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Paraules de la presidenta

Amb empenta, vam entomar una
oportunitat única perquè la nostra veu
s’escoltés amb més força que mai i per
reivindicar tots els drets que ens queden
per conquerir.
Vam multiplicar l’oferta d’activitats i
espectacles per a tota la família, amb un
calendari de propostes que va ocupar
tot el mes de juny. Les famílies LGTBI,
orgulloses, vam omplir de pancartes
l’avinguda del Paral·lel!

Benvolgudes famílies,
Un any més us presentem el recull
d’activitats, formacions, voluntariat,
activisme i accions polítiques que l’FLGAssociació de Famílies LGTBI ha
desenvolupat al llarg del 2019. Un any
ple de nous reptes i de nous objectius
que hem assolit amb molta satisfacció i
gràcies al treball en equip de moltes
persones.
Per aquest equip de famílies que de
forma voluntària treballem per l’entitat
és realment un orgull constatar el gruix
d’activitats i projectes que arribem a
realitzar en un any: xerrades
informatives,
trobades
familiars,
jornades de convivència, tallers i contacontes, dinars de germanor i
formacions. Els nostres projectes
creixen i, amb ells, la nostra visibilitat.
Enguany destaquem el Pride Barcelona
2019, que amb el lema “Som Famílies a
tot arreu” va estar especialment dedicat
a les famílies LGTBI.

El més important d’allò que fem, però,
segueixen essent els espais que oferim a
les famílies noves i novelles; espais de
suport on poder compartir experiències
i endegar noves relacions i nous cercles
de seguretat per adults i per infants.
Posem tots els nostres esforços i
recursos per transmetre a les famílies
l’adquisició d’eines i discurs, i
l’apoderament necessari per fer front a
les discriminacions que encara patim, i
minimitzar els efectes que això pugui
tenir en els nostres infants.
Quedi aquesta memòria com a
testimoni del què som capaces de tirar
cap endavant i fem un immens
agraïment a totes les famílies que ho
han fet possible.
L’FLG, sempre oberta, amb esperit de
servei i de lluita pels drets de les famílies
LGTBI i llurs infants, confia a mantenir la
seva labor per molts anys més i mentre
sigui necessària.
Gràcies, Famílies!
Katy Pallàs Picó, PRESIDENTA
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A. FLG, L’ASSOCIACIÓ DE LES FAMÍLIES LGTBI

1. Qui som?
L’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG- Associació de Famílies LGTBI) 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. 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 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.

●

Formar al personal docent 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 la reproducció assistida, l’adopció, l’acolliment o la gestació subrogada, que
tenen infants de parelles heterosexuals anteriors o que es troben en una situació de
filiació internacional mixta.

●

Fomentar la igualtat de gènere 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

CONVIVÈNCIA I
VISIBILITZACIÓ

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 en
parelles de dones
lesbianes i homes trans.

FORMACIÓ

Organitzar trobades
lúdiques i informatives
per compartir
experiències i perquè els
nostres infants es
coneguin i juguin amb
d’altres que, com ells,
tenen famílies LGTBI, tot
fomentant la visibilització
de la diversitat familiar.

Formar persones
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, la secretària i el
tresorer. També en formen part les persones voluntàries que dediquen lliurement el seu
temps al bon funcionament de l’entitat: les assessories; les persones coordinadores dels
grups de famílies i activitats lúdiques; la comissió de comunicació, encarregada de la
premsa i difusió a les xarxes socials; i la comissió d’educació, que treballa per a la
formació de professorat, alumnat i famílies, i promou la reflexió pedagògica sobre
l’àmbit LGTBI.
JUNTA DIRECTIVA

PRESIDÈNCIA / VICEPRESIDÈNCIA / TRESORERIA / SECRETARIA
Comissions de voluntariat
Assessories

Grups i propostes
lúdiques

Comunicació

Educació

V
O
L
U
N
T
A
R
I
A
T

Secretaria tècnica
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Els grups de famílies de l’FLG són grups de mares i pares LGTBI reunits per idiosincràsies
concretes i sorgits a partir de la necessitat de les seves famílies de trobar-se amb els seus
infants i compartir experiències comunes. Són grups oberts a tothom que organitzen
trobades lúdiques periòdiques, fomenten la visibilització de la diversitat familiar i són
una oportunitat per atendre personalment les noves famílies que s’acosten a l’FLG.
Actualment, l’FLG compta amb 4 d’aquests grups: la Baby FLG, pensada per a famílies
LGTBI amb infants de 0-3 anys; la Junior FLG, per a infants a partir dels 4 anys; el grup
de Famílies Adoptants i Acollidores LGTBI, i el grup Papagais, format per pares gais i les
seves criatures.

4. Relacions amb ens i entitats LGTBI estatals i internacionals
Formem part dels Consells polítics: Consell municipal LGBTI de l’Ajuntament de
Barcelona i Consell nacional LGTBI de la Generalitat de Catalunya.
L’FLG és membre de la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya i de la Xarxa Estatal
d’Associacions de Famílies LGTBI.
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 pels drets de la comunitat LGTBI.
NELFA-Network of European LGTB Families Association, la Xarxa Europea
d’Associacions 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 40 associacions i representa a 32 països i milers de famílies LGTBI arreu
d’Europa.
La primera presidenta d’aquesta organització va ser la Katy Pallàs, ara presidenta de
l’FLG. La representant actual de l’FLG al board de la NELFA és l’Eleni Maravelia, que des
del març del 2019 també n’és la nova presidenta.
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1. Persones sòcies
L’FLG compta actualment amb 562 persones associades, de les quals 440 són dones i
122 són homes. Des del seu naixement, han estat més de nou-centes seixanta les
persones que han format part de l’FLG, sense comptar les seves criatures.

TOT I NO HAVER DADES OFICIALS DISPONIBLES,
EL NOMBRE DE FAMÍLIES LGTBI
AUGMENTA CADA ANY A CATALUNYA

2019
562
PERSONES
SÒCIES

440
DONES

122
HOMES

+ 300
FAMÍLIES

UNES 580
CRIATURES

. FLG I ELS SERVEIS A LES

130 PERSONES NOVES
75 NOVES FAMÍLIES

DES DEL 2001
S'HAN
ASSOCIAT
964
PERSONES
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B. FLG I ELS SERVEIS A LES FAMÍLIES

6. Assessoraments personalitzats
És un dels serveis més utilitzats per persones sòcies de l’FLG 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 persones 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.
a. Reproducció assistida: assessorament a dones lesbianes i homes trans sobre els
mètodes de la reproducció assistida i sobre la cobertura legal de la seva família.
b. Adopcions: assessorament i acompanyament a persones i parelles LGTBI que
opten per formar la seva família mitjançant l’adopció.
c. Acolliment: assessorament i acompanyament a persones i parelles LGTBI que
opten per formar la seva família mitjançant l’acolliment.
d. Gestació subrogada: assessorament i acompanyament a persones i parelles
LGTBI que opten per la gestació subrogada a l’estranger.
e. Parelles amb filiació internacional mixta: servei d’assessorament i
acompanyament per a persones que encaren una situació de filiació
internacional mixta, on moltes vegades les mares o pares tenen nacionalitats
diferents i sorgeixen complicacions a l’hora de registrar els seus infants.
f. Persones amb infants de relacions heterosexuals anteriors: servei
d’assessorament i acompanyament per a persones LGTBI amb infants de
parelles heterosexuals anteriors. Acompanyament emocional i orientació sobre
la manera d’explicar als infants la nova situació.
g. Legals: assessorament legal de famílies LGTBI amb un advocat especialitzat.
Aquest 2019 s’han atès 147 consultes i assessoraments personalitzats:
Reproducció assistida

