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ANNEX. RETALLS DE PREMSA

Paraules de la presidenta

Benvolgudes famílies,
Un any més, tanquem les activitats a
l’FLG tot i tenir una situació força
excepcional gràcies a les persones i
famílies voluntàries que treballem
perquè l'FLG es mogui i endegui accions
per mantenir una xarxa de suport per a
les famílies LGTBI i els seus infants.
Sortosament, aquesta pandèmia ens ha
donat alguns moments de treva que,
amb encert, hem sabut aprofitar. El
voluntariat de l’entitat ha continuat
treballant i buscant maneres enginyoses
per mantenir el ritme de propostes per
a totes les famílies. En aquesta memòria
hi teniu totes les dades i activitats que
donen mostra de l’increïble esforç que
s'ha fet i de la fantàstica resposta per
part de les famílies sòcies. Gràcies per
ser-hi i fer més gran i més potent l'FLG.
Hem continuat virtualitzant moltes de
les nostres activitats, com el projecte
Construïm Famílies. Hem seguit donant
visibilitat a les famílies participant en els
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.
D’altres activitats les hem hagut
d’anul·lar, com el Dinar de Nadal, però
vàrem celebrar la Castanyada en les
millors condicions possibles i amb totes

les mesures de seguretat. Un èxit total,
amb prop de 300 persones reunides per
gaudir de dos dies de convivència i
aprenentatge. També hem tornat a
celebrar el Pride, tot i la situació, amb
una pedalada des de l’Arc de Triomf fins
a la Plaça Universitat de Barcelona.
Enguany, la Campanya Contes a l'escola
ha incorporat una nova línia per a les
escoles que ha rebut moltes sol·licituds i
una resposta molt positiva per part dels
centres. Ens enorgulleix veure com
aquest projecte ha esdevingut una eina
indispensable per visibilitzar les nostres
famílies a les escoles.
També
hem
continuat
oferint
assessorament a les moltes demandes
que continuem rebent. Les famílies no
s'aturen, el desig de fer família és
poderós i d'això en sabem un munt. Per
aquest motiu, no hem deixat de rebre
sol·licituds d'afiliació a la nostra causa, la
qual cosa ens indica que ho estem fent
bé i que donem resposta a les
necessitats reals de les famílies LGTBI.
Posem tots els nostres esforços i
recursos a 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 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!
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, trans 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 proporcionar acollida, reconeixement com a família
informació, formació, apoderament i suport mutu a totes les persones que l’integren.

●

Informar i assessorar a persones LGTBI que comencen un procés de formació o
ampliació de família, que busquen informació sobre els aspectes legals de les famílies
LGTBI, que es troben en una situació de filiació internacional o de filiació internacional
mixta, i d’altres. Vetllar pels drets de les famílies i dels menors implicats en tots els seus
processos i actuacions.

●

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 el personal docent d’educació formal i no formal sobre temes de gènere i
diversitat.

●

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 de la seva orientació
sexual, identitat 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
dones lesbianes i bisexuals
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
5

Els grups de l’FLG són grups de persones i famílies LGTBI reunits per idiosincràsies
concretes i sorgits a partir de la necessitat de trobar-se 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 5
d’aquests grups: el grup de suport Baby in progress, adreçat al camí de l’embaràs i/o
l’espera d’una criatura; 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
L’FLG és membre de la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya, de la Xarxa d’Entitats
LGTBIQ de Territori i de la Xarxa Estatal d’Associacions de Famílies LGTBI. Actualment,
la vicepresidenta de la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya és la Katy Pallàs,
presidenta de l’FLG.
L’FLG és entitat resident al Centre LGTBI de Barcelona, fruit d’anys de treball conjunt
entre 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.
També comptem amb un representant a l’Espai LGTBI de Girona.
Formem part dels consells polítics:
El Consell Municipal LGBTI, de l’Ajuntament de Barcelona, i el Consell Nacional LGTBI,
de la Generalitat de Catalunya.
En l’àmbit internacional, l’FLG 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, fundada el 2009, que lluita pels drets de les famílies
LGTBI a la Unió Europea, i 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, ara presidenta de l’FLG. La representant actual de l’FLG
al board de la NELFA és l’Eleni Maravelia, qui des del 2019 també n’és la seva presidenta.
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5. Persones sòcies
L’FLG compta actualment amb 677 persones associades, de les quals 535 són dones i
142 són homes. Des del seu naixement, han estat gairebé mil dues-centes les persones
que han format part de l’FLG, sense comptar les seves criatures.

EL NOMBRE DE FAMÍLIES LGTBI
AUGMENTA CADA ANY A CATALUNYA

2021

. FLG I ELS SERVEIS A LES
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B. FLG I ELS SERVEIS A LES FAMÍLIES

6. Assessoraments personalitzats
És un dels serveis més utilitzats per part de persones sòcies de l’FLG i per part de
persones que no són sòcies, però volen formar una família LGTBI i assessorar-se sobre
els seus procediments. És un servei molt necessari i demandat, i està obert a tothom.
Els assessoraments són gratuïts, anònims i duts a terme per persones voluntàries de
l’entitat. 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 bisexuals, 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 o ampliar la seva família mitjançant l’adopció.
c. Acolliment: assessorament i acompanyament a persones i parelles LGTBI que
opten per formar o ampliar la seva família mitjançant l’acolliment.
d. Gestació subrogada: assessorament i acompanyament a persones i parelles
LGTBI que es plantegen fer un procés de gestació subrogada a l’estranger,
sempre que sigui en un país on aquesta és legal i on es respectin i garanteixin
els drets de les dones i de totes les parts.
e. Legals: assessorament legal sobre aspectes legals de les famílies LGTBI,
mitjançant la consulta directa i, quan s’escau, la derivació a un advocat
especialitzat.
f. Parelles amb filiació internacional i filiació internacional mixta: assessorament
i acompanyament a famílies en 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.
g. Persones amb infants de relacions heterosexuals anteriors: assessorament i
acompanyament a persones LGTBI amb infants de parelles heterosexuals
anteriors. Orientació sobre la manera d’explicar als infants la nova situació.
Aquest 2021 s’han atès 175 consultes i assessoraments personalitzats:
Reproducció assistida i registre d’infants
Adopcions
Acolliment
Gestació subrogada
Legals
Filiació internacional i filiació internacional mixta
Persones amb infants d’una relació heterosexual anterior
Altres

68
45
1
15
18
5
1
22

Totals

175
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7. Cicle de xerrades Construïm Famílies
El Cicle Construïm Famílies és un projecte de xerrades periòdiques en què es parla i
s’informa de temes que interessen o afecten les famílies LGTBI. Són 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.
Per tal de seguir-nos adaptant a la pandèmia, enguany totes les xerrades han sigut en
format on-line. Tot i la pèrdua de la presencialitat, les xerrades a distància permeten la
participació de persones que, d’altra manera, no hi haurien pogut assistir. Han participat
unes 200 persones (sense comptar els directes d’Instagram) en un total de 13 xerrades.

24.02.2021 – Reproducció assistida, amb la Clínica Gravida.
05.03.2021 – 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.
27.05.2021 – Gestació subrogada als EUA i el Canadà: compartim experiències.
05.06.2021 – Reproducció assistida, amb Fertilab.
11.06.2021 – Adopcions.
Amb el Miquel Llaràs, assessor de l’FLG en l’àmbit de les adopcions, i la
participació de l’advocat i autor d’Omplir la vida, Joaquim Juncosa.
18.06.2021 – Acolliment familiar.
Amb el Luca T. Barone, assessor de l’FLG i membre d’AFABAR, i la Montse
Martín, de la Fundació Infància i Família.
01.07.2021 – Reproducció assistida amb Rainbow Fertilty Barcelona (Institut Marquès).
22.09.2021 – Reproducció assistida, amb la Clínica Gravida.
09.10.2021 – Som mares i pares. I ara, què?
22.10.2021 – Adopcions abans i després: la motxilla de l’adopció.
Amb el Miquel Llaràs, assessor de l’FLG en l’àmbit de les adopcions, el
Joaquim Juncosa, advocat i autor d’Omplir la vida, i el Marc i l’Oriol, pares
per adopció internacional.
27.11.2021 – Mares no gestants.
Parlem del procés de la maternitat com a mares no gestants.
15.12.2021 – Gestació subrogada als EUA i el Canadà: compartim experiències.
17.12.2021 – Acolliment familiar.
Amb el Luca T. Barone, assessor de l’FLG i membre d’AFABAR, i la Montse
Martín, de la Fundació Infància i Família.
9

Xerrada via Zoom sobre mares no gestants (a dalt).

