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LA CONCENTRACIÓ ES FARÀ A LA PLAÇA SANT JAUME I COMPTARÀ AMB UNA ACTUACIÓ DE LA FURA DELS
BAUS

La Xarxa d’homes contra les violències masclistes
prepara una gran mobilització pel 21 d’octubre
 La Xarxa 21-0 es va constituir al juny per trencar el silenci dels homes davant les
violències masclistes i, alhora, comprometre’s amb la cura de la vida, que també
ha de ser cosa d’homes

Aquests dies s’ultimen els preparatius de la mobilització del dia 21 d’octubre, una
concentració organitzada per la Xarxa 21-O d’Homes contra les violències
masclistes per fer visible que la lluita per erradicar les violències masclistes és
responsabilitat de tothom i molt especialment dels homes.
L’acte tindrà lloc a la Plaça Sant Jaume
de Barcelona el divendres dia 21 a les
19 h. L’organització convida als homes
d’arreu del país a assistir-hi lluint un llaç
blanc. Amb l’eslògan “Homes contra
les violències masclistes: volem
cuidar la vida”, els impulsors esperen
congregar totes aquelles persones que
fins ara no havien tingut l’oportunitat de
mobilitzar-se a favor dels drets de les
dones o no havien trobat un espai idoni
per a fer-ho. L’acte és mixt i obert a
tothom i l’objectiu final és interpel·lar la
població masculina perquè trenqui el
silenci i passi a l’acció, tant per aturar
les violències contra les dones com per
comprometre’s en les cures cap a les
persones.

Durant la concentració es farà la lectura del Manifest, hi haurà parlaments i una
actuació de la Fura dels Baus, que presentarà un muntatge amb 36 actors que,
enxarxats, ajudaran a reflexionar sobre els lemes de la concentració. També hi
haurà els Geganters de Cubelles i grallers.
L’entitat convocant és la Xarxa 21 d’octubre, que fins ara agrupa 27 entitats com
la Plataforma Unitària contra les violències de gènere, Homes Igualitaris,
l’Observatori contra l’Homofòbia, MenEngage Iberia o l’Associació de Famílies
contra la intolerància per gènere, entre moltes d’altres. Diversos homes a títol
individual també s’hi han sumat i han fet una crida a través de vídeos a participar
a la mobilització del dia 21 d’octubre, com ara el doctor Bonaventura Clotet, el
cantautor Lluís Llach, els músics Lluís i Joan Fortuny de la companyia Elèctrica
Dharma, l’actor Marc Clotet, el director de la Fura dels Baus Carlus Padrissa, i
els músics Marc Parrot o Joan Reig d’Els Pets, entre d’altres.
En la “Crida del 21 d’octubre”, que es pot llegir a la web www.21doctubre.cat,
els convocants afirmen: “cada vegada que els homes callem davant les
violències masclistes, en som còmplices”. Convoquen els companys homes
a “reflexionar sobre la normalització de determinades violències i formes
de discriminació contra les dones” i a treballar per “construir una societat
justa i equitativa per a tothom”. A més, conviden els homes a construir “una
alternativa als models masclistes que passi per l’empatia, les cures, les
relacions horitzontals, la comunicació no violenta, el diàleg, la confiança i
el respecte”.

21 d’octubre, una data emblemàtica
El 21 d’octubre de 2006 es va celebrar a Sevilla la primera manifestació d’homes
contra les violències masclistes, responent a la crida que l’escriptor José
Saramago havia fet perquè els homes es mobilitzessin contra “un problema dels

homes que pateixen les dones”. Des d’aleshores, en diversos llocs de l’Estat
espanyol s’han organitzat concentracions d’homes cada 21 d’octubre.
La Xarxa 21 d’Octubre, constituïda a Barcelona el passat mes de juny, recollint
la feina prèvia de diverses organitzacions i col·lectius, defensa que és positiu i
necessari que els homes tinguin un dia de referència per alçar la seva veu i
visualitzar el seu compromís amb la lluita feminista. Els convocants esperen que
la concentració del divendres 21 d’octubre de 2022 a la plaça Sant Jaume de
Barcelona serveixi per sacsejar les consciències de molts homes i sigui un crit
contra les violències masclistes i un compromís per tenir cura de la vida.
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