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Presentació de l’associació Filigrana
L’Associació Filigrana es crea amb l’objectiu d’esdevenir un punt d’informació, atenció i
sensibilització en temes relacionats amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Oferim
diferents tipus de serveis i activitats orientats a assolir aquesta finalitat.
En primer lloc, veiem necessari visibilitzar el col·lectiu LGTB+ per contribuir a la seva
normalització en la societat. Realitzem diferents tipus d’activitats a l’espai públic de caire
conscienciador i reivindicatiu per tal de donar a conèixer la diversitat sexual i de gènere que
existeix i sovint queda invisibilitzada o estigmatizada degut al sistema cisheteropatriarcal que
regeix la nostra societat. .
Així doncs, oferim atenció, informació, assessorament i suport a les persones del col·lectiu
LGTB+ de totes les edats i a les seves famílies i entorn social en general. Realitzem
acompanyaments psicològics i legals per a les persones que ho sol·licitin. Aquest espai
també pot ser un punt de trobada i recolzament mutu entre iguals, des d’on promoure la
creació de xarxes de suport i empoderament.
Per altra banda, oferim formació sobre temes relacionats amb la diversitat afectiva, sexual i
de gènere, entenent la formació com a eina bàsica de canvi i transformació social. D’aquesta
manera, pretenem sensibilitzar a les persones que conformen el sistema educatiu,
administratiu, sanitari, empresarial i a la societat en general per tal de prevenir i combatre la
LGTBIfòbia. Oferim tallers específics tant per al personal que treballa en els àmbits
esmentats, com per a l’alumnat, o altres tipus de col·lectius o agrupacions que ho sol·licitin.
Volem posar especial èmfasi en la necessitat d’intervenir en el sistema educatiu i integrar
la diversitat sexual i de gènere en la coeducació. Els rols de gènere s’aprenen des de ben
petites i petits, limitant la llibertat de crear i desenvolupar la pròpia identitat. La socialització
en els rols de gènere es tradueix en discriminacions dins dels propis rols normatius masculí i
femení, creant violències a diferents nivells i a tots els àmbits, però també davant d’identitats
que queden fora de la norma, les identitats amb diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Gemma Franch
Formadora

Carmen Durá
Formador

Cristina Ramon
Psicòloga

Nahxeli Beas
Advocada
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1. Llei 11/2014
Tipus: Assessorament/Formació Públic: Mixte
Descripció:
Conèixer la llei d’una forma dinàmica i que tothom pugui
comprendre-la. Aterrem la llei per a que totes les persones sàpiguen
com fer-la servir sense dubte ni problema.

2h

150€

Metodologia:
Base teòrica i
pràctica, des de la
facilitació de grups, el
debat sense jutge i el
respecte. Reforçat
amb dinàmiques
vivencials.
Material:
Pissarra, ordinador
amb proyector i
internet, aula amb
cadires en rodona.

2. Vocabulari, llenguatge i conceptes
Tipus: Assessorament/Formació Públic: Mixte
Descripció:
Com fem servir el llenguatge i que sigui inclusiu per a tothom?
Donem eines i recursos per a poder fer servir un vocabulari no
discriminatiu. No només introduirem el llenguatge, sinó també el
tracte a les persones directament.

2h

150€

Metodologia:
Base teòrica i
pràctica, des de la
facilitació de grups, el
debat sense jutge i el
respecte. Reforçat
amb dinàmiques
Material:
Pissarra, ordinador
amb proyector i
internet, aula amb
cadires en rodona.
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3. Diversitat sexual, afectiva i de gènere
Tipus: Assessorament/Formació Públic: Mixte
Descripció:
Conèixer la llei 11/2014, el llenguatge, els conceptes… sobre el
col·lectiu LGTB+. Aprendre eines i recursos per a ser espais inclusius
per a tothom i no discriminar.

4h

300€

Metodologia:
Base teòrica i
pràctica, des de la
facilitació de grups, el
debat sense jutge i el
respecte. Reforçat
amb dinàmiques
vivencials.
Material:
Pissarra, ordinador
amb projector i
internet, aula amb
cadires en rodona.

4. Diversitat sexual, afectiva i de gènere en
profunditat
Tipus: Assessorament/Formació Públic: Mixte

8h

550€

Descripció:
Conèixer la llei 11/2014, el llenguatge, els conceptes… sobre el
col·lectiu LGTB+. Aprendre eines i recursos per a ser espais inclusius a
tothom i no discriminar. Saber on trobar recursos, crear un espai de
debat i dubtes, conèixer les sancions que reb el col·lectiu LGTB+.
Obrirem espai per a fer un treball personal i professional, entrant en
el tema en profunditat.

Metodologia:
Base teòrica i
pràctica, des de la
facilitació de grups, el
debat sense jutge i el
respecte. Reforçat
amb dinàmiques
vivencials.

Consideracions:
2 sessions de 4h cada una.

Material:
Pissarra, ordinador
amb projector i
internet, aula amb
cadires en rodona.
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