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AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

 
- Atès que el proper divendres 3 de març està previst que arribi a Barcelona 

l’autobús de l’associació Hazte Oir, que promou una campanya que sota el 
lema “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te enganyen” 
promou un missatge homòfob i transfòbic, que atempta contra la dignitat de 
les persones i especialment dels menors trans. 

 

- Atès que l’autobús de la campanya té previst circular el dia 3 per Barcelona i 
el dia 4 per altres municipis del seu entorn com l’Hospitalet i Sant Cugat del 
Vallès. 

 

- Atès el compromís de l’Ajuntament en fer de Barcelona una ciutat lliure 
d’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia. 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 
El Consell Plenari del Districte de Sant Andreu acorda: 
 

1. Que l’Ajuntament de Barcelona emprengui les accions necessàries per 
denunciar i aturar la campanya que l’associació Hazte Oir preveu realitzar 
el proper dia 3 de març a Barcelona sota el lema “Los niños tienen pene. 
Las niñas tienen vulva. Que no te enganyen” degut al seu missatge 
homòfob i transfòbic. 

 

2. Instar a la Generalitat a donar compliment a la Llei 11/2014, comunicant 
aquesta campanya a la Fiscalia de Delictes d’Odi amb l’agreujant de 
menors d’edat per si constitueix causa de delicte i a obrir un expedient, a 
banda de recollir denúncies de persones o col·lectius afectats. 
 

3. Sol·licitar al Ministeri Fiscal que actuï en cas que aquesta campanya 
vulneri la legalitat vigent i al Govern espanyol a iniciar el procediment de 
revocació de la declaració d’utilitat pública a l’entitat Hazte Oir, ja que 
aquesta associació no compleix les finalitats que marca la llei per ser 
considerada com a tal. 
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4. Instar a la Generalitat a impedir la distribució a espais escolars del “Libro 
prohibido” amb un fort contingut homòfob. 
 

5. Treballar conjuntament amb les entitats LGTBI per la deconstrucció social 
del binarisme de gènere i la seva despatologització. 

 
6. Declarar l’associació Hazte Oir i la seva campanya com a “non grata” a 

Barcelona, tal i com reclamen les associacions LGTBI de la ciutat. 
 
7. Fer arribar aquesta Declaració al Govern de la Generalitat, al Síndic de 

Greuges, al Govern espanyol i a les associacions LGTBI de la ciutat. 
 

8. Així mateix, reclamar al Govern de l’Estat espanyol que es retiri la 
condició “d’entitat d’utilitat pública” concedida pel ministeri d’Interior 
durant l’etapa del Ministre Jorge Fernàndez Diaz, i que es manté vigent 
avui dia. 

 
 
 

 
 

Barcelona, 28  de febrer 2017 
  
 
 
 
 
                                                                                                       
Conseller/a Portaveu de BComú                  Conseller/a Portaveu GM Demòcrata 
                                                                                                             
 
 
 
 
Conseller/a Portaveu Cs                                                    Conseller/a Portaveu ERC 
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