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CONSTITUÏDA LA XARXA 21 D’OCTUBRE D’HOMES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Homes feministes funden la xarxa d’entitats
21 d’octubre contra les violències masclistes
i a favor de les cures
Mes de vint persones i una desena d’entitats es van reunir el 10 de juny a l’Espai
Plural de Barcelona per constituir la xarxa
Criden altres entitats a sumar-s’hi per aconseguir una concentració multitudinària
el 21 d’octubre d’enguany a la plaça St. Jaume de Barcelona

Convocades per l’associació Homes Igualitaris, un grup d’entitats i persones es
van reunir el passat 10 de juny a l’espai Plural de Barcelona. Entre aquestes
entitats hi havia representants del grup Nous homes de Sabadell, de l’Associació
de mares i pares de Gais i Lesbianes (AMPGIL), del grup d’homes feministes de
CCOO, de l’entitat Conexus, de la Plataforma Unitària contra les violències de
gènere, de MenEngage Iberia, de Sida Studi i també representants de
l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, entre altres homes i
dones que hi assistien a nivell particular.

Reunió de constitució de la Xarxa 21 d’octubre del passat divendres 11 de juny

n nom d’Homes Igualitaris, Juanjo Compairé, Xavi Padrissa i Josep Maria Lozano
van conduir la reunió i, entre d’altres coses, van explicar el motiu de la data: el
21 d’octubre de 2006 es va fer a Sevilla la primera manifestació d’homes contra
la violència contra les dones. Des d’aleshores aquesta data queda establerta a
l’agenda dels homes per la igualtat a nivell internacional.

Imatge de la manifestació a Sevilla el 21 d’octubre
del 2021

Informació a la premsa sevillana de la primera
manifestació el 21 d’octubre del 2006

Aquesta acció es va escampar a diverses ciutats de l’estat i, a Catalunya, Homes
Igualitaris ha anat promovent petites
concentracions a Barcelona i a altres
ciutats en els darrers anys. En
aquestes concentracions s’ha emprat
el llaç blanc, símbol que neix a Toronto
de la mà de l’estudiós de gènere
Michael Kaufman, s’han fet rodes
d’homes (rotllanes d’homes donant-se
la mà) i diverses accions simbòliques
al costat de la lectura d’un manifest i de
lemes per a l’ocasió.

Roda d’homes a Sant Boi, 21 d’octubre del 2015

A la trobada del passat divendres també es va parlar de l’enfocament de la
iniciativa que queda reflectit en el text de La Crida del 21 d’octubre: aquest dia
vol ser un crit contra les violències masclistes però també un compromís per al
canvi personal i estructural. Es va remarcar que aquesta mobilització no vol
treure el protagonisme de les dones sinó que es fa per responsabilitat en línia
amb les paraules de José Saramago: “el masclisme és un problema dels homes
que pateixen les dones”. Igualment es va posar l’èmfasi en la consideració que
la incorporació dels homes a la cura de la vida ens permetrà desenvolupar els
valors per desmuntar les violències masclistes.

A la reunió es van acordar els primers passos de la Xarxa de cara a organitzar
la concentració del 21 d’octubre de 2022. Entre altres, la creació d’una pàgina
web que expliqui la concentració i que permeti adhesions a la Xarxa 21 d’octubre
i l’establiment de la metodologia de treball de la xarxa. També es van compartir
algunes idees per donar més repercussió a la concentració (com ara la
convocatòria d’actes preparatoris o paral·lels al 21 d’octubre, la implicació
d’homes amb perfil públic per ajudar a la seva difusió, l’acceptació de l’oferiment
del grup teatral La Fura dels Baus per a participar en la concentració, la
participació de grups de cultura popular, etc).
La web www.21doctubre.cat recull tota la informació del projecte i la seva
evolució.
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