Algunes de les xerrades Construïm Famílies via Zoom es
poden trobar al canal de Youtube de l’FLG:
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 GRAN NOMBRE DE PERSONES
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8. Grup de suport Baby in progress NOVETAT!
El camí a l'embaràs i/o l'espera d'una criatura ens planteja noves situacions, suscita
emocions i sentiments canviants i a vegades contradictoris. Aquest grup de suport
ofereix un espai grupal d’acompanyament i per a compartir, obert a tothom.
El Baby in progress és una incitativa de la Lídia Sánchez i la Laura Bassolas, psicòlogues
clíniques, mares i membres de l’FLG, que en el seu dia van trobar a faltar un recurs de
suport per a persones LGTBI en el camí de l’embaràs i/o l’espera d’una criatura, i es van
oferir a endegar i dinamitzar el nou projecte.
Les trobades del grup tenen una periodicitat mensual, es fan en format on-line i tenen
lloc l’últim dimecres de cada mes. El projecte ha tingut molt bona acollida i en rebem un
feedback molt positiu en totes les enquestes de valoració que en fem. El 2021 hi han
participat una mitjana de 21 persones per trobada, en un total de 4 trobades.

9. Serveis per a les famílies sòcies: 7a 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 7a Campanya de Contes a l’escola (curs escolar 2020-2021):
-

Lot per a Escola Bressol (12 comandes)
Lot per a P3, P4 i P5 (39 comandes)
Lot per a 1r i 2n de Primària, cicle inicial (14 comandes)
Lot per a 3r i 4t de Primària, cicle mitjà (16 comandes)
Lot per a 5è i 6è de Primària, cicle superior (11 comandes)
Lot per a Educació Secundària Obligatòria (6 comanda)
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99

comandes

81

famílies

grups classe

99

82 escoles
666

llibres

Evolució de les comandes des del 2011:
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

18

7

13

14

41

53

47

58

74

75

99

Actualitzem el mapa interactiu d'escoles adherides a la Campanya de Contes a l'escola
amb 44 noves escoles que ja compten amb material inclusiu a les seves aules. Aquest
any, a més, tres lots de contes ha arribat a escoles de França!
El Mapa de Contes a l’Escola es pot trobar a la pàgina web de l’FLG:
https://www.familieslg.org/2021/11/26/contes-a-lescola-mapa-descoles-adherides/
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Línia per a les escoles de la Campanya de Contes a l’escola NOVETAT!
El setembre del 2021, juntament amb la campanya ordinària, vam obrir una nova línia
per tal que les escoles puguin sol·licitar un lot de llibres sobre diversitat familiar, afectiva
i de gènere per al seu centre educatiu encara que no hi tinguin cap família sòcia. Els
llibres que s’inclouen són una selecció de títols del catàleg Contes a l’Escola per a
diversos cicles formatius, en funció de les característiques i necessitats del centre.
Després de confirmar els contes definitius del lot i de fer-ne el pagament (aquesta línia
no és gratuïta) s’envien directament a l’escola, a la persona de contacte, per tal que tot
el centre es pugui beneficiar d’aquest projecte.
Vam rebre 21 sol·licituds d’aquesta nova línia. Actualment, s’està gestionant la comanda
amb 9 de les 21 escoles que s’hi van apuntar, i esperem que el lot hi arribi a principis del
2022.

10. Serveis per a les famílies sòcies: Campanya de Contacontes 2020-2021
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. El
2021, s’ha fet el Conta-contes en 11 de les 12 escoles que van quedar pendents.
Els centres que han acollit el Conta-contes aquest 2021 han estat:
Escola Bertí
Escola Can Fabra
Escola Castella
Escola Ciutat d'Alba
Escola El Drac de Pacs
Escola El Sagrer
Escola El Vapor
Escola Eulàlia Bota
Escola Josep Maria Jujol
Escola Pompeu Fabra
Escola Sa Forcanera de Blanes

Les Campanyes de Contes a l’escola
i de Conta-contes tenen el suport de
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C. ACTIVITATS
ACTIVITATS LÚDIQUES, VISIBILITZACIÓ I CONVIVÈNCIA

11. Gimcana amb l’FLG
09.02.2021 – Des de l’FLG vam impulsar un nou projecte per engrescar les famílies LGTBI a fer
una activitat en família i conèixer millor la història del col·lectiu LGTBI a la ciutat de Barcelona.
Una activitat exterior pensada en temps de pandèmia, quan les trobades grupals no estaven
permeses, però que també es podia mantenir indefinidament. La Gimcana constava d’un full de
ruta amb diferents punts de Barcelona on desplaçar-se i fer-s’hi una foto. Malauradament, no
va tenir gaire repercussió i només la va una família sòcia.

https://www.familieslg.org/projectes-pagina-presentacion/gimcana-amb-lflg/

12. Assemblea General de persones sòcies de l’FLG
20.02.2021 – 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. A causa de les restriccions, l’Assemblea 2021 es va
fer en format virtual. Hi van participar 26 persones.
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13. Sant Jordi amb l’FLG
19 al 25.04.2021 – Amb la voluntat de celebrar un Sant Jordi divers, també des de casa,
vam organitzar uns Jocs Florals de l’FLG, amb 3 categories i un munt de premis, i una
setmana de Conta-contes a càrrec de la Baby FLG.

Jocs Florals de l’FLG
Uns Jocs Florals per celebrar la diversitat! Constaven de 3 categories en funció de l’edat,
i es podia enviar un dibuix de Sant Jordi divers (els més menuts) o bé una història sobre
diversitat (relat en prosa, poesia o còmic). Alguns dels dibuixos guanyadors:

Tots els participants es poden trobar a la Galeria de dibuixos:
https://www.flickr.com/photos/186085415@N06/albums/72157719049215427

Conta-contes amb la Baby FLG
La Baby FLG va preparar un conta-contes perquè les famílies amb infants més menuts
també poguessin celebrar Sant Jordi escoltant contes sobre diversitat:

Tots els vídeos es poden trobar a l’Instagram i al canal de Youtube de l’FLG:
https://www.instagram.com/familieslgtbi/channel/
https://www.youtube.com/user/Hemerotecalg/videos
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14. Dia de les Famílies: Fem ruta en família al Gorg Blau!
15.05.2021 – Després de més d’un any sense pràcticament cap trobada presencial, per
fi vam poder celebrar plegades el 15M, Dia de les Famílies, fen una ruta al Gorg Blau de
Manresa: una passejada assequible per a totes les edats que es podia fer a peu, en bici,
cotxet, motxilla o porta-bebès, i amb un joc de ruta per als infants. Les entrades eren
esglaonades i el dinar, de pícnic, es va fer en grups bombolla per tal de mantenir les
recomanacions sanitàries vigents en aquell moment. Hi van participar més de 20
famílies, amb 32 infants.

Manifest Famílies visibles i orgulloses de la nostra diversitat
Manifest de l’FLG, amb motiu del Dia de les Famílies, que vam publicar i difondre a totes
les nostres xarxes socials. També va ser llegit a Girona, en la concentració de l’Espai
LGTBI de Girona amb motiu del 15M, gràcies al representant de l’FLG Salva Romero:

http://www.familieslg.org/wp-content/uploads/2021/05/15M_Manifest.pdf
FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGTBI 2021

Mosaic
També vam publicar un mosaic a l’Instagram de l’FLG per tal de celebrar la gran
diversitat de famílies que conformen la nostra entitat, visibilitzar-les i reivindicar la
igualtat de drets per a les nostres famílies i infants:

https://www.instagram.com/p/CO4oeljjq7B/

15. Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia
17.05.2021 – El 17M reivindiquem el Dia Internacional Contra l’LGTBIfòbia pels drets de
totes les persones i famílies LGTBI i per acabar amb tota mena de discriminació per raó
d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
Com a membre del CMLGTBI de Barcelona, l’FLG va participar en l’acte unitari del 17 de
maig, a la superilla de Sant Anotni, amb la lectura del manifest.
Com a membre del CNLGTBI de Catalunya, l’FLG va col·laborar en l'organització i difusió
de la campanya “Vaccí contra l’LGTBIfòbia”:
En l’acte de l'Espai LGTBI pel Dia contra
l'LGTBIfòbia s’hi va fer una encesa d'espelmes
per a les víctimes de l'LGTBIfòbia i s’hi va plantar
la bandera de l'FLG. Hi va participar el Salva
Romero, membre de l'entitat.
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16. Festa d’Estiu al Centre LGTBI
10.07.2021 – El Centre LGTBI de Barcelona es va afegir a l’edició
estiuenca de la Festa Major de Sant Antoni amb activitats
familiars, arts vives, Art queer, transvestits i música al carrer. Com
a entitat resident del Centre i membre de la Plataforma LGTBIcat,
l’FLG va participar en la celebració i difusió de la festa.

