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Introducció

L’activitat de la nostra associació s’ha vist alterada, sens dubte, per la 
pandèmia i les condicions conseqüents, marcades pel confinament, les 
restriccions a la mobilitat i les dificultats d’accés al nostre local.
Tanmateix, ens hem adaptat a les condicions i hem traslladat moltes 
de les nostres activitats a l’espai virtual.

GRUP D’HOMES

La facilitació dels grups de reflexió d’homes la porta 
el nostre company José María Lozano, que ha con-
solidat el grup d’”Homes desenfocats”, que es troba 
regularment, primer presencialment i més tard de 
forma virtual. En José María és la persona encarre-
gada de rebre les demandes d’homes que hi volen 
participar i de coordinar el funcionament dels grups.

Hem estat presents i hi hem donat suport a la cons-
titució del grup d’homes dins de Comissions Obre-
res. La reunió inaugural va tenir lloc el 22 de set-
embre, amb la presència del nostre company José 
María Lozano.

En canvi, el grup “Ágora”, amb reclusos i el grup “Ho-
mes en camí” ha desaparegut, potser també a con-
seqüència de la dificultat de mantenir aquests grups 
en un espai no presencial.

Ateses les circumstàncies, tampoc no hem pogut 
continuar amb les “Trobades catalanes de grups 
d’homes”, com l’exitosa del desembre del 2019.

Teníem previst un “espai de cures”, en forma d’una 
jornada de convivència i conversa, que el confina-
ment i la pandèmia va fer impossible. 
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Contactes a nivell internacional
Enguany Homes Igualitaris ha entrat a formar part de la xarxa de Me-
nEngage Ibèria i també de MenEngage Europe. El nostre company 
Paco Abril ha estat escollit representant d’Homes Igualitaris en aquestes 
xarxes, juntament amb en Ciro Matas, representant d’AHIGE i que ha 
residit entre nosaltres gran part d’aquest any. El nostre company Lluc 
Pagès també participarà, juntament amb en Paco Abril, en les reunions 
de MenEngage Ibèria. El nostre company Heinrich Geldschläger tam-
bé en forma part, però parla sempre com a representant de l’associació 
germana “Conexus”.

Intervenció a presons
A començament de l’any hem fet la difusió de les activitats del projecte 
d’intervenció a presons de l’any 2019, que ha rebut una avaluació molt 
positiva per part de l’administració penitenciària. Hem publicat un arti-
cle valoratiu a la revista d’AHIGE, “Hombres igualitarios” i n’hem fet difu-
sió a les xarxes socials i al nostre blog.

Enguany hem rebut per part del Departament de Justícia (Secretaria 
de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima) un encàrrec més 
reduït, acotat als joves interns. Es tracta d’activitats de prevenció de vio-
lència masclista amb els reclusos barons. Hi participen com a talleristes 
en Paco Abril i l’Alejandro Sicilia. Han estat 8 sessions d’una hora i mitja 
a tres centres: Joves, Puig de les Basses i Mas d’Enric, a més de dues 
sessions de coordinació amb l’equip tècnic professional dels centres im-
plicats. En total, el projecte ha arribat a 38 nois (dels 52 que en principi 
podrien accedir-hi), en 8 grups d’entre 6 a 8 joves a cada grup.

Del projecte hem fet una avaluació (annex 2). 

Paral·lelament l’Alejandro Sicilia i en Paco Abril estan tirant endavant 
una recerca de caire qualitatiu amb els reclusos, amb l’objectiu de mi-
llorar les relacions dintre de les presons. Aquesta recerca està en marxa, 
alentida per la pandèmia.

Curs de formació de joves RESET 4
L’equip format per Alejandro Sicilia, Ion Pagola i Salvador Salar ha pre-
sentat a començament d’any l’avaluació del curs RESET 2019 i ha progra-
mat el nou curs de formació, que ha estat virtual, amb un total de 3 ses-
sions (els dies 12, 13 i una cloenda el 31 de desembre) i 10 hores de durada 
total. Es tracta d’un curs de formació inicial en temes de masculinitats 
i gènere, adreçat a gent jove, alguns dels quals volem que esdevinguin 
futurs formadors. Hi han assistit 11 joves.

