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DONANT LA CARA. UN PASSEIG PER LA
DIVERSITAT

DONES LLIURES I DIVERSES SENSE
FRONTERES

VISIBLES.  EXPOSICIÓ DE DONES
LESBIANES VISIBLES

Som dones Lesbianes, Trans, Bisexuals,
Asexuals, Intersexuals… però també som
dones amb diversitat funcional, migrades,
grosses, som VIH+, discapacitades,
racialitzades, majors, pobres…

Per a més info

Considerem necessària la visibilització de
referents positius que ajuden a totes i tots
a dissipar la distorsió de models
equivocats basats en creences i prejudicis
antics i sense fonament.

Per a més info 

Recorregut per les fotografies i els
testimonis de 18 dones que formen part de
la història de Lambda i que han estat
compromeses de forma activa amb la lluita
pels drets de les dones lesbianes en els
últims 20 anys.

Per a més info 

EXPOSICIONS

CLICK ACÍ

CLICK ACÍ

CLICK ACÍ

https://drive.google.com/file/d/1aA-6R0gMCMg99b_M6nwWMvGivzssEvvL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YfJfrqMKMyPPaWXGFPlzyNYBfrEbOfI9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162nJQV4KFpEXKDHR21P9sVrPU856-oDG/view?usp=sharing


COM SER INCLUSIVA EN PARLAR
SENSE MORIR EN L'INTENT

QUI TEM  LA LLEI TRANS?

L'objectiu d'aquest taller és acostar de manera
pràctica i estructurada la informació recollida en
el redactat de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, integral
del reconeixement del dret a la identitat i a
l'expressió de gènere en la Comunitat Valenciana
(Llei trans Valenciana). Parlarem de drets,
educació, sanitat, DNI i "documents de transició",
àmbit laboral, discriminació, cultura, esport i
mitjans de comunicació.

Farem comparativa amb la possible llei trans
estatal sense perdre de vista els avanços que
hem guanyat en el marc normatiu valencià.

Per a més info 

Et fa mandra estar sempre duplicant el
tots i totes? Hi ha altres opcions per a
incloure a tothom amb paraules que ja
existeixen? Coneix els recursos fàcils
que pots utilitzar ja mateix.

Per a més info CLICK ACÍ

CLICK ACÍ

XARRADES-COL·LOQUI

https://drive.google.com/file/d/1eIBLAyCxTFzo_8zMLQ-Zzr5G6UaW2QNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ysJ2LFHTgyZ71jk7CCoQxsfHeDonXqxF/view?usp=sharing


DISSIDÈNCIES AL MÓN

És imprescindible acostar-nos a les realitats
dissidents que ens envolten, anar més enllà
de la mirada eurocentrista que no ens permet
conèixer la força dels moviments i les seues
experiències en països on les nostres vides
són lluita i resistència.

Per a més info CLICK ACÍ

https://drive.google.com/file/d/1GxwC97UpkxYR64HoB7JuB4HkhE0rW9wE/view?usp=sharing


AUTODEFENSA TRANSFEMINISTA

I això què és?
Atenem la necessitat vital de treballar

l'apoderament, com transitem els nostres
carrers, les cures que ens donem com a

comunitat, com a família... Abordem la
presència constant de la violència cap als

nostres cossos i vides, en primer lloc (cosa
que podem entendre com un constant

històric cap a nosaltres), però, sobretot,
teixim línies claus d'autodefensa en tots els
sentits: familiar, relacional, amistós i amb la

resta de la societat. 
 

.
 
 

Per a més info CLICK ACÍ

ALTRES FORMES DE SENSIBILITZAR
TALLERS, FORMACIONS, CINEFÒRUMS I  JOCS

TUPPER SEX DE LA DIVERSITAT

La salut sexual ha de defensar, protegir i
respectar els drets sexuals de totes les
persones, i per a això es necessita un
acostament positiu i respectuós a la
sexualitat i a les relacions sexuals on
coneguem les diferents realitats i
comprenem que la diversitat sexual és part
intrínseca de la societat i de nosaltres
mateixes. 

Per a més info CLICK ACÍ

https://drive.google.com/file/d/1WM_7D1r3HtCii-hSiXNgrgbFfRWeDnEr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/161QZgvvje9RT758jfQVobfnMZz6s74F9/view?usp=sharing


ESTIMAR EN TEMPS COMPLEXOS

NOTÍCIES, PREMSA I DIVERSITAT

Desconstruïm el mite de "l'amor és
amor". L'amor cal treballar-lo i cuidar-lo:

ens responsabilitzem, tenim converses
incòmodes per a construir camins sans.

Ens posem a la feina?
 
 

per a més infoCLICK ACÍ

Quan apareixen les persones LGTB+ en els
mitjans de comunicació? Estan ben
tractades aquestes notícies? Quins
estereotips i estigmes reprodueixen aquests
titulars?

Per a més info CLICK ACÍ

MOSTRA LA PLOMA ALS POBLES 0.0

Convidem els pobles a explorar i reflexionar sobre
la diversitat sexual i de gènere a través de la
nostra activitat cultural "Mostra la Ploma als
Pobles". Hi combinem la projecció de diversos
curts amb un posterior debat dinamitzat acostant
les realitats a la població.

Per a més info CLICK ACÍ

https://drive.google.com/file/d/1wWFLJVMo9Kh3LbaqYHcq6NNSGTZ8MXzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4mgtSACVc9fntZ9ujm1lnP5HH-NBQe8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x5UcsAhksVXBNJnXDAbmNNUOe268NPD7/view?usp=sharing


LAMBDAPALABRA

Aprenem a través del joc. Una redefinició del
programa televisiu adaptat a la diversitat, fent de
l'aprenentatge i la immersió en temàtiques
concretes entorn de la diversitat sexual, de
gènere i familiar, una cosa divertida i amena.

Per a més info CLICK ACÍ

YINCANA EN FAMILIA

Què és una família? Són iguals totes les famílies?
Aventura't a conéixer la diversitat familiar a través
de diferents proves pensades per a tota la família.
Us animeu a participar?

Per a més info CLICK ACÍ

https://drive.google.com/file/d/1c20AGkF87iT5kg6v9IzEU8cAMc0s3u8U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zkbVYjLN5gnWiSl2rtyT7eGeeHwuAms/view?usp=sharing


963 34 21 91 

activitats@lambdavalencia.org

www.lambdavalencia.org

També pots trobar-nos a les xarxes socials

Més informació en:

https://twitter.com/lambdavalencia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es-es.facebook.com/lambdavalencia/
https://www.instagram.com/lambdavalencia/channel/
https://lambdavalencia.org/

