
 

Les associacions de famílies LGTBI lamentem l’elecció per part 

d’Operación Triunfo d’una cançó que ataca les nostres famílies i 

les nostres filles, fills i fillxs. 

 

Les associacions de famílies LGTBI signants, Asfagalem, Asociación de Familias de Gays y 

Lesbianas de la Región de Murcia, Crezco, Familias LGTB de Andalucía, FLG – Associació 

de Famílies LGTBI, Galehi, Asociación de Familias LGTBI, Galesh, Asociación de Familias 

Homoparentales y Son Nuestros Hijos, respectem profundament la llibertat d’expressió artística 

a la vegada que lamentem l’elecció per part del programa Operación Triunfo, d’una cadena de 

televisió pública, d’una cançó que ataca les famílies i les nenes, nens i nenxs nascuts per gestació 

subrogada.  

Entenem que l’autora de la cançó té dret a expressar una opinió i que aquesta pugui ser contrària 

a la nostra, però també ens agradaria aclarir que existeixen processos de gestació subrogada 

garantistes amb les parts participants del procés. Des de les associacions signants defensem una 

regulació digna de la gestació subrogada a Espanya, similar a la que existeix en l’actualitat en 

països referents en la lluita pels drets de les dones com el Canadà, el Regne Unit o Portugal. 

Són moltes les famílies que gràcies a la generositat de dones valentes han pogut formar les seves 

famílies mitjançant aquesta tècnica de reproducció i a les nostres associacions les coneixem. 

Convidem a l’autora de la cançó i a la direcció del programa Operación Triunfo a conèixer-les 

abans de formar-se una idea equivocada d’elles. 

Des de les associacions signants lluitarem sempre contra els abusos i contra qui utilitzi la gestació 

subrogada com un vehicle per a l’enriquiment personal, ja sigui per la seva implicació directa en 

els processos com per la difusió de missatges, a favor o en contra. L’autora de la cançó pot 

inspirar-se en la gestació subrogada o qualsevol altre tema per crear el seu producte musical, 

però lamentem que s’utilitzin les nostres famílies, amb menors en elles, per promocionar-se i 

lucrar-se.  
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