17. Xerrada sobre el projecte BeMother, de la UAB
16.09.2021 – Com canvia el cervell durant l’embaràs en mares gestants i no gestants?
BeMother és un projecte de la UAB, l’IMIM i el IISGM que investiga els canvis cerebrals
relacionats amb l’embaràs. Actualment, també busca conèixer els canvis cerebrals que
tenen lloc en mares no gestants durant la maternitat.
La xerrada va comptar amb la Camila Servin, investigadora en neurociències, la Clara
Pretus, coordinadora científica BeMother, i Katy Pallàs, presidenta de l’Associació de
Famílies LGTBI. Hi van participar 26 persones i es pot veure al canal de Youtube de l’FLG:
https://www.youtube.com/watch?v=OLwadRKEv8M

18. Fira Nosaltres al Centre Cultural Sagrada Família
29.09.2021 – Enguany vam participar en la 5a setmana LGTBI+ que el Centre Cívic i la
Biblioteca Sagrada Família organitzen anualment amb exposicions, xerrades,
espectacles i moltes activitats per visibilitzar els col·lectius LGTBI+ i plantar cara, des de
la cultura, a les agressions LGTBIfòbiques.
La Fira Nosaltres és un punt de trobada entre entitats LGTBI i llibreries compromeses i
especialitzades, que aquest any va comptar amb les bibliotecàries Isabel Marcos i
Manuela Pérez a càrrec de l’estand de l’FLG, amb informació de l’entitat i llibres sobre
diversitat del catàleg de la Campanya de Contes a l’escola.
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19. Presentació del llibre “Omplir la vida. El viatge d’una
adopció”, de Quim Juncosa
15.10.2021 – “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, és l’autor d’aquest llibre
sobre la seva experiència com a pare adoptiu: una història
d’amor que ens convida a reflexionar sobre l’educació,
l’homoparentalitat i la diversitat familiar més enllà de l’adopció.
La presentació es va fer al Centre LGTBI de Barcelona, juntament
amb la Katy Pallàs i el Luca T. Barone, de l’FLG, i s’hi van apuntar
33 persones. El vídeo de la presentació es pot veure aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=sYZwU8rZ1hk&t=2259s

20. La Castanyada i 20è aniversari de l’FLG
05 i 06.11.2021 – Després d’uns llargs mesos de distància social i la impossibilitat de
trobar-nos presencialment, vam recuperar la Castanyada: una activitat familiar de
convivència, diversió, visibilitat, formació i apoderament. Com ja és tradició, vam tornar
al Vilanova Park, un càmping amb totes les comoditats i els equipaments per a un
esdeveniment multitudinari com aquest.
Aquesta Castanyada va ser la més exitosa fins ara i va aplegar 84 famílies i gairebé 300
persones: 160 adults i 120 infants!
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20è aniversari de l’FLG:
A la Castanyada també hi vam celebrar els 20 anys d’existència de l’entitat amb un vídeo
commemoratiu que recull 20 d’activisme i lluita política, associacionisme, formació,
visibilització i suport mutu:

https://www.youtube.com/watch?v=om4W8rsqQ1U

Fa 20 anys, el 10 de novembre del 2001, un reduït grup de famílies vam ser convocades
a la Casa Elizalde de Barcelona, amb la voluntat de trobar un espai de suport amb altres
famílies, lluitar pels nostres drets i perquè els nostres infants en coneguessin d'altres com
ells, amb famílies diverses. Mesos més tard, vam esdevenir una entitat: ľFLG Associació
de Famílies LGTBI.
20 anys de lluita política.
20 anys de convivència i visibilització.
20 anys de formació i molta, moltíssima feina.
20 anys de creixement continu.
Gràcies de tot cor a totes les persones que ho heu fet possible!
I gràcies especialment a les que ens heu ajudat a fer aquest vídeo commemoratiu dels
20 anys d'FLG: Elisabet Vendrell, Anna Cornudella, Manel Larrosa, Carme Ruiz, Maria
Jose Ariza, Gayles TV, Montse Mota i Katy Pallàs.
Cada cop som més famílies, més diverses i, sobretot, més apoderades. Amb aquesta
força, el futur de ľFLG està ben assegurat.
Som famílies a tot arreu!
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21. Funció + Col·loqui de l’obra “Una Llum Tímida”, de La
Cicatriz, al Teatre Condal
29.11.2021 – Una Llum Tímida és una potentíssima història sobre amor, repressió i el
dolor que aquesta comporta, amb unes actrius brillants que la interpreten. La Katy Pallàs
va participar en el col·loqui posterior a l’obra, com a testimoni i com a presidenta de
l’FLG i vicepresidenta de la Plataforma LGTBIcat.

Xerrada post funció: www.instagram.com/tv/CW6zHv0qc_9/

22. Dinar de Nadal
12.12.2021 – Malauradament, tot i haver-lo organitzat, vam haver de cancel·lar el Dinar
de Nadal a causa de l’elevat augment de casos de la covid-19 durant aquelles dates. Tot
i això, els infants de les famílies apuntades van poder rebre igualment els regals que els
va cagar el Tió.
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ELS GRUPS DE L’FLG

23. 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 famílies 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, principalment
per a famílies amb infants de 0-3 anys. Són propostes lúdiques i obertes a tothom, on
solen participar una cinquantena de famílies, sòcies i 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
persones coordinadores. És un canal oficial per a la comunicació i per facilitar i resoldre
dubtes relacionats amb les activitats del grup.
Tot i la reducció d’activitats presencials durant la pandèmia, la Baby FLG s’ha mantingut
activa també a través de propostes virtuals i el grup de WhatApp. 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/

Vermuts amb la Baby FLG:
28.02.2021 i 28.03.2021 – Els Vermuts amb la Baby FLG van ser una proposta, durant el
febrer i el març del 2021, perquè les famílies poguessin trobar-se i veure’s les cares,
encara que fos virtualment, i per continuar fomentant la tasca de suport i visibilització
de la diversitat familiar, que és l’objectiu del grup. Es van fer en horari de migdia i hi van
participar una trentena de famílies:

VAN SER UNA OPORTUNITAT PERQUÈ MOLTES
FAMÍLIES POGUESSIN RETROBAR-SE,
I PERQUÈ ALGUNES DE NOVES S’INCORPORESSIN
A LES ACTIVITATS
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24. 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 famílies amb infants de +4 anys, perquè es coneguin
i es relacionin amb els diferents models de família existents en la societat.
És un projecte 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, moltes d’elles compartides amb la Baby FLG, i obertes
a tothom.
La Junior FLG també compta amb un grup de WhatsApp propi, gestionat per les seves
persones coordinadores. Tota la informació sobre la Junior FLG es pot trobar a la seva
secció al web de l’FLG:
http://www.familieslg.org/serveis-paginapresentacion/juniorflg/

Còctel amb la Junior FLG:
13.03.2021 – Com els Vermuts de la Baby FLG, el Còctel amb la Junior FLG va ser una
proposta per tal que les famílies integrants passessin una estona divertida i es
retrobessin en la distància. En un horari més adult, hi van participar quatre famílies.

Kahoot amb la Junior FLG:
11.04.2021 – El Kahoot és una activitat ideal per al format virtual: un concurs on menuts
i grans van haver posar a prova les habilitats culturals, d’estratègia i d’apoderament. S’hi
van apuntar 10 famílies i els infants que hi van participar s’ho van passar molt bé.

Baby i Junior FLG: sortida al Canal Olímpic de Catalunya
17.10.2021 – Una jornada d’esport i famílies LGTBI! Quan van poder tornar a fer una
trobada presencial i conjunta, va ser tot un èxit: un diumenge olímpic, amb carreres,
bicicletes, futbol, ping-pong, voleibol..., i una passejada en barca pel canal. S’hi van
apuntar 52 famílies, amb 78 infants.
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A més de les activitats pròpies, la Baby i la Junior també s’encarreguen d’organitzar
propostes infantils dins de les accions i celebracions generals de l’entitat, com el Contacontes durant la setmana de Sant Jordi [vegeu l’apartat 13], el joc de ruta durant el Dia
de les Famílies, o les activitats infantils durant La Castanyada. La seva feina dins de l’FLG
és importantíssima, perquè les activitats lúdiques amb infants són una eina molt valuosa
a l’hora de fomentar l’apoderament i el suport entre famílies, i per visibilitzar la
diversitat familiar a tot arreu.

25. 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-iacollidores/

20.11.2021 – El grup va organitzar una trobada
de famílies adoptives i acollidores LGTBI+ al
Parc de la Trinitat Vella de Barcelona, però es
va haver de posposar a causa de la covid-19. Es
va reprogramar de nou pel 12 de març del
2022.

