COMUNICAT DE PREMSA
Barcelona, 6 de maig

El Casal Lambda escull nova Permanent que es marca com
gran objectiu “repensar el casal davant l’actual crisi política,
social i econòmica”
La nova direcció de l’entitat s’aprova per aclamació de l’assemblea de socis i sòcies
Aquest dissabte, 5 de maig, l’assemblea de socis i sòcies del Casal Lambda ha aprovat la renovació de
la Comissió Permanent que ha de dirigir l’entitat en els pròxims 3 anys. Per aclamació de l’assemblea
ha estat escollit president del Casal Lambda, Emilio Ruiz, com a secretari, Joan Soldevila, com a
tresorer, Alfons Santos i com a vocals, Miquel Àngel Sanz i Jordi Trilla.
“Els canvis socials i polítics d’aquests darrers temps, units a la greu crisi econòmica actual, fan
que les associacions, presoneres encara d’una certa inèrcia d’anys en les maneres de fer, hagin
de plantejar-se noves maneres de funcionar per tal de poder-los afrontar amb èxit” ha destacat
el nou president del Casal Lambda, Emilio Ruiz . Per aquests motius, Ruiz ha defensat davant
l’assembla la necessitat “de repensar el Casal obrint un debat intern, seré i sense terminis, que
podríem fer extensiu a la resta d’entitats LGBT i obert també a altres grups i entitats de la
societat civil, per tal de mirar com afrontar el reptes que la situació actual ens presenta, i/o
organitzar un seminari amb experts en la matèria i estudiosos diversos”.
De la mateixa manera aquest “repensar el Casal” ha de ser un dels paràmetres amb el quals hi
participin els socis i sòcies del Casal Lambda i el conjunt de persones usuàries.
El programa de govern de la nova Comissió Permanent del Casal Lambda inclou com a punts destacats
la lluita contra l’homofòbia perquè “un cop aconseguida la igualtat real de gais i lesbianes, s’ha de
continuar lluitant per la igualtat real dins la vida qüotidiana i contra qualsevol manifestació
homòfoba”; la potenciació de l’àmbit educatiu, la professionalització del centre de documentació de
l’entitat, la dinamització de la coordinació amb altres associacions, la cooperació amb entitats
internacionals, així com, en clau més interna, aplicar criteris d’eficàcia i eficiència tant en la dinamització
dels serveis i activitats que presta el Casal Lambda com en l’organització de la seva estructura.
Tot plegat, la Nova Comissió Permanent del Casal Lambda s’ha compromès “a treballar amb total
transparència en la gestió, cercant consensos amplis i amb una major coordinació entre tots els
grups de l’entitat”.
El Casal Lambda, entitat pionera en la defensa dels drets de gais, lesbianes, transexuals i bisexuals,
registra diferents grups de treball com ara el Grup de Tardor, de Muntanya, el Grup de Joves, el Grup de
Dones i d’Eurovisió. Entre altres serveis que dóna són especialment rellevants l’assessorament jurídic,
psicològic i educatiu a més del servei d’acolliment i el centre de documentació.

Verdaguer i Callís, 10
08003 Barcelona
Tel. 93 319 55 50
Fax 93 310 30 35

administracio@lambdaweb.org
http://www.lambda.cat

