Comissió Electoral
27 d’abril de 2018
Reunits els membres de la Comissió Electoral, Patrick Cerrato, Ramon Feliu i Esteve
Amorós, nomenats per la Comissió Permanent el 28 de febrer de 2018, a la seu del
Casal Lambda a les 19:00 hores del dia indicat a sobre per procedir a verificar que les
candidatures presentades compleixin els requisits exigits pels Estatuts i el Reglament
Electoral d’acord amb la convocatòria d’eleccions feta per la Comissió Permanent per al
dia 25 de maig de 2018, manifesten:
I: Que en el termini fixat del 28 d’abril s’ha rebut una única candidatura.
II: Que aquesta candidatura compleix els requisits exigits pels Estatuts.
Per tot això, considera aquesta única candidatura com a vàlida i obre un termini de 7
dies per eventuals reclamacions, d’acord amb l’article 2.4 del Reglament.
Acabat aquest termini, sent el terme el divendres 4 de maig de 2018, serà oficialment
proclamada vàlida la candidatura i es posarà en coneixement de tots els socis i sòcies
mitjançant el correu electrònic.
I perquè així consti es signa la present acta a les 20:00 hores del dia indicat.
Patrick Cerrato

Ramon Feliu

Esteve Amorós

Candidatura
Les persones mencionades en el següent document, totes elles sòcies del Casal Lambda,
ens proposem per a la propera Comissió Permanent, que haurà de ser escollida durant
l’assemblea general del proper 25 de maig de 2018. Per tal què tots els socis i sòcies
estiguin al corrent del projecte que tenim per al Casal durant el trienni 2018-2021
La present candidatura està formada per un grup variat de socis i sòcies. Cadascun d’ells
està versat en un àmbit i/o grup del Casal, cosa que ens ofereix una visió àmplia del
Casal i les seves necessitats, funcions, serveis i deures i obligacions.
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President
Vicepresident
Tresorer
Secretària
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Nom
Jordi Samsó Montagut
Sergi Cubell Cibero
Javier Sánchez Saavedra
Maria Pujol Fernández
Albert Ribas Dot
Magdalena Jiménez Montes
Ramon Munt Alfaro
Joan Jiménez Jurado
Mario Allegranzi
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10586
12401
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12441
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12478
12426
12283
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Data Alta
28-02-1992
15-12-2014
25-04-2016
22-04-2016
10-06-2016
12-03-2018
17-06-2015
04-02-2009
18-12-2017

CANDIDATURA
COMISSIÓ PERMANENT 2018-2021
Introducció:
La present és una candidatura de la Comissió Permanent que neix d’un grup de socis i sòcies,
amb diferents graus d’experiències dins l’estructura del Casal, però amb una visió en comú de
fins a on pot arribar la nostra entitat i del camí que hauria de seguir per fer-ho.
A partir de la consolidació de la feina de les juntes anteriors, buscarem portar el Casal Lambda
al ritme de la societat actual i, a la vegada, posicionar-lo en l’espai que li toca com a degà de les
entitats, amb més de 40 anys d’història. En el context d’un període en que el projecte del Centre
de Recursos i Serveis LGTBI hauria de convertir-se en una realitat. Quan això passi, treballar
perquè l’encaix del Casal Lambda sigui el més beneficiós possible, tan per l’entitat com pels
seus usuaris actuals i futurs.
Tot això, treballant sota una idea indiscutible, el paper social que té el Casal Lambda. La mirada
posada, per tant, en la cohesió i la construcció d’una estructura en que totes les seves diferents
parts es relacionin entre sí com a punt de trobada i d’acolliment.
Punts de treball:
La proposta de la candidatura passa, entre molts altres, pels següents àmbits d’acció en relació
als grups, comissions i direcció de la nostra institució.
ENTITAT
-Buscar el suport d’administracions, entitats públiques i privades de cara a l’obtenció de
patrocinis, subvencions, donacions, col·laboracions i activitats comercials com a mitjà de
finançament del Casal.
-Fer els primers passos o reactivar projectes per donar resposta a franges d’edat oblidades o que
s’ha detectat que podrien tenir un espai en l’estructura del Casal. Per exemple, un grup “pont”
pels adults –35-50 aprox-. Així com donar un espai als adolescents (16-18) abans de la seva
entrada al grup de joves.
-Fomentar la comunicació sobre la gestió administrativa del Casal. Transmetre les accions
realitzades als socis de manera directa, obrint l’accés a unes memòries ampliades.
-Actualitzar i modernitzar la Guia del Carnet Lambda així com els materials de suport
informatius.
-Buscar formes de promocionar l’ús del Centre de Documentació Armand de Fluvià entre els
socis, a més de continuar protegint aquest recurs únic a Catalunya i Espanya.
-Veure la viabilitat de creixement dins el territori obrint la porta a comptar amb més d’un espai
de referència.
EDUCACIÓ
-Àmbit clau pel reconeixement de les diversitats i les orientacions, així com per lluitar contra la
xacra de l’homofòbia en totes les seves expressions. En aquest context, continuar treballant des
de l'assessoria educativa en les tasques d’atenció i assessorament a centres educatius, estudiants
i professionals. Seguir implementant la incorporació de nou voluntariat amb diversos perfils
professionals vinculats a l'educació (pedagogia, psicologia, lleure).

-Continuar amb el treball conjunt entre l'assessoria psicològica i l'educativa, millorant i
sistematitzant respostes, protocols d'actuació per a centres i la publicació d'articles de difusió.
-Seguir fent créixer accions com el Concurs de Curts contra l’Homofòbia amb noves
implicacions i mantenint i creant sinergies amb les aconseguides fins ara. Aprofitar, a més, les
xifres recollides durant la realització del Concurs per materialitzar un ampli treball de recerca
sobre la joventut actual.
-Incidir i guanyar presència a l'educació no formal i el lleure.
VOLUNTARIAT
-Situar el voluntariat a l'espai de reconeixement que li pertoca. Tirar endavant el projecte de
lliurar un carnet acreditatiu amb els avantatges que tenen totes i tots els associats/des. Inclosa la
presència, participació i votació a les assemblees.
-Afavorir espais de trobada anuals; tant formatius com d'intercanvi com el dinar del voluntariat
coincidint amb l’aniversari del Casal o el curs sobre acolliment.
ATENCIÓ I ACOLLIMENT
-El Casal Lambda és un espai de referència en l’orientació de les persones en el creixement
personal. Per seguir oferint un suport de primera qualitat, vetllar per tal que les noves
incorporacions en voluntariat i atenció als més joves estiguin ben formades i comptin amb les
capacitats adequades.
- Que el voluntariat, a través de l'assessoria psicològica i educativa, tingui sempre el màxim de
recursos, formació i seguiment en les seves tasques d'acolliment.
ACTIVITATS
-Seguir creant i millorant l'oferta d'activitats culturals adreçades a totes les persones i grups que
formen part del Casal Lambda així com als visitants puntuals. Fer-ho tan des dels
esdeveniments de freqüència setmanal o mensual fins a les cites anuals ja consolidades com la
Mostra de Cinema FIRE!! o el Festigai.
-Impulsar a través de les activitats un espai de trobada, debat i reflexió que afavoreixi el
creixement i el coneixement ajudant, a la vegada, a reforçar la cohesió entre els socis i grups del
Casal.
-Aprofitar les activitats com a porta d’entrada al Casal Lambda. Buscar i implementar formules
de continuïtat i comunitat.
DONES
-Millorar la visibilitat femenina dins del Casal, fomentant la participació i implicació de dones
lesbianes, bisexuals i trans. En aquest sentit, impulsar el grup de Dones; rejovenir i popularitzar,
de cara a convertir-lo en un referent dins de la ciutat.
-Absorbir les dones dins el teixit associatiu del Casal, fomentar el voluntariat femení així com
les activitats generals de caire lèsbic.
-Crear sinergies i línies de col·laboració amb altres entitats que fomentin i promoguin els espais
i les polítiques feministes i/o facin activitats encarades a les dones.
JOVES
-Continuar impulsant la participació dels i les joves al Casal Lambda, per consolidar-lo com a
referent pel jovent LGBTI de Barcelona i de Catalunya.

-Aposta pel relleu generacional i per a que noves generacions s'impliquin en la continuïtat de la
nostra entitat.
SORDS

Col.laborar con “+ACCES” és una Associació cultural i Social per la supressió de
Barreres.
Tornar a col.laborar amb la Fesoca.
Seguir Cada dissabte per la tarda al Casal Lambda.
Contactar amb als grups de: Joves, Bisexuals, Dones, Muntanya, Gent Gran, ...
Difusió de les xarxer sociales com facebook, WhatsApp, twitter, amb els vídeos en LSC
(Llengua de Signes Catalana)
Preparem un taller i/o curset de LSC.
Seguir promocionant el voluntariat de Sant Jordi, Carpa de Pride, FIRE, ...
Renovar els estatuts (específic per les Persones Sordes...)

COMUNICACIÓ
-Anàlisi i replantejament integral de la imatge y la presencia del Casal Lambda en el panorama
comunicatiu actual dominat per les xarxes socials. Apostar, en la mesura del possible, per una
renovació de la imatge, tan de les comunicacions com dels materials gràfics informatius dels
quals es disposa.
-Establir un llibre d’estil a l’hora de comunicar de cara a l’exterior, tan de forma oficial com a
entitat com en la forma de compartir informacions sobre les activitats i accions realitzades.
-Potenciar la comunicació interna, especialment el contacte entre els diferents àmbits i grups del
Casal. Tan a l’hora de preparar accions conjuntes com de cara a la promoció de les activitats
que neixen dels diferents grups.
SERVEIS
- Continuar apostant i millorant les assessories psicològica i jurídica, així com també amb el
Centre de Documentació, atés que són un dels àmbits més identificatius del Casal i els seus
projectes atorgen a l’entitat prestigi i reconeixement internacional.

