social-7215514 (28/12/2019)

H.4 PLATAFORMES DIGITALS
La Xarxa Famílies i Escola
Reportatge sobre la discriminació LGTBI en l’àmbit educatiu i la necessitat d’educar per al respecte a
la diversitat sexual i de gènere (06/04/2018).
http://www.alacarta.cat/families-i-escola/capitol/educar-per-al-respecte-a-la-diversitat-sexual-ide-genere
Yotube Barcelona Ajuntament
Retransmissió de la Jornada: La interseccionalitat en les polítiques públiques LGTBI (03/05/2018).
https://www.youtube.com/watch?v=dku1W1zpZIE
YouMeKids: “Famílies diverses: com tractar-ho a casa i a l’escola” i “Jocs i contes per educar en la
diversitat familiar”
Entrevista de la Katy Pallàs amb la Plataforma YouMeKids per a la realització de dos articles sobre la
diversitat familiar i l’educació (14/05/2018).
https://www.youmekids.com/families-diverses-com-tractar-escola-casa/
https://www.youmekids.com/jocs-contes-educar-diversitat-familiar/
Xarxanet: “Les escoles ‘Rainbow’, centres inclusius que aposten per la diversitat afectiva i de gènere”
Article sobre les Escoles Rainbow i seu projecte educatiu inclusiu, impulsat per l’FLG i inspirat en un
programa que ja funciona al Regne Unit (18/06/2018).
http://xarxanet.org/social/noticies/les-escoles-rainbow-centres-inclusius-que-fomenten-ladiversitat-afectiva-i-de
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Aquesta memoria ha estat impresa a la cooperativa catalana Multicopy Grafic, Centre especial de Treball.
Foto MAR LLOP
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