
LA REVISTA ZERO TREU AL  
QUIOSC EL SEU ÚLTIM NÚMERO

Després de mesos d’incertesa, el di-
rector de la revista Zero, Miguel Ángel 
López, va emetre un comunicat a la 
pàgina web, així com a l’editorial de 
l’últim número (el 120), explicant que 
la publicació tancava a causa d’una 
greu crisi econòmica que impossibili-
tava la seva continuïtat. Durant onze 
anys, Zero ha protagonitzat sonades 
portades amb sortides de l’armari de 
membres dels estaments militar, eclesi-
àstic, polític, artístic, etc.

LA CADENA COPE CONSIDERA 
INADEQUADA L’EDUCACIÓ PER 
LA TOLERÀNCIA LGTB

L’emissora de ràdio COPE, propietat 
de la Conferència Episcopal, expressa 
en un article el seu desacord davant 
els cursos que s’imparteixen a mestres 
i alumnes de primària i secundària so-
bre el respecte a l’homosexualitat i als 
diferents tipus de famílies. L’emissora 
opina que aquesta formació suposa una 
transmissió de la ideologia més radical 
del govern PSOE i troba inadequat 
que algunes de les persones que impar-
teixen les xerrades siguin activistes gais. 
Finalment, considera inoportú aquest 
tipus d’educació perquè, segons afir-
men, aquestes coses costen calers.

TOLEDO. SEGONA TROBADA 
ESTATAL RELIGIOSA DE LA 
FELGTB

La ciutat de Toledo va acollir el passat 
mes de febrer la segona trobada estatal 
de membres creients de la FELGTB. 
L’objectiu de les jornades era millorar 
la conjugació entre homosexualitat 
i religió. El darrer dia, festa de Sant 
Valentí, van elaborar un comunicat on 
es manifesten diferents objectius entre 
els quals destaquen la seva voluntat de 
lluita contra la “lgbtfòbia” a les comu-
nitats religioses i la “cristianofòbia” en 
el món LGTB mitjançant la visibilitat 
d’aquests.

VALÈNCIA. PREMI 28 DE  
DESEMBRE DE 2009 AL  
COL·LECTIU LAMBDA VALENCIÀ

L’associació d’ex-presos socials, lesbianes, 
gais, transsexuals i bisexuals que van 
patir represàlies durant la dictadura 
franquista ha concedit el Premi 28 
de desembre al Col·lectiu Lambda de 
València per la seva tasca en la defensa 
dels drets de les persones que van patir 
represàlies durant el franquisme a causa 
de la seva condició sexual, així com la 
defensa dels drets civils de les persones 
LGTB en el conjunt de l’Estat. Dintre 
del Col·lectiu Lambda han destacat 
especialment la participació dels perio-
distes Arturo Arnalte i José Parrilla, de 
l’ex-parlamentari de les Corts valencia-
nes Ramon Cardona i Pla i del Doctor 
en Filosofia Javier Ugarte Pérez.

GUIPÚSCOA. JUTJATS QUATRE 
FUNCIONARIS DE PRESÓ PER 
ASSETJAMENT A UN COMPANY 
GAI

Quatre funcionaris de la presó guipus-
coana de Martutene seran jutjats per la 
denúncia formulada per un company 
que els acusa d’haver-lo sotmès a una 
situació d’assetjament permanent des 
de l’any 1997 a causa de la seva orien-
tació sexual. El director de la presó entre 
els anys 2003 i 2005 ha confirmat el 
contingut de la querella i ha admès que 
va haver de cridar l’atenció d’un dels 
quatre implicats pels seus comentaris 
envers el demandant.

GRANADA.  EL PP GRANADÍ 
PENJA POESIA HOMÒFOBA   
A LA SEVA PÀGINA WEB 

La pàgina web del PP del municipi 
granadí de Vegas del Genil ha estat 
objecte de queixa per part del PSOE  
a causa d’un poema de suposat missatge 
satíric on, a més de menysprear els 
homosexuals, també s’hi fa burla de 
rodamons, prostitutes i aturats. Al lloc 
web es podia llegir que, des de l’arribada 
del PSOE al govern l’any 2004, “van 
tornar els pidolaires, els aturats, els afa-
mats, els invertits, els marietes, meu-
ques de nou pelatge”.

VALÈNCIA. PRIMER CONCURS 
DE FOTOGRAFIA JOVE SOBRE 
DIVERSITAT AFECTIU-SEXUAL 
EN LES AULES 

El Grupo Joven i la comissió d’educa-
ció del Colectivo de Lesbianes, Gays, 
Transexuales i Bisexuales de la Safor 
(CLGS) han organitzat el concurs de fo-
tografia FotoDiversidad sobre diversitat 
afectiu-sexual en les aules. El CLGS, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Gandia, pretén amb aquest concurs 
eradicar la situació de les personals 
LGBT en l’àmbit escolar i eradicar 
l’assetjament escolar per homofòbia i 
transfòbia.

MANUEL CHAVES I L’ARQUEBIS-
BE DE TOLEDO REACCIONEN 
DAVANT LES DECLARACIONS 
DEL CARDENAL BERTONE 

Les declaracions del cardenal Tarcisio 
Bertone, qui va argumentar que hi ha 
vinculació entre l’homosexualitat i la 
pederàstia, han provocat la reacció de 
diverses esferes de poder espanyoles. 
Manuel Chaves, vicepresident tercer 
del govern, atribueix les declaracions 
del número dos del Vaticà a la igno-
rància, mentre que mosenyor Braulio 
Rodríguez, arquebisbe de Toledo, sosté 
que la pederàstia té a veure tant amb 
homosexuals com amb heterosexuals.

LA FELGTB CELEBRA QUE EL 
GOVERN APOSTI PER DESCATA-
LOGAR LA TRANSSEXUALITAT 
COM A MALALTIA

Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) 
agraeix al govern que comparteixi la 
necessitat de descatalogar la transse-
xualitat com a trastorn mental, tal 
com han respost a la pregunta del di-
putat Joan Herrera en el Congrés. La 
FELGTB, no obstant això, considera 
que tal declaració ha d’anar acom-
panyada de mesures que treballin en 
aquest sentit i es desenvolupin en co-
herència de tal afirmació.
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