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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER UN PLA LOCAL LGTBI I CONTRA LES 
CAMPANYES LGTBIFÒBIQUES 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Atès que: 

• La Diputació de Barcelona ha marcat com a objectiu que tots els municipis de la 
demarcació elaborin un pla local LGTBI durant aquest mandat, i ofereix, dins el 
Catàleg de Serveis 2017, un recurs tècnic consistent en l’elaboració d’aquest pla 
(http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17194&WPag=1). També ofereix als 
municipis la Guia per a l’elaboració de plans locals d’igualtat LGBTI. 

• Han aparegut darrerament discursos i missatges LGTBIfòbics, com en el cas de la 
xerrada de Philippe Ariño a l’església de Santa Anna de Barcelona, i les campanyes 
difoses per Hazte Oír. 

• "Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin". Aquesta és la 
nova campanya d'Hazte Oír que promociona a través d'un autobús publicitari on 
també s'hi pot llegir que "si neixes home, ets home" i "si ets dona, continuaràs sent-
ho". Darrerament, davant les actuacions dels Ajuntaments per impedir la seva 
circulació, han tornat a activar la campanya amb una autocaravana. 

• L’autobús té com a objectiu trepitjar terreny i passejar per diferents ciutats en una 
ruta amb una durada de 13 dies. La campanya té la finalitat de difondre el llibre 
'¿Sabes lo que quieren enseñar a tu hijo en el colegio?', en el qual «es fa una crida 
als pares per rebel·lar-se contra les lleis que obliguen a educar en la diversitat 
sexual».  

• Dos infants fent la salutació feixista encarats a la bandera de l'arc de Sant Martí és la 
imatge de portada del llibre amb què l'organització Hazte Oír representa el concepte 
"lleis d'adoctrinament sexual", la traducció ultraconservadora que aquesta 
organització fa de les lleis autonòmiques contra la LGBTIfòbia, com la catalana 
11/2014, de 10 d’octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
aprovada per una àmplia majoria parlamentària. 

• Hem proposat i aprovat en aquest Ple iniciatives diverses contra la LGTBIfòbia. La 
moció que vam aprovar el 2015 contra l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament 
escolar al col·lectiu LGBTI demanava que dins les competències municipals fessim 
complir l’article 12 de la Llei 11/2014, on s’explicita que cal fer incidència de la mateixa 
llei dins del món educatiu. Per tant, davant campanyes que difonen odi a les persones 
LGBTI activem els nostres compromisos. 

• El llibret l’han rebut més de la meitat d'escoles del país (més d'un 56,5%). Segons 
indica el departament de premsa d'Hazte Oír, la publicació ha arribat a 3.082 centres 
educatius catalans, 2.470 públics i 612 concertats i privats. Les xifres suposen més 
d'un 65% dels centres de titularitat pública i prop d'un 37% dels de titularitat privada. 
Són més de 40 pàgines a través de les quals Hazte Oír carrega contra el mandat 
d'incloure la diversitat afectivosexual i de gènere a l'educació formal que estableixen 
les lleis pels drets de les persones LGBTI.  

http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17194&WPag=1
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• L’assetjament a nens, nenes i adolescents LGBTI a Catalunya és una realitat que ha 
estat relatada per diferents estudis del Casal Lambda i informes de l'Observatori 
Contra l'Homofòbia. 

• Aquestes pràctiques d’assetjament es produeixen a molts centres educatius del 
nostre país i també en el nostre poble malgrat puguin passar desapercebuts. 

• Atès que el punt 12.6 de l’articulat de la Llei diu que “S’ha de vetllar per la 
conscienciació i la prevenció de la violència per raó d’orientació sexual, identitat de 
gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin 
situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En 
aquest sentit, s’ha de promoure el desplegament efectiu de plans de convivència amb 
un èmfasi especial en les mesures de prevenció i d’actuació contra l’assetjament de 
què poden ésser objecte les persones LGBTI en el medi escolar.” 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, abans que finalitzi el termini el 31 de març, 
el recurs tècnic “Plans locals LGTBI”, amb tal de procedir a l’elaboració d’un pla 
local LGTBI al nostre municipi. 

2. Rebutjar la presència dels autobusos i autocaravanes de la campanya d’Hazte 
Oír als pobles i ciutats tant de Catalunya com de l’Estat espanyol i d’arreu.  

3. Rebutjar la campanya que Hazte Oír està fent arribar als centres educatius.  

4. En cas que qualsevol d’aquests vehicles tingués previst passar pel nostre 
municipi, se li denegaria qualsevol permís per a fer difusió de la seva campanya 
d’odi. 

5. Reafirmar el compromís d’aquest Ajuntament amb l’article 12.6 de l’articulat de 
la Llei 11/2014 del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia.. 

6. Demanar informació als equips directius i les AMPA del centres educatius del 
municipi per saber si han rebut la campanya d’Hazte Oír. 

7. Coordinar una reunió amb els centres educatius del municipi per tractar la 
campanya d’Hazte Oír, recordant la vulneració d’aquesta a la Llei 11/2014 contra 
la LGBTIfòbia, i recollir les necessitats dels centres educatius respecte la 
formació de professorat per a l’educació en l’equitat i l’educació sexoafectiva per 
lluitar contra les violències masclistes i contra la LGBTIfòbia.  

8. Fer difusió pels canals propis de l’Ajuntament d’aquest acord i, específicament, 
del rebuig d’aquest Ajuntament a les campanyes d’Hazte Oír destinades als 
centres educatius i a la infància.  

9. Donar suport a la Generalitat de Catalunya i la Direcció General d'Igualtat de la 
Generalitat que ha obert un expedient per la campanya d'Hazte Oír i ha enviat el 
cas al fiscal de delictes d'odi. 

10. Demanar a la Generalitat de Catalunya que apliqui totes les mesures possibles i 
necessàries per evitar que aquestes campanyes d’odi contra la LGBTIfòbia 
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arribin a Catalunya i als seus centres educatius tant de titularitat pública com 
privada.  

11. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a l’Observatori Contra l’Homofòbia i a la plataforma Hazte Oír. 

 

Premià de Dalt, Països Catalans, 3 de març de 2017 
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 