50

Adopcions

33

Acolliment

17

Gestació subrogada

18

Filiació internacional mixta

2

Persones amb infants d’una relació heterosexual anterior

2

Legals i altres

25

D’aquestes, derivades a assessorament legal professional

20
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7. Cicle de xerrades Construïm Famílies
El Cicle Construïm Famílies és un projecte de xerrades periòdiques on es parla i s’informa
sobre temes que interessen o afecten a les famílies LGTBI. Son xerrades informatives i
obertes a tothom, que serveixen per orientar persones i parelles que es plantegen
formar una família o que ja han iniciat el procés i cerquen més assessorament. Enguany
han assistit unes 200 persones a un total de 12 xerrades.

07/03/2019 – Parlem sobre la Gestació subrogada.
09/03/2019 – Aspectes psicoemocionals en els tractaments de fertilitat: Nutrició i
fertilitat, amb especialistes de la Clínica FERTTY. Nou!
04/04/2019 – Acolliment familiar, amb Luca T. Barone, periodista, pare d’acollida, vocal
AFABAR i assessor de l’FLG en matèria d’acolliment; David Roman, educador, pedagog,
docent a la UOC i a la UB, vocal AFABAR i membre de l’Observatori dels Drets de la
Infància; i Montserrat Martín, psicòloga i presidenta de la Fundació Infància i Família.
05/04/2019 – Aspectes legals de les famílies LGTBI, amb Joaquim Juncosa, de Jurif
Advocats.
06/04/2019 – Sessió de Benvinguda a l’FLG: presentació de l’entitat i acollida de les
noves persones sòcies i persones interessades, amb la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG.
04/05/2019 – Reproducció assistida, amb el Dr. Herrero de CRA Barcelona.
23/05/2019 – Reproducció assistida, amb la Clínica Gravida.
25/05/2019 – L’adopció d’infants amb necessitats especials, amb la Fundació IReS.

Posposada!
21/09/2019 – Fertilitat i embaràs vinculats a l’acupuntura, amb la Dra. Legorburu. Nou!
28/09/2019 – L’adopció d’embrions en la reproducció assistida, amb la Clínica Gravida.

Nou!
25/10/2019 – Acolliment familiar, amb Luca T. Barone, periodista, pare d’acollida, vocal
AFABAR i assessor de l’FLG en matèria d’acolliment; David Roman, educador, pedagog,
docent a la UOC i a la UB, vocal AFABAR i membre de l’Observatori dels Drets de la
Infància; i Montserrat Martín, psicòloga i presidenta de la Fundació Infància i Família.
30/11/2019 – Reproducció assistida, Dra. Veronique Moens de l’Institut Marquès.
14/12/2019 – Inseminació Natural i Mètode ROPA, amb el Dr. Herrero de CRA Barcelona.
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Xerrada sobre l’acolliment familiar (a dalt) i xerrada sobre la reproducció assistida (a baix).

CONSTRUÏM FAMÍLIES ÉS UN PROJECTE QUE
S’HA CONSOLIDAT AMB MOLT D’ÈXIT.
ÉS UN DELS SERVEIS PRINCIPALS DE L’ENTITAT
I CADA ANY PROPORCIONA ASSESSORAMENT
A UN GRAN NOMBRE DE PERSONES.
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8. Serveis per a les famílies sòcies: 5a Campanya de Contes a
l’escola
Cada any, el mes de setembre, l’FLG posa en marxa la Campanya de Contes a l’Escola,
gràcies a la qual les famílies sòcies poden sol·licitar un lot de llibres sobre diversitat
familiar, afectiva i de gènere. Els llibres que s’inclouen han estat prèviament seleccionats
per les bibliotecàries de l’FLG segons les edats i els cicles formatius, des de l’Escola
Bressol fins a l’ESO, i s’envien directament a les escoles per tal que l’aula i la resta de
cursos es puguin beneficiar d’aquest projecte.
Resum de la 5a Campanya de Contes a l’escola (curs escolar 2019-2020):
-

Lot per a Escola Bressol (18 comandes)
Lot per a P3, P4 i P5 (30 comandes)
Lot per a 1r i 2n de Primària, cicle inicial (12 comandes)
Lot per a 3r i 4t de Primària, cicle mitjà (8 comandes)
Lot per a 5è i 6è de Primària, cicle superior (5 comandes)
Lot per a Educació Secundària Obligatòria (1 comanda)

74

comandes

59

famílies

grups classe 81

66 escoles
491

llibres

Evolució de les comandes des del 2011:

2011
18

2012
7

2013
13

2014
14

2015
41

2016
53

2017
47

2018
58

2019
74

Té el suport de
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Actualitzem el mapa interactiu d'escoles adherides a la Campanya de Contes a l'escola,
des del seu inici fins l’actualitat. Destaquem que enguany, per primera vegada, un lot de
contes ha arribat a una escola d’Amsterdam!
El Mapa de Contes a l’Escola es pot trobar a la pàgina web de l’FLG:
http://www.familieslg.org/2019/11/22/contes-a-lescola-mapa-descoles-adherides/

9. Serveis per a les famílies sòcies: el Conta-contes
La Campanya de Conta-contes és un projecte de l’FLG que du ‘Tots nosaltres’ a les
escoles de les famílies sòcies que ho demanen; un espectacle de petit format sobre
diversitat familiar de la companyia Fes-t’ho com vulguis. El Conta-contes va adreçat als
infants fins a 2n de Primària i ha d’estar sol·licitat per les famílies i acordat amb l’escola.
Els centres i entitats que han acollit el Conta-contes aquest 2019 han estat:
Escola El Cim, en sessió doble per a primària
Escola Poblenou, per a primària
Escola Mas Maria, en sessió doble per a parvulari
Escola Sadako, per a primària
Escola Cooperativa El Puig, per a parvulari
Escola Sant Felip Neri, per a primària
Escola Congrés Indians, per a parvulari i primària
El Casal Lambda
El Parc d’atraccions Tibidabo durant la sortida amb motiu del Pride Kids
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C. ACTIVITATS
ACTIVITATS LÚDIQUES, VISIBILITZACIÓ I CONVIVÈNCIA

10. Xocolatada de Reis
04/01/2019 – La primera activitat de l’any: les famílies de l’FLG vam celebrar juntes els
darrers dies de Nadal amb una xocolatada i un conta-contes nadalenc a càrrec de la
companyia Fes-t’ho com vulguis. Hi van assistir 26 famílies, un total de 86 persones!

11. Jornada de portes obertes del Centre LGTBI
19/01/2019 – El 19 de gener s’inaugurava oficialment el Centre LGTBI de Barcelona, fruit
de la unió de les entitats de la Plataforma LGTBI de Catalunya i del treball amb
l'Ajuntament de Barcelona. Va ser un dia festiu: una jornada de portes obertes i
activitats per a tots els públics.