Projecte amb joves migrats
Es tracta de 5 tallers en un total de 17 municipis de Catalunya i és un 
programa encarregat per la Secretaria de Migracions de la Generalitat 
de Catalunya. L’objectiu és fonamentalment la prevenció de les actituds 
masclistes i afavorir el sorgiment de masculinitats harmòniques i no 
violentes, així com actituds de cura i autocura. Hi participen els nostres 
companys Alejandro Sicilia, Salvador Salar, Aharon Fernández, Ion Pago-
la, Paco Abril i Lluc Pagès, que és qui va realitzar la formació inicial de la 
resta de talleristes. Cada grup està compost per una mitjana d’entre 6 i 
8 joves. En total, doncs, el projecte ha arribat a 157 nois migrats. D’aquest 
projecte també hem fet una avaluació (annex 1). 
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Seminaris virtuals i xerrades en línia
Degut a les circumstàncies, les nostres habituals tertúlies, anomenades 
“cafè d’homes” les hem traslladat a l’espai virtual, fent servir la platafor-
ma “zoom”. Un cop realitzades, aquestes xerrades han quedat penjades 
en el nostre canal de youtube “Homes igualitaris TV”.

· 25 d’abril, 11h.: “Papás confinados. Experiencias de criança 
durante la crisis del coronavirus”, moderat per Ciro Matas, amb 
Joaquim Montaner, de papàs blogueros (Sevilla) i els companys 
Bernat Escudero, Aharon Fernçandez i Roger Gras.
· 15 de maig, 19h.: “Hablemos de LGTBIfòbia”, moderat per José 
Merentes, amb Salvador Salar i Ion Pagola, en commemoració del 
dia internacional contra la LGTBIfòbia.
· 27 de maig: “Hombres y violència machista durante el 
confinamiento”, moderat per Ciro Matas, amb Maribel Guillamon 
(Noestasola), el company Heinrich Geldshläger (Asociación Conexus) 
i Mauro Vargas (Gendes).
· 16 de desembre: “Hombres: del desconcierto al compromiso. Un 
conversatorio con Coral Herrera”, presentat pel nostre company 
Lluc Pagès. Destaquem el fort impacte d’aquest conversatori, que 
vam fer a través del nostre Facebook i que després s’ha pujat al 
nostre canal de YouTube, amb més de 18.500 visualitzacions en 
aquests moments.

A més hem participat en dos seminaris virtuals organitzats des d’AHIGE, 
que s’han fet fent utilitzant la nostra plataforma zoom:

· 17 d’abril, 18h: seminari “AHIGE, 20 años y más”, obrint el vintè 
aniversari d’AHIGE, amb la participació -entre molts altres companys 
de la resta d’Espanya-, del company Juanjo Compairé. Presentat per 
Pedro Unamunzaga.
· 22 de maig: Seminari “Grupos de Hombres, una herramienta de 
transformación”, organitzat des d’AHIGE, a base de testimonis de 
Rafa Soto, Franches Belenguer i els nostres companys Guillermo 
Gorostiza i Paco Abril.

Igualment, Homes Igualitaris ha prestat suport econòmic al programa 
de l’ajuntament de Cartagena: #Conecta2enigualdad#, coordinat pel 
company d’AHIGE Múrcia Santiago Fernández. Dintre del projecte, a 
més, hi hem participat en alguns dels “Diálogos divergentes”, inclosos 
dins del projecte i establerts de forma virtual:

· 16 de juny: “Políticas de igualdad dirigides a hombres”, amb el 
nostre company Juanjo Compairé.
· 25 de juny: “Violencia de genero e intervención con Hombres”, 
amb el nostre company Heinrich Geldschläger.
· 1 de juliol: “Paternidades activas y còmplices”, amb el nostre 
company Aharon Fernández.

