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LA PLAÇA SANT JAUME ACULL LA CONCENTRACIÓ CONVOCADA PER LA XARXA 21’OCTUBRE

Més de 300 homes surten el carrer el 21-0 a
Barcelona per dir prou a les violències masclistes
 La Xarxa 21-0, que compta amb 33 entitats adherides, ja ha anunciat que l’any que
ve reeditarà la convocatòria del 21 d’octubre, considerat el dia mundial dels homes
contra les violències masclistes

La Plaça sant Jaume de Barcelona va acollir aquest divendres la concentració
d’homes contra les violències masclistes convocada per la Xarxa 21 d’Octubre i
que va comptar amb la participació d’unes 300 persones sota l’eslògan “Homes
contra les violències masclistes: volem cuidar la vida”.
Durant l’acte es va llegir el manifest, que demanava als homes un canvi radical
d’actitud: “rebutjar la violència no és un simple no, també és una mirada interior
per detectar per què acceptem com a inevitables certes conductes d’opressió i
sotmetiment en les nostres relacions amb les dones”. Tot l’acte va ser un clam a
construir una alternativa a l’ordre mundial que ens governa i a acabar amb la
pèrdua de valors dels homes com a éssers humans que es desentenen de les
cures.
A més de les diferents intervencions, es va fer una espectacular actuació de la
companyia la Fura dels Baus, que va estrenar un muntatge de gran format amb
2o actors i actrius penjats d’una gran estructura i enxarxats entre ells com a
metàfora de la interdependència entre les persones. L’acte també va comptar amb
una ballada de gegants per part de la colla gegantera de Cubelles.
La voluntat dels organitzadors és que els homes continuïn manifestant-se en
diverses ocasions al llarg de l’any i que el proper 21 d’octubre, considerat el dia
mundial dels Homes contra les violències masclistes, sigui una riuada d’homes al
carrer amb l’objectiu final que els homes es mullin contra les violències sinó també
que apostin desacomplexadament per la cura de la vida. Cal que d’aquest
moviment en surti un home nou i això implica, també, un canvi significatiu de

l’economia i la política per posar l'accent a la vida al centre en lloc dels beneficis
econòmics.

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.

El manifest íntegre de la “Crida del 21 d’octubre” d’aquest 2022 a Barcelona,
juntament amb imatges i vídeos de l’acte, així com el llistat de les entitats
adherides a la Xarxa es pot trobar a la web www.21doctubre.cat.
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Impulsors:
Juanjo Compairé, professor jubilat i activista.
Josep Maria Lozano, psicoterapeuta amb perspectiva de gènere.
Xavier Padrissa, docent i activista.
Més informació i entrevistes:
premsahomesigualitaris@gmail.com
Josep Ma. Lozano: 626076373
www.21doctubre.cat