12. Assemblea General de persones sòcies de l’FLG
16/02/2019 – L’Assemblea General de l’FLG és l’òrgan de l’entitat mitjançant el qual es
decideixen i ratifiquen els objectius anuals de l’associació. Totes les persones sòcies
estan convidades a participar-hi activament, aportar-hi suggeriments i queixes, i utilitzar
el seu vot en aquelles qüestions que el requereixin.

13. Ens traslladem al Centre LGTBI de Barcelona
04/03/2019 – La primera setmana de març ens vam traslladar al recent inaugurat Centre
LGTBI de Barcelona, fruit d’anys de treball de les entitats de la Plataforma LGTBI de
Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona. És un espai transversal i de referència sobre
la diversitat sexual i de gènere.
D’ençà del trasllat, el Centre LGTBI de Barcelona també és la seu social de l’FLG i l’espai
on realitzem la majoria de les nostres activitats. Compartim aquest espai amb les altres
entitats residents de la Plataforma (Casal Lambda, Observatori Contra l’Homofòbia, Gais
Positius i AMPGIL) i amb els serveis d’informació, atenció i programació cultural del propi
Centre.
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14. Carlos Osma presenta: “Solo un Jesús marica puede
salvarnos. Reflexiones cristianes en clave gay”:
23/03/2019 – Carlos Osma, membre de l’FLG, va presentar el seu llibre: un recull
d’articles que tracten sobre la necessitat de trencar el conservadorisme cristià en
l’entorn LGTBI. La presentació va comptar amb diferents intervencions, entre elles la de
Krzysztof Charamsa, teòleg i capellà catòlic.

15. Sessió de Benvinguda a l’FLG
06/04/2019 – La sessió de Benvinguda a l’FLG, que també s’inclou dins el cicle Construïm
Famílies, és una xerrada informativa per donar a conèixer els objectius, els projectes i
les activitats de l’FLG a les noves persones i famílies sòcies o a les que hi estan
interessades. La va dur a terme la nostra presidenta, Katy Pallàs.

16. Comissió Lúdica: Anem sobre rodes! En patinet, patins o
bicicletes.
07/04/2019 – Abans de constituir-se com a Junior FLG, la Comissió Lúdica va organitzar
una jornada al circuit de bicicletes del Parc Nou del Prat del Llobregat, on els infants van
poder jugar sobre rodes i les famílies gaudir d’un pícnic primaveral a l’aire lliure. Hi van
participar 7 famílies: 26 persones entre infants i adults.

17. Celebrem el Dia de les Famílies a Badalona!
18/05/2019 – Amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, el Dia contra la lgtbifòbia
i les Festes de maig de Badalona, vam celebrar el Dia de les Famílies al centre cívic Can
Cabanyes de Badalona, en companyia de les associacions Chrysallys i Tornem-hi, en una
jornada plena d’activitats. També hi va col·laborar la Baby FLG, fent-hi la seva trobada
mensual amb un taller de massatges per a nadons. Per part de l’FLG hi van assistir 17
famílies: 33 adults i 22 infants.
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18. Tarda de piscina amb Panteres Grogues
10/09/2019 – Una sessió de prova lliure per als infants mentre les famílies rebien
una xerrada informativa sobre el grup de sincronitzada infantil mixta a la terrasseta de
la piscina.

19. Presentació dels grups Baby i Junior de l’FLG
05/10/2019 – Una xerrada informativa sobre la Baby FLG i la nova Junior FLG, el seu
funcionament i les activitats programades pel curs 2019-2020. Hi van assistir 14 famílies:
23 adults i 11 infants, amb racó nadons, a l’auditori del Centre LGTBI.

20. Acte en memòria de la Sonia Rescalvo
06/10/2019 – El 6 d’octubre s’homenatja la Sonia Rescalvo, dona transsexual que va ser
assassinada per un grup de neonazis l’any 1991. Com a membre del Consell Municipal
LGTBI, l’FLG va contribuir a difondre la convocatòria de l’acte des de la nostra pàgina
web i xarxes socials.

21. Primera Jornada anual del Centre LGTBI
19/10/2019 – El mes d’octubre, el Centre LGTBI de Barcelona va organitzar la seva
primera jornada anual titulada “De l’activisme a les polítiques públiques”. Dins del marc
de la jornada, i a través de diferents xerrades i tallers, s’analitzava l’evolució de l’atenció
a les persones LGTBI, des de la militància i l’activisme polític fins als serveis públics. La
Katy Pallàs, presidenta de l’FLG, va moderar la primera taula de debats, titulada “De
l’activisme al servei públic”. A la tarda, l’FLG, juntament amb la resta d’entitats residents
del Centre, va presentar els seus projectes principals en una mostra de bones pràctiques.
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22. Cap de setmana de la Castanyada 2019
9 i 10/11/2019 – El cap de setmana del 9 i 10 de novembre es va celebrar la Castanyada
en família al càping de Vilanova Park de Vilanova i la Geltrú. La Castanyada és un projecte
anual de l’FLG que aposta per la visibilització, la formació i la convivència de les famílies
LGTBI durant tot un cap de setmana, combinant les xerrades formatives amb les
propostes lúdiques per a tota la família.
Aquest 2019 hi han assistit 55 famílies: 116 adults i 76 infants al llarg del cap de setmana.
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23. Primera trobada de Famílies LGTBI de Sitges
23/11/2019 – L’associació Gay Sitges Link va organitzar la seva primera trobada de
famílies LGTBI de Sitges, amb la col·laboració de l’FLG i el suport de l’Ajuntament del
municipi. El programa va consistir en una presentació de les entitats participants, la
formació d’un Grup de Treball de Famílies LGTBI de Sitges, i un debat sobre les
necessitats de les famílies LGTBI. La Gemma Roset, membre de l’FLG, hi va participar
com a representant de l’entitat.

24. Dinar de Nadal 2019
15/12/2019 – Com ja és tradició, l’FLG va celebrar el dinar de Nadal al restaurant Can
Farell, a Santa Eulàlia de Ronçana. És una festa familiar per celebrar el Nadal
conjuntament en una jornada lúdica que enguany va aplegar més de 150 persones: 44
famílies amb les seves criatures. Els infants van fer cagar el Tió i es van sortejar 3 lots de
regals per a les Famílies LGTBI, gentilesa d’ACEGAL i d’altres entitats col·laboradors.

25. Xocolatada de Nadal de l’FLG
28/12/2019 – Per tancar el 2019 vam tornar a repetir la Xocolata que havia tingut tant
d’èxit al gener. Amb xocolata i melindros, un taller de decoració nadalenca a càrrec de
la Junior FLG i un espai-nadons per als més menuts, l’última activitat lúdica de l’any de
l’FLG va omplir el Centre LGTBI amb 30 famílies i gairebé 100 persones!

