
Carta per a les entitats i/o persones convidades a la constitució del  

COL·LECTIU 21 D’OCTUBRE D’HOMES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

prevista pel divendres 10 de juny de 2022 a l’Espai Plural de Barcelona. 

 

Hola, companys! 

 

Us escrivim des de l’associació Homes Igualitaris per fer-vos una proposta.  

Fa uns anys que cada 21 d’octubre convoquem una concentració d’homes contra les violències 
masclistes. Aquell dia solem fer un petit acte a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d’un 
manifest, una petita performance visual representant un cercle d’homes o alguna acció similar, de 
vegades amb el suport de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere que convoca a 
concentrar-se cada tercer dilluns de mes al mateix lloc. 

Per què es fa el 21 d’octubre? Perquè va ser el 21 d’octubre de 2006 que a Sevilla, per primer cop a tot 
l’estat, es va fer una manifestació d’homes contra les violències masclistes. 

 

Enguany, però, volem que aquesta iniciativa no sigui tan sols nostra: creiem que seria positiu que les 
entitats i persones que ens sentim compromeses amb aquest objectiu ens apleguem en un Col·lectiu 
21 d’octubre d’homes contra les violències masclistes amb la voluntat de potenciar, de manera 
conjunta i sense protagonismes per a ningú, la convocatòria d’una gran concentració el 21 d’octubre. 
Us adjuntem el text de “La Crida del 21O” que pot servir de base explicativa d’aquesta acció.  

 

Tenim la voluntat que aquest col·lectiu aculli el major nombre d’entitats i persones, ja siguin entitats 
d’homes, ja siguin entitats mixtes. Per això us volem convidar a una trobada per constituir-la. Trobada 
a la qual esperem que pugueu assistir amb algun representant vostre el proper... 

 
Per aquelles i aquells que no hi pugueu ser-hi presencialment, mirarem de fer que la trobada sigui 
híbrida, de tal manera que també pugueu participar-hi virtualment.  

Us demanarem que respongueu aquest missatge i també que us hi inscriviu en aquest enllaç per tal de 
tenir constància de les persones i col·lectius participants: https://ja.cat/J7CYg  

Mirarem de contactar-vos aquests dies per aclarir dubtes o possibles qüestions que tingueu, i animar-
vos a adherir-vos-hi. Creiem que pot ser una bona idea crear un dia de referència en què els homes alcin 
la veu i es visualitzi un compromís per al canvi. 

 

Salutacions, i rebeu una abraçada. 

Juanjo Compairé, Josep Maria Lozano i Xavi Padrissa 
d’Homes Igualitaris (www.homesigualitaris.cat) 

Divendres 10 de juny de 2022 
18 hores 

Espai Plural de Barcelona 
(Avinguda de l’Argentera, 22) 



LA CRIDA del 21-O 

HOMES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES: VOLEM CUIDAR LA VIDA 
 

Cada vegada que els homes callem davant les violències masclistes en som còmplices.  

El compromís clar per erradicar les violències masclistes és responsabilitat de tots i totes, i 
especialment dels homes que juguem un paper important en la reproducció d’aquestes 
violències, ja siguin físiques, verbals o psicològiques. Reflexionar sobre la normalització de 
determinades violències i formes de discriminació contra les dones pel simple fet de ser-ho és 
una qüestió que ens ha d’interpel·lar: 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. 

Alhora, allò que no és visible no existeix. És més: només allò visible es pot convertir en un 
referent per a molts altres. 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. 

Per això volem convidar els homes a sumar-se a la concentració anual del 21 d’octubre per 
visibilitzar el compromís contra les violències masclistes i a favor de la cura de la vida. 

Volem rebutjar de manera clara totes aquestes violències que afecten molts col·lectius, però 
especialment la violència que s’exerceix contra les dones. Volem desmuntar els valors i les 
conductes patriarcals per assumir valors diferents que construeixin una alternativa a aquests 
models masclistes, una alternativa que passi per l’empatia, les cures, les relacions horitzontals, 
la comunicació no violenta, el diàleg, la confiança i el respecte. Desmuntar l’estructura de 
violència del nostre interior ens porta a considerar que unes simples reformes no són suficients, 
perquè les reformes que els homes hem fet al llarg de la història han deixat intactes les 
estructures de violència. Per això hem de trencar el silenci davant les violències masclistes i, 
alhora, ens hem de comprometre amb la cura de la vida. 

El NO a la violència masclista no és només el crit d’una concentració d'homes, sinó també un 
compromís de canvi personal. Ens volem apropar a aquelles  dones feministes que busquen una 
alternativa social a aquest ordre mundial que ha convertit la història de la humanitat en una 
infinitat de maltractes, abusos, guerres, matances, èxodes massius, pobresa creixent, racismes, 
xenofòbies, homofòbies... 

Per tot això, el 21 d’octubre vol ser un crit i també un compromís.  

Us animem a adherir-vos al Col·lectiu 21 d’octubre d’homes contra les violències masclistes i a 
participar a la concentració amb el lema Volem cuidar la vida que farem divendres 21 d’octubre 
de 2022 a la plaça Sant Jaume de Barcelona.  

 

Hem de ser molts per interpel·lar-nos a tots! 

 


