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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.
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1. Estereotips i rols de gènere
Tipus: Contacontes

Públic: Mixte

Descripció:
Es llegirà un o varis contes que qüestionin els estereotips de gènere i
orientació sexual i mostrin formes diverses de ser, d’identiﬁcar-se, de
sentir i de relacionar-se. A continuació, en funció del grup i l’edat, es
comentaran els sentiments i les impressions que ha generat el conte
en el grup i/o es farà una dinàmica per aprofundir en els temes
treballats.

1.30h

180

Metodologia:
Lectura de contes +
debat o dinàmica

*

Material:
Pissarra, fulls, colors

2. Educació sexual i emocional
Tipus: Taller de contacontes Públic: Mixte
Descripció:
Es llegirà un o varis contes relacionats amb la sexualitat, el propi cos i
la diversitat. A continuació, en funció del grup i l’edat, es comentaran
els sentiments i les impressions que ha generat el conte en el grup o
es farà una dinàmica per aprofundir en els temes treballats.

1.30h

180

Metodologia:
Lectura de contes +
debat o dinàmica

*

Material:
Pissarra, fulls, colors

3. Relacions afectives i resolució de
conﬂictes
Tipus: Taller de contacontes Públic: Mixte
Descripció:
Es llegirà un o varis contes relacionats amb conﬂictes que poden
viure els infants en les seves relacions afectives. A continuació, en
funció del grup i l’edat, es comentaran els sentiments i les
impressions que ha generat el conte en el grup o es farà una
dinàmica per aprofundir en els temes treballats.

1.30h

180

Metodologia:
Lectura de contes +
debat dinàmica
Material:
Pissarra, fulls, colors

*

El preu variarà segons: Distància física (dins o fora de la Catalunya central), condicions de
gestió, material extra, presència de reunions, adaptacions o modiﬁcacions del taller.
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