ELS GRUPS DE L’FLG

26. La Baby FLG
El grup de la Baby FLG va néixer el 2016 a partir d’una realitat creixent: la necessitat d’un
grup de mares i pares LGTBI de trobar-se amb els seus nadons i compartir experiències.
D’ençà de la seva creació, la Baby FLG no ha parat de créixer i actualment constitueix un
dels grups fonamentals de l’entitat i una porta d’entrada per a famílies que comencen i
es volen acostar a l’FLG.
La Baby FLG organitza gairebé una sortida mensual, entre sortides pròpies i compartides,
amb activitats adreçades principalment als infants de 0-3 anys. Són sortides sempre
gratuïtes i lúdiques, on hi solen assistir una cinquantena famílies, sòcies si no-sòcies, i
on es fomenta la visibilització de les famílies LGTBI.
La Baby FLG també compta amb un grup de WhatsApp propi, gestionat per les seves
coordinadores i coordinadors. És un canal oficial per a la comunicació i per facilitar i
resoldre dubtes relacionats, exclusivament, amb les sortides del grup. Tota la informació
sobre la Baby FLG es pot trobar a la seva secció al web de l’FLG:
http://www.familieslg.org/serveis-pagina-presentacion/babyflg/
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Activitats i sortides de la Baby FLG el 2019:
27/01/2019 – Matinal de Cinema en família i tertúlia.
24/02/2019 – Carnestoltes amb concurs de truites.
31/03/2019 – Mercat d’Intercanvi de material i roba infantil.
28/04/2019 – Sortida al Parc del Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès).
18/05/2019 – Taller de massatges per a nadons el Dia de les Famílies a Badalona.
28 i 29/06/2019 – Pride Kids: el Pride Kids d’enguany, amb el motiu “Som famílies a Tot
arreu” va comptar amb una extensa programació per a tots els públics. Els més menuts
van poder gaudir dels jocs i tallers de Koala Arts for Kids, una proposta que va organitzar
i coordinar la Baby FLG.
29/09/2019 – Sortida al Parc Nou (el Parc del Llobregat).
05/10/2019 – Presentació dels grups BABY i JUNIOR
FLG.
27/10/2019 – BABY + JUNIOR FLG: Sortida al Parc
Francesc Macià (Malgrat de Mar).
9 i 10/11/2019 – Cap de setmana de Castanyada:
com al Pride, la Baby FLG va organitzar activitats
per als infants de 0-3 anys dins de la programació
de la Castanyada.

27. La Junior FLG
La Junior FLG és la continuació de la Baby FLG i el seu objectiu és organitzar sortides i
activitats lúdiques pensades per a infants de +4 anys, perquè es trobin i es relacionin
amb els diferents models de família existents a la societat.
És un projecte de nova creació que tot just s’inicia el 2019 i que ha fet el relleu de la
Comissió Lúdica, per tal que les famílies amb infants una mica més grans puguin
compartir experiències i apoderar-se davant de la societat en general. Organitzen
activitats periòdiques, algunes compartides amb la Baby FLG, i totes elles obertes a
tothom.
La Junior FLG també compta amb un grup de WhatsApp propi, gestionat pels seus
coordinadors i coordinadores. Tota la informació sobre al Junior FLG es pot trobar a la
seva secció al web de l’FLG: http://www.familieslg.org/serveis-paginapresentacion/juniorflg/
Activitats i sortides de la Junior FLG el 2019:
05/10/2019 – Presentació dels grups BABY i JUNIOR FLG.
27/10/2019 – BABY + JUNIOR FLG: Sortida al Parc Francesc Macià (Malgrat de Mar).
28/12/2019 – Taller de decoració nadalenca amb estrelles rainbow a la Xocolatada de
Nadal.
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28. Grup de Famílies Adoptants i Acollidores LGTBI+
És un grup obert de famílies adoptives i acollidores que
després de diverses sortides i trobades es van consolidar
com un grup més dins l’FLG. Les seves trobades són una
oportunitat per compartir experiències comunes i també
per atendre personalment les noves famílies que s’acosten
a l’FLG, assessorant-les en el camí de l’adopció o de
l’acolliment:http://www.familieslg.org/serveis-paginapresentacion/grup-de-families-adoptants-i-acollidores/
20/10/2019 – El grup de Famílies Adoptives i Acollidores va organitzar la seva 14a
trobada al Parc de Ca l’Arnús i Can Solei de Badalona; una jornada de tot el dia amb jocs
infantils i col·loqui. Hi van participar 7 famílies, aproximadament 20 persones.

ACTIVITATS FORMATIVES I REIVINDICATIVES

29. Concentració de rebuig a l’atac al Centre LGBTI
28/01/2019 – Tot just una setmana després de la seva inauguració, el Centre LGTBI va
rebre un atac feixista: vidres trencats i pintades homòfobes a la façana. Com a resposta
a l’agressió, la Plataforma d’Entitats LGTBI va convocar una concentració de rebuig que
va aplegar tant a persones i entitats del col·lectiu com al veïnat del barri.

30. 4a Formació de Famílies LGTBI
16/03/2019 – Al març del 2019 vam dur a terme la 4a Jornada de Formació anual de
Famílies LGTBI. Amb el títol “Gènere i discurs: els drets de les famílies LGTBI”, tenia com
a objectiu l’apoderament de les famílies i l’adquisició d’eines i discurs mitjançant el
treball sobre el gènere, l’activisme en família i la visibilització a les escoles. Hi van assistir
55 adults i 14 infants, que van comptar amb un servei de monitoratge infantil.
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Programa de la 4a Formació de Famílies LGTBI:
10.00 - 10.30 h Check-in (sala actes) + Monitoratge infantil
10.30 - 11.30 h Vicent Borràs. Gènere i terminologia (sala actes)
11.30 - 12.00 h Pausa cafè (office)
12.00 - 13.30 h Katy Pallàs, Vicent Borràs i Reyes Varella. Activisme en família (sala actes)
13.30 - 15.00 h Piscolabis (sala Tallers 3)
15.00 - 16.30 h Katy Pallàs, Vicent Borràs i Reyes Varella. Infants i escola (sala actes)
16.30 - 17.00 h Cloenda (sala actes)

31. PRIDE 2019: “Som Famílies A Tot Arreu!”
Amb el lema “Som Famílies A Tot Arreu”, el Pride Barcelona 2019 va estar dedicat a les
famílies LGTBI: una oportunitat única perquè la nostra veu s’escoltés amb més força que
mai i per reivindicar tots els drets que ens queden per conquerir. Conjuntament amb
Pride Barcelona, l’FLG vam multiplicar l’oferta d’activitats i espectacles per a tota la
família, amb un calendari de propostes que va ocupar tot el mes de juny.

#WeAreFamily

Algunes famílies voluntàries de l’FLG van contribuir a la difusió del Pride 2019, que amb
el lema #WeAreFamily va omplir els carrers de Barcelona amb cartells que reivindicaven
la diversitat familiar. També van participar en la creació del vídeo Manifest We Are
Family | Pride Barcelona 2019, que es va estrenar el 15 de maig amb motiu del Dia de
les Famílies:

Vegeu el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=J9BNC4jvjv8
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Samarretes “Som Famílies A Tot Arreu!”
El Ramon Antonijoan, membre de l’FLG i coordinador de la Baby, va dissenyar el cor que
es convertiria en el logo propi de l’FLG pel Pride Famílies 2019. Amb aquest logo, i amb
la col·laboració de CRA Barcelona, vam produir les samarretes ‘Som Famílies a tot arreu’
perquè tothom que les demanés les pogués lluir a la desfilada de l’Orgull del dia 29 de
juny per l’Avinguda del Paral·lel. Vam repartir gairebé 800 samarretes entre adults i
infants!

