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VISIBILITAT LÈSBICA
VisibLES 
Memòria, reconeixement i visibilitat lèsbica de Lambda

EL RECORREGUT I ELS TESTIMONIS DE DONES LESBIANES ACTIVISTES DE LAMBDA 
QUE VAN SUMAR EL SEU TREBALL I COMPROMÍS PELS DRETS I LA VISIBILITAT DE TOTES LES DONES LESBIANES

Els avanços aconseguits en matèria 
de drets i visibilitat de les dones 
lesbianes a l'Estat espanyol, en 
aquests darrers 20 anys, són molt 
importants. No han estat fàcils, i 
ningú ens els ha regalat. 

Aquesta realitat la coneixen molt bé 
les qui van ser protagonistes, artífexs 
i impulsores directes d'aquesta 
gesta, les mateixes dones lesbianes 
de Lambda i d'organitzacions LGTBI.

Van ser moltes les lesbianes que amb 
la seva immensa qualitat humana, 
convicció, valors, compromís, 
coherència personal i desig d'una 
vida digna de ser viscuda, van fer un 
pas endavant amb profunda valentia 
i van sumar visibilitat davant de 
tantes altres dones lesbianes que 
buscaven un espill i referents positius 
visibles, en èpoques molt fosques i 
de pràctica absència pública 
d'aquestes.

Dones lesbianes que van assumir 
responsabilitats i lideratge en diver-
sos projectes, grups de treball i 
també en la gestió interna de 
Lambda, a la vegada que intentaven 
fer-se presents i reivindicar la realitat 
de les lesbianes a tots els àmbits de 
la societat (salut, educació, drets 
humans, espais religiosos, esportius, 
culturals, universitaris, feministes, 
joves, majors, etc.).

Per això, aquesta exposició és un 
acte polític i de visibilitat, així com un 
exercici de memòria històrica de la 
important aportació de les dones 
lesbianes activistes de Lambda, però 
també pretén ser agraïment i reco-
neixement a moltes de les compan-
yes lesbianes que van formar (i 
encara formen) part de la història de 
la nostra organització, del moviment 
LGTBI i que han sumat el seu activis-
me i profund compromís i dedicació 
vital en la conquesta dels drets, 

llibertats i visibilitat de totes les 
lesbianes i d'una societat més justa, 
plural i igualitària.

Dones lesbianes que ens ofereixen 
les seves reflexions, testimonis i un 
relat íntim sobre com van viure la 
seua adolescència; la seua entrada, 
experiència i vivència de l'activisme a 
Lambda, així com el procés 
d'empoderament i visibilitat que, 
personalment i col·lectivament, van 
dur a terme al llarg de més de 20 
anys de treball organitzat com a 
lesbianes de Lambda.

Mireia, María José, Mariana, Luisa, 
Isa, Roseta, Marina, Menchu, Fani, 
Mar, Gloria, Eva, Joana, Cristina, 
Paula, Carmen, Diana i Nuria ens fan 
d'espill: són exemples de resiliència i 
lluita contra la invisibilitat i contra les 
múltiples discriminacions i violències 
que històricament han viscut les 
dones lesbianes.
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MIREIA BIOSCA ORDAZ
Feminista, lesbiana i activista 
pels drets humans. 30 anys

Centrem la nostra 
acció en aconseguir 
la visibilitat de les
dones lesbianes
ocupant l’espai 
públic.



MIREIA BIOSCA ORDAZ
Feminista, lesbiana i activista 
pels drets humans. 30 anys

Feminista, lesbiana i activista pels 
drets humans vaig començar en 
l'activisme LGTBI al Col·lectiu 
Lambda en 2009 on participe en el 
grup jove i posteriorment coordinant 
l'any 2011 el grup de Lesbianes de 
Lambda, centrant la nostra acció en 
la visibilitat de les dones lesbianes 
ocupant l'espai públic, així com 
denunciant la discriminació que 
sofríem les lesbianes, com l'exclusió 
del sistema públic de reproducció 
assistida.

En l'àmbit d'organització política, he 
sigut coordinadora d'ALEAS (Àrea de 
llibertat d'expressió afectiu-sexual) 
d'Esquerra Unida federal i d'ALEAS 
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d'Esquerra Unida del País Valencià 
(EUPV), així com responsable de la 
Secretària de Moviments Socials de 
l'àrea de Joventut d'EUPV.

Educadora social de professió i 
activista com a passió, he participat i 
participe activament també en altres 
espais com l'Assemblea Feminista 
8M de València, el moviment de 
suport al poble palestí BDS, en orga-
nitzacions juvenils com Acontraco-
rrent i al Consell de la Joventut de 
València i en organitzacions veïnals 
com l'Associació Veïnal de Natzaret i 
en Cuidem Benimaclet, perquè crec 
que els xicotets canvis locals ajuden 
a la transformació global.

A més, he participat activament en la 
plataforma política-ciutadana Valèn-
cia en Comú, en la seua Coordinado-
ra durant dos anys.

També he sigut assessora política a 
l'Ajuntament de València en les 
regidories de Govern Obert, Partici-
pació Ciutadana i Transparència i en 
la regidoria de Migració i Cooperació 
internacional durant dos anys.

Gràcies al feminisme i a aquests deu 
anys d'activisme social he aprés la 
importància de les revolucions quoti-
dianes i que juntes, des de la nostra 
diversitat, som una marea que pot 
transformar-ho tot.
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MARÍA JOSÉ CHISVERT TARAZONA 
Dona feminista, lesbiana i professora
de l’Universitat de València. 51 anys

Les dones lesbianes 
hem tingut i tenim
l’oportunitat de 
construir un nou 
tipus de relacions 
socials.



MARÍA JOSÉ CHISVERT TARAZONA 
Dona feminista, lesbiana i professora
de l’Universitat de València. 51 anys

Envellisc. Prova d'això és que forme 
part d'aquest projecte de Lambda de 
recuperació de memòria lèsbica. 
Vaig néixer al maig del 68. Sempre 
he fet broma sobre això. Em recorda 
que viure dempeus val la pena.

Vaig néixer dona en el si d'una famí-
lia conservadora, temorosa de déu, 
patriarcal, austera, honesta. Vaig 
aprendre a obeir, únic camí que vaig 
saber trobar per a sobreviure. Però 
també vaig aprendre a llegir, expe-
riència que em va permetre ampliar 
el meu petit món i em va ensenyar a 
projectar altres universos possibles.

Sóc una dona feminista, lesbiana i 
pedagoga. Amb el temps, he cons-
truït una família, al costat de la meua 
dona i la meua filla. Sóc mare i 
esposa. Avui ja m'atrevisc a dir que 
cap d'aquests atributs són transitoris. 
Constitueixen tots ells la meua identi-
tat de manera irrenunciable. Encara 
que potser en cada etapa de la meua 
vida han anat prevalent els uns o els 
altres.
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En 2003 vaig començar a coordinar 
el grup de dones lesbianes en el 
Col·lectiu Lambda de València. Per a 
mi va ser un repte, però sobretot un 
privilegi. Un exercici de lideratge 
distribuït, del qual participem moltes 
dones. 

Els astres es van alinear per a fer 
visible el contínuum lesbià al qual 
al·ludeix Adrienne Rich. Un lloc de 
resistència, de suport mutu, d'afecte 
profund. Es va fer real la possibilitat 
que tenen, han tingut i tindran les 
dones lesbianes de construir un nou 
tipus de relacions socials. Sentirem 
en pròpia pell la nostra capacitat per 
a transformar el món. Mai he tornat a 
experimentar-ho amb tanta claredat. 