26. 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 en van ser una dotzena i van 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/
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ACTIVITATS FORMATIVES I REIVINDICATIVES

27. Intervenció en la Comissió de Peticions del Parlament
Europeu
22.03.2021 – Conjuntament amb la NELFA –la Xarxa Europea d’Associacions de Famílies
LGTBI–, hem continuat la campanya per la llibertat de moviment de les famílies LGTBI a
la Unió Europea, que vam iniciar el juliol del 2020 amb 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.
El 22 de març, la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG, l’Eleni Maravelia, presidenta de NELFA
i assessora de l’FLG, i el Ramon Antonijoan, membre de l’FLG i testimoni, van intervenir
en la Comissió de Peticions del Parlament Europeu per denunciar aquesta
problemàtica. Gràcies a aquestes intervencions, la Comissió Europea va obrir una
consulta pública sobre el reconeixement transfronterer de les famílies.

Vegeu la intervenció de la Katy Pallàs: https://www.instagram.com/p/CMweWMzqSxB/

28. Jornada virtual de Formació de l’FLG: Maternitats i
Paternitats LGTBI+
27.03.2021 – La Jornada anual de Formació de Famílies LGTBI 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. En la jornada d’enguany
vam reflexionar sobre les circumstàncies que patim les famílies LGTBI segons el nostre
gènere i com afecten la nostra vida i la dels nostres infants. L’apoderament que esdevé
de compartir aquestes problemàtiques és clau per l’activisme en família.
La jornada, virtual, va constar d’una ponència general a càrrec de l’Elisabet Vendrell, la
Carme Ruiz i la M. José Ariza,
membres històriques de l’FLG, i que
va ser retransmesa en directe a
través de Youtube.
Després, es van fer dos tallers sobre
Maternitats i Paternitats LGTBI+, via
Zoom, seguits d’un recull de
conclusions. Hi van participar 60
persones.
Vegeu la Ponència general al canal de Yotube:
https://www.youtube.com/watch?v=UnWuKe-XW8s
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29. Concentració de rebuig contra les agressions
LGTBIfòbiques
05.06.2021 – Malauradament, enguany també ens hem hagut de reunir en diverses
ocasions per denunciar l’augment de les agressions LGTBIfòbiques. El 5 de juny, les
entitats de la Plataforma LGTBI ens vam concentrar a la superilla de Sant Antoni per
denunciar les agressions homòfobes patides a Barcelona l'anterior cap de setmana.

30. Orgull Famílies 2021
El 2021, tot i no recuperar encara la magnitud d’anys anteriors a la pandèmia, vam poder
celebrar l’Orgull amb un munt d’activitats per a les Famílies LGTBI:

Orgull 2021: Gimcana i desfilada sobre rodes
26.06.2021 – Per celebrar l’Orgull, les famílies de l’FLG vam organitzar una gimcana al
Parc de la Ciutadella: un circuit en família amb un munt de proves, coordinat per la Baby
i la Junior FLG. Vam dinar en família al Parc i a la tarda vam fer una desfilada sobre rodes
fins a la Plaça Universitat, on la Montse Mota va llegir el manifest de l’Orgull.
També vam rebre la bandera trans a la Rambla de Barcelona, en el marc de la campanya
Igualtat Trans.

Orgull 2021: Les famílies anem al Tibidabo!
27.06.2021 – Enguany, les famílies LGTBI vam tornar al Tibidabo per celebrar-hi l’Orgull,
de la mà de Pride Barcelona. Una jornada de visibilització i diversió al Parc d’Atraccions.
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Acte del Dia de l’Orgull LGTBI+
28.06.2021 – El dilluns 28 de juny, les entitats del Consell Municipal LGTBI ens vam
concentrar a la superilla de Sant Antoni per llegir el Manifest amb motiu del Dia
Internacional de l’Orgull LGTBI+.

Concert commemoratiu 28J
28.06.2021 – Pride Barcelona va coorganitzar, amb
l’Ajuntament de Barcelona, un acte commemoratiu el dia
de l’Orgull LGTBIQ+, amb la lectura del Manifest, l’actuació
dels Barcelona Rainbow Singers i Barcelona Gay Men’s
Chorus, i un concert amb actuacions de Camela, Rigoberta
Bandini, Hidrogenesse, Ricky Merino i Joan Colomo.

Pride! BCN 2021: Debat Social Famílies Diverses
30.06.2021 – Durant la setmana del 28J, Pride Barcelona i Teve.cat van emetre un debat
social diari sobre temàtica LGTBI+. El debat Famílies Diverses va comptar amb les
participacions de l’Ana Valenzuela, de Chrysallis, el Pepe Mellinas, d’AMPGIL, i la Katy
Pallàs, de l’FLG. Una conversa interessantíssima sobre diversitat familiar:

https://www.youtube.com/watch?v=5e7_fs75u0g

Cafè tertúlia amb famílies LGTBI
30.06.2021 – La Carla Álvarez, coordinadora de la Baby FLG, va participar en un col·loqui
sobre diversitat familiar al municipi de Sant Gregori, amb motiu de la celebració de
l’Orgull LGTBI.

27

Xerrada sobre coeducació i diversitat de gènere
02.07.2021 – Què aporta la coeducació a l’aprenentatge dels nostres infants?
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes també va voler commemorar l’Orgull 2021
reivindicant una educació inclusiva. Hi vam organitzar una xerrada amb el Vicent Borràs,
vicepresident de l’FLG, sobre l’aportació que fa la coeducació en l’aprenentatge i la
prevenció dels discursos d’odi.

Primera setmana del Pride a Sentmenat: “Som orgull, som Sentmenat”
03.07.2021 – Aquest 2021 es va celebrar el primer Pride de Sentmenat:
#SomOrgullSentmenat, amb la participació en l’organització de la Raquel Chaves,
membre de l’FLG. Va comptar amb una mostra d’entitats, amb l’estand de l’FLG, i
l’espectacle “Tots nosaltres” de la companyia Fes-t’ho com vulguis.

31. Concentració de condemna
05.07.2021 – Un mes després de la concentració de rebuig,
ens vam haver de manifestar de nou per condemnar
l'assassinat homòfob del Samuel, un noi gai d’A Coruña.
Moltes altres entitats del territori, com l’Espai LGTBI de
Girona, també es van concentrar per denunciar aquest fet
intolerable.

32. Manifestació unitària contra
l’LGTBIfòbia
22.07.2021 – La Plataforma LGTBI de Catalunya i Pride
Barcelona van convocar una manifestació unitària contra
l’odi: “Contra la violència LGTBIfòbica, tolerància zero!”,
que va aplegar entitats LGTBI, administracions i ciutadania
en una concentració massiva al Passeig de Gràcia de
Barcelona.
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33. Village Pride! BCN, amb Pride Kids
04.09.2021 – Enguany, Pride Barcelona va organitzar la celebració de l’Orgull el mes de
setembre, adaptant-se a la pandèmia i les restriccions sanitàries, amb una Mostra
d’Entitats LGTBI+ i una Concentració de l’Orgull al Passeig Lluïs Companys.
L’FLG hi vam participar amb el nostre estand informatiu i de venda de marxandatge, i
l’organització d’un Pride Kids en petit format consistent en manualitats infantils
monitorades: elaboració de xapes, atrapa-somnis i polseres. Tot i la reducció de
l’esdeveniment, moltes famílies es van acostar a l’estand de l’FLG i van participar de les
activitats de Pride Kids.

34. Acte en memòria de la Sònia Rescalvo
06.10.2021 – El 6 d’octubre commemorem els 30 anys de memòria de la Sonia Rescalvo
Zafra, dona transsexual assassinada per un grup feixista l’any 1991. Enguany, l’acte
commemoratiu del CMLGTBI va inaugurar la descoberta de placa de la plaça que portarà
el seu nom.

35. III Jornada anual del Centre LGTBI
20.11.2021 – “Memòria s’escriu en femení”: com cada any, el Centre LGTBI de
Barcelona va celebrar la seva jornada anual, que enguany va estar dedicada a la
memòria de les dones lesbianes, bisexuals i trans. Va comptar amb la participació de
l’Elisabet Vendrell i la Katy Pallàs, antiga i actual presidentes de l’FLG, respectivament.

