
Lambda tanca el seu 13é congrés amb una aposta ferma en la lluita per la 
diversitat i la democracia 
	

• Àlec Casanova torna a ser triat per a encapçalar la Coordinació General durant 
dos anys més 

• Lambda es posiciona en contra de la legalització o regulació dels ventres de 
lloguer i l'explotació del cos de la dona amb finalitats reproductius. 

• L'entitat passa a denominar-se Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, 
de gènere i familiar. 

 
[VALÈNCIA, 1 D'ABRIL DE 2019] Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de 
gènere i familiar ha celebrat aquest cap de setmana el seu 13é congrés sota el lema 
“Defensem la diversitat, lluitem per la democràcia” en l'Octubre Centre de Cultura 
Contemporània de València.	
		
Les persones sòcies de Lambda han valorat la gestió dels últims dos anys i han votat les 
prioritats de treball per a aquesta pròxima etapa, on Lambda vol per damunt de tot una 
celebració de les diversitats i lluitar contra el masclisme, la LGTBIfòbia i la serofòbia. A 
més de continuar amb la lluita pels drets fonamentals de la ciutadania i, en definitiva, 
per una vertadera democràcia.	
		
En l'acte de dissabte es va aprovar la renovació d'Àlec Casanova en la Coordinació 
General de Lambda. Casanova, que ja va ser triat coordinador al juliol de 2018 en 
assemblea extraordinària, continuarà al capdavant de l'associació durant els pròxims 
dos anys. Les persones que conformaran equip amb ell són: Maria Jarga, secretària 
d'organització, Alan Marín, secretari; Menchu Ramírez, tresorera, Ana Belén López, 
vocal de voluntariat i Julià C. Lahiguera, vocal de cultura.	
		
Les principals línies d'actuació marcades per Lambda per a aquests anys inclouen vetlar 
pel compliment de les lleis i protocols aprovats per les Corts Valencianes i lluitar contra 
tota promoció de delictes d'odi de qualsevol classe, i particularment els de caire 
LGTBIfòbics. I, d'altra banda, assumir que la reivindicació de la diversitat no pot 
desvincular-se de la defensa dels drets de qualsevol persona amb independència del seu 
gènere, procedència geogràfica, creences espirituals, llengua, situació administrativa, 
possibilitats econòmiques, estat serològic o altres eixos que ens puguen creuar 
significativament, com a persones LGTBI.	
		
A més, Lambda reafirma la seua condició d'associació feminista i no consent cap pas 
enrere en matèria d'igualtat de gènere, especialment veient com les violències 
masclistes continuen amb impunitat judicial en l'Estat espanyol i, de fet, augmenten 
entre els sectors més joves de la nostra societat. Els drets de totes les dones són 
inalienables i tota societat democràtica ha d'integrar-los com a requisit fonamental.	
		
I dins d'aquesta lluita feminista, en aquest 13é congrés, Lambda s'ha posicionat en un 
dels grans debats públics que afecten la igualtat de gènere i als drets de les dones: la 
gestació subrogada, una qüestió davant la qual Lambda es manifesta obertament en 
contra de la legalització o regulació dels ventres de lloguer i l'explotació del cos de la 



dona amb finalitats reproductius. Al fil d'aquesta qüestió, Lambda s'ha compromés a 
treballar per a aconseguir que es facilite i millore el sistema d'adopció i acolliment 
familiar existent en l'estat espanyol.	
		
El dissabte es va certificar l'actualització de nom del col·lectiu, passant a ser ara Lambda, 
col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar. Amb aquesta fórmula es 
conjuga les sigles històriques (que identifiquen al col·lectiu davant la societat hui dia), 
amb l'horitzó i objectiu de l'associació, que és l'aposta per la celebració de les diversitats.	
 
_____	
		
Més informació	
Comunicació Lambda – 625 116 874 / comunicacio@lambdavalencia.org 
 
	

	 	
		
		
	



	Lambda cierra su 13 Congreso con una apuesta firme en la lucha por la 
diversidad y la democracia	

	
• Àlec Casanova vuelve a ser elegido para encabezar la Coordinación General durante 

dos años más	
• Lambda se posiciona en contra de la legalización o regulación de los vientres de 

alquiler y la explotación del cuerpo de la mujer con fines reproductivos.	
• La entidad pasa a denominarse Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de 

gènere i familiar.	
		

[VALÈNCIA, 1 D’ABRIL DE 2019] Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de 
gènere i familiar ha celebrado este fin de semana su 13 congreso bajo el lema 
“Defensem la diversitat, lluitem per la democràcia” en el Octubre Centre de Cultura 
Contemporània de València.	
	
Las personas socias de Lambda han valorado la gestión de los últimos dos años y han 
votado las prioridades de trabajo para esta próxima etapa, dónde Lambda quiere por 
encima de todo una celebración de las diversidades y luchar contra el machismo, la 
LGTBIfobia y la serofobia. Además de continuar peleando por los derechos 
fundamentales de la ciudadanía y, en definitiva, por una verdadera democracia.	

En el acto de sábado se aprobó la renovación de Àlec Casanova en la Coordinación 
General de Lambda. Casanova, que ya fue elegido coordinador en julio de 2018 en 
asamblea extraordinaria, continuará al frente de la asociación durante los próximos dos 
años. Las personas que conformarán equipo con él son: Maria Jarga, secretaria de 
organización, Alan Marín, secretario; Menchu Ramírez, tesorera, Ana Belén López, vocal 
de voluntariado y Julià C. Lahiguera, vocal de cultura.	

Las principales líneas de actuación marcadas por Lambda para estos años incluyen velar 
por el cumplimiento de las leyes y protocolos aprobados por las Cortes Valencianas y 
luchar contra toda promoción de delitos de odio de cualquier tipo, y particularmente los 
de cariz LGTBIfóbicos. Y, por otro lado, asumir que la reivindicación de la diversidad no 
puede desvincularse de la defensa de los derechos de cualquier persona con 
independencia de su género, procedencia geográfica, creencias espirituales, lengua, 
situación administrativa, posibilidades económicas, estado serológico u otros ejes que 
nos puedan cruzar significativamente, como personas LGTBI.	

Además, Lambda reafirma su condición de asociación feminista y no consiente ningún 
paso atrás en materia de igualdad de género, especialmente viendo cómo las violencias 
machistas continúan con impunidad judicial en el Estado español y, de hecho, aumentan 
entre los sectores más jóvenes de nuestra sociedad. Los derechos de todas las mujeres 
son inalienables y toda sociedad democrática tiene que integrarlos como requisito 
fundamental. 	

Y dentro de esta lucha feminista, en este 13º congreso, Lambda se ha posicionado en 
uno de los grandes debates públicos que afectan a la igualdad de género y a los derechos 
de las mujeres: la gestación subrogada, una cuestión ante la cual Lambda se manifiesta 



abiertamente en contra de la legalización o regulación de los vientres de alquiler y la 
explotación del cuerpo de la mujer con fines reproductivos. Al hilo de esta cuestión, 
Lambda se ha comprometido a trabajar para conseguir que se facilite y mejore el sistema 
de adopción y acogimiento familiar existente en el estado español.	

	
El sábado se certificó la actualización de nombre del colectivo, pasando a ser ahora 
Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar. Con esta fórmula 
se conjuga las siglas históricas (que identifican al colectivo ante la sociedad hoy en día), 
con el horizonte y objetivo de la asociación, que es la apuesta por la celebración de las 
diversidades.	

	

_____	

Más información 
Comunicación Lambda – 625 116 874 / comunicacio@lambdavalencia.org	

	

 
 