Realitzarem cicles de cinema en 
espais públics de primer ordre, 
jornades estatals a les quals van 
acudir 200 dones, "trobades", un 
estudi exploratori sobre salut en 
dones lesbianes, festes repletes 
d'orgull lèsbic... Vam establir xarxes 
amb dones que lluitaven des del 

feminisme. Ampliarem la nostra 
quota de poder dins del propi 
col·lectiu. Va ser un deliciós exercici 
de lluita política, de visibilitat. Encara 
que potser el que rescataria és la 
profunda estima que guarde cap a 
moltes d'aquelles dones. Van ser dos 
anys molt intensos, en els quals 
indubtablement vam créixer.

Avui la meua vida transita entre la 
universitat, on sóc professora, i la 
meua família. Continue posant en 
dubte l'existència d'una identitat 
homogènia. Però no crec que la 
diferència siga irreductible. Sempre 
trobarem moltes més coses que ens 
uneixen que coses que ens separen.

Sé amb certesa que gran part del 
que sóc li ho dec al Col·lectiu 
Lambda de València. Sent un pro-
fund agraïment. Em va ajudar a 
considerar-me mereixedora del meu 
propi projecte de vida, a participar 
en la desconstrucció de representa-
cions hegemòniques entorn de la 
sexualitat, a trobar el meu lloc.
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MARIANA URUEÑA TORRES
Dona, lesbiana, feminista, migrant, i tècnica 
a l’O�cina LGTBI de València. 48 anys

Lambda m’ha 
permès trobar
referents i 
empoderar-me.
Encara és la 
meua causa i
la meua casa.



MARIANA URUEÑA TORRES
Dona, lesbiana, feminista, migrant, i tècnica 
a l’O�cina LGTBI de València. 48 anys

Fa quasi 20 anys vaig migrar de la 
meua estimada Buenos Aires, a la 
ciutat de València, on porte 18 anys 
com a activista a diferents associa-
cions i projectes socials des de la 
meua condició i posició política de 
dona, lesbiana, feminista i migrant.

Com moltes, vaig viure una adoles-
cència com una època marcada per 
la solitud i un joc de màscares. Mai 
vaig tindre al meu abast cap referent, 
llibre ni pel·lícula on veure'm reflecti-
da, i que em permetés tan sols 
somiar que hi havia altres possibili-
tats de sentir, i d'estimar.

Les dones lesbianes, sumem en els 
nostres cossos, capes de violències i 
discriminacions que, com matrios-
ques, hem acumulat. Els avanços 
conquerits pel nostre col·lectiu han 
estat fonamentals, no han estat fàcils 
i ningú ens els ha regalat. Si alguna 
cosa vaig aprendre del feminisme i 
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he intentat sostenir i defensar amb 
coherència és que el personal és 
polític.

Sóc activista de Lambda des de l'any 
2002, quan vaig entrar a formar part 
de el Grup de Lesbianes i de l'equip 
de futbol femení Les Heidis i, durant 
anys, també de la direcció de 
l'entitat. A Lambda he viscut anys 
molt intensos de formació, empode-
rament i molta mobilització a favor 
de reivindicar els nostres drets com a 
col·lectiu LGTB i particularment els 
nostres drets, llibertats i visibilitat 
com a dones lesbianes. Lambda 
també m'ha permès endinsar-me en 
els moviments feministes, socials, 
polítics i sindicals de València.

La meva experiència vital que ja 
suma bastants cabells blancs i 48 
agosts, com la de tots i totes en 
algun moment de les nostres vides, 
s'ha trobat amb moltes portes tanca-

des. Però les dones lesbianes de 
Lambda vam tindre la immensa 
fortuna de saber construir espais i 
habitacions pròpies on compartir 
tant les històries dels armaris i portes 
que hem trobat tancades, així com 
les de les claus que ens han permès 
obrir-les. Lambda m'ha permès 
trobar referents, així com a persones 
a les que vull i admire.

Lambda ha estat i segueix sent per a 
mi, la meua causa i la meua casa. 
L'espai on he trobat una família 
afectiva i meravelloses companyes i 
companys dels que he après i aprenc 
cada dia. L'activisme m'ha permès 
empoderar-me, així com integrar-me 
en una gran suma d'esforços perso-
nals i col·lectius que segueixen 
remant cada dia. Que veinte años no 
es nada, diu el tango i, mentrestant, 
continuem en açò perquè com canta 
Silvio, sens dubte, nos va la vida en 
ello.  
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LUISA NOTARIO VILLANUEVA
Regidora Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament de València. 52 anys

M’he convertit en 
la primera regidora
lesbiana visible de
l’Ajuntament 
de València.



LUISA NOTARIO VILLANUEVA
Regidora Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament de València. 52 anys

Vaig saber que era lesbiana molt 
abans de poder nomenar amb 
paraules el que estava sentint. 
Mentre descobria qui era, reprimia 
els meus desitjos i m'obstinava a 
inventar uns altres que no existien, 
va passar la meua adolescència i part 
de la meua joventut. Volia ser part 
d'un grup en el qual no trobava el 
meu lloc, i d'una societat en la qual 
no em reconeixia, generant en la 
meua vida soledat, repressió i 
angoixa. 

Vaig aprendre a voler-me, em vaig 
apoderar i vaig reordenar les meues 
prioritats posant Luisa en primer lloc. 
Quasi als 30 em vaig rebel·lar, vaig 
decidir viure la meua vida amb lliber-
tat i començar una cerca que em va 
portar a Lambda, descobrint el que 
seria el meu món a partir de llavors. 
La meua vida va canviar radicalment. 

Em vaig vincular amb un cordó 
umbilical que encara continua viu 
malgrat els anys. Anys en què 
Lambda m'ha regalat formació, 
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amistats, amors i experiències que 
m'han convertit en la persona que 
sóc. L'activisme LGTB em va 
enganxar tant que en 2005, l'any que 
es va aprovar el matrimoni igualitari,  
vaig assumir la Coordinació General 
de Lambda, convertint-me en la 
primera dona que es posava al cap-
davant de l'associació.  

Malgrat l'intent de boicot per part 
del govern de Rita Barberá, en 2006 
em vaig casar i ho vaig fer en el 
mateix moment que el Papa Benedic-
to XVI oferia la missa de la V Trobada 
Mundial de les Famílies. Acompanya-
da de José de Lamo i el seu home, 
Sergi Campillo, convertirem un acte 
personal en un acte de reivindicació 
per a mostrar al món la diversitat 
familiar que el Vaticà tractava 
d'ocultar, responent a les manifesta-
cions d'odi de la jerarquia catòlica i 
el PP amb un acte d'amor. 

L'aprovació del matrimoni igualitari 
va generar noves desigualtats i en 
2009 vaig reorientar el meu activis-

me. Paral·lelament a la decisió de ser 
mare, vaig començar a lluitar pels 
drets de la meua filla que naixeria un 
any després. Vaig centrar-me en la 
lluita pel reconeixement i els drets de 
les nostres famílies i entre insemina-
cions, proves d'embaràs, bolquers i 
biberons, vaig assumir durant 4 anys 
la coordinació del grup de famílies 
de Lambda, parint l'Àrea de Famílies 
de la FELGTB. 

Deu anys després, en les eleccions 
de maig de 2019, em convertiria en 
la primera regidora lesbiana VISIBLE 
de l'Ajuntament de València.
La invisibilitat de les dones lesbianes 
ens ha relegat sempre a un segon 
pla, ocultant la nostra existència a la 
societat i generant un imaginari irreal 
sobre nosaltres. Moltes hem traslla-
dat la nostra vida privada a l'esfera 
pública per a generar referents 
positius  i posar rostre a tantes dones 
invisibles i invisibilitzades perquè les 
que vénen darrere sàpien que no 
estan soles i puguen viure les seues 
vides quan i com ha de ser.
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ISA DESCALS SANCHIS
Sindicalista de CCOO 
48 anys

Els impossibles 
de hui, si els 
treballem juntes 
i organitzades,
poden arribar a
fer-se realitat.