Vegeu la taula “Petjades de dones activistes LBT”:
/www.youtube.com/watch?v=uK2nbWH7Zrk&t=1442s
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D. FLG I EL COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ
L’FLG desenvolupa activitats de formació i sensibilització sobre les diversitats familiar,
afectiva-sexual i de gènere, tant per a professionals de l’àmbit socioeducatiu com per a
tots aquells ens, públics o privats, que se’n puguin beneficiar:

36. X Jornadas de Familias del Grupo de Familias de la FELGTB:
“Familias LGTB y lucha política”
12.01.2021 – La FELGTB és la federació estatal d’associacions LGTB i compta amb un
Grup de Famílies. La Katy Pallàs, presidenta de l’FLG, va participar en les X Jornadas de
Familias intervenint en el debat “Familias LGTB y lucha política”, sobre l’activisme de les
nostres famílies, juntament amb les associacions Asfagalem, Galehi i Galesh:
https://www.youtube.com/watch?v=7k8ts2IW6XU

37. “Realitat Trans” en les jornades "Dones
amb tots els drets"
10.03.2021 – Una xerrada sobre la realitat trans dins de
les jornades “Dones amb tots els drets”, amb motiu del
8M, i amb la participació de la Katy Pallàs i la Judith
Juanhuix.

38. “Dones, lesbianes, visibles i iguals en drets”, amb motiu
del Dia de la Visibilitat Lèsbica
28.04.2021 – Xerrada sobre dones lesbianes i igualtat de drets, amb motiu del Dia de la
Visibilitat Lèsbica i amb la participació de la Katy Pallàs, la Carme Porta i la Núria Picas.

39. “Diversitat familiar. Famílies LGTBI”, amb l’Ajuntament
d’Amposta
17.05.2021 – Xerrada sobre diversitat familiar a càrrec de l’Amada Rodríguez Llorente,
membre de l’FLG i activista, amb motiu del Dia de les Famílies i el Dia contra l’LGTBIfòbia.

40. Moderació de la xerrada “Letbe”, amb motiu del Dia de
les Famílies, amb l'empresa Boehringer Ingelheim
14.05.2021 – Cada vegada són més les empreses que s’interessen per fer xerrades i
formacions sobre diversitat. Amb la voluntat de visibilitzar la diversitat familiar i de
gènere entre les seves professionals, Boehringer Ingelheim va convidar la Katy Pallàs,
presidenta de l’FLG, a moderar la xerrada “Letbe” amb motiu del Dia de les Famílies.
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41. "Tu no m'entens. Entendre i acompanyar la diversitat dels
infants i joves dins la família i l'escola", amb el SAI Solsonès
12.06.2021 – El David Clusellas, membre de l’FLG i activista LGTBI al Bages, va participar
en aquesta xerrada, organitzada pel SAI Solsonès al Teatre Comarcal de Solsona, sobre
l’acompanyament de la diversitat en la infància i l’adolescència, juntament amb la Pepa
Nolla, el Daniel Gabarró i el Joan Rafart.

42. “Familias, Empresas y diversidad LGBTI”, amb REDI.LGTBI
28.06.2021 – Un acte sobre la importància de visibilitzar la diversitat familiar i de gènere
a l'empresa, amb motiu del Dia de l’Orgull i a càrrec de la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG.

43. Sessió de Cinegènere aFFaC en format telemàtic:
projecció de “La meva família gai” i col·loqui
02.12.2021 – L’aFFaC, la Federació que aplega les AFA de Catalunya
amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’educació pública, organitza
sessions de cinegènere per treballar la diversitat a les escoles. La Katy
Pallàs i l’Eleni Maravelia, de l’FLG, van participar en aquest visionat
virtual amb col·loqui de la pel·lícula “La meva família gai”.

44. Preestrena del documental “BCN fora de
l’armari”, de Helpium TV
18.12.2021 – Barcelona fora de l'armari és un projecte documental de Helpium TV sobre
la memòria històrica del moviment LGTBIQ+ a Barcelona i sobre les fites del moviment
LGTBIQ+ en les quals la nostra ciutat ha estat pionera. El documental ha comptat amb
testimonis i activistes LGTBI que hi expliquen en primera persona la seva lluita personal
i col·lectiva pels drets LGTBI. La Katy Pallàs hi ha participat com a presidenta de l’FLG:

https://www.instagram.com/p/CTctu_WoKEe/
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45. Xerrades a les escoles
Les xerrades a les escoles permeten que alumnat i professorat es familiaritzin i
s’informin sobre la diversitat afectiva-sexual, familiar i de gènere:
•
•
•
•
•
•
•
•

17.02.2021 – Institut 4 Cantons: xerrada on-line sobre Gestació subrogada i debat
posterior, amb motiu de la Semana Grande de l'institut. A càrrec del Vicent Borràs,
vicepresident de l’FLG.
09.04.2021 – Escola Aula: xerrada sobre diversitat afectiva-sexual i de gènere. A
càrrec del Vicent Borràs, vicepresident de l’FLG.
16.04.2021 – CEIP Puig d’Agulles: xerrada virtual sobre coeducació al currículum
escolar. A càrrec de la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG.
17.05.2021 – Institut Bernat Metge: taller doble en dos grups de l’ESO i entrevista a
un noi d’Hondures, amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBIfòbia. A càrrec del
Luca T. Barone, periodista i membre de l’FLG.
08.06.2021 – CEIP Sant Vicent: taller sobre diversitat familiar amb l'alumnat de 1r i
2n d'ESO del CEIP Sant Vicent, de La Vall d'Uixó. A càrrec de l’Amada Rodríguez,
membre de l’FLG i activista LGTBI.
28.09.2021 i 04.10.2021 – Institut Salvador Seguí: tres xerrades-classes sobre
diversitat familiar i de gènere per a l'alumnat d’FP d’Integració Social. A càrrec del
Vicent Borràs, vicepresident de l’FLG.
12.11.2021 – CIC SOM VIA: xerrada sobre diversitat familiar i de gènere per al CFGS
d’Integració Social. A càrrec del Vicent Borràs, vicepresident de l’FLG.
26.11.2021 – Escola Sant Felip Neri: xerrada sobre diversitat familiar i de gènere per
a l'alumnat de 3r d'ESO. A càrrec del Vicent Borràs, vicepresident de l’FLG.

46. Xerrades amb altres entitats i administracions
•
•
•
•
•

14.05.2021 – “La importància de fer xarxa”: taula rodona d’entitats LGTBI del Bages.
Amb el David Clusellas, membre de l’FLG i activista LGTBI al Bages.
17.06.2021 – “Diversitat familiar. Famílies LGTBI”, a la Biblioteca d’Amposta. A càrrec
de l’Amada Rodríguez Llorente, membre de l’FLG i activista.
27.06.2021 – Xerrada sobre famílies LGTBI a l'Ajuntament de La Vall d’Uixó, amb
motiu del Dia de l'Orgull. A càrrec de l’Amada Rodríguez, membre de l’FLG i activista.
20.06.2021 – Cafè tertúlia sobre famílies LGTBI a Sant Gregori, amb ERC Gironès i
amb motiu de la celebració de l’Orgull. A càrrec de la Carla Álvarez, coordinadora de
la Baby FLG.
25.10.2021 – “Famílies LGTBI. Famílies diverses”: tertúlia del Racó de la Lectura a la
llibreria Babel, de Castelló. Amb l'Amada Rodríguez, de l'FLG, l’Associació cultural
Adall i el Col·lectiu Queerfest, en el marc de la polèmica per la retirada de lots de
llibres LGTBI de Castelló.
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47. 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 tota mena 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.
El propòsit 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 continuarem vetllant per un canvi social, a les escoles i
la comunitat en general, que tingui en compte les nostres famílies en tots els àmbits.
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E. FLG I EL COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL COL·LECTIU LGTBI
E. FL Fem xarxa LGTBI amb altres entitats nacionals i internacionals, i participem activament
en els òrgans públics on podem fer sentir la nostra veu i la de les nostres famílies.

48. FLG a la Plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya
L’FLG forma part de la Plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya i hi ha treballat amb
força per aconseguir fites necessàries com la Llei contra l’LGTBIfòbia, aprovada l’any
2014, i pels drets de les persones gais, lesbianes, trans, bisexuals i intersexuals. La Katy
Pallàs, presidenta de l'FLG, també és des del maig del 2021 l’actual vicepresidenta de la
Plataforma LGTBIcat.

49. 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 presencials. Compartim aquest espai amb les altres
entitats residents de la Plataforma LGTBIcat: 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.

50. FLG arreu del Territori
L’FLG és membre de la Xarxa d’Entitats LGTBIQ+ de Territori, que pretén fomentar el
treball en xarxa de les entitats LGTBIQ del territori català i la difusió de les seves accions.
També comptem amb un representant de l’FLG a l’Espai LGTBI de Girona, que
proporciona informació i assessorament sobre diferents aspectes de la realitat LGTBIQ+.
Treballem en xarxa sempre que podem i tenim la voluntat de potenciar les activitats
organitzades conjuntament amb altres entitats LGTBI d’arreu del territori.

