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NOTA DE PREMSA 

07/06/2022 

 

 

ES CONSTITUEIX EL COL·LECTIU 21 D’OCTUBRE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, FORMAT PER HOMES 

Neix un col·lectiu d’homes contra les 

violències masclistes i a favor de les cures. 

Aquest divendres 10 de juny es constitueix el Col·lectiu a l’Espai Plural de Barcelona i 

criden a tothom qui vulgui a participar-hi, en especial als homes. 

Neixen 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. 

 

Un grup d’homes ha decidit fer un pas endavant i crear el Col·lectiu 21 d’octubre 

per lluitar contra les violències masclistes. Amb l’eslògan “Volem cuidar la vida” els 

impulsors del nou col·lectiu volen visibilitzar i interpel·lar la població masculina 

perquè trenquin el silenci i passin a l’acció per aturar les violències contra les dones.  

La idea de constituir el col·lectiu neix de l’associació Homes Igualitaris (AHIGE 

Catalunya), que des de fa uns quants anys ja convocava concentracions d’homes 

contra les violències masclistes cada 21 d’octubre a la Plaça de Sant Jaume de 

Barcelona, una data que ha esdevingut emblemàtica per a la mobilització dels homes 

a l’Estat espanyol. 

El nou Col·lectiu 21 d’octubre vol agrupar, de manera conjunta i sense 

protagonismes, totes les entitats d’homes i també mixtes, i també homes a títol 

individual, que se sentin compromesos en la lluita contra les violències masclistes. 

L’objectiu és sumar el màxim nombre de persones i associacions possibles a la lluita 

per erradicar les violències masclistes, que és responsabilitat de tots i totes i, molt 

especialment, dels homes, i també per visualitzar-ho de forma massiva en l’acte del 

proper 21 d’octubre. 

En la seva crida que es pot trobar a la web d’Homes Igualitaris, afirmen: “cada 

vegada que els homes callem davant les violències masclistes en som 

còmplices” i criden els companys homes a “reflexionar sobre la normalització de 

determinades violències i formes de discriminació contra les dones”. 

“Imposar-se, controlar, posseir, forçar i dominar el nostre entorn i els altres, 

sobretot les dones, no ens permet construir una societat justa i equitativa per 

a tothom”, recull el document. 

Aquest nou col·lectiu formarà part de la Plataforma Unitària contra les violències 

de gènere, entitat mixta que ja fa anys que aplega entitats de tota mena, i també 

s’inscriu dins l’Agenda Feminista sobre Homes i Masculinitats. 
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En nom d’Homes Igualitaris, Juanjo Compairé, Xavi Padrissa i Josep Maria Lozano 

seran els encarregats d’impulsar el Col·lectiu 21 d’octubre a la trobada del dia 10 

de juny. Els impulsors afirmen: “hi ha molts homes que ens sentim aclaparats per les 

violències masclistes i volem fer sentir la nostra veu per treballar per una 

societat lliure de violències i amb models relacionals més respectuosos, 

empàtics, saludables i equitatius.” A més, també posen l’èmfasi en el rol que han 

de tenir els homes en les cures, i és per això que el seu eslògan és “Volem cuidar 

la vida”, ja que consideren urgent que els homes canviïn els seus “valors i 

conductes patriarcals per altres valors com l’empatia, les cures, el diàleg, la 

confiança i el respecte”. En aquest sentit, el seu No a la violència masclista és 

també un compromís de canvi personal. 

 

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 d’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. 

El nou Col·lectiu 21 d’octubre 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. De moment, la trobada del dia 10 de juny ha de servir per preparar 

la concentració per al divendres 21 d’octubre de 2022 a la plaça Sant Jaume de 

Barcelona, que esperem que enguany tingui més impacte i serveixi per sacsejar les 

consciències de molts homes: vol ser un crit contra les violències masclistes i un 

compromís per tenir cura de la vida. 

 

10 de juny, constitució del Col·lectiu i trobada informativa 

Aquest proper divendres dia 10 de juny s’organitza una trobada per constituir el 

col·lectiu, sumar totes les persones i entitats interessades, explicar el projecte i 

començar la campanya de cara al 21 d’octubre proper. 

La trobada serà a les 18h de la tarda a l’Espai Plural de Barcelona (Av. Marquès de 

l’Argentera, 22), és oberta a tothom i demanen inscripció prèvia en aquest enllaç. 

També s’emetrà la reunió en directe format virtual. 

 

............................................. 
Més informació i entrevistes: 

premsahomesigualitaris@gmail.com 

Josep Ma. Lozano: 626076373 

https://masculinitats.decidim.barcelona/assemblies/CentrePlural/f/2421/meetings/2555
mailto:premsahomesigualitaris@gmail.com
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