
EL CASAL LAMBDA PARTICIPA EN UN ESTUDI SOBRE EL BULLYING  
HOMÒFOB

El Casal Lamba, juntament amb altres institucions i associacions, està partici-
pant en l’estudi del bullying homòfob. Per tal que es pugui portar a terme, calen 
les aportacions de tots i totes aquelles persones que vulguin respondre una breu 
enquesta on es formulen una serie de qüestions sobre experiències en diferents as-
pectes del bullying homofòbic. És totalment anònima, encara que podeu deixar les 
vostres dades si voleu participar amb una entrevista. Podeu entrar des de la pàgina 
web de l’Institut Català d´Estudis de la Violència (http://www.icev.cat/questionari_1.htm). 
Els objectius de la seva recerca consistueixen en aprofundir en el coneixement de 
les experiències escolars, viscudes per tots aquells joves que, per la seva opció sexual 
o les opcions sexuals de les seves famílies, poden viure situacions d’homofòbia a les 
escoles.

CASTELLDEFELS. I JORNADES 
D’HOMES PER LA IGUALTAT

Ha estat publicat el resum de ponèn-
cies, propostes i conclusions de les pri-
meres Jornades d’Homes per la Igual-
tat, organitzades per la regidoria de 
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Castelldefels. Les jornades, obertes 
també a la participació de les dones, 
s’adreçaven als homes que cerquen un 
model positiu de masculinitat, lliure i 
basat en el respecte, en la justícia, en 
la igualtat i contra qualsevol tipus de 
discriminació per raó de sexe. Entre 
d’altres temes, s’ha debatut sobre els 
diferents models de masculinitat mit-
jançant ponències i taules rodones. Les 
conclusions apunten cap a una flexibi-
lització dels rols socials home/dona i la 
lluita per una societat més equànime. 

ARTUR MAS CERCA EL VOT GAI

Davant la proximitat de les eleccions al 
Parlament, Artur Mas, que es presenta 
per tercer cop com a cap de llistes per 
Convergència i Unió, s’ha reunit amb 
el grup gai de CiU, Convergais, amb 
la voluntat de tenir en compte les seves 
opinions. El grup, adscrit a CDC i 
apadrinat pel mateix Mas l’any 2008, 
ha organitzat durant el mes de febrer 
una jornada anomenada “Gais i Les-
bianes pel canvi”. L’acte estarà presidit 
per Jordi Arcarons, portaveu de Con-
vergais. Tot i aquesta voluntat inclusiva 
de Mas, l’any 2005 es va posicionar en 
contra de la llei catalana d’adopció per 
part de parelles homosexuals i durant 
el debat sobre la llei de matrimoni 
homosexual va afirmar no ser partidari 
d’utilitzar el concepte “matrimoni” 
perquè valorava molt el concepte tradi-
cional de família.

ERC PROPOSA QUE L’ESTAT LIDERI LA DEFENSA DELS DRETS  
LGTB A EUROPA

Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat una proposició no de llei al 
Congrés dels Diputats demanant que Espanya lideri  un procés que faci efectiu el 
reconeixement dels drets sexuals i d’identitat sexual a tota la Unió Europea. Aques-
ta mesura pren com a fonament l’informe del Consell d’Europa, on es diu que les 
persones LGTB pateixen discriminació als països de la UE, la qual cosa atempta 
contra els drets humans recollits a la Declaració Universal de l’ONU. El diputat 
Joan Tardà ha demanat un major compromís i esforç dels estats membres per a 
posar fi a aquesta discriminació, especialment quan hi ha una ofensiva reaccionària 
al si d’Europa.

EL COL·LECTIU HOMOSEXUAL H2O OBRIRÀ UNA DELEGACIÓ   
A TARRAGONA

Durant el mes de febrer va tenir lloc l’assemblea del Col·lectiu H2O del Camp 
de Tarragona on, a més de reelegir Miquel Reverté i Mariné com a  president de 
l’entitat, es va acordar que s’obrirà una delegació estable de l’associació a la ciutat 
de Tarragona i que s’impulsarà la cinquena edició dels premis Ploma Daurada i de 
l’Espai Jove de Salut.

BARCELONA. AVENÇ EN LA INVESTIGACIÓ VIH / SIDA

L’Hospital Clínic de Barcelona ha finalitzat amb èxit una investigació sobre el 
fenomen dels pacients “no progressors”: persones que tenen VIH però que, de 
manera natural, inhibeixen el desenvolupament de la sida.  La conclusió ha estat 
que aquestes persones segreguen espontàniament unes molècules anomenades alfa-
defensives que optimitzen la immunitat del cos i funcionen com a potents antibiò-
tics naturals. Els especialistes Josep Maria Gatell, Marta Rodríguez-García i Teresa 
Gallart han afirmat que, de moment, saben què és el que defensa el pacient del 
virus de la sida i això és útil per a l’elaboració de vacunes terapèutiques.

LA COORDINADORA GAI LESBIANA SE SOLIDARITZA AMB MADRID

Arran de la negativa del Govern de la Comunitat de Madrid a complir el seu com-
promís de dotació de fons per a les ONG de lluita contra el VIH dels anys 2008 
a 2010, la Coordinadora Gai Lesbiana de Catalunya se solidaritza amb les orga-
nitzacions madrilenyes i proposa denunciar la situació davant de les institucions 
internacionals de salut, especialment de la Unió Europea. El govern d’Esperanza 
Aguirre és l’únic de tot l’Estat espanyol que elimina la prevenció del VIH a través 
de les ONG i ha optat pel silenci administratiu a l’hora de pagar els 648.000€ que 
s’havia compromès a pagar a diferents ONG.
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