51. FLG a la Xarxa Estatal d’Associacions de Famílies LGTBI
L’FLG és membre de la Xarxa Estatal d’Associacions de Famílies LGTBI, que fa accions
conjuntes pels drets de les famílies LGTBI a l’Estat espanyol.

52. 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 en el Consell Nacional LGTBI de
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Catalunya des de la seva creació, i actualment també en lidera la Comissió de
Coordinació.

53. 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 en
el Consell Municipal LGTBI de Barcelona.

54. 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 pel reconeixement igualitari de les famílies LGTBI a tota la UE i vetllant
pels drets de llurs infants. Actualment, en formen part 43 associacions que representen
a 33 països i milers de famílies d’arreu d’Europa.
Aquest any, conjuntament amb la NELFA, hem continuat la campanya per la llibertat de
moviment de les famílies LGTBI a la Unió Europea, que vam iniciar el juliol del 2020 amb
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. El 22 de març del 2021, vam participar en la Comissió de
Peticions del Parlament Europeu per denunciar aquesta problemàtica [vegeu l’apartat
27]. Gràcies a aquestes intervencions, la Comissió Europea va obrir una consulta pública
sobre el reconeixement transfronterer de les famílies. L’octubre del 2021, el TSJE va fer
un pas endavant en el reconeixement dels infants de famílies LGTBI en forçar Bulgària a
tramitar el DNI d'una menor filla de dues mares malgrat que el país no reconeix
el matrimoni igualitari.

L’ACTUAL PRESIDENTA I
REPRESENTANT DE L’FLG AL BOARD
DE LA NELFA ÉS L’ELENI MARAVELIA
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55. 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 en 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 2021 n’hem reclamat 13.

EL CARNET DE L’EMBARASSADA DE CATSALUT ESTÀ
ACTUALITZAT DES DEL 2019, PERÒ MASSA VEGADES ES
SEGUEIX DONANT LA VERSIÓ NO INCLUSIVA

EL FORMULARI PER MATRICULAR-SE A LES PAU ÉS
UN EXEMPLE MÉS DE LA FALTA D’INCLUSIVITAT EN LA
DOCUMENTACIÓ DE L’ÀMBIT EDUCATIU
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F. GESTIÓ ECONÒMICA 2021: INGRESSOS I DESPESES

56. 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: 65,32%
● Finançament públic: 12,05%
● Finançament privat: 22,63%
2020

2021

VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS

24.925,00

42.950,25

SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS

47.600,00

7.832,00

DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS

12.510,00

14.193,00

TOTALS (EN EUROS)

85.035,00

64.975,25

2020

2021

8.233,79
33.608,63
10.016,82
51.859,24

18.060,57
30.726,21
25.942,32
74.729,10

57. Despeses

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

58. 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 2021 ha estat visitada 565.637
vegades per part de 134.417 persones.

59. 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:

PERIODICITAT
Setmanal
Normalment els dimarts
UN TOTAL DE 70
NEWSLETTERS EL 2021

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

60. 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.
En el transcurs dels darrers anys, i especialment d’ençà de la pandèmia, la visibilitat a
través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació de l’entitat resulta més
important que mai.
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7.114
followers a
Facebook

5.753
followers a
Twitter

5.227
followers a
Instagram

61. 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 d’unes 50 famílies sòcies. Els resultats del 2021:
Els serveis més ben valorats són:
1- Grups de famílies: Baby, Junior, Famílies Adoptives i Acollidores, Papagais...
2- Activitats lúdiques
3- Campanya de Contes a l’Escola
Valoracions de l’1 al 10 de les activitats i projectes de l’FLG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construïm Famílies: 8.2
Baby in progress: 9.3
Assemblea General de l’FLG: 6.9
Formació de Famílies LGTBI: “Maternitats i Paternitats LGTBI+”: 9.2
Activitats virtuals amb la Baby i la Junior FLG: 7.7
Sant Jordi: Jocs Florals i Conta-contes amb la Baby FLG: 9
Dia de les Famílies al Gorg Blau: 8.4
Orgull Famílies 2021: 9
Village Pride! BCN del 4 de setembre, amb Pride Kids: 8.6
Presentació del llibre Omplir la vida, de Quim Juncosa: 8.7
Sortida al Canal Olímpic amb la Baby i la Junior FLG: 8.7
La Castanyada i 20è aniversari de l’FLG: 9.2
7a Campanya de Contes a l’escola: 9.5
Campanya de Conta-contes 2020-2021: 9.4
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 sinergies 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
RTVE Catalunya: En Línia
06.04.2021 – Entrevista sobre paternitat i adopcions al Quim Juncosa, advocat de
família, autor d’Omplir la vida i membre de l’FLG, i al Marc Castellví, pare per adopció
internacional i membre de l’FLG:
https://twitter.com/RTVECatalunya/status/1379487474733436936
TV3: Tot es mou
03.05.2021 – “La gestació subrogada a debat”: programa en què es va parlar de la
gestació subrogada i de la polèmica que suscita. Va comptar amb la participació del
Vicent Borràs, vicepresident de l'FLG, que va explicar per què l'FLG defensa una regulació
garantista d'aquesta tècnica de reproducció assistida:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/la-gestacio-subrogada-adebat/video/6098594/
Teve.cat: Sense Control
26.05.2021 – Participació del Ramon Antonijoan, coordinador de la Baby FLG, al
programa Sense Control de Teve.cat per explicar-hi la tasca de l'FLG:
https://www.youtube.com/watch?v=Hj__8a4VxNY&list=PLW1SK_6GBzafl8ZdhKgZPKh
pXqvbdnbeN&index=7 (a partir del minut 50:45)
L’Hdigital: En Primera Persona
04.06.2021 – Participació del Luca T. Barone, membre de l’FLG, periodista i pare
d’acollida, en un reportatge molt interessant i proper sobre l'acolliment familiar:
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video//journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15004832
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Teve.cat: Sense Control
28.06.2021 – Entrevista sobre famílies diverses, amb motiu del Dia de l’Orgull i amb la
participació de la Katy Pallàs, de l’FLG, i Pepe Mellinas, d'AMPGIL:
https://www.youtube.com/watch?v=1ZjW5f8wuls
Teve.cat: Famílies LGTBIQ+
30.06.2021 – Debat social sobre Famílies diverses, de Teve.cat i Pride! BCN, amb
Chrysallis, AMPGIL i l’FLG, amb motiu de la setmana de l’Orgull:
https://www.youtube.com/watch?v=5e7_fs75u0g
TV3: Planta Baixa
15.07.2021 – Participació de la Katy Pallàs en el programa Planta Baixa de TV3 per
denunciar l'augment d'atacs per LGTBIfòbia:
https://www.ccma.cat/.../planta-baixa.../video/6111100/ (a partir del minut 2:25:00)
TV3: Sense Ficció: La generació silenciosa
05.10.2021 – “La generació silenciosa”: un homenatge a les persones grans LGTBI i la
seva lluita per l’adquisició de drets. Amb la participació de l’Eliseo Picó, activista històric
del FAGC i membre de l’FLG:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-generaciosilenciosa/video/6121330/
ED Futura: ¿Qué retos hay en la educación de cara a las personas LGTBI?
14.10.2021 – Entrevista d’ED Futura a la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG, sobre
normalització, visibilització de la diversitat familiar i coeducació:
https://www.youtube.com/watch?v=pJ3Ed5PfvV4
TV3: Telenotícies
09.11.2021 – Intervenció al telenotícies de TV3 sobre l'aixecament de la censura als
llibres LGTBI de Castelló:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/un-jutge-aixeca-la-censura-als-32llibres-amb-contingut-lgtbi-als-centres-educatius-de-castello/video/6126127/
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H.2 A LA RÀDIO
Podcast: The World
22.01.2021 – Col·laboració amb el programa de podcasts The World, dels EUA, sobre
l'ampliació del permís de paternitat a 16 setmanes i rols de gènere. Amb la participació
del Vicent Borràs, vicepresident de l’FLG:
theworld.org/stories/2021-01-21/can-spain-s-new-paternity-leave-law-addressentrenched-gender-roles
Catalunya Ràdio: Ja m’entens
09.02.2021 – Participació en el programa Ja M'entens per parlar-hi d’educació i famílies
LGTBI. Amb el testimoni de Quim Juncosa, sobre l'adopció del seu fill, i una taula sobre
educació i família LGTBI, amb la Katy Pallàs i les associacions Chrysallis i AMPGIL:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/ja-mentens/la-familia-no-nomes-nhi-hauna/audio-amp/1092223/
Cadena SER: Dejar de ser familia cuando te vas de vacaciones
02.04.2021 – Entrevista a l’Eleni Maravelia, presidenta de NELFA i assessora de l’FLG,
sobre les peticions al Parlament Europeu que han tramitat NELFA i la FLG per tal d’exigir
la llibertat de moviment de les famílies LGBTI a Europa:
https://cadenaser.com/ser/2021/04/02/internacional/1617375782_137507.html
Diversitats FM: 8x24 con Ramón Martínez y Katy Pallàs.
15.04.2021 – Participació de la Katy Pallàs al programa de Diversitats FM per parlar-hi
de la feina que desenvolupa l'FLG en temps de pandèmia:
https://www.youtube.com/watch?v=Ip5MkV4gMlE
Catalunya Ràdio: Ja m’entens
20.04.2021 – "Europa: me la imaginava més tolerant": participació del Luca T. Barone i
el Ramon Antonijoan al programa Ja M'entens per explicar la situació de desigualtat que
viuen les persones i famílies LGTBI a la UE:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/ja-mentens/europa-me-la-imaginava-mestolerant/audio/1099045/
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Mataró LGTBI: Mataró Orgullosa
02.05.2021 – Programa de Mataró Orgullosa dedicat a les famílies diverses. Amb la Lídia
Titos, autora del llibre "Madre no hay más que 2", i la Katy Pallàs, presidenta de l'FLG:
mataroaudiovisual.alacarta.cat/mataro_orgullosa/capitol/mataro_orgullosa_02052021
Cadena SER: Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia
16.05.2021 – Entrevista al Miquel Palau, membre de l’FLG i pare per adopció, sobre
docència i coeducació, amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBIfòbia:
play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20210516_140508_143000
Sex Sapiens: Homosexualitat
08.06.2021 – Participació del Vicent Borràs al programa Sex Sàpiens, de la UAB, dedicat
a l'homosexualitat amb motiu del mes de l'Orgull:
https://campusmedia.uab.cat/index.php/video/2914/l-homosexualitat/
Ràdio 4: Plurals i Singulars
27.06.2021 – Participació en l'entrevista que Plurals i Singulars fa a la nova consellera
d'Igualtat, Tània Verge. Katy Pallàs li fa una pregunta a la consellera en nom de l'entitat:
https://www.rtve.es/alacarta/audios/plurals-i-singulars-a-radio-4/plurals-singularsorgull-2021-nova-conselleria-llei-trans/5953209/ (a partir del minut 15:50)
Ràdio 4: De boca a orella
28.06.2021 – “Orgull LGTBI per famílies i empreses”: intervenció del Vicent Borràs,
vicepresident de l’FLG, en el programa dedicat al Dia de l'Orgull:
https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-orgull-lgtbi-perfamilies-empreses/5961782/
Orgull Ràdio: Quin Orgull!
28.06.2021 – “Testimoni d'una de les primeres bodes lèsbiques a Catalunya”: la Maria i
la Marissol són una família històrica de l'FLG i van ser una de les primeres parelles a
casar-se quan es va aprovar el matrimoni igualitari. Amb motiu del Dia de l'Orgull, van
explicar el seu testimoni a Orgull Ràdio:
orgull.cat/testimoni-duna-de-les-primeres-bodes-lesbiques-a-catalunya-era-un-somni
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Catalunya Ràdio: Catalunya Informació
07.07.2021 – Entrevista al Vicent Borràs, vicepresident de l’FLG, amb motiu de
l'assassinat homòfob del Samuel.
Orgull Ràdio: Quin Orgull
20.10.2021 – Podcast del Luca T. Barone a Orgull Ràdio: "Com ha canviat Suïssa després
d'aprovar el matrimoni igualitari per referèndum?", dins de les seccions "LGTBI al món"
de Quin Orgull:
https://orgull.cat/com-ha-canviat-suissa-despres-daprovar-el-matrimoni-igualitari-perreferendum
Catalunya Ràdio: El Matí de Catalunya Ràdio
25.10.2021 – “Carles i Jacint, els primers adoptants homosexuals a Catalunya ara fa 15
anys”: entrevista al Carles i el Jacint, membres històrics de l’FLG, sobre el 15è aniversari
de la seva adopció com a primers adoptants homosexuals a Catalunya:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/carles-i-jacint-elsprimers-adoptants-homosexuals-a-catalunya-ara-fa-15-anys/audio/1113620/
Ràdio 4: Avui Sortim
09.11.2021 – Participació del Quim Juncosa en el programa Avui Sortim, de Ràdio 4, com
a pare per adopció i autor d'Omplir la vida, amb motiu del Dia Internacional de l'Adopció:
https://www.rtve.es/play/audios/avui-sortim/reforma-llei-destrangeria-salolocupacio-dia-mundial-ladopcio-festival-loop/6191278/ (a partir del minut 23)
Orgull Ràdio: Quin Orgull
14.12.2021 – Participació del Luca T. Barone i l’Eleni Maravelia a Quin Orgull, d'Orgull
Ràdio, per explicar el cas de la família LGTBI de Bulgària i la sentència del Tribunal de
Justícia de la UE:
https://orgull.cat/quin-orgull-amb-cervols-balanc-lgtbi-a-europa-i-un-llibre-dexit
(a partir del minut 28)
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Orgull Ràdio: Quin Orgull!
El Luca T. Barone és periodista i membre de l’FLG, i durant el primer semestre del 2021
va participar cada dilluns en el programa matinal d’Orgull Ràdio per parlar-hi d’un tema
relacionat amb les famílies LGTBI. Totes les col·laboracions amb els programes Quin
Orgull! es poden trobar en la secció Participacions en la ràdio de la pàgina web de l’FLG:
http://www.familieslg.org/actualitat-pagina-presentacion/participacions-a-laradio/quin-orgull/
Ràdio 4: Avui Sortim: Pares que crien
Avui sortim és un magazín de Ràdio 4, amb Samanta Villar, que tracta temes d'actualitat
rellevants i reflexions amb la col·laboració d'especialistes. Cada dijous compta amb la
secció “Pares que crien”, en la qual hi participen periòdicament membres i pares de
l’FLG, per aportar-hi la perspectiva de la diversitat familiar:
-

https://www.rtve.es/play/audios/avui-sortim/gestio-energetica-homescrien/6118569/ (a partir del minut 19)

-

https://www.rtve.es/play/audios/avui-sortim/energies-renovables-parescrien/6137440/ (a partir del minut 23)

-

https://www.rtve.es/play/audios/avui-sortim/observatori-del-deuteglobalitzacio-pares-crien/6162958/ (a partir del minut 24)

-

https://www.rtve.es/play/audios/avui-sortim/festival-suncine-parescrien/6197603/ (a partir del minut 25)

-

https://www.rtve.es/play/audios/avui-sortim/pares-crien-luca-tancredibarone-quel-sanguesa-brais-benitez/6214572/

-

https://www.rtve.es/play/audios/avui-sortim/avui-sortim-paternitats-quelsanguesa-michael-serwa-josep-capel/6239739/

-

https://www.rtve.es/play/audios/avui-sortim/pares-crien-ramon-antonijoancarlos-tavera-joan-fernando/6249179/

-

https://www.rtve.es/play/audios/avui-sortim/projecte-challenge-parescrien/6266181/
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H.3 PREMSA ESCRITA I DIGITAL
Diari Ara: "Només la meva filla pot decidir qui és"
03.02.2021 – Familiars i col·lectius trans aplaudeixen l'esborrany de la "Llei Trans" que
elimina el requisit d'un informe mèdic per canviar de sexe. Amb la participació de la Katy
Pallàs, presidenta de l’FLG:
https://www.ara.cat/societat/familiars-menors-lgtbi-aplaudeixen-esborrany-llei-transautodeterminacio-genere-canvi-nom-sense-informe-medic-nitractament_1_3843475.html
EuropaPress: La Eurocámara analiza la discriminación de familias LGTBIQ que pierden
derechos cuando viajan a otro país UE
22.03.2021 – Notícia sobre la intervenció de la Katy Pallàs, l’Eleni Maravelia i el Ramon
Antonijoan, de l’FLG, en la reunió del Comitè de Peticions del PE per debatre sobre drets
LGTBI i els obstacles a la llibertat de moviment de les famílies LGTBI a la Unió Europea:
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-eurocamara-analiza-discriminacionfamilias-lgtbiq-pierden-derechos-cuando-viajan-otro-pais-ue-20210322200223.html
Dia de les Famílies i Dia contra l’LGTBIfòbia
15 i 17.05.2021 – Notícies i activitats de l'FLG relacionades amb el Dia de les Famílies i el
Dia contra l'LGTBIfòbia:
-

