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COMUNICAT DE PREMSA 
 
Barcelona 6 de novembre de 2012 

 
 

El Casal Lambda celebra que el TC reconegui de ple dret 
el matrimoni entre persones del mateix sexe 
 

Valoració sentència del TC del Casal Lambda 
 

Dia:              6 de novembre de 2012 
Hora:            20 h. 
Lloc:             Verdaguer i Callís nº10 – 08003 Barcelona  
Portaveu:     Emilio Ruiz, president 

 
 

L’entitat que lluita pels drets del col·lectiu LGTB lamenta però la tardança de 
7 anys en la deliberació del recurs presentat pel PP i recorda que encara hi ha 
àmbits en els quals cal continuar lluitant per la igualtat d’oportunitats 
 
El Casal Lambda manifesta públicament la seva satisfacció perquè finalment el Tribunal 
Constitucional reconegui de ple dret el matrimoni entre persones del mateix sexe, aprovat pel 
Congrés de Diputats el 30 de juny de 2005, malgrat que hagi tardat 7 anys en rebutjar els principals 
arguments que el Partit Popular va esgrimir en el recurs que va interposar de la Llei davant del TC. 
 
Com ha expressat el president del Casal Lambda, Emilio Ruiz, “El TC dóna resposta al que és un 
clam social i a una reafirmació dels drets civils adquirits després d’anys de lluita i sacrifici 
del moviment LGBT a Catalunya i Espanya”. És més, ha afegit el president de Lambda, “la 
sentència favorable als matrimonis homosexuals és un gran exemple a seguir de cara la 
comunitat internacional, tant dins d’Europa on en diferents Estats s’està debatent político i 
socialment sobre  legislacions en favor del matrimoni homosexuals, com també un referent 
en països emergents, en ple procés de democratització on encara cal avançar i molt en el 
reconeixement legal i social del col·lectiu LGBT”. 
 
No obstant, des del Casal Lambda també es vol insistir en el fet que encara la plena igualtat real no 
s’ha assolit, per la qual cosa cal continuar esforçant-se en diferents àmbits, ja sigui des del vessant 
educatiu, legal, etc..., “perquè entre tots i totes construïm una societat més justa, on tothom 
pugui viure lliure i respectuosament la seva orientació sexual”. 
 
Tot plegat és un gran motiu de celebració, que tindrà lloc, recorda el Casal Lambda, demà a les 18 
hores davant del monument LGBT del parc de la Ciutadella de Barcelona. En aquest sentit, el Casal 
anima als seus socis i sòcies a participar en aquest acte que promou l’Associació de Famílies 
Lesbianes i Gais. 
 
 

 

 

 