També vam utilitzar aquest disseny i d’altres del Ramon Antonijoan per a la paradeta de
l’FLG al Pride Barcelona 2019.

Cicle Som famílies a tot arreu: “Sanitat. De la desbiologització de la
famílies a la desbiologització de la sexualitat”.
12/06/2019 – Iniciàvem les jornades del Pride amb un debat sobre els drets reproductius
de les famílies LGTBI i els processos actuals de construir famílies. Van participar-hi la
Noelia Igareda, Dra. en Dret (UAB) i especialista en gènere, maternitat, bioètica i
jurisprudència feminista, la Beatriz San Roman, Dra. en Psicologia social (UAB), i el Vicent
Borràs, sociòleg i vicepresident de l’FLG.

Tibidabo PRIDE KIDS: Les famílies anem al Tibidabo!
16/06/2019 – Com cada any, el tret de sortida de Pride Kids va ser la sortida al Tibidabo,
una jornada de lleure al parc d’atraccions per a tota la família. Aquest any, a més, també
vam gaudir d’un espectacle de conta-contes a càrrec de la companyia Fes-t’ho com
vulguis.
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“Homo Baby Boom”: Projecció i col·loqui del documental sobre les
famílies LGTBI.
25/06/2019 – “HOMO BABY BOOM” és un documental dirigit per Ana Boluda, i amb la
col·laboració de sis famílies de Catalunya i del País Valencià, on es mostra la vida
quotidiana de les famílies homoparentals. Una dècada després de la seva producció, i
amb motiu del Pride 2019, vam voler reivindicar la visibilitat i la normalització de la
diversitat familiar amb un visionat col·lectiu del documental i un col·loqui posterior, al
Centre LGTBI de Barcelona. Va ser tot un èxit!

Cicle Som famílies a tot arreu: “Justícia. Les fronteres legals de les famílies
LGTBI”.
26/06/2019 – Un debat sobre els drets de les famílies LGTBI a Europa, sospesant el que
s’ha assolit i el que queda per aconseguir. Hi van participar l’Eleni Maravelia, membre
de l’FLG i presidenta de NELFA, el Joaquim Juncosa, advocat de família especialista en
aspectes legals de les famílies LGTBI, i el Luca Barone, periodista i pare d’acollida.

PRIDE 2019: Som Famílies A Tot Arreu!
28 i 29/06/2019 – Els dos dies que va durar el
PRIDE Barcelona 2019 van ser dues jornades
completes protagonitzades per la diversitat
familiar. En un nou emplaçament a la Plaça de
l’Univers, la paradeta de l’FLG es trobava just al
costat de les propostes de Pride Kids, que
englobaven un cartell complet d’activitats per a
tota la família: tallers artístics, nòria, inflables,
pinta-cares, espai per a nadons, racó de contes,
esports, drons terrestres, gimcana, dansa i molt
més!
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Aquestes activitats es van alternar amb els espectacles, màgia, concerts i festa de
l’escuma. També vam rebre la visita de les famílies de les associacions de la Xarxa Estatal
de Famílies LGTBI i d’associacions de la NELFA.

El 29 de juny, les famílies LGTBI vam desfilar orgulloses per l’Avinguda del Paral·lel,
encapçalant una marxa festiva i reivindicativa dedicada a la diversitat familiar. Per
aquest esdeveniment excepcional, aquest any vam comptar amb una carrossa, un trenet
per a les famílies amb infants menuts i dues pancartes per encapçalar la manifestació de
l’Orgull. Vam desfilar per visibilitzar-nos, per demostrar que les famílies LGTBI existim i
per reivindicar tota la nostra diversitat!
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Manifest Pride 2019: Som famílies a tot arreu
L’acte de cloenda del Pride 2019 va tenir lloc a l’escenari de l’Avinguda Maria Cristina,
on van pujar les famílies després de la desfilada, i on la Katy Pallàs i el Toni Cruanyes van
llegir conjuntament el manifest Som famílies a tot arreu:

Fa 50 anys va néixer a Stonewall la llavor del respecte social per les persones lesbianes,
gais, trans, bisexuals i intersexuals. En aquests 50 anys s’han aconseguit grans fites en
drets, però sobretot en dignitat i en orgull.
La valentia i la visibilitat d’aquelles dones lesbianes, d’aquells homes gais i d’aquelles
persones trans als aldarulls d’Stonewall s’ha vist ara recompensada amb el guany de
drets socials i de drets civils que aleshores només podíem imaginar.
Sí. Ens vam atrevir a imaginar, ens vam atrevir a exigir respecte, ens vam atrevir a
sacsejar consciències davant de la indiferència d’una societat profundament patriarcal i
masclista. Ens vam atrevir a fer-li front a l’homofòbia. I, fins i tot, ens vam atrevir a
tenir criatures i a educar-les en la igualtat i en el respecte envers els que són diferents.
Durant aquest somni, però, també vam patir malsons. La pandèmia de la SIDA, que ens
va paralitzar davant del terror de la mort, les pèrdues irreparables, l’estigma social i la
desprotecció legal ens van fer veure amb claredat que era fonamental aconseguir la
protecció legal de les parelles LGTBI. Sense drets civils no existim, sense drets civils la
nostra existència no té valor. Vam aprendre una gran lliçó, que va marcar un nou camí.
Aconseguir protecció legal, ser ciutadans i ciutadanes amb dret a existir. I un cop
assolit, això, assegurar també la protecció legal de les nostres criatures.
L’activisme de les famílies LGTBI és persistent, sense treva, actua a diari, a cada
moment i a tot arreu. Poder existir ha significat també reinventar la família a la nostra
manera, sense paradigmes, sense barreres, des de la igualtat i des del compromís.
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Hem diversificat la família i l’hem millorat! Sí! L’hem millorat! Prendre la decisió de
tenir criatures mai és fàcil per les persones LGTBI. I tenir-les ens fa més fortes, i ens
atorga un major compromís amb la societat i amb la lluita pels drets i les llibertats de
les lesbianes, gais i persones trans.
I precisament pels nostres infants, i també per la resta de persones LGTBI, exigim que
se’ns deixi d’invisibilitzar, que se’ns respecti i que se’ns consideri, i que els nostres
models de família siguin presentats en la societat com a models igual de vàlids, amb
tots els drets i reconeixements.
Per tot això, en aquest PRIDE BARCELONA 2019 les famílies LGTBI EXIGIM:
1. Que es respecti i es valori la diversitat familiar com a element de cohesió social.
2. Que es garanteixin de forma igualitària els drets reproductius i sexuals de les
persones LGTBI en la sanitat pública.
3. Que es garanteixin els drets de filiació de les nostres criatures sense importar el
seu origen a tota Europa.
4. Que s’estableixin convenis d’adopció internacional amb països no LGTBIfòbics.
5. Que es desenvolupin programes educatius en el marc de la coeducació, en els
quals la realitat LGTBI sigui visible, coneguda i respectada.
Les famílies, amb els nostres infants, seguirem lluitant fins aconseguir la dignitat i el
respecte que mereixem.
https://familieslg.wordpress.com/2019/07/10/som-families-a-tot-arreu/
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D. FLG I EL COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ

32. Jornada formativa del Projecte Erasmus+ “Doing Right(s)”:
“Famílies LGTBI+: Del reconeixement legals als drets efectius”
09/05/2019 – L’Eleni Maravelia, presidenta de NELFA, membre i
assessora de l’FLG en l’àmbit de filiació internacional mixta, va participar
en la jornada formativa del projecte “Doing Right(s)” com a ponent en
una xerrada sobre els drets de les famílies LGTBI arreu d’Europa.

33. II Cicle de conferències sobre Gènere, Salut i Igualtat (UB):
“Diversitat Familiar. Famílies Rainbow”
16/05/2019 – Vam participar al II Cicle de conferències sobre Gènere, Salut i Igualtat, a
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. El Miquel
Palau, membre de la Junta de l’FLG, hi va fer una conferència titulada “Diversitat
Familiar: Famílies Rainbow”.

34. Sessió de Cinegènere FaPaC a Badalona
11/12/2019 – La FaPac, la Federació que aplega les AMPAS i AFAS de Catalunya amb
l’objectiu de millorar la qualitat de l’educació pública, ha començat a organitzar el 2019
sessions de cinegènere per treballar la diversitat a les escoles. Al setembre, van
organitzar una projecció de ‘Carmen y Lola’, dirigida a l’alumnat de secundària i les seves
famílies. La Montse Mota, secretària de la Junta de l’FLG, hi va participar com a
dinamitzadora del debat posterior a la pel·lícula.

35. Xerrades a les escoles
Les xerrades a les escoles permeten que alumnat i professorat es familiaritzin i
s’informin sobre la diversitat sexual, afectiva i familiar:
•
•

•
•

16/05/2019 – Escola Congrés Indians: xerrada per l’AFA de l’escola, titulada “La
diversitat familiar i els reptes d’una escola inclusiva”, amb motiu del 17 de maig. A
càrrec de la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG i docent.
16/05/2019 – Institut Barcelona Congrés: Xerrada als alumnes de 2n d’ESO, titulada
“La diversitat familiar LGTBI”, englobada dins el projecte “Expressa’t i estima com
vulguis”. A càrrec de la Gemma Soler, membre de l’FLG.
17/05/2019 – Institut Alexandra Galí: xerrada sobre la prevenció de la LGTBIfòbia,
dirigida a adolescents i famílies, en el marc del Dia Internacional contra la
LGTBIfòbia. A càrrec de la Gemma Roset, membre de l’FLG.
Octubre 2019 – Institut Salvador Seguí: un cicle de tres xerrades sobre diversitat
familiar, afectiva i de gènere als grups de 2n d’Integració Social. A càrrec del Vicent
Borràs, vicepresident de l’FLG.
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36. PEER i COEDUCA’T!
EL PEER (Programa Educatiu Escoles Rainbow) és el Programa de Formació i
Implementació Educativa d’Inclusió de la Diversitat Familiar-Afectiva LGTBI en Escoles
d’Infantil i Primària, que l’FLG va desenvolupar durant els anys 2015-2016 a l’escola Sant
Felip Neri, i durant els anys 2017-2018 a l’escola Turó Blau.
L’objectiu del programa, llavors innovador, va ser proporcionar a les escoles les eines
necessàries per potenciar la integració de la diversitat afectiva-sexual i familiar, i
l’acceptació normalitzada de tot tipus de diversitat, aportant estratègies per combatre
de fons i des de la coeducació futures actituds de discriminació de gènere.

El 2019, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el
programa COEDUCA’T, per tal d’ajudar els centres educatius d’infantil, primària i
secundària a treballar de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa, aspectes
bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat.
L’objectiu d’aquest programa és avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu,
que incorpori la perspectiva de gènere i la coeducació perquè contribueixin a la millora
de la societat, on no tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, i doni eines per
desenvolupar l’educació afectiva i sexual per prevenir la violència masclista.

Des de l’FLG celebrem el compromís de l’Administració amb una educació inclusiva i
respectuosa vers la diversitat, i seguirem vetllant per un canvi social, a les escoles i la
comunitat en general, que tingui en compte les nostres famílies en tots els àmbits de la
societat.
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E. FLG I EL COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL COL·LECTIU LGTBI
L’FLG forma xarxa LGTBI amb altres entitats nacionals i internacionals, i participa
activament en els òrgans públics on podem fer sentir la nostra veu i la de les nostres
famílies.

37. FLG a la Plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya
L’FLG forma part de la Plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya i hi ha estat treballant
amb força per aconseguir fites impensables com la Llei contra la LGTBIfòbia, aprovada
l’any 2014, i pels drets de les persones gais, lesbianes, trans, bisexuals i intersexuals. La
Katy Pallàs, actual presidenta de l'FLG, en va ser presidenta fins el 2016.

38. FLG al Centre LGTBI de Barcelona
El Centre LGTBI de Barcelona és un espai transversal i de referència sobre la diversitat
sexual i de gènere, que està gestionat per la Plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya.
D’ençà de la seva inauguració, també és la seu social de l’FLG i l’espai on realitzem la
majoria de les nostres activitats. Compartim aquest espai amb les altres entitats
residents de la Plataforma: el Casal Lambda, l'Observatori Contra l’Homofòbia, Gais
Positius i AMPGIL, i amb els serveis d’informació, atenció i programació cultural del propi
Centre.

39. FLG a la Xarxa Estatal d’Associacions de Famílies LGTBI
L’FLG és membre de la Xarxa Estatal d’Associacions de Famílies LGTBI, que treballa en
xarxa pels drets de les famílies LGTBI a l’Estat espanyol.

40. FLG al Consell Nacional LGBTI
El Consell Nacional LGTBI de Catalunya 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. L’FLG forma part i participa activament al Consell Nacional LGTBI de Catalunya
des de la seva creació.

41. FLG al Consell Municipal LGTBI de Barcelona
El Consell Municipal LGTBI de Barcelona 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. L’FLG forma part i participa activament al
Consell Municipal LGTBI de Barcelona.
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42. FLG a la NELFA
La NELFA és la Xarxa Europea d’Associacions 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. La primera presidenta d’aquesta organització va ser la Katy Pallàs, l’actual
presidenta de l’FLG.
La NELFA treballa per conscienciar internacionalment sobre la situació de les famílies
LGTBI, lluitant per un reconeixement igualitari de les famílies LGTBI a tota la UE i vetllant
pels drets dels infants. Actualment en formen part 40 associacions que representen a 32
països i milers de famílies d’arreu d’Europa.

LA REPRESENTANT ACTUAL DE
L’FLG AL BOARD DE LA NELFA ÉS
L’ELENI MARAVELIA

DES DEL MARÇ DEL 2019,
L’ELENI ÉS TAMBÉ LA NOVA PRESIDENTA

43. Queixes i Denúncies
A l’FLG també rebem queixes que estan relacionades amb situacions discriminatòries
que pateixen les famílies LGTBI. La majoria d’aquestes discriminacions tenen a veure
amb el Registre Civil o amb la documentació i formularis que no estan adaptats als
models familiars diversos. Quan s’escau, presentem una queixa oficial en nom de l’FLG
als òrgans pertinents, i en fem un seguiment per reivindicar a les administracions una
adequació igualitària vers les famílies LGTBI. Aquest 2019 n’hem reclamat 10.
L’1 de setembre del 2019, una família de dues mares va patir una agressió homòfoba a
Barcelona. l’FLG i l’Observatori Contra l’Homofòbia, conjuntament, vam fer una
declaració de rebuig als mitjans, i vam facilitar l’atenció personal i l’acusació particular
a la família.
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F. GESTIÓ ECONÒMICA 2019: INGRESSOS I DESPESES

44. Ingressos i la seva procedència
Els ingressos de l’FLG es comptabilitzen en donacions, quotes de persones sòcies i
marxandatge; subvencions de les administracions públiques; i ingressos d’activitats de
l’FLG.
● Finançament propi: 62,98%
● Finançament públic: 8,11%
● Finançament privat: 28,91%
2018

2019

VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS

35.587,25

43.595,30

SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS

25.243,98

5.615,00

7.710,00

20.008,80

68.541,23

69.219,10

2018

2019

7.679,01
38.327,89
25.954,98
71.961,88

18.870,69
32.526,06
30.211,07
81.607,82

DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS
TOTALS (EN EUROS)

45. Despeses

APROVISIONAMENTS
DESPESES DE PERSONAL
ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ (SERV. EXTERIORS)
TOTALS (EN EUROS)
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G. COMUNICACIÓ: WEB, XARXES SOCIALS I FEED-BACK

46. La nostra pàgina web: una eina fonamental
La pàgina web de l’FLG <http://www.familieslg.org/> és 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. Mantenim un model de practicitat i transparència, i
n’ampliem els continguts a mesura que creixem: el 2019 ha estat visitada 477.172
vegades per part de 99.122 persones.

47. Els butlletins informatius setmanals
El butlletí de l’FLG, o newsletter, 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 a la qual l’activitat de l’entitat
es dona a conèixer i és de domini públic.
S’envia setmanalment a totes les persones sòcies i interessades en l’FLG, a entitats de
Catalunya i internacionals, i a les administracions. El reben més de 1.400 persones de
Catalunya, l’Estat i part d’Europa:

PERIODICITAT

Setmanal
Normalment els dimarts
UN TOTAL DE 66
NEWSLETTERS EL 2019

PERSONES DESTINATÀRIES

Persones sòcies
Persones interessades
Entitats LGTBI+ i altres
Administracions
Amistats internacionals
Premsa

INFORMACIONS

Informació per a persones
sòcies
Activitats
Projectes
Novetats
Convocatòries
Comunicats de premsa
Convenis amb empreses
Altres temes d'interès
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48. L’FLG a les xarxes socials
L’FLG destina una part dels seus esforços a incidir en les xarxes socials Facebook, Twitter
i Instagram. Des de la comissió de comunicació es promou la presència a les xarxes amb
publicacions diàries sobre les activitats i tasques de l’entitat, i sobre temes d’interès per
a les famílies LGTBI. Facebook, és la xarxa amb més seguiment, seguida per Twitter i
Instagram.

6.747
seguidor/es
a Facebook

4.839
seguidor/es
a Twitter

3.497
seguidor/es
a Instagram

49. Valoracions de les activitats, projectes i serveis
FLG valora periòdicament les seves activitats, projectes i serveis mitjançant enquestes
d’avaluació, amb la finalitat de fer un seguiment i comprovar el grau de satisfacció de
les persones usuàries. La resposta és baixa, d’un 25%. Els resultats de 2019:
Els serveis més ben valorats són:
1- Campanya de Contes a l’escola.
2- Grups de famílies: Baby i Junior FLG.
3- Xerrades informatives.
Valoracions de l’1 al 10 de les activitats i projectes:
•
•
•
•
•

Activitats de la Baby FLG: 8,6
Activitats de la nova Junior FLG: 8,3
La sortida del Grup de Famílies
Adoptants i Acollidores: 6,7
Dia de les Famílies a Badalona: 8
El PRIDE Famílies 2019: 8,2
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•
•
•
•
•

La Castanyada: 7,9
El dinar de Nadal a Can Farell: 8,2
La Xocolatada de Nadal: 7,9
La 4a Jornada de Formació: 8,2
La 5a Campanya de Contes a
l'escola: 9,2

H. FLG ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
La visibilitat, un dels nostres objectius principals, i la presència a la premsa de les persones
i famílies 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 societat conegui les nostres dificultats
específiques i les nostres reivindicacions col·lectives.

H.1 A LA TELEVISIÓ
TV3: Telenotícies Migdia
06/01/2019 – El dia de Reis, TV3 va fer un petit reportatge mostrant com es viu aquesta
diada en diverses llars. Una d’elles va ser la de la família Gironell-Bielsa. El Josep i el Xavier
van explicar com viuen aquest matí tan especial amb la seva família:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/els-reis-dorient-porten-regals-atots-els-nens-i-nenes/video/5810893/
Betevé: Notícies
05/05/2019 – Després d’anys de lluita, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
ha modificat els seus formularis per adaptar-los a tota la diversitat familiar i de gènere. Per
una banda, s’afegeix una casella per a les persones que no es senten identificades amb el
binarisme de gènere. Per l’altra, als documents familiars constarà “persona progenitora 1”
i “persona progenitora 2” enlloc de “pare” i “mare”:
https://beteve.cat/general/formularis-generalitat-adapten-diversitat-lgtbi/
TVE Catalunya: L’informatiu
20/06/2019 – TVE Catalunya va realitzar un reportatge sobre la visibilització de la diversitat
familiar a les aules a través del projecte de Conta-contes de l’FLG i la companyia Fes-t’ho
com vulguis. L’informatiu va visitar l’escola El Puig, d’Esparreguera, que va acollir
l’espectacle “Tots nosaltres”:
https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1141816894082568192?s=19
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TV3: Els matins
28/06/2019 – Amb motiu del Pride 2019, i sota el títol “50 anys de l’orgull i l’alliberament
LGTBI”, Pere Bosch va fer una entrevista a Katy Pallàs sobre la Història del moviment LGTBI
i la feina que encara queda per a fer:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/50-anys-de-lorgull-i-lalliberamentlgtbi/video/5879170/
Betevé: Notícies
29/06/2019 – El Pride 2019 portava com a lema “Som famílies a tot arreu” i va aconseguir
reunir milers de persones al llarg d’una jornada plena d’activitats. L’FLG, com a principal
entitat LGTBI d’àmbit familiar, va protagonitzar la celebració de l’Orgull:
https://beteve.cat/societat/pride-barcelona-2019-manifestacio-orgull/
Betevé: Notícies
03/09/2019 – La secretària tècnica de l’FLG, Natàlia Sirvent, va fer una declaració en nom
de la Junta de l’entitat, a l'agència EFE i a Betevé, sobre l'agressió homòfoba que va patir
una família de dues mares el dia 1 de setembre del 2019. La declaració de rebuig i l’atenció
personal a la família es va fer conjuntament amb l’Observatori Contra l’Homofòbia:
-

https://beteve.cat/societat/agressio-homofoba-lesbianes-vernedabarcelona/?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=beteve

-

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/agreden-insultan-amenazan-muertepareja-lesbianas-barcelona_201907045d1db5ec0cf2b34e2ea8a0c1.html

-

https://www.lavanguardia.com/vida/20190703/463279538010/och-y-familiaslgtbi-piden-una-orden-de-alejamiento-a-un-agresor-de-lesbianas.html

TVE Catalunya: L’informatiu
16/11/2019 – Un reportatge sobre la normalització a les escoles de les famílies LGTBI.
L’informatiu va visitar l’Escola Anglesola, beneficiària de la Campanya Contes a l’Escola, i va
parlar amb l’Eleni Maravelia, la professora i l’alumnat de la classe de la seva filla. També van
entrevistar el Vicent Borràs, que va explicar la tasca que fa l’FLG per visibilitzar la diversitat
familiar:
https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1195707853266395136?s=08
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H.2 A LA RÀDIO
Catalunya Ràdio: Els Matins de Catalunya Ràdio “En primera persona del plural”
22/01/2019 – L’objectiu d’aquest programa és visibilitzar diferents punts de vista sobre un
tema des d’una experiència personal. En Ramon Antonijoan va aportar el seu testimoni
personal sobre el procés de Gestació Subrogada que van dur a terme, ell i el seu company,
pel naixement dels seus dos fills als EEUU. Hi va intervenir, des de Sant Diego, Califòrnia, la
dona que els va gestar, explicant per què ho va fer i com van ser els dos embarassos:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/mare-per-gestaciosubrogada-es-com-una-tecnica-de-reproduccio-assistida/audio/1027206/
Catalunya Ràdio: Solidaris
23/02/2019 – Vicent Borràs, vicepresident de la FLG, va participar en una taula rodona sobre
la Gestació Subrogada, conjuntament amb altres testimonis i experts:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/la-gestacio-subrogada-tenir-fills-desigo-dret/audio/1031010/
Betevé: El Matí de Barcelona
25/06/2019 – Amb motiu del Pride, Vicent Borràs va participar en una taula rodona al
programa matinal de Betevé, on va parlar de la discriminació que pateixen les famílies
LGTBI, així com de la necessitat d'adaptar la normativa perquè inclogui tots els models
familiars:
https://beteve.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/families-orgull-pride-barcelona-2019/
Ser Catalunya: El Balcó “L’estat de les coses”
05/09/2019 – En aquest programa es va parlar de nous models de famílies. Entre altres, hi
va participar la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG:
https://play.cadenaser.com/audio/370RD010000001551291/
Ràdio 4: Plurals i Singulars
29/09/2019 – La Montse Mota, secretària de la Junta de l’FLG, va parlar sobre la realitat de
les famílies de mares lesbianes, posant la seva com a exemple: les dificultats per trobar
referents tant de lesbianes com de mares lesbianes; el procés de creació de la família essent
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dues mares; l'acceptació de l'entorn i de la família extensa; les dificultats a l'escola i la
invisibiltzació en molts àmbits de la societat. També va parlar de la importància de
visibilitzar els models de famílies LGTBI als centres educatius, del projecte Contes a l'escola
de l'FLG i del projecte PEER, així com de la urgent necessitat de crear escoles segures per
als infants de famílies LGTBI o que tenen una expressió no normativa:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/plurals-i-singulars-a-radio-4/plurals-singulars-r4montse-mota-les-escoles-no-tenen-compte-les-families-lgtbi/5397299/
Ràdio 4: Plurals i Singulars
08/12/2019 - El Luca T. Barone, periodista i membre de l’FLG, va parlar de les famílies
d’acollida, de la seva pròpia família i dels problemes que afronten les famílies LGTBI. A partir
del minut 19:00:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/plurals-i-singulars-a-radio-4/plurals-singularstransexualitat-moncasteller/5460702/?fbclid=IwAR0qN5KJ6S9V0GzjRbrwQjcgOgsJqJIjzSSuBEIhravloFxLRg5V6
72S2kI
Orgull Ràdio: Quin Orgull!
Des del novembre del 2019, cada dilluns, a partir de les 10 h, el Luca T. Barone fa una petita
crònica setmanal al programa ‘Quin Orgull!’ sobre un tema que afecta especialment les
famílies LGTBI:
http://orgull.cat/category/luca-tancredi

NOU! Totes les col·laboracions amb els programes Quin Orgull! i Plurals i Singulars es poden
trobar en la nova secció ’Participacions a la ràdio’ de la pàgina web de l’FLG:
-

http://www.familieslg.org/actualitat-pagina-presentacion/participacions-a-laradio/quin-orgull/

-

http://www.familieslg.org/actualitat-pagina-presentacion/participacions-a-laradio/plurals-i-singulars/
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H.3 PREMSA ESCRITA I DIGITAL
La Vanguardia: Pride BCN reivindica las familias LGTBI en el Día Internacional de la Familia
14/05/2019 – Article amb motiu del Dia de les Famílies i sobre el Pride 2019:
https://www.lavanguardia.com/vida/20190514/462245348310/pride-barcelonareivindica-las-familias-lgtbi-en-el-dia-internacional-familia.html
Catalunya Plural: Escoles Rainbow: una mirada LGTBI a l’escola
15/05/2019 – L’article fa ressò de les dues escoles (Sant Felip Neri i Turó Blau) que han
desenvolupat el PEER, el Programa Educatiu Escoles Rainbow, impulsat per l’FLG:
http://catalunyaplural.cat/ca/integrar-la-diversitat-lgtbi-a-lescola/
La Vanguardia: Jornada reivindicativa de música y color en el Pride Barcelona
29/06/2019 – L’article explica com va ser del Pride 2019, ressaltant el lema ‘Som famílies a
tot arreu’ i parant atenció en les diferents entitats i organitzacions que hi van participar:
https://www.lavanguardia.com/vida/20190629/463173380330/pride-barcelonaimagenes-dia-del-orgullo-lgtbi-manifestacion.html
La Vanguardia: Más de 55.000 persones celebran en Barcelona el día del Orgullo LGTBI
29/06/2019 – Article sobre la celebració del Pride 2019 i entrevista a la Katy Pallàs sobre la
necessitat de visibilitzar tota la diversitat de models familiars:
https://www.lavanguardia.com/vida/20190629/463174118893/mas-de-55000-personascelebran-en-barcelona-el-dia-del-orgullo-lgtbi.html
La Vanguardia: “¿Cómo ayudar a tu amigo a salir del armario?”
11/10/2019 – Katy Pallàs, presidenta de l’FLG i docent, col·labora en aquest article on es
parla de la falta de recursos per acompanyar el <sortir de l’armari> i del sistema
heteronormatiu imperant que dificulta aquest procés:
https://www.lavanguardia.com/vida/20191011/47884925748/lgtb-lgtbi-salir-del-armariohomofobia-lgtbofobia-gays-lesbianas-bisexuales.html
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ANNEX. RETALLS DE PREMSA

http://www.diarideterrassa.es/terrassa/2019/03/17/marcal-botey-i-quimpreixens/106486.html
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https://www.ccma.cat/324/marc-i-oriol-la-primera-parella-homoparental-que-fa-unaadopcio-internacional/noticia/2966729/
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Amb el suport de:

