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Katy Pallàs Picó, PRESIDENTA 
 

Paraules de la presidenta 

 

Benvolgudes famílies, 
 
Aquest ha estat un any excepcional. 
Vam poder-lo començar amb 
normalitat, però la pandèmia ens va 
guanyar la carrera. Tot i això, gràcies a 
les persones i famílies voluntàries que 
treballem perquè l'FLG es mogui a bon 
ritme, no vàrem defallir. Us dic amb 
emoció que sento un profund agraïment 
per totes i a tots, pel sobreesforç que 
heu fet en aquests temps tan i tan difícils 
i perquè no heu perdut les ganes de 
seguir oferint a les famílies LGTBI el 
suport i l'escalf de l'entitat. 
 
Aquest esforç s'ha traduït en accions en 
línia que han tingut una resposta 
increïble per part de les famílies sòcies. 
Gràcies per ser-hi i fer més gran i més 
potent l'FLG. Hem virtualitzat gairebé 
totes les nostres activitats. Hem fet 
cagar el Tió. Hem proposat concursos 
perquè els nostres infants poguessin 
participar i sentir-se part d'un projecte 
comú. Hem seguit donant visibilitat a les 
famílies participant en programes i 
entrevistes als mitjans de comunicació. 
Hem donat suport a causes LGTBI 
proposades per altres entitats i hem 
col·laborat en campanyes per millorar la 
vida de les famílies LGTBI arreu. 
 
Com no podia ser d'una altra manera, la 
campanya de Contes a l'Escola ha estat 
un èxit de sol·licituds i de resposta 
positiva per part dels centres que han 

rebut els lots de llibres. Ens fa molt 
felices veure com aquest projecte ha 
esdevingut una eina tan útil per 
visibilitzar les nostres famílies a les 
escoles. 
 
No hem deixat de celebrar el Pride, tot i 
la situació, i sortosament vàrem poder-
ho fer organitzant una petita 
concentració a la Plaça Universitat de 
Barcelona. Aquesta va ser la darrera 
trobada de les famílies de l'FLG. Us 
trobem realment a faltar. 
 
També hem continuat oferint 
assessorament telefònic i virtual a les 
moltes demandes que hem seguit 
rebent. Les famílies no s'aturen, el desig 
de fer família és poderós, i d'això en 
sabem un bon tros. Per aquest motiu no 
hem deixat de rebre noves sol·licituds 
d'afiliació a la nostra causa, la qual cosa 
ens indica que ho estem fent bé i que 
efectivament donem resposta a les 
necessitats reals de les famílies LGTBI. 
 
Posem tots els nostres esforços i 
recursos en transmetre a les famílies 
l'adquisició d'eines i discurs, i 
l'apoderament necessari per fer front a 
les discriminacions que encara patim, 
minimitzant els efectes que això pugui 
tenir en els nostres infants. 
 
Quedi aquesta memòria com a 
testimoni de què som capaces de tirar 
cap endavant tot i aquesta terrible 
pandèmia i fem un immens agraïment a 
totes les famílies que ho han fet 
possible. L'FLG, sempre oberta i 
resilient, 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! 
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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 
busquen informació sobre els aspectes legals de les famílies LGTBI, que es troben en una 
situació de filiació internacional mixta, i d’altres.  

● 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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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. 

 

            

 

     

 

  Comissions de voluntariat 

 

 

 

 

 

 

IGUALTAT CONVIVÈNCIA I 
VISIBILITZACIÓ 

FORMACIÓ 

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 
dones lesbianes i bisexuals 
i homes trans.  
 
 
 

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. 
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 PRESIDÈNCIA / VICEPRESIDÈNCIA / TRESORERIA / SECRETARIA  

Assessories 
Grups i propostes 

lúdiques 

Educació Comunicació 

Secretaria tècnica 

JUNTA DIRECTIVA 
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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 

activitats i trobades lúdiques, 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. Amb seu a Brussel·les, 
la NELFA neix l’1 de maig de 2009 gràcies a diverses associacions de famílies LGTBI 
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 2019 també n’és la seva presidenta. 
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1. Persones sòcies 

L’FLG compta actualment amb 644 persones associades, de les quals 514 són dones i 
130 són homes. Des del seu naixement, han estat més de mil vuitanta les persones que 
han format part de l’FLG, sense comptar les seves criatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. FLG I ELS SERVEIS A LES  

  

EL NOMBRE DE FAMÍLIES LGTBI 

AUGMENTA CADA ANY A CATALUNYA 

644
PERSONES 

SÒCIES

514
DONES

130
HOMES

+ 375
FAMÍLIES

UNES 600 
CRIATURES

121 PERSONES NOVES
73 NOVES FAMÍLIES

DES DEL 2001 
S'HAN 

ASSOCIAT 
1085 

PERSONES

2020 
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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 i filiació internacional mixta: assessorament 
i acompanyament a famílies amb una situació de filiació internacional, en què 
les mares o pares tenen nacionalitats de països amb legislacions diferents i 
sorgeixen complicacions a l’hora de registrar els seus infants. 

f. Persones amb infants de relacions heterosexuals anteriors: acompanyament i 
assessorament a persones LGTBI amb infants de parelles heterosexuals 
anteriors. Orientació sobre la manera d’explicar als infants la nova situació. 

g. Legals: assessorament legal de famílies LGTBI amb un advocat especialitzat. 

Aquest 2020 s’han atès 163 consultes i assessoraments personalitzats:  

 

  

Reproducció assistida i registre d’infants 53 

Adopcions 42 

Acolliment 8 

Gestació subrogada 15 

Filiació internacional 12 

Persones amb infants d’una relació heterosexual anterior 1 

Legals 22 

Altres 10 

D’aquestes, derivades a assessorament legal professional 13 
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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, ens hem hagut d’adaptar a la pandèmia amb el nou format Construïm Famílies 
en streaming. Tot i la pèrdua de la presencialitat, les xerrades a distància han permès la 
participació de persones que, d’altra manera, no hi haurien pogut assistir. Han participat 
unes 220 persones (sense comptar els directes d’Instagram) en un total de 13 xerrades.  

 

 

 

 

 

25.01.2020 – Reproducció assistida, amb la Clínica Gravida PRESENCIAL 

08.02.2020 – Mares no gestants. Parlem de l’experiència de la maternitat compartida 

quan no es dóna a llum, amb les assessores voluntàries de l'FLG. PRESENCIAL 

27.02.0202 – Gestació subrogada als EE.UU i Canadà: compartim experiències. 
PRESENCIAL 

03.04.2020 – Acolliment familiar, amb l’assessor de l’FLG, AFABAR i la Fundació 

Infància i Família ZOOM 

16.04.2020 – Aspectes legals de les famílies LGTBI. Una xerrada sobre els drets i aspectes 

legals relatius a les famílies LGTBI, amb l’advocat de família Joaquim Juncosa. ZOOM 

24.04.2020 – Reproducció assistida amb Institut Marquès IG LIVE 

30.04.2020 – Reproducció assistida amb Gravida IG LIVE 

12.06.2020 – Reproducció assistida amb CRA Barcelona ZOOM 

17.11.2020 – Reproducció assistida amb Gravida IG LIVE 

21.11.2020 – Reproducció assistida amb Institut Marquès ZOOM 

26.11.2020 – Gestació subrogada als EE.UU i Canadà: compartim experiències. ZOOM 

05.12.2020 – Adopcions, amb els assessors de l’FLG en l’àmbit de les adopcions i la 

participació de l’advocat Joaquim Juncosa ZOOM 

17.12.2020 – Acolliment familiar, amb l’assessor de l’FLG, AFABAR i la Fundació 

Infància i Família ZOOM 
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Xerrada presencial sobre mares no gestants al Centre LGTBI de Barcelona (a dalt) 

i xerrada via Zoom sobre l’acolliment familiar (a baix). 

 

 

Les darreres xerrades Construïm Famílies en streaming també s’han penjat al canal de 

Youtube de l’FLG, perquè estiguin a l’abast de tothom: 
https://www.youtube.com/channel/UCb8yAaGiY6N3VHRMo-Cd2OQ 

 

  

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 NOMBRE CREIXENT DE PERSONES. 

https://www.youtube.com/channel/UCb8yAaGiY6N3VHRMo-Cd2OQ
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  75 

  

  

  

  

comandes 

Té el suport de 

8. Serveis per a les famílies sòcies: 6a 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 6a Campanya de Contes a l’escola (curs escolar 2020-2021): 

- Lot per a Escola Bressol (9 comandes) 
- Lot per a P3, P4 i P5 (31 comandes) 
- Lot per a 1r i 2n de Primària, cicle inicial (15 comandes) 
- Lot per a 3r i 4t de Primària, cicle mitjà (9 comandes) 
- Lot per a 5è i 6è de Primària, cicle superior (6 comandes) 
- Lot per a Educació Secundària Obligatòria (4 comanda) 
- Lot especial per a l’AFA de l’Escola Turó del Cargol (1 comanda) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de les comandes des del 2011: 

 

 

  

69 

527 

71 

75 
grups classe 

famílies 

escoles 

llibres 

2011

18

2012

7

2013

13

2014

14

2015

41

2016

53

2017

47

2018

58

2019

74

2020

75
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Per donar més visibilitat al projecte, aquest any en què les xarxes socials han pres tanta 

importància, vam acompanyar la campanya de recomanacions de llibres del Catàleg de 

Contes a l’escola 2020-2021, fetes per part de membres de l’FLG:  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/familieslgtbi/channel/ 

Actualitzem el mapa interactiu d'escoles adherides a la Campanya de Contes a l'escola 

amb 41 noves escoles que ja compten amb material inclusiu a les seves aules. Aquest 

any, i per primera vegada, un lot de contes ha arribat a una escola de París! 

El Mapa de Contes a l’Escola es pot trobar a la pàgina web de l’FLG: 
http://www.familieslg.org/2020/11/26/contes-a-lescola-mapa-descoles-adherides/  

 

 

 

 

 

 

9. Serveis per a les famílies sòcies: Campanya de Conta-contes 

2020 

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.  

El 2020, 16 famílies van sol·licitar el Conta-contes per a les escoles del seus infants, però 
el confinament i les restriccions van obligar a posposar la majoria de representacions. 
Estem en contacte amb la companyia Fes-t’ho com vulguis i les famílies per reprogramar 
els espectacles pendents tan aviat com la situació sanitària ho permeti. 

Els centres que han acollit el Conta-contes aquest 2020 han estat: 

Escola l’Horitzó, per a parvulari 

Escola Paco Candel, per a primària 

Escola Agrupació Sant Jordi, per a parvulari 

Escola 30 Passos, per a parvulari 

https://www.instagram.com/familieslgtbi/channel/
https://www.instagram.com/familieslgtbi/channel/
http://www.familieslg.org/2020/11/26/contes-a-lescola-mapa-descoles-adherides/
http://www.familieslg.org/2020/11/26/contes-a-lescola-mapa-descoles-adherides/
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ACTIVITATS LÚDIQUES, VISIBILITZACIÓ I CONVIVÈNCIA 

10. I Aniversari del Centre LGTBI 

18/01/2020 – La primera activitat de l’any: el Centre LGTBI de Barcelona va celebrar el 

seu primer aniversari amb un programa d’activitats complet per a tots els públic. L’FLG 

va col·laborar en la proposta familiar amb l’organització d’un conta-contes sobre 

diversitat familiar i de gènere de la mà de la companyia Fes-te com vulguis!  

 

11. Assemblea General de persones sòcies de l’FLG 

15.02.2020 – L’Assemblea General de l’FLG és el màxim òrgan representatiu de l’entitat. 

És l’espai on es prenen les decisions que afecten la nostra organització i on es tracen les 

línies que marcaran el nostre rumb. Per tal de facilitar la conciliació familiar, vam 

organitzar un espai-nadons i monitoratge. Al migdia vam comptar també amb un 

espectacle de conta-contes de la Claudia Naoum, de la Residència Faber, amb la 

col·laboració del Casal Lambda.  

12. Col·loqui sobre l’anonimat del donants 

22.02.2020 – Què implicaria la supressió de l’anonimat dels donants de semen i òvuls? 
Recentment, el Comitè de Bioètica d’Espanya ha plantejat la possibilitat d’un canvi 
legislatiu que acabi amb l’obligatori anonimat dels donants de semen i òvuls en els 
tractaments de reproducció assistida. Per altra banda, la Societat Espanyola de Fertilitat 
ha elaborat un document en el qual argumenta les raons per mantenir la situació tal 
com està. Per conèixer la llei espanyola sobre la donació de gàmetes i què implica 
l’anonimat, vam organitzar conjuntament amb CRA Barcelona una taula rodona sobre 
l’anonimat dels donants i les seves implicacions mèdiques i legals. 
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13. Confinament: assessoraments, xerrades informatives i 

propostes des de casa 

13.03.2020 – La greu situació sanitària provocada per la covid-19 i la declaració de l’estat 
d’alarma van comportar un confinament domiciliari que va durar tres mesos. El 13 de 
març vam anunciar la suspensió de les activitats presencials programades i el 
manteniment de l’activitat de la secretaria tècnica i els serveis bàsics de l’FLG a través 
del teletreball.  

 

A l’FLG ens vam haver d’adaptar per oferir els nostres serveis des de la distància: els 
assessoraments, les xerrades informatives Construïm Famílies, ara en streaming, i les 
propostes lúdiques per a les famílies i llurs infants.   

             

 

14. El Centre LGTBI des de casa: La quarantena amb infants a 

casa 

02.04.2020 – Durant el confinament, l’equip del Centre LGTBI de Barcelona va preparar 

una programació especial per seguir en directe a través del seu perfil d’Instagram. En 

aquell context, les famílies havíem de conviure a casa les 24 hores del dia i de manera 

continuada. Per aquest motiu, van parlar amb la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG, per 

conèixer com s’estava vivint aquesta situació i les propostes que va plantejar l’entitat 

per abordar-ho creativament. 
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15. Dia de les Famílies: “Sempre hi ha una família rainbow al 

teu costat” 

15.05.2020 – Aquest any, el Dia de les Famílies el vam celebrar des de casa, però 

reivindicant i visibilitzant la diversitat familiar amb les mateixes ganes i amb la mateixa 

força. Com? Amb el lema “Sempre hi ha una família rainbow al teu costat” vam fer un 

vídeo per expressar que, tot i estar confinades, les famílies LGTBI existim i no estem 

soles! 

 

 

 

 

 

 

  
Vegeu el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5L1EqR8w94E&feature=youtu.be 

Per aconseguir-ho, vam fer la campanya pel Dia de les Famílies i fomentar la participació 
al vídeo. Vam comptar també amb el suport del grup musical Gertrudis, que ens va 
deixar utilitzar la seva cançó “Avui canviem el món”. Hi van participar aproximadament 
50 famílies amb els seus infants. 

Manifest Sempre hi ha una família rainbow al teu costat 

 
http://www.familieslg.org/wp-content/uploads/2020/05/MANIFEST_15M.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=5L1EqR8w94E&feature=youtu.be
http://www.familieslg.org/wp-content/uploads/2020/05/MANIFEST_15M.pdf
http://www.familieslg.org/wp-content/uploads/2020/05/MANIFEST_15M.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5L1EqR8w94E&feature=youtu.be
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10 h: Especial a Quin Orgull! pel Dia de les Famílies 

El col·laborador habitual d’Orgull Ràdio, Luca T. Barone, va preparar una crònica especial 
sobre les reivindicacions de les famílies LGTBI en aquesta data assenyalada: 

https://orgull.cat/dia-de-les-families-es-un-dia-especial-perque-no-ens-discrimina  

17 h: Conta-contes amb Fes-t’ho com vulguis! 

Gràcies a la col·laboració del Centre LGTBI de Barcelona, vam celebrar també el Dia de 
les Famílies amb un conta-contes sobre diversitat familiar a càrrec dels fantàstics Fes-
t’ho com vulguis, a través del canal d’Instagram del Centre LGTBI: @barcelonalgtbi 

 

 

 

 

  

 

16. Dia contra l’LGTBIfòbia 

17.05.2020 – EL 17M reivindiquem el Dia Internacional Contra l’LGTBIfòbia, pels drets 
de totes les persones i famílies LGTBI i per acabar amb tot tipus de discriminació per raó 
d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Com a membre de la Plataforma 
LGTBI de Catalunya, l’FLG va participar en la campanya “17 de maig, 14 entitats, 14 
demandes”:  

plataformalgtbicat.blogspot.com/2020/05/17-de-maig14-entitats-14-demandes.html  

Com a membre del CNLGTBI de Catalunya, l’FLG va col·laborar en l'organització de la 
campanya “L’LGBTIfòbia, ni a casa, ni al carrer!”, a més d’adherir-se i difondre el vídeo 
de la campanya. Tant la Katy Pallàs com la Isa Marcos, de l’FLG, hi van participar:  

https://twitter.com/FLGFamiliesLGTB/status/1261672031302672385  

  

https://orgull.cat/dia-de-les-families-es-un-dia-especial-perque-no-ens-discrimina
https://www.instagram.com/barcelonalgtbi/
https://plataformalgtbicat.blogspot.com/2020/05/17-de-maig14-entitats-14-demandes.html
https://twitter.com/FLGFamiliesLGTB/status/1261672031302672385
https://twitter.com/FLGFamiliesLGTB/status/1261672031302672385
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17. “Famílies LG, Famílies Multicolor”, amb Trenquem Armaris 

02.06.2020 – L’associació Trenquem Armaris també va celebrar 

l’Orgull 2020 amb una sèrie de conferències “Be Proud! Be Pride!”. 

El 2 de juny van conversar amb el Ramon Antonijoan, membre de la 

Junta de l’FLG i coordinador de la Baby FLG, sobre temes 

importantíssims que afecten les famílies LGTBI, com la qüestió del 

reconeixement internacional a famílies amb nacionalitats diferents.  

 

18. Tornem al Centre LGTBI 

15.06.2020 – Després de tres mesos de confinament vam tornar a la nostra seu al Centre 
LGTBI de Barcelona, que va reobrir amb serveis mínims i noves mesures de prevenció. 
Al llarg del 2020 hem hagut de mantenir les activitats telemàtiques i el format virtual ha 
tingut cada vegada més pes en les nostres accions.   

19. Xerrada on-line: Famílies LGTBI, amb Entenem Santa 

Coloma LGTBI 

18.11.2020 – Una xerrada on-line sobre Famílies LGTBI i apoderament amb la Katy 
Pallàs, presidenta de l’FLG, i l’associació Entenem Santa Coloma LGTBI. Disponible al 
canal de Youtube de l’entitat:  

https://www.youtube.com/watch?v=wPGg8RfbzO8  

20. Presentem el llibre de Quim Juncosa: “Omplir la vida. El 

viatge d’una adopció” 

25.11.2020 –  “Aquest llibre és el meu granet de sorra per contribuir 
a visibilitzar el nostre model familiar.” Quim Juncosa, advocat de 
l’FLG i pare de l’Alexandre, ha publicat recentment un llibre sobre la 
seva experiència com a pare adoptiu. A l’espera de poder-lo 
presentar presencialment al Centre LGTBI, el Luca T. Barone li va fer 
una entrevista per al Blog de les Famílies LGTBI:  

https://familieslg.wordpress.com/2020/11/25/entrevista-a-quim-
juncosa-sobre-el-llibre-que-acaba-de-publicar-omplir-la-vida-el-
viatge-duna-adopcio/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wPGg8RfbzO8
https://familieslg.wordpress.com/2020/11/25/entrevista-a-quim-juncosa-sobre-el-llibre-que-acaba-de-publicar-omplir-la-vida-el-viatge-duna-adopcio/
https://familieslg.wordpress.com/2020/11/25/entrevista-a-quim-juncosa-sobre-el-llibre-que-acaba-de-publicar-omplir-la-vida-el-viatge-duna-adopcio/
https://familieslg.wordpress.com/2020/11/25/entrevista-a-quim-juncosa-sobre-el-llibre-que-acaba-de-publicar-omplir-la-vida-el-viatge-duna-adopcio/
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21. Campanya de Nadal 

Tot i no poder celebrar el Dinar de Nadal o la Xocolatada, en aquest any excepcional vam 
voler seguir reunint les nostres famílies, des de casa, i reivindicar i visibilitzar la diversitat 
en aquestes dates familiars.  

Fem cagar el Tió! 

12.12.2020 – Com cada Nadal, els infants de l’FLG van tenir l’oportunitat de fer cagar el 
Tió! Això sí, aquest any, des de casa. Connectades via Zoom, les famílies de l’FLG vam fer 
cagar el Tió d'una manera una mica diferent, però que va ser tot un èxit. L’objectiu: 
seguir fent caliu i visibilitzant les nostres famílies. Hi van participar 33 famílies, amb 45 
infants.  

   

Sorteig de paneres 

16.12.2020 – També enguany, com en cada dinar de Nadal, vam sortejar 
regals rainbow per a tota la família. Les dues paneres constaven de merxandatge de 
l’FLG, i obsequis de comerços LGTBI que solien col·laborar amb nosaltres cada Nadal i 
als que vam voler donar suport i visibilitat en aquest any tant difícil.  

El sorteig es va fer via Instagram Live, amb la Katy Pallàs, presidenta, i el Ramon 
Antonijoan, coordinador de la Baby FLG, que van dinamitzar l’activitat. Hi van participar 
65 famílies. 
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Concurs de felicitacions nadalenques 

Fins al 05.01.2021 – Un concurs de felicitacions nadalenques per a un arbre de Nadal ple 

de diversitat. De format i tècnica lliures, i tres categories amb premi: 

1-  La més apoderada           2-  La més visibilitzadora             3-  La més glamurosa 

 

 

 

Vam rebre 22 felicitacions. Tots els participants es poden trobar a la Galeria de 
felicitacions: 

https://www.flickr.com/photos/186085415@N06/albums/72157717732673521  

 

  

https://www.flickr.com/photos/186085415@N06/albums/72157717732673521
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ELS GRUPS DE L’FLG 

22. 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.  

L’objectiu de la Baby FLG és organitzar trobades i activitats recurrents i principalment 
als infants de 0-3 anys. Són propostes sempre gratuïtes i lúdiques, on hi solen participar 
una cinquantena famílies, sòcies si no-sòcies, i on es fomenta la visibilització de les 
famílies LGTBI. 

A més, la Baby FLG 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 amb les activitats del grup.  

Enguany, la Baby FLG només ha pogut fer una trobada presencial, a causa de les 
restriccions sanitàries per la covid-19. Tot i això, s’ha mantingut activa a través de 
propostes virtuals i el grup de WhatApp, que es va mantenir obert durant tot el 
confinament per tal de fomentar el suport i la comunicació entre les famílies des casa.  

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/  

 

Carnestoltes amb concurs de truites:  

01.03.2020 – Un carnestoltes familiar amb concurs de truites. Amb premis a la 
millor família disfressada, al millor infant i a la millor truita, i un intercanvi de contes. Hi 
van participar 19 famílies: 38 adults i 19 infants.  

 

 

  

http://www.familieslg.org/serveis-pagina-presentacion/babyflg/
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23. La Junior FLG 

La Junior FLG és la continuació de la Baby FLG i el seu objectiu és organitzar trobades i 
activitats lúdiques pensades per a infants de +4 anys, perquè es coneguin i es relacionin 
amb els diferents models de família existents a la societat.  

És un projecte de nova creació que es va iniciar el 2019, 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-pagina-
presentacion/juniorflg/  

 

Sessió de cinema en família:  

25.01.2020 – Una sessió de cinema Junior amb la projecció de la pel·lícula “Del revés” i 
un taller sobre la pel·lícula: crear el propi personatge fent una activitat sobre les 
emocions. Hi van assistir 17 famílies: 34 adults amb 27 infants.  

           

             

 

 

 

24. 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-pagina-presentacion/grup-de-families-
adoptants-i-acollidores/  

 

 

  

http://www.familieslg.org/serveis-pagina-presentacion/juniorflg/
http://www.familieslg.org/serveis-pagina-presentacion/juniorflg/
http://www.familieslg.org/serveis-pagina-presentacion/grup-de-families-adoptants-i-acollidores/
http://www.familieslg.org/serveis-pagina-presentacion/grup-de-families-adoptants-i-acollidores/
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25. Papagais 

El Grup de pares gais va començar l’any 2008 com una colla d’amics que va fer una 

trobada de pícnic amb els seus infants. Era primavera i es van agrupar uns sis o vuit 

pares. La primavera següent vam ser una dotzena i vam anar creixent per contactes i 

coneixences personals. És un grup obert a tothom que sol fer una trobada anual: 

http://www.familieslg.org/serveis-pagina-presentacion/papagais-2/  

 

 

 

26. Reptes setmanals en família 

Els reptes setmanals en família van ser una proposta conjunta de la Baby i la Junior FLG 
durant el confinament per animar les famílies a afrontar la setmana amb un objectiu, 
alhora que es seguia fomentant l’aspecte lúdic i la visibilització de la diversitat familiar. 
Cada setmana es demanava a les famílies sòcies i no sòcies, a través de tots els mitjans 
de comunicació de l’FLG i els grups de WhatsApp, que realitzessin un repte familiar:  

❖ Representem la nostra família en rotlles de cartró 

❖ Celebrem Sant Jordi amb una rosa rainbow i un llibre sobre diversitat 

❖ Fem un vídeo en família pel Dia de les Famílies 

❖ Fem màgia 

❖ Fem una polsera rainbow pel Dia de l’Orgull 

 

 

Les mostres dels reptes es van penjar a les xarxes socials durant el confinament i també 
es poden trobar a la Galeria de fotos: 

https://www.flickr.com/photos/186085415@N06/albums/72157715207088381  

   

http://www.familieslg.org/serveis-pagina-presentacion/papagais-2/
https://www.flickr.com/photos/186085415@N06/albums/72157715207088381
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ACTIVITATS FORMATIVES I REIVINDICATIVES  

27. 5a Formació de Famílies LGTBI. Ajornada!  

14.03.2020 – Cada mes de març duem a terme la Jornada anual de Formació de Famílies 
LGTBI, que té per 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. 
La jornada d’enguany estava prevista pel 14 de març, però es va haver de posposar a 
causa de la covid-19 i el decret de l’estat d’alarma aquell mateix cap de setmana. Es farà 
el març del 2021.   

28. Orgull 2020 

Tot i un any excepcional, les famílies de l’FLG vam voler seguir reivindicant l’Orgull d’una 
manera especial. El Pride! BCN a l’Avinguda Maria Cristina amb l’habitual proposta 
familiar de Pride Kids organitzada per l’FLG no es va poder realitzar, però el mes de juny 
va estar replet d’activitats virtuals per commemorar l’Orgull LGTBI. 

El Pride Barcelona es va celebrar del 22 al 26 de juny a Betevé amb una taula rodona 
diària sobre el col·lectiu LGTBI (Salut, Famílies, Esport i Cultura, Vulnerabilitats i 
LGTBIfòbia), i el dissabte 27 a la nit amb un programa especial televisat. 

L'FLG també vam preparar preparat una programació especial amb activitats on-line 
sobre les famílies LGTBI i una concentració el dia 28 a la Plaça Universitat de Barcelona. 

Pride! BCN 2020: Debat social Famílies Diverses 

23.06.2020 – Pride! BCN va preparar una programació 
online i televisada entre els dies 22 i 27 de juny, amb una 
taula rodona diària sobre el col·lectiu LGTBI. El dimarts 23, 
l’FLG va participar juntament amb les associacions 
Chrysallis Catalunya i Euforia FTA al debat Famílies 
Diverses, presentat per Jordi Chicletol, i retransmès 
a Betevé i al Facebook i al YouTube de Pride Barcelona:  

https://www.youtube.com/watch?v=y6m3PbgSg9g&t=2s  

Col·loqui on-line: La lliure circulació de les famílies LGTBI a Europa 

27.06.2020 – El dret a la lliure circulació dins la Unió 
Europea no sempre es compleix quan es tracta de famílies 
LGTBI. En van parlar la Katy Pallàs i l’Eleni Maravelia, 
presidenta de NELFA i assessora de l’FLG en l’àmbit de 
famílies internacionals, en un col·loqui en directe a través 
de l’Instagram de l’FLG:  

https://www.instagram.com/tv/CB8prDQKkpM/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y6m3PbgSg9g&t=2s
https://www.instagram.com/tv/CB8prDQKkpM/


FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGTBI 2020 

28J Famílies Orgulloses al carrer 

28.06.2020 – A finals de juny, les restriccions sanitàries es 
van relaxar i vam poder trobar-nos presencialment a la 
Plaça Universitat de Barcelona per commemorar el dia de 
l’Orgull. La trobada, presencial per primera vegada en 
mesos, va ser un èxit de convocatòria –hi van assistir 
aproximadament 50 famílies–, i de repercussió mediàtica. 
Vam dissenyar mascaretes rainbow de l’FLG, que van 
encarregar 77 famílies, i vam fer un mural col·lectiu amb 
fotos familiars per omplir la bandera. A les 12 h, vam fer la 
concentració de l’Orgull i la lectura del manifest, que va 
llegir la Montse Mota:  

https://www.instagram.com/tv/CCAoqgQKeoC/  
 
 

 

 

Xerrada on-line: Les famílies homoparentals, motor de canvi social 

30.06.2020 – L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes també 
va voler reivindicar l’Orgull 2020 celebrant la diversitat 
familiar. Hi vam organitzar una xerrada amb el Vicent 
Borràs, vicepresident de l’FLG, sobre el fort motor de canvi 
social que representem les famílies LGTBI:  

https://www.instagram.com/tv/CCELDOWK0Ea/  

 

  

https://www.instagram.com/tv/CCAoqgQKeoC/
https://www.instagram.com/tv/CCELDOWK0Ea/
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29. Campanya de peticions al Parlament Europeu                  

“Free Movement Rainbow Families” 

El dret a la lliure circulació dintre de la Unió Europea és un dret fonamental de tots els 

ciutadans dels seus països membres, però les famílies LGTB+ no tenen aquest dret 

perquè molts estats de la UE no reconeixen les famílies que s'han establert legalment 

en altres països europeus. És per aquest motiu que la NELFA –la Xarxa Europea 

d'Associacions de Famílies LGBTIQ*– va fer aquest any una crida a totes les famílies 

LGTBI amb problemes de reconeixement o de lliure circulació a la UE.  

Per tal de donar suport a la crida de NELFA, el mes de juliol l’FLG va preparar una 

campanya de peticions al Parlament Europeu, amb el lema 

#FreeMovementRainbowFamilies i amb la col·laboració de Gayles TV: 

 

Vegeu el vídeo: gayles.tv/comunidad/campana-para-la-libre-circulacion-de-familias-lgtbi-en-la-ue/ 

30. Concurs de dibuixos “My Rainbow Family” 

Per primera vegada, la Comissió Europea i la seva presidenta, Ursula von der Leyen, van 
afirmar el dret de les famílies LGTBI a ser reconegudes en tota la Unió Europea: 

https://twitter.com/FLGFamiliesLGTB/status/1306212639186522115  

Per tal de celebrar aquesta defensa del dret a la lliure circulació de les famílies LGTBI a 
Europa, l’FLG i NELFA vam organitzar, a l’octubre, un concurs de dibuixos d’agraïment i 
visibilització de la diversitat familiar per fer arribar a la Presidenta de la Comissió. 

 

 

 

 

 

Els dibuixos guanyadors van ser premiats amb dues nines de gènere neutre de la 
col·lecció Creatable World de Mattel, donats per NELFA. Tots els dibuixos que hi van 
participar es troben exposats a la Galeria de fotos: 

https://www.flickr.com/photos/186085415@N06/albums/72157716634775423  

https://gayles.tv/comunidad/campana-para-la-libre-circulacion-de-familias-lgtbi-en-la-ue/
https://twitter.com/FLGFamiliesLGTB/status/1306212639186522115
https://www.flickr.com/photos/186085415@N06/albums/72157716634775423
https://gayles.tv/comunidad/campana-para-la-libre-circulacion-de-familias-lgtbi-en-la-ue/
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D. FLG I EL COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ 

31. Sessió de Cinegènere FaPaC a L’Hospitalet de Llobregat: 

Projecció de “Carmen y Lola” i debat posterior 

26.02.2020 – La FaPac, la Federació que aplega les AFAs de Catalunya 

amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’educació pública, organitza 

sessions de cinegènere per treballar la diversitat a les escoles. El 

Vicent Borràs, vicepresident de l’FLG, va participar en aquesta 

projecció de “Carmen y Lola”, dirigida a l’alumnat de secundària i les 

seves famílies, com a dinamitzador del debat posterior a la pel·lícula. 

32. Formació a Institut Marquès 

06.03.2020 – L’Institut Marquès és una clínica de RHA amb la que l’FLG té acordat un 
conveni de col·laboració. Amb la voluntat d’adaptar la seva atenció i tractaments a tota 
la diversitat LGTBI, la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG, hi va fer una xerrada formativa 
sobre “Diversitat, Gènere i Atenció en TRHA”. 

33. Conversatori LBT: Les dones en l’activisme LGTB+ 

01.07.2020 – La Katy Pallàs va participar en aquesta taula rodona on-line, organitzada 
per COGAM, juntament amb Carla Antonelli (activista i membre del PSOE), Gracia Trujillo 
(UCM), Clara Serra (feminista), Espe Montero (COGAM), i María Luisa García i Montse 
Pineda (Creación Positiva). 

34. LBT Talks 2020: “Mensajes que trajeron derechos” 

12.09.2020 – L’edició d’aquest any de les conferències LBT Talks es va celebrar on-line. 
Al Mòdul I: “Mensajes que trajeron derechos” hi va participar la Katy Pallàs, juntament 
amb Kika Fumero, Lluïsa Jimenez Gusi, Heidi Perez i M. Teresa Rodríguez de Castro: 

https://www.youtube.com/watch?v=-214NgS8WqI   

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:  

• 22.01.2020 – Conferència XEAUC a l’escola Joan Pelegrí, titulada “Tractament de la 
diversitat sexual, afectiva i de gènere a l’escola” i dirigida a la comunitat educativa. 
A càrrec del Jordi Vall, tècnic i especialista en igualtat de gènere, i de la Katy Pallàs, 
presidenta de l’FLG i docent especialitzada en gènere.  

• 29.01.2020 – Escola Gravi: xerrada per al professorat i l’AFA de l’escola, titulada “La 
diversitat afectiva-sexual: conceptes i eines”. A càrrec del Vicent Borràs, 
vicepresident de l’FLG. 

• Novembre – Institut Salvador Seguí: quatre xerrades-classes telemàtiques sobre 
diversitat familiar i de gènere per a l'alumnat d’FP d’Integració Social. A càrrec del 
Vicent Borràs, vicepresident de l’FLG.  

https://www.youtube.com/watch?v=-214NgS8WqI
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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 curs 2019-2020, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va posar 
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 41 associacions que representen a 33 
països i milers de famílies d’arreu d’Europa.  

Aquesta any hem dut a terme, conjuntament amb la NELFA, una campanya de peticions 
al Parlament Europeu per visibilitzar i denunciar que el dret a la lliure circulació de les 
persones ciutadanes de la Unió Europea no es compleix quan es tracta de famílies LGTBI 
[vegeu els apartats 29 i 30]. Vam registrar 3 peticions en nom de l’FLG sobre casos de 
famílies discriminades per aquesta desigualtat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 administrativa i formularis que no estan 
adaptats als models familiars diversos. També fem crides a les famílies per conèixer 
casos de discriminació o manca d'inclusió a la documentació i formularis de les escoles. 
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 2020 n’hem reclamat 9. 

L’ACTUAL PRESIDENTA I  

REPRESENTANT DE L’FLG AL BOARD 

DE LA NELFA ÉS L’ELENI MARAVELIA 
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F. GESTIÓ ECONÒMICA 2020: 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: 29,31%  

● Finançament públic: 14,71%   

● Finançament privat: 55,98%   

 

 2019 2020 

      

VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 43.595,30 24.925,00 

SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS 5.615,00 47.600,00 

DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS 20.008,80 12.510,00 

TOTALS (EN EUROS) 69.219,10 85.035,00 

 

45. Despeses 

 2019 2020 

      

APROVISIONAMENTS 18.870,69 8.233,79 

DESPESES DE PERSONAL 32.526,06 33.608,63 

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ (SERV. EXTERIORS) 30.211,07 10.016,82 

TOTALS (EN EUROS) 81.607,82 51.859,24 
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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 2020 ha estat visitada 505.605 
vegades per part de 94.857 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. La reben més de 1.500 persones de 
Catalunya, l’Estat i part d’Europa: 

 

 

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.  

Aquest any, en què no s’ha pogut fer gaires trobades ni activitats presencials, la visibilitat 
a través de la xarxes socials i dels mitjans de comunicació de l’entitat ha estat més 
important que mai.  

 

 

 

 PERIODICITAT 

 

Setmanal 
Normalment els dimarts 
UN TOTAL DE 59 
NEWSLETTERS EL 2020 

 PERSONES DESTINATÀRIES 

 

Persones sòcies 
Persones interessades  
Entitats LGTBIQ+ 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  
 

http://www.familieslg.org/


FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGTBI 2020 

 

  

7.087 
seguidor/es a 

Facebook 

  

5.289 
seguidor/es a 

Twitter 

  

4.387 
seguidor/es a 

Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
49. Valoracions de les activitats, projectes i serveis  

L’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 del 2020: 

Els serveis més ben valorats són: 

1- Campanya de Contes a l’escola 
2- Activitats lúdiques 
3- Formacions a les famílies LGTBI 

Valoracions de l’1 al 10 de les activitats i projectes de l’FLG en temps de pandèmia:  

• Construïm Famílies en streaming: 8.8 

• Reptes setmanals en família amb la Baby i la Junior FLG: 8.4 

• Campanya i celebració del Dia de les Famílies: 8.9 

• 28J Famílies orgulloses al carrer: 8.5 

• 6a Campanya de Contes a l’escola: 9.7 

• Campanya de Conta-contes: 9.5  
• Campanya de peticions al Parlament Europeu: 9.5 
• Les accions alternatives de la campanya de Nadal que s’han trobat més adients: 

1- Sorteig de paneres 2- Concurs de felicitacions 3- Fem cagar el Tió! (via Zoom) 
• Com s'ha adaptat l'FLG a la pandèmia, en general: 8.6  
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H. FLG ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

La visibilitat, un dels nostres objectius principals, i la presència a la premsa de les 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: Els Matins  

19.02.2020 – El Comitè de Bioètica d’Espanya planteja la possibilitat d’acabar amb 

l’obligatori anonimat dels donants de semen i òvuls en els tractaments de RHA. El programa 

va comptar amb la participació i opinions de la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG:  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/el-fi-del-anonimat-de-donants-dovuls-i-

esperma/video/6030920/    

TVE Catalunya: L’informatiu 

26.04.2020 – Reportatge de L'informatiu de TVE Catalunya amb motiu del Dia de la 

Visibilitat Lèsbica, que va coincidir amb el primer dia de sortida d'infants al carrer després 

del confinament. Aprofitant l’avinentesa, van entrevistar la Katy Pallàs i el seu fill Max en el 

seu primer passeig en molt de temps: 

https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1254406081251549184  

TVE Catalunya: L’informatiu 

15.05.2020 – Reportatge a L’informatiu migdia de TVE Catalunya amb motiu del Dia de les 

Famílies i sobre la campanya endegada per l'FLG per visibilitzar les famílies LGTBI: 

https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1261283077004955648 

Betevé: Va passar aquí 

18.06.2020 – Eliseo Picó, militant històric del FAGC i membre de l’FLG, narra el reportatge 

de Betevé sobre la primera manifestació del Dia de l’Orgull, el 26 de juny del 1977, a la 

Rambla de Barcelona: 

https://beteve.cat/va-passar-aqui/primera-manifestacio-dia-orgull-gai/ 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/el-fi-del-anonimat-de-donants-dovuls-i-esperma/video/6030920/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/el-fi-del-anonimat-de-donants-dovuls-i-esperma/video/6030920/
https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1254406081251549184
https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1261283077004955648
https://beteve.cat/va-passar-aqui/primera-manifestacio-dia-orgull-gai/
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Betevé: Pride! BCN 2020: Debat social Famílies Diverses 

23.06.2020 – Pride! BCN va preparar una programació televisada per celebrar el Pride 2020, 

amb una taula rodona diària sobre el col·lectiu LGTBI. El dia 23, l’FLG va participar juntament 

amb les associacions Chrysallis Catalunya i Euforia FTA al debat Famílies Diverses:  

https://beteve.cat/societat/debat-pride-2020-families-lgtbi/  

TV3: Notícies 

28.06.2020 – Concentració de famílies LGTBI. El 28J les famílies LGTBI vam reivindicar 

l'Orgull amb mascareta a la Plaça Universitat de Barcelona:  

− https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/concentracio-families-

lgtbi/video/6049725/ 

− https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-setmana-

vespre-28062020/video/6049744/ (a partir del minut 22:34) 

TVE Catalunya: Obrim Fil 

05.10.2020 – Què ens empeny a voler tenir criatures? La maternitat i la paternitat al segle 

XXI, a debat al programa Obrim Fil de RTVE Catalunya. La gestació subrogada, la reproducció 

assistida, l'anonimat dels donats... Tot això i més, amb la participació de testimonis com el 

Vicent Borràs, vicepresident de l'FLG: 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/obrim-fil/obrim-fil-tenir-fills/5705882/  

H.2 A LA RÀDIO 

Ràdio 4: Onada Feminista 

04.01.2020 – Programa d’Onada Feminista dedicat al concepte de "família", que va comptar 

amb una entrevista a la Katy Pallàs, presidenta d’FLG:   

https://twitter.com/onadafeminista/status/1213581620747354115?s=19 

Ràdio 4: Plurals i Singulars 

12.02.2020 – Al llarg de l’any, un membre de Famílies LGTBI és entrevistat al 

programa Plurals i Singulars de Ràdio 4. El Ramon Antonijoan, membre de la Junta de l’FLG 

i coordinador de la Baby FLG, va aportar el seu testimoni sobre el procés de gestació 

https://beteve.cat/societat/debat-pride-2020-families-lgtbi/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/concentracio-families-lgtbi/video/6049725/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/concentracio-families-lgtbi/video/6049725/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-setmana-vespre-28062020/video/6049744/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-setmana-vespre-28062020/video/6049744/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/obrim-fil/obrim-fil-tenir-fills/5705882/
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subrogada que van dur a terme, ell i el seu company, pel naixement dels seus dos fills als 

EE.UU:   

https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/plurals-i-singulars-a-radio-4/plurals-singulars-

ruta-per-historia-lgtbi-barcelona/5510659/?media=rne (a partir del minut 34:00) 

Ràdio 4: De boca a orella 

15.05.2020 – Entrevista a la Katy Pallàs per parlar sobre la celebració del Dia de les Famílies, 

perquè el reivindiquem des de l'FLG, i sobre la falta de visibilitat de la diversitat familiar a 

les institucions i formularis:   

https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-15-05-20-1a-

hora/5576583/ (a partir del minut 46:00) 

IB3: Fons d’armari 

04.06.2020 – L’Eleni Maravelia, presidenta de NELFA i assessora de l’FLG en l’àmbit de 

filiació internacional, va ser entrevistada al programa Fons d’armari de la Radiotelevisió 

d’Illes Balears per parlar sobre l'informe de NELFA i la situació de les famílies LGTBI a nivell 

europeu: 

https://twitter.com/FLGFamiliesLGTB/status/1268591932600733697  

Ràdio 4: Serveis Informatius 

28.06.2020 – Notícia sobre la celebració de l’Orgull de l’FLG. Les famílies LGTBI reivindiquen 

l'Orgull, la diversitat familiar i la visibilitat a la Plaça Universitat de Barcelona: 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/serveis-informatius-radio-4/avui-commemora-dia-

internacional-lorgull-lgbti-jornada-per-defensar-reivindicar-els-drets-fonamentals-totes-

les-persones/5611196/ (a partir del minut 09:23) 

Orgull Ràdio: Debat a orgull 

26.09.2020 – Participació de la Katy Pallàs al programa Debat a Orgull, d'Orgull Ràdio, sobre 

Infància i Adolescència LGTBI, juntament amb el Lucas Platero i l’Elena Longares: 

https://orgull.cat/debat-a-orgull-complet-adolescencia-i-infancia-lgtbi  

  

https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/plurals-i-singulars-a-radio-4/plurals-singulars-ruta-per-historia-lgtbi-barcelona/5510659/?media=rne
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/plurals-i-singulars-a-radio-4/plurals-singulars-ruta-per-historia-lgtbi-barcelona/5510659/?media=rne
https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-15-05-20-1a-hora/5576583/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-15-05-20-1a-hora/5576583/
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RTV Cardedeu: Territori 17 

30.09.2020 – La Katy Pallàs i la Carme Ruiz, presidenta i històrica de l’FLG, respectivament, 

van participar a Territori 17, de RTV Cardedeu, per parlar de la situació actual de les famílies 

LGTBI: en què ha millorat respecte de quan l'FLG va començar a lluitar pels drets de les 

nostres famílies i quins són els entrebancs amb què encara ens trobem? 

https://www.listennotes.com/podcasts/territori-17/territori-17-01-10-20-xDgyGSFmzId/  

Orgull Ràdio: Quin Orgull! 

15.10.2020 – Els dijous, a Quin Orgull!, el Luca T. Barone fa una volta al món per conèixer la 

realitat del col·lectiu LGTBI arreu. En aquest programa va comptar amb el Mirek i l'Anna, 

membres de l’FLG, que van explicar la realitat del col·lectiu LGTBI a Polònia, un país amb 

una gravíssima situació pel que fa als drets de les persones LGTBI: 

https://orgull.cat/mirek-i-lanna-expliquen-a-quin-orgull-la-realitat-del-collectiu-lgtbi-a-

polonia   

Ràdio 4: Plurals i Singulars 

22.11.2020 – Aquesta vegada, el programa Plurals i Singulars va estar dedicat als problemes 

de les famílies LGTBI per circular per tota la UE i el pla estratègic d'igualtat que ha presentat 

la Comissió Europea pel 2020-2025. Va comptar amb la col·laboració de l’Eleni Maravelia: 

https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/plurals-i-singulars-a-radio-4/les-families-lgtbi-no-

poden-circular-lliurement-per-ue/5720127/  

Catalunya Ràdio: Ja m’entens 

29.12.2020 – Ja m’entens és el primer programa LGTBIQ+ de Catalunya Ràdio. Aprofitant 

les festes, va dedicar l’últim programa de l’any a les persones que han de tornar a l’armari 

per diverses situacions. Un interessantíssim col·loqui amb la Katy Pallàs i les entitats 

Observatori Contra l’Homofòbia i Colors de Ponent: 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/ja-mentens/tornar-a-larmari-per-

nadal/audio/1088675/  
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Orgull Ràdio: Quin Orgull! 

El Luca T. Barone és periodista i membre de l’FLG, i cada dilluns participa al programa 

matinal d’Orgull Ràdio per parlar d’un tema que afecta les famílies LGTBI. A més de les 

col·laboracions setmanals, aquest any ha comptat també amb algunes edicions especials:  

− 21.03.2020 – Quin Orgull! especial confinament, amb els col·laboradors habituals, a 

Instagram Live: http://orgull.cat/especial-confinament-quin-orgull-instagram  

− 24.04.2020 – Especial Sant Jordi d’Orgull Ràdio, amb recomanacions literàries LGTBI 

per part de membres d’FLG: http://orgull.cat/orgull-radio-especial-sant-jordi-2020 

− 24.04.2020 – Dia de les Famílies: una crònica especial del Luca Barone sobre què 

representa aquesta data assenyalada, amb testimonis de l’FLG: 

http://orgull.cat/dia-de-les-families-es-un-dia-especial-perque-no-ens-discrimina  

− 24.04.2020 – Famílies LGTBI en l’Orgull 2020: “estem aquí per visibilitzar-nos”: 

https://orgull.cat/families-lgtbi-en-lorgull-2020-estem-aqui-per-visibilitzar-nos  

Totes les col·laboracions amb els programes Quin Orgull! i Plurals i Singulars es poden 

trobar en la secció Participacions a la ràdio de la pàgina web de l’FLG:  

- http://www.familieslg.org/actualitat-pagina-presentacion/participacions-a-la-

radio/quin-orgull/  

- http://www.familieslg.org/actualitat-pagina-presentacion/participacions-a-la-

radio/plurals-i-singulars/  

H.3 PREMSA ESCRITA I DIGITAL 

Betevé: Commemoració del Dia de la Visibilitat Lèsbica des de casa 

27.04.2020 – L’FLG i la Katy Pallàs surten citades en aquesta notícia en relació amb la 

discriminació i la invisibilització de les dones i mares lesbianes: 

https://beteve.cat/societat/commemmoracio-dia-visibilitat-lesbica-casa/ 

Orgull Ràdio: Internet es converteix en un gran aliat per les entitats LGTBI en temps de Covid 

23.03.2020 – L’adaptació de les entitats LGBTI al confinament: 

https://orgull.cat/internet-es-converteix-en-un-gran-aliat-per-les-entitats-lgtbi-en-temps-

de-covid-19 
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Dia de les Famílies 

15.03.2020 – Notícies amb motiu del Dia de les Famílies i la campanya de l'FLG: 

- https://gayles.tv/news/15-mayo-dia-internacional-de-las-familias/ 

- https://www.social.cat/noticia/12047/les-families-lgtbi-reivindiquen-la-diversitat-

familiar-i-denuncien-que-segueixen-invisibil 

- https://xarxanet.org/comunitari/noticies/les-families-lgtbi-reivindiquen-la-

diversitat-familiar-i-la-falta-de-visibilitat 

Kansas Agencia: La libre elección de pasillo: juguetes, juegos, educación y comunicación 

LGTBI. Los colores del arcoíris 

15.03.2020 – Col·laboració al blog Kansas Agencia sobre joguines, comunicació, infància i 

diversitat: 

https://kansasagencia.com/la-libre-eleccion-de-pasillo-juguetes-juegos-educacion-y-

comunicacion-lgtbi-los-colores-del-arcoiris/ 

Diario Feminista: LGTBI y pervivencia de la familia 

18.03.2020 – Columna sobre diversitat familiar en què es cita l'FLG i la seva campanya amb 

motiu del Dia de les Famílies: 

https://eldiariofeminista.info/2020/05/18/lgtbi-y-pervivencia-de-la-familia/ 

La Vanguardia: La Generalitat lluita per erradicar la LGBTI-fòbia social que persisteix 

17.05.2020 – Notícia sobre la campanya de la Generalitat de Catalunya “L’LGBTI-fòbia, ni a 

casa, ni al carrer!” amb motiu del Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia. La Katy Pallàs i la 

Isa Marcos de l’FLG apareixen al vídeo de la campanya:  

https://www.lavanguardia.com/especial/local/20200519/JoActuo_20200519_generalitat/

index_cat.html 

Orgull Ràdio: 14 entitats, 14 demandes, la nova campanya de la Plataforma LGTBIcat 

17.05.2020 – Campanya de la Plataforma LGBTI per commemorar el Dia contra l’LGTBIfòbia 

amb les demanades de cada entitat membre, entre elles, l’FLG:  

https://orgull.cat/14-entitats-14-demandes-la-nova-campanya-de-la-plataforma-lgtbicat 
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La Directa: “No donar resposta a la diversitat és discriminar” 

27.06.2020 – Entrevista de La Directa a la Katy Pallàs sobre diversitat LGBTI i educació: 

https://directa.cat/no-donar-resposta-a-la-diversitat-es-discriminar/ 

Xarxanet: Els efectes socials del confinament en el col·lectiu LGTBI  

26.06.2020 – Article sobre els efectes socials del confinament en el col·lectiu LGTBI i 

l’agreujament de les situacions LGTBIfòbiques: 

https://xarxanet.org/comunitari/noticies/els-efectes-socials-del-confinament-en-el-

collectiu-lgtbi  

Orgull 2020 

28.06.2020 – Notícies sobre la celebració de l’Orgull amb mascareta de l’FLG a la Plaça 

Universitat de Barcelona:  

- https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/noticia/28j-una-setmana-plena-

dactivitats-per-celebrar-i-reivindicar-lorgull-lgtbi_964063 

- https://www.lavanguardia.com/vida/20200628/482005940548/familias-lgtbi-

celebran-en-barcelona-un-pride-con-mascarilla.html 

- https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/pride-mascarillas-

familias-lgtbi-claman-derechos_28887_102.html 

- https://www.antena3.com/noticias/cultura/orgullo-2020-planes-celebrar-dia-

orgullo-lgtbi_202006265ef6d328ef556f00014a6fd2.html 

- https://okdiario.com/curiosidades/dia-del-orgullo-gay-2020-celebraciones-online-

debido-covid-19-5807430  

El Diario.es: Quince años de familias de primera 

01.07.2020 – Article de la Mar González sobre el 15è aniversari del matrimoni igualitari a 

l'Estat espanyol: 

https://www.eldiario.es/andalucia/en-abierto/quince-anos-familias-

primera_132_6073742.html 
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Campanya de peticions al Parlament Europeu per la lliure circulació de les famílies LGTBI a 

la Unió Europea 

20.07.2020 – Recull de premsa sobre la campanya de peticions al Parlament Europeu 

endegada per l'FLG:  

− https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2033838/familias-lgtbi-no-

pueden-circular-libremente-todos-paises-ue-como-cualquier-otro-ciudadano 

− https://www.europapress.es/catalunya/noticia-familias-lgtbi-reclaman-derecho-

libre-circulacion-paises-union-europea-20200720112758.html 

− https://www.social.cat/noticia/12528/les-families-lgtbi-denuncien-les-dificultats-

per-moures-lliurement-per-la-unio-europea 

− https://revistamirall.com/2020/07/20/families-lgtbi-denuncien-que-hi-ha-un-

tracte-desigual-a-la-ue/ 

− https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/familias-lgtbi-libre-circulacion-ue-

derechos-pareja-heterosexual_369588_102.html 

− https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200720113557/familias-lgtbi-

reclaman-derecho-libre-circulacion-entre-paises-ue 
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ANNEX. RETALLS DE PREMSA  
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