ISA DESCALS SANCHIS
Sindicalista de CCOO 
48 anys

Qué seran? Doncs com uns 25 anys 
des que vaig descobrir Lambda. Per 
mi, com per a moltes, un càlid far de 
colors en la fosca i freda tempesta. 
Sempre vaig tindre inquietut social i 
consciència col·lectiva, organitzant la 
rebel·lia estudiantil, tenyint de morat 
els carrers, sumant proletariat. 

En un punt del meu desenvolupa-
ment personal em vaig descobrir 
explorant la meua sexualitat entre 
locals d'oci nocturn i la necessitat de 
dignificar i clamar per llibertat i drets. 
Lambda era una oportunitat de 
socialitzar amb dones LBT a plena 
llum, una organització on compartir 
accions de militància política, un 
grup on sentir-me part d'un col·lectiu 
i, sobretot, un motor d'aprenentatge 
de vida, de vida digna.  

He viscut intensament el col·lectiu, 
allí he plorat, he rigut, m'he indignat, 
he estimat, he patit, m'he emocionat, 
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he jugat, he pintat, i alguna cosa 
més...  Vaig tindre sort de viure fases 
de conquesta de reivindicacions: el 
creixement del feminisme en 
l'organització, la dignificació de les 
companyes positives, el matrimoni 
igualitari, les companyes trans i el 
seu dret a tindre la seua pròpia veu 
en la lluita. 

El voluntariat en Lambda, la seua 
major riquesa.  Increïble amb quin 
orgull se sent el ser voluntària de 
Lambda, ser dona Lambda, apodera-
da, plenament conscient de la força 
col·lectiva per a canviar el món.

Des que vaig conéixer el col·lectiu he 
estat vinculada d'una manera o una 
altra, des de la de simple associada 
que paga la seua quota i acudeix a 
les activitats que pot i li abelleix, 
passant pel voluntariat en diversos 
espais, laboral, educatiu, grup de 
lesbianes, els Orgulls i, fins i tot, una 

temporada en comissió permanent, 
participant de les decisions de direc-
ció del col·lectiu. L'activisme LGTBI i 
el feminisme enriqueixen la meua 
vida: assumir la potencialitat i capaci-
tat de transformació que tenim com a 
col·lectiu, instrumentalitzant el labo-
ratori de gestió de les diversitats i 
d'estructura organitzativa construït. 

Sí, som capaces, ho farem, insistisc a 
les meues companyes en jornades 
de formació sindical. Hi ha poques 
coses que en col·lectiu no puguem 
arribar a aconseguir: els impossibles 
de hui, els somnis, si els treballem 
juntes i organitzades, poden arribar a 
ser realitat, i els podem arribar a 
viure en persona. Si et curres els 
somnis, et sorprendràs amb els 
resultats. Qui ens havia de dir a 
moltes de nosaltres que ens podríem 
casar, formar família i, fins i tot, 
divorciar-nos de la persona que 
volguérem?



VISIBILITAT LÈSBICA #06

ROSETA BERNABEU MARÍ
Dona lesbiana visible i mestra de música
42 anys

El treball de totes
aquelles activistes 
lesbianes per la
visibilitat lèsbica 
ha donat fruits.
Son éxits dels 
quals em sent 
molt orgullosa.



ROSETA BERNABEU MARÍ
Dona lesbiana visible i mestra de música
42 anys

Em dic Rosa Bernabeu, sóc mestra 
de música en una escola pública i 
tinc 42 anys. Sóc una dona lesbiana 
visible en tots els àmbits de la meua 
vida. Vaig començar a Lambda l'any 
2001 i he estat allí fins a 2016. Vaig 
ser coordinadora del grup de lesbia-
nes durant dos períodes d'aquest 
temps: de 2008 a 2010, i de 2014 a 
2016. També vaig formar part de la 
comisió executiva en aquest període.

Encara que al principi vaig anar per 
socialitzar i conéixer a altres xiques 
lesbianes, poc a poc vaig enganxar-
me a això de l'activisme. Va haver 
moments molt bonics, com 
l'aprovació del matrimoni igualitari 
en 2005, o la llei de reproducció 
assistida que per fi ens facilitava el 
ser mares de manera segura a les 
dones lesbianes, i això ens donava 
forces per a veure que les nostres 
reivindicacions eren legítimes, que 
no ens rendiriem i que els somnis es 
podien complir.
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Vaig aprendre molt d'altres dones 
que em van precedir i em van ajudar, 
i recorde durant aquests anys donar 
xerrades, anar a la ràdio, preparar 
notes de premsa, fer concentracions, 
manifestacions... En fi, dir a la socie-
tat que ací estàvem les dones lesbia-
nes, que mereixíem respecte i que 
no pensàvem fer ni un pas enrere, 
més bé al contrari, no pararíem fins a 
aconseguir els nostres objectius.

D'altra banda també calia dirigir la 
mirada cap a l'interior del nostre 
grup, intentant que tota dona que 
vinguera els dimarts a les 8 a la 
reunió del grup se sentira acollida i 
còmoda, i des d'ací, convidar-les a 
participar en altres activitats de 
Lambda, ja que la veu de les dones 
lesbianes havia d'estar representada 
en quants més àmbits, millor.

Visibilitat crec que era la paraula clau, 
i de fet encara hui ho és. Tot aquell 
treball de totes les lesbianes activis-

tes ha donat fruits, i el que hui 
podem ser enteses i respectades per 
les nostres famílies, que jo en l'escola 
puga parlar de la meua parella amb 
l'alumnat amb total naturalitat, i quan 
ho faig, a més, note la cara de  tran-
quilitat de molts/es xiquets/es, que 
potser comencen a descobrir que 
són diferents, però que no passa res.

Que les dones lesbianes puguem 
anar de la mà, fer-nos un bes i que 
no siguem assenyalades sinó que es 
veja com una cosa corrent, que 
moltes sèries, pel·lícules, llibres,etc. 
conten en les seues trames amb 
històries de dones lesbianes... són 
èxits dels quals em sent molt 
orgullosa.

Actualment recorde aquesta etapa 
amb molt d'afecte, i sé que la perso-
na que sóc li deu molt a tot el que 
vaig aprendre durant aquell temps.
Llarga vida a l'activisme i ens veiem 
als carrers!  
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FANI BORONAT CHOFRE
Treballadora social i professora 
en projecte. 39 anys

Al grup de
lesbianes de
Lambda vaig 
créixer com 
a activista, 
empoderánt-me
com a dona i
com a lesbiana.



FANI BORONAT CHOFRE
Treballadora social i professora 
en projecte. 39 anys

Sóc Treballadora Social, nascuda a un 
poble d'Alacant de 400 habitants, en 
què he crescut com a testimoni de 
què és "ser i viure com a lesbiana 
visible" en l'àmbit rural. Ja fa més de 
15 anys, entrava a Lambda per 
primera vegada, directament a 
sumar-me al Grup de Lesbianes.

Aquest va ser el primer grup on vaig 
créixer com a activista, empoderant-
me amb les meues companyes com 
a dona i com a lesbiana. I poc de 
temps després també em sumava a 
aportar temps i dedicació al Servei 
d'InfoRosa, de Lambda. 

L'any 2004, vaig ser també una de les 
dones que ens vam atrevir a donar 
visibilitat i sumar diversitat a l'esport 
femení de València, i ens vam llançar 
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a jugar al futbol donant vida al 
primer equip de futbol de dones LBT 
de Lambda, les Heidis. Durant els 
anys 2005 i 2006, vaig emigrar a 
terres de Barcelona a treballar, i em 
vaig sumar llavors a la Coordinadora 
Gai-Lesbiana de Barcelona on em 
vaig formar per atendre el servei 
d'informació LGTB del telèfon 
900ROSA. 

A la fi de 2008 vaig tornar a València i 
una vegada més a Lambda, i al juliol 
de l'any 2009 vaig ser elegida Coor-
dinadora de les Heidis, funció que 
vaig desenvolupar durant 3 anys. En 
2013 em vaig sumar a la Comissió 
Executiva de Lambda, assumint la 
Tresoreria i comptes de casa nostra. I 
ja en l’any 2015, vaig ser elegida 
Coordinadora General de Lambda, 

càrrec que vaig ocupar durant tres 
anys. 

En aquest últim període vaig viure 
moments molt importants i intensos 
per a l’entitat i pel moviment a Valèn-
cia. Vaig assumir la representació de 
l'entitat davant el canvi polític de les 
institucions valencianes, la denúncia 
al Cardenal Cañizares, l'aprovació de 
la Llei trans al País Valencià, i vaig 
tenir l'honor de rebre en nom de 
Lambda la Medalla d'Or de 
l'Ajuntament de València i l'Alta 
Distinció de la Generalitat Valencia-
na. Actualment, em trobe preparant 
oposicions per a poder seguir apor-
tant, ja professionalment, els valors 
de la diversitat sexual, de gènere i 
familiar també en l'àmbit de 
l'educació formal.
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MENCHU RAMÍREZ GÓMEZ
Diplomada en Òptica i part de la família Lambda
46 anys

La meua principal 
preocupació va ser 
que totes en el
grup de lesbianes, 
malgrat la nostra 
inexperiència, 
ens sentírem 
lliures i valuoses 
per a fer la nostra
aportació.



MENCHU RAMÍREZ GÓMEZ
Diplomada en Òptica i part de la família Lambda
46 anys

Vaig nàixer al 73, soc alicantina però 
els meus arrels estan vinculats al Mar 
Menor. Allí vaig passar la meua 
infància més feliç a casa de la meua 
iaia materna i actualment tota la 
meua família directa hi viu. Amb 22 
anys, sent una pipiola, vaig arribar a 
València des d’Alacant a treballar en 
una òptica del centre. Amb 24, des-
prés d’una ruptura, vaig aterrar en 
Lambda. No era el meu primer con-
tacte amb l’activisme, ja que vaig 
estar en Lambda Alacant durant el 
meu últim any de carrera. 

Quan vaig arribar, el Grup de Lesbia-
nes passava un moment delicat per 
la marxa de la coordinadora; dos 
mesos després, en no veure relleu, 
em vaig llançar a co-coordinar amb 
una companya i finalment ho vaig 
portar en solitari. La major part erem 
inexpertes en açò de dinamitzar i 
animar el grup, sobretodo en la part 
més política. La meua preocupación 
del moment era fer créixer el grup en 
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nombre i que totes ens sentírem 
lliures i valuoses per a fer aporta-
cions, encara que forem inexpertes. 
Eixia pels bars a donar a conéixer el 
grup amb un fullet que s’havia creat a 
l’etapa anterior i funcionà. Amb 
aquest grup més ampli treballàrem 
en un fullet amb fotos de xiques del 
grup. Voliem donar-li visibilitat amb 
lesbianes reals. El treball en equip en 
fer les fotos i la ilusió amb què se va 
fer va ser molt bonic. També varem 
fer un taller d’autoestima per a dones 
lesbianes i un concurs de relats. Va 
ser una etapa enriquidora però 
també dura per mi i arriba el 
momento de tancar eixa etapa amb 
un grup més gran i més participatiu.

Després d’eixa etapa de coordinació 
vaig estar en la Secretaria i també 
m’oferiren col·laborar en la implanta-
ció del Carnet GL (després, Targeta 
LGTB), ampliant la xarxa de la Coor-
dinadora Gai-Lesbiana de Catalunya. 
Esta etapa va ser genial: contactar 

amb els locals m’encantava però rere 
uns quants anys, la nit ja cansava, 
però amb perspectiva varen ser 
grans anys. 
Més tard arribà la Tresoreria, un 
descans de 5 anys sense estar en 
Executiva i, hui en dia, de nou la 
Tresoreria. Durant els últims anys he 
tingut el plaer de rebre ala Plaça de 
l’Ajuntament la manifestació de 
l’Orgull. És emocionant veure la 
ciutadania compartint el major acte 
de visibilitat de l’any i veure l’evolució 
de la mani any rere any, cada vegada 
més diversa en molts sentits.

Són ja 22 anys en Lambda. Ací he 
evolucionat, he aprés molt, he guan-
yat una gran família afectiva, i també 
ací vaig conéixer a Marina, la meua 
dona. Només puc agraïr haver com-
partit tant amb aquesta gran família 
que és Lambda. Espere continuar 
formant part i poder estar ahí sempre 
de la manera que puga. Continue 
sentint l’Esperit Lambda.



VISIBILITAT LÈSBICA #09

MARINA VALIENTE FERNÁNDEZ
Dona, lesbiana, feminista i activista LGTBI 
i, sobretot, lluitadora. 48 anys

Vaig aterrar en 
Lambda, com 
altres dones, a la
cerca de referents
que no trobava al
meu voltant.



MARINA VALIENTE FERNÁNDEZ
Dona, lesbiana, feminista i activista LGTBI 
i, sobretot, lluitadora. 48 anys

Sóc dona i sóc lesbiana, i sóc feminis-
ta i activista LGTB i sobretot sóc una 
lluitadora per aquelles causes en les 
que crec. Vaig iniciar la meua aventu-
ra en l'activisme LGTB fa 17 anys. En 
aquell moment, ni podia imaginar tot 
el que anava a viure i el que anava a 
aprendre. 

Vaig aterrar a Lambda com moltes 
altres dones, a la recerca de referents 
que no trobava en el meu entorn 
proper. La meua trajectòria en 
aquests anys ha estat de vertigen, 
grup de lesbianes, treballadora de 
Lambda, gerent i en l'actualitat, 
gerent de Lambda i coordinadora 
del Servei Orienta, l'oficina LGTBI de 
la Generalitat Valenciana. 

Lambda m'ha ensenyat moltes coses 
i m'ha ajudat a ser la dona que sóc. 
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He après el que significa ser activista. 
El dia a dia a Lambda m'ha donat 
l'oportunitat que aquest sentiment 
Lambda m’impregnés en el més 
profund. 

Aquest sentiment que sense saber ni 
com, ni per què, ni quan, es transmet 
al llarg de generacions d'activistes 
que han format l‘història de Lambda. 
Aquest sentiment que es porta en 
vena i que és un estil de vida en el 
qual tens el ferm convenciment que 
les coses s'estan fent bé, en el qual el 
bé comú està per damunt del propi. 

Gairebé sense adonar-te'n t’ix la 
frase de "nosaltres, el que sabem fer, 
que és treballar", on no ens són 
alienes les paraules generositat, 
solidaritat i altruisme, entre d'altres. 
Qui ha viscut Lambda, perquè 

Lambda cal viure-la, sap perfecta-
ment del que parle. 

Per a mi, com per a moltes altres 
dones que han assumit càrrecs de 
responsabilitat, no ha estat fácil estar 
al capdavant de l'equip tècnic i de la 
gerència de Lambda, però aquest 
repte també m'ha ajudat a superar-
me dia rere dia, a enfrontar-me a 
pors i inseguretats, a qüestionar, a 
intentar superar-me i a ser la profes-
sional que sóc hui en dia.

Sóc dona i sóc lesbiana, i sóc feminis-
ta i activista LGTB i sobretot sóc una 
lluitadora per aquelles causes en les 
que crec. I les causes de Lambda, 
encara me les crec, i molt. I com diu 
la cançó, amb el permís de Mercedes 
Sosa, Gràcies a Lambda, que m'ha 
donat tant.



VISIBILITAT LÈSBICA #10

JOANA SAURA TOMÁS
Periodista i professora d’institut 
58 anys

Sabíem de la
importància de
nomenar-nos però
allò més intricat
era la visibilitat.
Inclús dins de les 
famílies hi havia
molta hostilitat.



JOANA SAURA TOMÁS
Periodista i professora d’institut 
58 anys

JA RES ENS ATURA

Vaig arribar a l'activisme lesbià 
durant el període 1996-2000, en el 
Col·lectiu Lambda de València -tal 
com aleshores s'anomenava-, en un 
moment en què tota acció podia 
considerar-se inaugural des d'una 
ciutat menuda com la nostra. 

Nomenar-se, per exemple, ja consti-
tuïa un desafiament: homosexual?, 
lesbiana?, bollo?, camionera? La 
majoria de les dones no ho explicava 
a casa, a les amistats (poc), i res al 
treball, ja que els entorns laborals 
eren absolutament reaccionaris front 
a esta qüestió. 

La seu del Col·lectiu s'establia, 
doncs, com el primer lloc on poder 
mirar-nos amb llibertat i veracitat 
com a dones lesbianes.

Cal recordar que en aquells 
moments no existia Internet, ni xarxes 
socials i els referents de lesbianes, 
encara que hi podien haver, no eren 
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tan accessibles. De manera que forjar 
un grup en aquell cosmos, per les 
condicions descrites, no era senzill. 
Vivíem aclaparades per l'"efecte 
miratge": per un moment hi havien 
dones lesbianes en les reunions 
setmanals (entre 5 i 7 dones) i, a la 
convocatòria següent, desapareixien. 
La permanència s'erigia com tot un 
desafiament, una fortalesa evanes-
cent.

La situació dins de les famílies era 
molt hostil o, fins i tot, dramàtica, de 
manera que vam decidir constituir el 
Grup de Pares i Mares, que, durant 
cert temps, va funcionar. Els vam fer 
que parlaren entre ells per  'relaxar' 
algunes situacions, van participar en 
concentracions. En aquell moment va 
ser un pas pertinent que va alleujar i 
va conciliar famílies.

Sabíem de la importància de nome-
nar, mirar-nos, però també de la 
importància de visibilitzar, i això era 
el més intricat. La por, i la pressió 
imperant al què diran feia estralls. 

Davant esta circumstància, fèiem 
actes de visibilitat grupal, cosa que 
resultava fins i tot divertida, com a 
pas previ, perquè acudir massiva-
ment a certs espais desinhibia, al 
mateix temps que normalitzava. I, al 
carrer, vam acudir a les nostres 
primeres manifestacions on ens 
cridàvem lesbianes i vam aconseguir, 
any rere any, un marc presencial 
vigorós de dones.

Per externalitzar presència, es van 
imprimir els primers fullets de dones 
lesbianes del col·lectiu i vam 
començar a incloure textos a la revis-
ta, així com la primera portada amb 
imatge lèsbica en el "Paper Gai".
Vam iniciar els primers contactes 
institucionals, que cal recordar que 
no van aconseguir fructificar en res, 
però el desànim ja no era un codi en 
què ens reconeguérem i, finalment, 
vam aconseguir brollar en un vitami-
nat i hui ja molt enèrgic moviment 
d'activistes lesbianes. I sapieu, convé 
apuntar-ho, que venint d'on vam 
vindre, hui ja res ens atura.
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MAR ORTEGA ROMERO
Gallega de cor, dona i lesbiana, activista queer, 
feminista i tècnica d’igualtat. 51 anys

Sóc una dona feliç, 
orgullosa de ser 
activista i de ser 
d’eixa minoria 
movilitzada que 
aconsegueix 
canviar el món.



MAR ORTEGA ROMERO
Gallega de cor, dona i lesbiana, activista queer, 
feminista i tècnica d’igualtat. 51 anys

Gallega de cor, dona i lesbiana (com 
a reivindicació política), activista 
Queer i feminista a nivell de vital. 
Vaig nàixer amb un trastorn mental, 
del qual em vaig curar, miraculosa-
ment als 90, gràcies a que l'OMS va 
deixar de considerar un trastorn 
mental l'homosexualitat. Vaig anar a 
la meua primera manifestació amb 
13 anys, d'amagat, quan els grisos et 
perseguien a cops de porra i la 
joventut et servia per eixir corrent i 
estalviar-te'n més d'un.

Des de menuda vaig saber que no 
podia esperar que la resta defensara 
els meus drets, i que el meu caràcter 
desobedient i inconformista, m’ 
acompanyaria tota la vida. Per aques-
ta raó, a la meua joventut i adoles-
cència, vaig estar lligada a movi-
ments estudiantils, polítics, culturals, 
de defensa de la llengua i els drets 
humans.

A la universitat, estava ficada en mil 
històries, però sabia que la política 
oficial no era per mi, i l'any 90 vaig 
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començar a implicar-me amb la lluita 
contra el VIH, en el Comitè Ciutadà 
Antisida de La Corunya. Allí, vaig 
començar a conéixer persones LGTB 
i vaig començar a pensar que potser 
no era jo l'única rarita. 

En aquells anys, amb unes amigues, 
vam muntar el primer Colectivo de 
Lesbianas de A Coruña. Ens reuníem 
al bar de copes que vam muntar la 
meua parella i jo, l'Alfama, un espai 
de cultura, llibertat i activisme que 
encara moltes recorden amb nostàl-
gia, després de més de 20 anys.

A la fi dels 90 vaig decidir marxar a 
València, i a la setmana ja estava en 
Lambda. Què podria dir de Lambda? 
Ha estat la meua escola, la meua 
vida, la meua família, una gran part 
del que sóc ho dec a Lambda. 

Han estat anys de molta feina, a costa 
de restar temps a la meua vida per-
sonal, i de desgast, aquell que patim 
les dones quan ocupem l'espai 
públic i ens exposem, i que als nos-

tres companys homes, els és tan 
difícil d'entendre.

He passat per gairebé totes les àrees, 
a l'executiva de la FELGTB i de 
Lambda, m'he reunit amb gent de 
tots els àmbits: polítics, sindicals, 
associatiu, festiu, etc. Fins i tot he 
sigut Coordinadora general de 
Lambda, tot i no ser valenciana. Fruit 
d'aquesta dedicació, l'any 2008, 
Lambda em va concedir el Margarida 
Borràs, tot un honor i un orgull.

Tots aquests anys l'activisme m'ha 
regalat moments històrics, alegries, 
molts anys de treball i aprenentatges, 
però també tristeses de persones 
admirades que s'han quedat en el 
camí.

En l'actualitat sóc una orgullosíssima 
sòcia de LesCoruña, ALES A Coruña, 
a més de Lambda i d'altres entitats. 
Sóc una dona feliç, orgullosa de ser 
activista i ser d'aquesta minoria 
mobilitzada que aconsegueix canviar 
el món.
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PAULA IGLESIAS CAMPOS
Dona feminista, lesbiana i activista LGTB, 
metgessa i estudiant de Psicologia. 30 anys

Em vaig aferrar a
l’activisme perquè
cap persona es 
sentira a les aules 
igual de sola que 
em vaig sentir jo.



PAULA IGLESIAS CAMPOS
Dona feminista, lesbiana i activista LGTB, 
metgessa i estudiant de Psicologia. 30 anys

Sóc una dona feminista, lesbiana i 
activista LGTB de 30 anys, que va 
travessar la porta de Lambda amb 18 
anys recentment complits. Encara 
que acabava de començar a estudiar 
Medicina a la universitat, la meua 
adolescència s'havia esfumat inten-
tant, en va, trobar a algú com jo.

Afortunadament, Lambda, i, poste-
riorment, la FELGTB m'han donat 
molt més del que jo anava buscant. 
No sols vaig refutar del meu cap la 
innocent idea de ser l'única dona en 
el món a qui li agradaven altres 
dones. 

També em vaig trobar moltes mans 
amigues obertes. Veus càlides de 
dones fortes i valentes en les quals 
trobava suport mentre recorria l'ardu 
camí de conéixer-se a una mateixa. 
Vaig formar equip i vaig aprendre al 
costat de persones amb molts anys 
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de lluita a la seua esquena que em 
van ensenyar a agrair a cada pas el 
treball dels qui havien apostat, fins i 
tot la seua vida, per a fer de la nostra 
senda un arc de Sant Martí més 
lleuger. 

I seguint l'estela dels qui, en la nit 
fosca de Stonewall, van trepitjar la 
primera pedra, em vaig sumar a 
aquest vaixell per a combatre amb 
amor l'odi dels qui no són capaços 
de comprendre que hi ha tantes 
maneres de ser i d'estimar com a 
persones habiten aquest món tan 
dispar.

Vaig experimentar, en primera perso-
na, el significat de tantes paraules 
que únicament havia aprés en els 
llibres: lluita, col·lectiu, comunitat, 
bandera, drets, orgull. Em vaig des-
construir per a tornar a construir-me i 
entendre que qüestionar-me no feia 

sinó fer-me avançar. Em vaig conéi-
xer a mi mateixa entre pancartes i 
consignes i em vaig aferrar a 
l'oportunitat de treballar perquè 
ningú se senta a les aules igual de 
sola que em vaig sentir jo.

Moltes de nosaltres hauríem agraït 
que algú es posara d'esquena a la 
pissarra i corroborara que allò que 
estàvem sentint en el nostre fur 
intern no faria sinó enriquir una 
societat que acabarà reconeixent, 
algun dia, el valor de la diversitat.

L'activisme ha fet que puga viure 
la meua vida, com diria Paul Anka, 
a la meua manera. Així que no 
podia fer una altra cosa que 
dedicar-li a l'activisme part 
d'aquesta vida que m'havia 
brindat i intentar, amb el meu 
xicotet granet, fer del món un 
lloc més just, divers i igualitari.
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CARMEN HERNÁNDEZ OJEDA
Doctora en Comunicació per la Universitat
de Massachusetts Amherst. 45 anys

Projectes com 
el Dia de la 
visibilitat lèsbica 
són importants 
per al nostre 
moviment.



CARMEN HERNÁNDEZ OJEDA
Professora i Doctora en Comunicació per la 
Universitat de Massachusetts Amherst. 45 anys

Des de l'adolescència, he format part 
de diferents moviments socials. En 
els anys 90, vaig participar en el 
moviment feminista a Madrid, on 
vaig conèixer a grandíssimes activis-
tes com Empar Pineda. Però va ser ja 
a principis del nou mil·lenni quan em 
vaig implicar activament en el movi-
ment LGTB. 

Primer, a València, en el Col·lectiu 
Lambda, on vaig entrar com a volun-
tària del GIGT, el Grup d'Identitat de 
Gènere i Transsexualitat. A poc a poc 
vaig anar assumint diferents respon-
sabilitats. Al 2003 vaig co-crear i 
coordinar el grup d'estudis LGTBQ 
Zona d'Intensitat. Després, vaig 
assumir el càrrec de portaveu de 
Lambda i també la coordinació de la 
seua oficina de premsa. Després 
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d'aquesta experiència vaig passar a 
coordinar l'Àrea d'Educació de 
Lambda. 

Mentrestant, vaig portar a terme un 
projecte d'investigació relacionat 
amb la invisibilitat de les lesbianes en 
el moviment LGTB espanyol, el qual 
va ser publicat en el llibre Cultura, 
homosexualidad y homofobia. Ama-
zonia: Retos de visibilidad lesbiana, 
editat per eixa gran activista que va 
ser Angie Simonis. I, al 2007, vaig 
començar a coordinar l'Àrea de 
Polítiques Lèsbiques de la FELGTB. 

Durant dos anys vam fer múltiples 
projectes que han estat importants 
per al nostre moviment, com llançar 
el Dia de la Visibilitat Lèsbica i cele-
brar el 2008 com l'Any de la Visibili-

tat Lèsbica. Després d'aquesta etapa 
en la FELGTB, vaig decidir, juntament 
amb Lorena Navarro, crear un projec-
te pioner d'emprenedoria social, 
ALesWay, que oferia alternatives 
d'oci i cultura per a dones lesbianes i 
bisexuals a l'Estat espanyol. 

Després d'aquesta intensa etapa 
d'activisme en l'àmbit LGTBQI, vaig 
decidir reprendre els meus estudis 
de doctorat i, amb aquest fi, me'n 
vaig anar als Estats Units, on he 
passat els últims vuit anys. 

Ja com a doctora, vaig tornar en 
2019 a l'Estat espanyol, disposada a 
compartir tot el que he après aquests 
anys i a seguir lluitant per un món 
sense discriminació ni opressió. A les 
aules, en la investigació i al carrer.
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DIANA SANCHÍS GORDO
Policia local de Villanueva de Castellón 
(Valencia). 39 anys

La meua vocació 
de servei públic i
el meu activisme 
s’han entrellaçat 
en una aportació 
social que em fa 
molt feliç, personal 
i profesionalment.



DIANA SANCHÍS GORDO
Policia local de Villanueva de Castellón 
(Valencia). 39 anys

Quan tenia 13 anys vaig tindre la sort 
de poder anar al Col.lectiu Lambda 
de València on em van acollir amb els 
braços oberts i em van ajudar a 
acceptar-me i a empoderar-me, 
primer com a adolescent, i després, 
com a dona lesbiana. Fa ja 27 anys i 
continue vinculada a l’associació.  

Pertany a les poques dones que han 
pogut ser visibles en la seua adoles-
cència, amb la sort de comptar amb 
el suport de la meua família. La meua 
mare també va estar en el grup de 
mares i pares per tal de donar suport 
a altres mares i pares. Primer vaig 
formar part del grup jove i, posterior-
ment, del grup de lesbianes. 

Del grup de dones va derivar un 
espai lúdic esportiu de socialització 
de dones LBT anomenat Heidis, del 
qual forme part des de fa 15 anys, i 
en fa 3 anys que soc una de les 
coordinadores. L'espai Heidis és 
l'equip de futbol femení de Lambda, 
on juguem a futbol sala i futbol-7, i té 
com a finalitat practicar esport des 
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de la diversitat fent un al·legat contra 
tota mena de discriminació u odi en 
qualsevol àmbit i principalment, en 
l'esportiu cap a les dones LBT. Ha 
ajudat a més de 200 dones LBT a 
acceptar-se, a empoderar-se i a 
visibilitzar la seua orientació sexual. 

Les Heidis és un lloc de respecte i de 
tolerància cap a qualsevol diversitat i, 
a més de jugar a futbol, és un espai 
de reivindicació on participem activa-
ment en diferents manifestacions i 
actes en defensa del moviment 
LGTBI i dels drets humans. Actual-
ment som més de 30 dones, de 
diferents nacionalitats, identitats i 
orientacions sexuals. 

En l'àmbit laboral, soc Agent de 
Policia Local des de fa 13 anys amb 
una àmplia formació en Mediació 
Policial, gestió de la diversitat i pre-
venció de delictes d'odi. Entre els 
anys 2016 al 2019 he coordinat la 
Unitat de Mediació Policial de la 
Policia Local de Benifaió (València), 
amb la finalitat de contribuir a la 

implantació de la cultura de la Pau. A 
més, la unitat va tindre per objectiu 
sensibilitzar a les persones usuàries 
promovent valors de respecte i 
tolerància, i l'eliminació de prejudicis 
i estereotips, sent la finalitat principal 
el previndre els delictes d'odi cap al 
col·lectiu LGTBI i altres col·lectius 
discriminats. 

A la fi de l'any 2019, he impartit un 
curs destinat a les persones inte-
grants de les Policies Locals de la 
Comunitat Valenciana sobre bones 
pràctiques en atenció a la diversitat i 
delictes d'odi per orientació sexual, 
identitat de gènere, rol o expressió 
de gènere en forces i cossos de 
seguretat, al qual van assistir més de 
90 policies de la Comunitat València. 

La meua vocació de servei públic i el 
meu activisme, des de fa ja anys 
s'han entrellaçat, en una aportació 
social i comunitària que em permet 
desenvolupar-me personal i profes-
sionalment, i sobretot, em fa molt 
feliç.
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CRISTINA GARCÍA PÉREZ
Fisioterapeuta 
45 anys

Sense referents 
positius visibles
socialment, 
l’entorn més 
pròxim era 
de màxima
importància.



CRISTINA GARCÍA PÉREZ
Fisioterapeuta 
45 años

Sóc Cristina, tinc 45 anys i als 20 vaig 
eixir de l'armari. En plena crisi exis-
tencial, una nit vaig escoltar a Miguel 
Ángel Fernández parlar per la ràdio, 
el Col•lectiu Lambda s'havia traslla-
dat just enfront de la meua casa, ni 
curta ni peresosa i amb la bossa del 
súper fins i tot a la mà, vaig pujar a 
demanar informació. No  vaig pensar 
en les conseqüències, no recorde 
quants dies van passar fins que la 
meua mare em va dir: "filla, les veïnes 
t'han vist eixir d'ací enfront... tu saps 
quina gent hi ha ací??"...li vaig 
respondre: "t'importa més el que 
pensen les veïnes que jo?" 

Al llarg de diversos anys van anar 
acceptant la meua orientació i a les 
meues núvies. Ara ho pense i no em 
sorprén la seua resposta però sí que 
em continua entristint. Va ser dur 
perquè vaig passar de ser una 
"xiqueta bona" sense donar ni tindre 
problemes, a no poder estar 
tranquil•la a casa. Tot hauria sigut 
més fàcil si els meus pares hagueren 
tingut referents públics normalitzats 
o que els meus no foren porno, 
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hipermasculines o supervillanes. Així 
que va fer falta moure's. 

El meu instint vivencial em portava a 
eixir i buscar persones amb qui 
parlar per a entendre el que sentia, 
així que en comptes de llegir un 
llibre vaig decidir viure.
Lambda va ser un oasi en el desert 
per a mi. En el grup Jove vaig fer 
amics/gues de la meua edat, iguals 
amb els quals compartir, ja no estava 
sola. 

Amb els anys, la meua vocació sani-
tària es va reforçar i la meua bandera 
no era tant ésser lesbiana com 
l'educació per a la salut, que la 
comunicava una dona lesbiana 
òbviament. L'activisme reforçava el 
meu benestar i la meua autoestima, 
vaig col•laborar activament en el 
grup Stop Sida amb Toni de com-
pany i guia. Vaig arribar a coordinar 
el grup uns anys, Lady Sida em va 
batejar Edu hihihi, gràcies!!!

Col•laborar en xarrades d'informació 
i prevenció, fer campanyes i repartir 

condons em va permetre viure expe-
riències que van enriquir la meua 
autoimatge com a lesbiana, es va 
forjar un entorn segur per a la meua 
maduresa emocional i la meua 
autoestima. Mancant referents posi-
tius visibles socialment, l'entorn 
pròxim era de màxima importància, 
jo vaig tindre sort

Arribà un moment que vaig necessi-
tar centrar tota la meua energia en 
els estudis i el treball. Vaig abando-
nar l'activisme fins a finals del 2018 
en què el vaig reprendre formant 
part del Cor Lambda i així generant, 
sense esforç, referents positius 
visibles que tanta falta fan. 
Col•laborar en la lectura del manifest 
de l’Orgull 2019 a València va ser 
súper emocionant...un granet més a 
la visibilitat.

No porte un cartell en el front però 
com va dir algú: "el personal és 
polític" i cada decisió que prenem 
per senzilla que semble pot marcar 
un abans i un després, en la meua 
vida i en la del meu entorn.
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NURIA COBO TORT
Gerenta de la cafetería de l’IES Massamagrell
38 anys

La meua ment 
explotà en donar-me 
compte que estimava
les dones. 
Vaig lluitar contra 
la meua homofobia 
i quan vaig estar 
preparada, vaig eixir 
de l’armari.



NURIA COBO TORT
Gerenta de la cafetería de l’IES Massamagrell
38 anys

Amb tan sols 18 anys recentment 
complits, acompanyada d'una amiga, 
i encara ficada dintre de l'armari, vaig 
arrivar l'any 2005 al Col·lectiu 
Lambda, concretament al Grup de 
Lesbianes, i em vaig trobar 
coordinant-lo a María José Chisvert. 
Automàticament em vaig enamorar 
d'ella, de la seua manera pausada i 
càlida de parlar, de totes aquelles 
històries que contava, de tota 
l’informació amb què ens abordava. 
Recorde les seues reunions com 
espais on debatiem, ens formàvem i 
ens empoderàvem.

Després de varies voltes que va 
pegar la vida, em vaig trobar un dia, 
sense previ avís, coordinant eixe 
mateix grup que adorava. Vaig 
començar com es comença sempre 
en aquestes coses, enganyada. Es 
suposava que seria “temporal", fins 
que alguna dona més madura, més 
formada, més... el que fóra, vinguera 
a treurem d'allí. Em vaig donar 
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compte de "l'engany" quan el dia de 
la votació, en eixir elegida, la meua 
benvolguda Mariana Urueña va 
vindre cap a mi, va posar les seues 
mans als meus muscles i mirant-me 
fixament als ulls em va dir "chiki, lo 
vas a hacer genial". 

Ahí, en eixe mateix moment, vaig 
vore qué no tenia escapatoria. Així 
doncs vaig pensar: si no pots amb 
l'enemic, uneix-te a ell. No tenia la 
formació necessària, ni l'encant de 
Mariajo, ni quasi l’edat legal per a 
coordinar un grup, però sí en tenia 
ganes de fer-ho bé i la capacitat de 
saber escoltar. Així que això vaig fer: 
em vaig dedicar a ser una batuta, 
encara que en veritat l’orquestra la 
feiem sonar entre totes. No sé si ho 
vaig fer millor o pitjor, però recorde 
eixa època amb molta estima. 

A Lambda vaig entendre 
l’importància de visibilitzar-nos, 
d'empoderar-nos com a dones i com 

a lesbianes. Vaig entendre que d’allò 
que no es parla, no existeix, i també 
sobre sororitat, patriarcat, sostres de 
vidre...

Primer amb qui va ser la meua dona i, 
posteriorment de manera individual, 
vaig accedir a coordinar el Grup de 
Famílies, però ja des d'altra perspec-
tiva. Amb menys temps, amb una 
preciosa bebé als braços, amb un 
divorci pel mig, amb totes les ineludi-
bles responsabilitats d'una vida 
adulta i amb menys temps per a 
dedicar a l'activisme.

Hui visc completament allunyada 
d'eixa voràgine associativa que va 
ser la meua vida durant molts anys. 
La meua única vinculació amb el 
Col·lectiu Lambda és la meua quota 
de sòcia i totes les persones que hi 
vaig conéixer. Algunes segueixen, 
altres varen marxar, però totes i 
cadascuna d'elles ajudaren a cons-
truir la dona que soc hui en dia.
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EVA FERRIOLS TIERNO
Professora de llatí i cultura clàssica en 
IES Tavernes Blanques (Valencia). 52 anys

Visibilitzar el 
col· lectiu LGTB
a les aules perquè 
cap persona 
es senta sola. 
Allò que va ser 
somni, és ara llei.



EVA FERRIOLS TIERNO
Professora de llatí i cultura clàssica en 
IES Tavernes Blanques (Valencia). 52 anys

Arribar a Lambda, en el meu cas, va 
significar començar a volar, perquè 
crear la meva pròpia identitat com a 
lesbiana em travessa i em defineix.
Jo vinc d´un silenci, cantava Raimon. 
Encara que més jove que ell, jo 
també vinc d'aquest silenci, d'un país 
que estrenava democràcia, d'una 
època que invisibilitzava 
l'homosexualitat perquè durant la 
dictadura s'havia acarnissat i empres-
sonades les persones LGTB. 

Durant la meva adolescència, l'amor 
entre dones no tenia cabuda: no es 
parlava d'això en la meva família, 
humil i treballadora, en la qual no hi 
havia espai per a transgressions 
perquè encara quedava molta por. Ni 
a l'escola ni en els llibres que vaig 
estudiar es parlava de més parelles 
que les heterosexuals. Si hagués 
tingut llavors algun referent, hauria 
sabut aviat que era lesbiana, perquè 
sí que em recorde enamorada 
d'escriptores (passió que confonia 
amb admiració) i atreta irremeiable-
ment per xiques de les quals no em 
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volia separar, creient que els profes-
sava una lleialtat profunda.

Em vaig acostumar a una vida que no 
em feia feliç però que se li semblava 
una mica. Per a evitar que fóra total-
ment gris i ofegar-me en el buit, vaig 
permetre que la passió em provocara 
moltes ferides. Em vaig obligar a ser 
massa brava per no ser mansa. No 
obstant això, de la meva rebel·lia va 
sorgir també el valor i, encara que 
vaig haver de travessar un llarg 
laberint, vaig aconseguir treure'm de 
damunt aquesta visió del món tan 
castrant, vaig abandonar la vida en la 
qual estava presonera i vaig trobar, 
per fi, el meu camí.

Quan les meves ales s’obríen, vaig 
arribar a Lambda. Vaig arribar sabent 
que era lesbiana però sense saber el 
que implicava, una feminista amb 
fortes conviccions polítiques però va 
ser Lambda qui va ensenyar-me  a 
posar-ho en pràctica. Ser profe és la 
meua vocació, el treball que adore, 
així que vaig ser la coordinadora 

d'Educació durant sis anys i, com que 
mai no he oblidat quant de temps 
vaig caminar perduda sense refe-
rents, un dels objectius fonamentals 
del grup va ser visibilitzar el col·lectiu 
LGTB perquè ningú se sentira sol ni 
estrany ni malalt a les aules i per 
acabar amb l'assetjament lgtbfòbic. 
El que va ser somni llavors, és ara llei. 
Després, vaig passar a ser voluntària 
en el grup de DDHH i la mateixa 
lluita social es va obrir al món, amb 
persones migrants que fugen dels 
seus països per violències que ens 
costa imaginar. D'aquells anys de 
lluita i reivindicació van arribar asils 
polítics i llibertat per a gent merave-
llosa que havia escapat de la presó i 
de la mort.

L'activisme que vaig aprendre el 
porte ara en la meua sang, recorre 
les meues venes i ve amb mi on jo 
vaig, perquè és una forma de vida. 
Això ho sap bé l'alumnat del meu 
centre, perquè en mi troba un niu, un 
braç fort en el qual parar-se tranquil i 
començar a volar.
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GLORIA HERNÁNDEZ SANFÉLIX
Dona lesbiana, creient i feminista. Administrativa 
i docent en un col·legi religiós. 50 anys

Crec de forma 
ferma en Déu. 
No he viscut
ruptura ni ferida
en mi per ser
creient i lesbiana.



GLORIA HERNÁNDEZ SANFÉLIX
Dona lesbiana, creient i feminista. Administrativa 
i docent en un col·legi religiós. 50 anys

Dona lesbiana i creient, eixa sóc jo, 
orgullosa em sent de ser totes dues 
coses, i afegisc també que sóc femi-
nista i orgullosa de ser-ho també. Em 
sent orgullosa ara. El camí recorregut 
per arribar on estic ara i com em sent 
en aquest moment, no ha sigut fàcil i 
en gran part li ho agraïsc a Lambda.

No podem negar que som filles 
d'una història i d'un context que ha 
definit la nostra estructura de pensa-
ment i les maneres d'actuar d'una 
societat. Inici d'una democràcia en 
l'Estat espanyol, procés de llibertat 
pausat, i hi havia tant que curar, que 
avançar que els canvis van ser lents. 
Però vaig tindre una sort tremenda 
perquè tant els meus pares com el 
col·legi religiós en el qual vaig ser 
educada em van donar ales i em van 
ensenyar a volar.

No seria honesta amb mi i amb 
vosaltres si no compartira que crec 
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fermament en Déu, que la manera de 
viure i fer de Jesús de Natzaret és un 
pilar en la meua vida, i que tracte de 
ser coherent amb les meues creen-
ces. No he experimentat ruptura ni 
ferida en mi per ser creient i lesbiana.

Cert és que la jerarquia de l'Església 
catòlica segueix sense acceptar les 
unions ni relacions homosexuals ni 
tampoc reconeix la diversitat sexual, 
la qual cosa em provoca dolor i 
indignació. Però he de dir-vos que, 
dins de l'església catòlica, he cone-
gut sectors i grups amb els quals 
compartim els valors evangèlics de 
Jesús. Som molts els creients LGTBI 
que ens trobem per a compartir la fe 
i la nostra diversitat sexual.

Durant diversos anys en Lambda i 
també en la FELGTB he dut a terme 
el meu activisme com a dona creient 
i lesbiana en els grups d'assumptes 
religiosos, també implicada en les 

activitats de polítiques lèsbiques. En 
aquest moment continue pertanyent 
l grup d'assumptes religiosos de 
Lambda.

Tampoc m'he sentit rebutjada en el 
col·lectiu LGTBI per ser creient, tot el 
contrari, és fàcil trobar punts en 
comú quan busquem la igualtat i 
defensem la dignitat de totes les 
persones.

Vull finalitzar el meu testimoni valo-
rant tot el que el col·lectiu Lambda 
ha aportat al meu creixement perso-
nal, ha sigut una gran ajuda per a 
alliberar la meua ment i esperit i he 
trobat en el col.lectiu companys i 
companyes que són grans amics.

Quan l'orgull es refereix a la dignitat 
d'una persona l'orgull és un senti-
ment positiu, per això em sent 
ORGULLOSA de ser dona lesbiana i 
creient.
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