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/noticia/17m-tot-el-que-has-desaber-sobre-els-actes-del-dia-internacional-contra-llgtbi-fobia-a-laciutat_1068562

-

https://www.diaridebarcelona.cat/w/families-lgtbi-denuncien-discriminacioreclamen-respecte-diversitat

-

https://www.social.cat/noticia/14456/families-lgtbi-denuncien-discriminacio-ireclamen-un-sistema-sanitari-i-educatiu-mes-respe

Diari de l’Educació: Mataró planta la llavor de la coeducació a les escoles bressol
16.05.2021 – Entrevista a la Katy Pallàs, presidenta de l’FLG, per a un reportatge sobre
coeduació a les escoles bressol de Mataró, amb motiu del Dia contra l'LGTBIfòbia:
https://diarieducacio.cat/educaciolocal/2021/05/16/mataro-planta-la-llavor-de-la-coeducacioa-les-escoles-bressol/
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Criar.cat: Mares no gestants ens expliquen com és la seva maternitat
19.05.2021 – Reportatge amb diversos testimonis de l’FLG sobre les mares no gestants:
l'experiència de la maternitat en famílies de dues mares quan no es gesta i les
discriminacions que es continuen patint:
https://www.criar.cat/noticia/490/families-lgtbiq-lgbt-lesbianes-gais-bisexuals-fills-criaturesropa-inseminacio

Xarxanet: Diverses organitzacions del moviment reclamen que es desplegui la Llei
11/2014 i convoquen protestes contra l’espiral d’agressions
01.06.2021 – Notícia sobre el clam i les respostes de les entitats LGTBI a les agressions
LGTBIfòbiques ocorregudes a Barcelona el cap de setmana del 30 i 31 de maig, amb la
declaració de la Katy Pallàs:
https://xarxanet.org/comunitari/noticies/clam-de-les-entitats-lgtbi-posar-fi-les-violenciescontra-el-collectiu

Públic: Escoles que treballen per obrir la porta de tots els ‘armaris’
20.06.2021 – Entrevista a la Katy Pallàs sobre perspectiva de gènere, coeducació i
escoles rainbow, per tal de treballar amb inclusió la diversitat sexoafectiva i fomentar
els espais segurs a les aules:
https://www.publico.es/public/educacio-escoles-treballen-per-obrir-porta-tots-elsarmaris.html

Concentració contra les agressions LGTBIfòbiques
05.06.2021 – Notícies i declaracions sobre la concentració de rebuig a l’augment de les
agressions homòfobes:
-

https://beteve.cat/societat/manifestacio-agressions-homofobes-sant-antonibarcelona/

-

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1981282-clam-del-collectiu-lgtbi-contra-les-agressions-i-insults.html

-

https://www.totbarcelona.cat/societat/concentracio-de-rebuig-a-lescaladadagressions-homofobes-132627/

-

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210605/7507735/concentra
cion-contras-ultimas-agresiones-homofobas-barcelona.html
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-

https://www.publico.es/sociedad/colectivo-lgtbi-manifiesta-barcelonaaumento-agresiones-homofobas.html

-

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-colectivo-lgtbi-se-manifiesta-enbarcelona-ante-aumento-de-agresiones-homofobas/10004-4554812

-

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210605/colectivo-lgtbi-exigecombate-institucional-11796703

-

https://www.rtve.es/alacarta/videos/en-linia/agressions-lgtbifobiques-cireressexe-animal/5932988/

Orgull 2021
28.06.2021 – Recull de premsa amb motiu de la celebració de l’Orgull:
-

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/noticia/28j-activitats-imobilitzacions-per-defensar-els-drets-lgtbi-i-celebrar-lorgull_1082506

-

https://orgull.cat/les-families-lgtbi-celebraran-el-dia-de-lorgull-amb-activitatsinfantils

-

https://www.publico.es/sociedad/agenda-orgullo-2021-debes-orgullo-ciudadciudad.html

-

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-06-25/orgullo-lgtbi-programacalendario-manifestacion_3149576/

-

https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/fin-semana-actividadeslgtbi-barcelona_41265_102.html

-

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/manifestacion-del-orgullo-lgtbireclama-en-barcelona-ley-trans-mas-ambiciosa/10004-4572316

-

https://www.eldiario.es/sociedad/manifestacion-orgullo-lgtbi-reclamabarcelona-ley-trans-ambiciosa_1_8079085.html

-

https://beteve.cat/societat/concentracio-rebuig-agressio-homofoba-gracia-diaorgull-lgtbi/

Associació GAG: Jordi Petit: "Las familias homoparentales son la vanguardia del
movimiento LGTBI"
23.06.2021 – L'històric activista Jordi Petit reflexiona al bloc de l’Associació GAG sobre
els anys més difícils de reivindicació i sobre el futur del moviment LGTBI:
https://www.amicsgais.org/forums/forum/principal/f%C3%B3rum-del-dialogo/26492jordi-petit-las-familias-homoparentales-son-la-vanguardia-del-movimiento-lgtbi
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Xarxanet: Educar la infància en la diversitat sexoafectiva i familiar ens farà més lliures?
25.06.2021 – Participació de la Katy Pallàs en l'article de Xarxanet sobre educació en
diversitat familiar i de gènere, i sobre l’aposta de l’Associació de Famílies LGTBI per
visibilitzar models familiars diversos:
https://xarxanet.org/comunitari/noticies/educar-la-infancia-en-la-diversitatsexoafectiva-i-familiar-ens-fara-mes-lliures
Social.cat: Més de 40 entitats convoquen a Barcelona el dia 22 una concentració que vol
ser massiva contra la violència LGTBIfòbica
08.07.2021 – Notícia sobre la roda de premsa de la Plataforma LGTBIcat i Pride! BCN per
convocar una manifestació massiva contra l'LGTBIfòbia, el 22 de juliol a Barcelona:
https://www.social.cat/noticia/14812/mes-de-40-entitats-convoquen-a-barcelona-eldia-22-una-concentracio-que-vol-ser-massiva-co
La Vanguardia: Las dañinas “terapias” contra la homosexualidad
12.09.2021 – Reportatge de La Vanguardia sobre el cas del Bisbe Novell i les "teràpies
de conversió”, amb la participació del Luca T. Barone, membre de l’FLG:
https://www.lavanguardia.com/vida/20210912/7712771/graves-secuelas-fisicaspsiquicas-terapias-homosexualidad.html?utm_term=botones_sociales
El Punt Avui: “Ningú neix sent homòfob; això ho aprens al teu entorn”
13.09.2021 – Entrevista a la Katy Pallàs, amb motiu del començament del curs escolar,
sobre LGTBIfòbia, educació i teixit associatiu LGTBI:
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2026030-ningu-neix-senthomofob-aixo-ho-aprens-al-teu-entorn.html
PE: El PE pide que todos los países de la UE reconozcan las uniones del mismo sexo
14.09.2021 – El Parlament Europeu aprova una resolució que insta la Comissió i tots els
Estats membres de la UE a reconèixer els matrimonis homosexuals i les famílies LGTBI, i
posar fi a les discriminacions a la llibertat de moviment:
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210910IPR11913/el-pe-pideque-todos-los-paises-de-la-ue-reconozcan-las-uniones-del-mismo-sexo
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Social.cat: L’Associació de Famílies LGTBI celebra que el Parlament Europeu reclami el
seu reconeixement a tota la UE
16.09.2021 – Notícia sobre la Nota de Premsa de l’FLG en relació amb la resolució del PE
que insta els Estats membres a reconèixer el matrimoni igualitari i les famílies LGTBI:
https://www.social.cat/noticia/15223/lassociacio-de-families-lgtbi-celebra-que-elparlament-europeu-reclami-el-seu-reconeixemen
Diari de l’Educació: Hi havia una vegada… unes escoles amb contes inclusius
28.09.2021 – Entrevista a la Katy Pallàs sobre la Campanya de Contes a l'escola
impulsada per l’FLG, que ofereix contes i novel·les juvenils per a centres educatius per
tal de fomentar la diversitat en les estones de lectura:
educa.barcelona/2021/09/28/hi-havia-una-vegada-unes-escoles-amb-contes-inclusius/
Compartir: "Tecnologia, ciència i casos d'èxit impulsen la reproducció assistida"
Desembre 2021 – Entrevista a dues sòcies de l’FLG per a la publicació mensual
Compartir, de la Fundació Espriu, dedicada el mes de desembre a la reproducció
assistida, a través de la Clínica Gravida:
https://educa.barcelona/2021/09/28/hi-havia-una-vegada-unes-escoles-amb-contesinclusius/
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Amb el suport de:

