PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER AL SUPORT I PROMOCIÓ DE LA
LECTURA EN DIVERSITAT

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa unes setmanes va esclatar la notícia que una jutgessa de Castelló va acceptar una
denúncia d’una organització d’extrema dreta reaccionària i va obligar a retirar una sèrie
de llibres de temàtica LGTBIQ+ i contra l’homofòbia que l’Ajuntament de Castelló havia
donat a diversos centres educatius de la ciutat.
Tot i que aquest fet ja s’ha resolt i s’ha permés judicialment que eixos llibres arriben a
les escoles de Castelló creiem que seria convenient com a mostra de suport i també
com a element de promoció de la lectura i de la diversitat que tots els centres escolars
de la ciutat i les nostres biblioteques públiques comptaren amb aquests llibres a través
d’una iniciativa de l’Ajuntament d’Alcoi.
Per això demanem que:
PRIMER.- L’Ajuntament d’Alcoi adquireixa i repartisca entre tots els centres educatius i
biblioteques públiques de la ciutat els llibres següents:
– Corcel de fuego, de Lucía Sánchez Saornil
– Leia, Rihanna & Trump, de Proyecto Una
– No vine a ser carne, de Gata Cattana
– Lesbianas, así somos, de Marta Fernández Herraiz y Kika Fumero
– Después de lo trans, de Elisabeth Duval
– ¿Y si fuéramos nosotros?, de Becky Abertalli y Adam Silvera
– Transfeminismo o barbarie, de Aingeru Mayor
– Libérate, de Valeria Vegas
– We too, de Octavio Salazar

– A la conquesta del cos equivocat, de Miquel Missé
– Orgullo, de Josema Busto
– Orgullo, de Matthew Todd
– Con amor, Simon, de Becky Abertalli
– ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?, de Jeanette Winterson
– El amor del revés, de Luisgé Martín
– La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella, de Ramón Martínez
– Cuando muera Chueca, de Ignacio Elipidio Domínguez
– Un año sin nombre, de Cyrus Dunham
– Familias modernas, de Susan Golombok
– Chicas que entienden. In-visibilidad lesbiana, de varias autoras
– Gay sex, de Gabriel J. Martín
– De nombre y hueso, de varios autores
– No estamos tan bien, de Rubén Serrano
– Jo sóc així i això no és un problema, de Fani Grande
– El fin del armario, de Bruno Bimbi
– Transexualidades, de Miquel Missé
– Cómo superar un bollodrama, de Paula Alcaide
– Ahora que ya lo sabes, de Oriol Pamies
– Queer. Una historia gráfica, de Meg-John Barker y Julia Scheele
– LGTB para principiantes, de Daniel Valero
– Transeducar: arte, docencia y derechos LGTB, de Ricard Huerta
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