Cal destacar-ne l’impacte, valorat en forma de visualitzacions d’aquests 
vídeos, que van des de les 1800 a les 2600.
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D’altra banda, el 13 de novembre i dins del XVIè Fòrum contra les vio-
lències de gènere, Homes Igualitaris va participar en el col·loqui virtual 
“Masculinitats, migracions i prevenció de les violències”, moderat pel 
nostre company Heinrich Geldschläger, amb el nostre company Paco 
Abril i Jasmin Finocchiaro, de Conexus. Paco Abril presentà el nostre pro-
jecte de treball amb joves migrats.

Altres col·loquis i tertúlies on hem participat:

· 16 de maig: El nostre company Alejandro Sicilia conversa amb Fran 
Jódar (psicòleg de la fiscalia de menors i bloguer) sobre masculinitats 
i violència i sobre el treball que des d’AHIGE i des d’Homes Igualitaris 
estem duent a terme amb els reclusos de les presons catalanes. 
També sobre el programa “Culture of care” de prevenció i treball 
vers les violències sexuals vers menors. “Masculinidades, violencia, 
conducta delictiva y cuidados”, per YouTube.
· 29 d’octubre: “Nens i noves masculinitats”, debat convocat per 
“Escoles coeducatives”, on el nostre company Aharon Fernández 
participà juntament amb altres periodistes i educadors.
· 30 d’octubre: “Encuentros por la igualdad”, on el nostre company 
Paco Abril participà juntament amb el nostre amic Justo Fernández 
i diversos companys d’Amèrica Llatina (Darío Ibarra i Larry Madrigal).

Accions de sensibilització
Durant el 2020, hem rebut 18 sol·licituds d’informació per a realitzar dife-
rents accions de sensibilització per a la ciutadania, tant per adolescents 
com per adults (xerrades, tallers, grups d’homes), i/o formació per a equips 
professionals. Hem donat resposta a la totalitat de les sol·licituds.

D’aquestes 18 sol·licituds:

· 7 accions s’han concretat (38,9%, percentatge similar al 2019
que va ser de 39,5%),
· 3 accions han quedat pendents per al 2021,
· 1 demanda s’ha ajornat,
· 5 no s’han realitzat per diferents motius aliens a l’associació,
· En 2 accions no s’han posat en contacte de nou amb nosaltres 
després de la nostra resposta, tot i el nostre seguiment.

Amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet hem realitzat 10 ta-
llers de sensibilització a 5 centres d’educació secundària, dins del Pro-
grama d’Activitats Educatives Complementaries al Currículum Escolar 
(PAECC). A més, es van haver d’anular altres 5 per la crisi sanitària.

Altres accions de sensibilització

· 16 de gener, el nostre company Aharon Fernández ha fet una 
xerrada virtual a l’Ajuntament d’Artés, sota el títol de: “Què puc fer 
per combatre el masclisme?”.
· 22 a 25 de gener: el nostre company Paco Abril participà en unes 
Jornades a l’illa de La Palma (Canàries), arran del programa “Culture 
of care” de l’any 2019, de formació d’educadors per tractar l’abús 
sexual a menors.
· 25 de gener: el nostre company Juanjo Compairé participà en l’acte 
del Teixit de dones de Mataró contra les violències masclistes, en una 
concentració davant de l’ajuntament de la vila. Amb el títol d’”Un 
violador en el teu camí”.
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· 13 de febrer: cinefòrum: assistència i participació en l’estrena de 
“Serás hombre”, d’Isabel de Ocampo, al cinema Maldà de Barcelona, 
amb Pol Gallofré com a presentador.
· 29 de febrer: Teatrefòrum amb motiu de la representació a Mataró 
de l’obra “Jauría”, de Jordi Casanovas. El nostre company Juanjo 
Compairé va mantenir una conversa amb els actors i l’actriu de 
l’obra, amb la participació del nombrós públic assistent.
· 4 de març: el nostre company Bernat Escudero participà en un acte 
al Col·legi d’advocats de Barcelona amb motiu del dia internacional 
de les dones amb el títol: “Quin camí ens queda per recórrer”.
· 7 de març: xerrada presencial de Juanjo Compairé a Bellmunt, sota 
el títol d’”Homes davant del 8M”, amb la voluntat de crear un grup 
d’homes a la localitat. Hi assistiren 21 persones, 11 homes i 10 dones.
· El nostre company Paco Abril, com a professor, participa en 
el grup que elabora i posa en marxa el pla d’igualtat de la 
Universitat de Girona.
· El nostre company Carles Llorens ha rebut els encàrrecs de 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Comunitat 
Valenciana (del Servei de Formació del Professorat de la Comunitat 
Valenciana i de la Direcció General d’Inclusió Educativa) per fer unes 
activitats virtuals de formació: “Educació sexual integral I i II” (dies 
29 de setembre i 1 d’octubre). Igualment, un curs de formació sobre 
“Problemas derivados del consumo de pornografia en edades 
tempranas”, entre els dies 20 al 27 d’octubre.

· 1 d’octubre: Paco Abril també participà a les Jornades sobre 
conciliació corresponsable a les empreses.
· L’Aharon Fernández coordina els “Tallers per a la igualtat” que 
realitzem conjuntament amb AROA.
· La Roda d’homes contra les violències masclistes que cada any 
convoquem amb motiu del 21 d’octubre enguany s’ha avançat al 
19 d’octubre per coordinar-nos amb la concentració mensual que 
convoca la Plataforma unitària contra les violències de gènere. 
Enguany l’hem feta de forma mixta: presencial a la Plaça de Sant i 
virtual a través del nostre compte de Facebook.
· 2 de desembre: xerrada presencial de Paco Abril a l’ajuntament d’El 
Prat de Llobregat, amb el títol: “Micromasclismes a Sant Cosme”.

Document d’oferta d’activitats
Vèiem necessari tenir a l’abast un document on ens presentéssim a les 
institucions i entitats, els expliquem els nostres objectius i línies de tre-
ball i els oferíssim un ventall de possibilitats d’activitats. Els nostres com-
panys Alejandro Sicilia i Juanjo Compairé ha elaborat el document, que 
està penjat al nostre web, un cop maquetat pel nostre company Daniel.

Activitats de difusió i comunicació

· Publicacions: el nostre company Paco Abril participa en l’obra 
col·lectiva: “Sexualities, Gender and Violence: A View from the Iberian 
Peninsula”, de Nova Science, sota la coordinació de les nostres 
amigues Begonya Enguix i Cristina Pereira.
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· Paco Abril també ha publicat a l’Anuario CIDOB els articles: “Hacia 
una nueva masculinidad” i “Homes a contracorrent”.
· Amb els companys d’”Homes transitant” de Mallorca. Amb 
els companys Pere Fullana i Enric Urbano (“Homes transitant” 
de Mallorca) hem mantingut relacions molt estretes i una 
col·laboració contínua:

· Replicant a les nostres xarxes socials (especialment al nostre 
Facebook) els seus programes de ràdio setmanals a Ona 
Mediterrània, Titoieta Ràdio, Sa Pobla Ràdio i recentment Ràdio 
Pollença.
· Participant en el seu programa de ràdio dedicat a homenatjar a 
Julián Fernández de Quero.
· Participant en el programa de ràdio dedicat a les violències 
masclistes amb motiu del 21 d’octubre, dia internacional dels 
homes contra les violències masclistes. Intervenció del nostre 
company Juanjo Compairé.
· Participant en el col·loqui en línia (webinar) “Homes parlant 
entre homes”, sota l’aixopluc de l’ajuntament d’Eivissa, al voltant 
dels grups d’homes, el 10 de desembre, amb la presència dels 
nostres companys Juanjo Compairé i José María Lozano (Homes 
igualitaris), Pere Fullana (Homes transitant) i Daniel Boluda 
(Hombro con hombro, Eivissa).
· Replicant a les nostres xarxes socials (especialment al Facebook) 
els articles que Homes transitant publica al Diari de Balears. 
Especialment important va ser l’escrit “Jo també”, en què 
reflexionàvem en primera persona sobre les violències masclistes 
de cadascú de nosaltres.

· Amb la revista “A cel obert”. Aquesta revista acull una columna 
mensual d’Homes Igualitaris. Tenim un equip de companys escriptors 
que hi escriuen. Escrits que posteriorment són penjats al nostre blog. Al 
llarg del 2020, els escrits que hi hem publicat han estat els següents:

· Gener: “Homes i cures. Una revolució per la igualtat”, de José 
María Lozano.
· Febrer: “Res a veure?”, de Lluc Pagès.
· Març: “L’educació en el respecte”, de Lluís Avellaneda.
· Abril: “Valors i identitats globals”, de Ion Pagola.
· Maig: “Un home referent”, de Juanjo Compairé.
· Juny: “La genealogia”, de Carles Llorens.
· Juliol: “Coses d’homes”, de Lluc Pagès.
· Agost: “Valors, un objecte també de consum”, de Ion Pagola.
· Setembre: “Soc papa”, de Joan Ignasi Puig.
· Octubre: “Un home transitant en el món de les cures”, de José 
María Lozano.
· Novembre: “Covid-19, masculinitat i violència”, de Paco Abril
· Desembre: “El que he descobert a homes igualitaris”, de Joan 
Ignasi Puig.

· Programa de ràdio “Mediterrània” a Ràdio Arenys. Des del mes 
d’octubre, l’espai Mediterrània que dirigeix la periodista Rim García 
ens ofereix el darrer dimecres de mes per a un espai radiofònic 
d’una hora de durada (20-21h). Aquest espai és transmès pel 
Facebook live de l’emissora. Per donar contingut als programes, 
hem creat un equip de redacció format per Enrique Peiro, Enric 
Ernest Munt i Juanjo Compairé.
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Els tres primers programes han versat sobre:

· 28 d’octubre: presentació d’Homes Igualitaris.
· 25 de novembre: els homes front a la violència masclista. 
Convidada: Mar Joanpere, de la Universitat Rovira i Virgili, en nom 
de la Plataforma Unitària contra les violències de gènere.
· 30 de desembre: els grups d’homes. Convidats: en Pere Fullana i 
l’Enric Urbano, d’”Homes transitant”.

· A la revista d’AHIGE, “Hombres igualitarios”: durant aquest any des 
d’AHIGE hi hem publicat diversos articles des d’Homes Igualitaris:

· Núm 4: “Hombres italianos convocan una manifestación contra 
la violencia machista”, per Juanjo Compairé.
· Núm. 5: “Entrevista a Julián Fernández de Quero”, per Juanjo 
Compairé. “Recuerdo de Julián”, per Juanjo Compairé.
· Núm. 6: dos articles:

- “La perspectiva de genero en el Trabajo con Hombres 
privados de libertad”, per Alejandro Sicilia.
- “Conversación con Justo Fernández”, per Juanjo Compairé.

· Núm. 7: “Pedro Uribe, impulsor de ‘Ilusión viril’”, per Juanjo 
Compairé.

· Xarxes socials: El nostre equip de comunicació està format 
actualment per Ciro Matas (que és l’encarregat de mantenir actiu 
el nostre blog), Alejandro Sicilia (encarregat del Twitter i Instagram), 
Juanjo Compairé (encarregat del nostre Facebook), a més de l’Enric 
Ernest Munt i l’Enrique Peiro. Enguany hem consolidat la nostra 
presència a Facebook (ens acostem als 3500 seguidors), a més 
d’iniciar la presència a Instagram i dinamitzar el nostre Twitter.

El nostre canal de youtube “Homes Igualitaris TV” compta ja amb 
88 subscriptors. La mitjana de visualitzacions dels vídeos (a data 
30 de desembre 2020) oscil·la entre 208 (“Papás confinados”) y 330 
(“Hablemos de LGTBIfobia”), amb el cas excepcional de la conversa 
amb Coral Herrera, on passem de les 18.700 visualitzacions (la major 
part a través del Facebook, no de youtube).
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ANNEX 1.- AVALUACIÓ DEL SERVEI DE FORMACIÓ 
EN MASCULINITATS ADREÇAT A LA POBLACIÓ 
MASCULINA DE JOVES MIGRATS A DIVERSOS 
MUNICIPIS DE CATALUNYA.

Barcelona, 31 de desembre de 2020.

Grup CCBages (Manresa) 30/12/2020.

OBJECTIUS INICIALS

· Potenciar nous models de convivència i de 
comunicació entre els joves fomentant l’escolta i el 
diàleg. 
· Promoure l’equitat de gènere, així com l’eradicació 
de les violències masclistes, a partir d’un abordatge 
integral que qüestioni els models tradicionals 
de masculinitat en el context de les persones 
participants.  
· Visibilitzar el procés de construcció de la identitat 
de gènere i incidir en el (des)aprenentatge 
de models basats en la violència i apostar per 
noves expressions de la masculinitat basades en 
l’assertivitat i la no-violència. 
· Identificar i reconèixer les desigualtats de gènere 
de les nostres societats. 
· Promoure un model de relacions basades en 
l’autonomia (emocional, econòmica i de projecte de 
vida) i abandonar models relacionals basats en la 
submissió (amor romàntic). 
· Identificar i modificar les creences de superioritat 
que tenen els homes respecte a les dones, fills/es 
que sustenten els mandats de gènere masclistes. 
· Aprendre noves formes de relacionar-nos a través 
d’una nova ètica i de l’autogestió de les emocions. 
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RESULTAT I GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS

A curt termini, els objectius inicials s’han cobert a partir de les temàti-
ques abordades en les diferents sessions. S’han anat treballant els dis-
cursos i estereotips de gènere i aportant evidències per deconstruir el 
model hegemònic de masculinitat i la seva vinculació amb la desigual-
tat i la violència.

A cada sessió s’ha treballat a tres nivells: primer desmuntant els estereo-
tips i visions de gènere sobre el tema que s’estava treballant; en segon 
lloc, s’ha propiciat la reflexió personal a partir de dinàmiques i exercicis 
individuals i grupals que han ajudat a entendre les dinàmiques socials i 
personals de les desigualtats de gènere. Finalment, en tercer lloc, s’han 
aportat models alternatius, referents positius o estratègies que facilites-
sin el desenvolupament d’identitats sostenibles, igualitàries i allunyades 
de la violència.

A mitjà i llarg termini no podem comprovar el grau d’assoliment dels 
objectius, però per les avaluacions dels participants, els seus comentaris 
finals sobre la utilitat del programa i els comentaris d’alguns/ es educa-
dors/es que treballen habitualment amb els joves, pensem que el pro-
grama incidirà , en major o menor grau, en la vida i relacions d’alguns 
dels participants.

RESUM DE LA INTERVENCIÓ REALITZADA
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Centre/ 
Localitat

Dates 
sessions

Hores 
realitzades

Nº 
participants Incidències

Vilanova i la 
Geltrú

13/11/20
20/11/20
27/11/20
11/12/20
18/12/20

10 5

Dar Gorg
Badalona

13/10/20
20/10/20
30/10/20
13/11/20
20/11/20

10 20

Blanes 19/09/20
26/09/20
03/10/20
10/10/20

10 20 Sessions de 
2,30 hores.

 Can Yoda
Badalona

8/09/20
10/09/20
15/09/20
17/09/20
22/09/20

10 15

Argentona 07/10/20
14/10/20
21/10/20
28/10/20
04/11/20

10 8

Sant Andreu 
de 
Llavaneres

11/11/20
18/11/20
25/11/20
02/12/20
09/12/20

10 18
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Rubí 22/11/20
29/11/20
15/12/20
20/12/20

10 10 El 20 de des-
embre és va fer 
una sessió de 4 
hores.

Gualba 04/08/20
11/08/20
18/08/20
25/08/20
27/08/20

10 7

Palafrugell 04/08/20
11/08/20
18/08/20
25/08/20
27/08/20

10 12

Solsona 01/10/20
08/10/20
15/10/20
23/12/20
30/12/20 

10 6 El 15 d’octubre 
es va interrom-
pre per la Covid. 
Les dues da-
rreres sessions 
s’han fet a finals 
de desembre.

CCBages
Manresa

22/12/20
23/12/20
28/12/20
29/12/20
30/12/20

10 14

Tortosa 30/09/20
07/10/20
14/10/20
21/10/20
28/10/20

10 8

Manresa 1 02/12/20
09/12/20
10/12/20
16/12/20

10 6 Sessions de 
2,30 hores.

Manresa 2 09/12/20
10/12/20
16/12/20

10 4 En aquest grup 
s’han fet 8 hores 
(sessions de 
2,45h) perquè 
es van fer 
2 hores en un 
grup de Salt 
que finalment 
no va sortir.

 Vic 1 16/11/20
23/11/20
30/11/20
07/12/20
14/12/20

10 4

 Vic 2 16/11/20
23/11/20
30/11/20
07/12/20
14/12/20

10 6

Empuriabrava 06/10720
13/10/20
20/10/20
27/10/20
03/11/20

10 4

17 centres 170 hores 157 
participants



VALORACIÓ DELS PARTICIPANTS I IMPACTE

La valoració dels participants ha estat molt positiva. El que més s’ha 
valorat ha estat la figura del dinamitzador/professor de les sessions i la 
manera d’explicar el contingut. En segon terme les dinàmiques i meto-
dologia utilitzada així com la temàtica tractada. El nombre de sessions 
i la seva duració també es valoren positivament. En aquest punt, com 
s’ha comprovat en l’avaluació qualitativa hi ha participants que pensen 
que s’havien de fer més sessions, mentre que per d’altres les dues hores 
o més de sessió s’han fet molt llargues. En general, però la gran majoria 
ha vist adequat el nombre de sessions i la duració. La valoració sobre els 
companys en les sessions també obté una valoració favorable, així i tot,  
en algun grup, en els més nombrosos, s’han manifestat alguns conflic-
tes entre companys, que ha incidit en el nombre de participants que 
han valorat com a bé o regular aquest ítem. (veure gràfic 1).

Contingut de la sessió sobre sexualitat CCBages (Manresa) 28/12/2020.

Gràfic 1: Valoració dels participants (n 138). Font: elaboració pròpia.

En l’avaluació que es va passar en la darrera sessió també es demanava 
que escrivissin el que més i el que menys els hi havia agradat. Les res-
postes donades s’han interpretat i transformat en etiquetes i mitjançant 
un programa informàtic s’ha construït un núvol de paraules on les de 
més grandària són les que apareixen amb més freqüència (veure gràfic 
2 i gràfic 3).

Les paraules i aspectes que més apareixen i més s’han destacat és “tot”. 
Molts han manifestat que els hi ha agradat tot el que s’ha fet en les ses-
sions. L’aprenentatge, els continguts, la informació són altres dels aspec-
tes que més han valorat. També la figura del professor, com ja passava 
en l’avaluació qualitativa. 

En relació amb el contingut, els temes  més valorats han estat els rela-
cionats amb els drets i la igualtat entre dones i homes, l’aprenentatge 
sobre el què significa ser un home en aquesta cultura i en la seva cultura 
d’origen, les masculinitats alternatives i els temes sobre violència i el bon 
tracte i la cura d’un mateix i dels altres i la coresponsabilitat. També ha 
agradat molt el contingut relacionat amb la sexualitat, el consentiment i 
les relacions de parella. Les sessions s’han trobat interessants i útils. Tam-
bé s’ha valorat la possibilitat que han tingut de reflexionar, compartir i co-
municar la seva opinió i experiències personals. Molts han donat les grà-
cies per l’experiència i la formació rebuda. En aquests sentit alguns han 
manifestat que els tallers els han servit per aprendre a respectar als altres.
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Gràfic 2: Els aspectes que més han agradat de les sessions.
Font: elaboració pròpia.

Són pocs els participants que han respost a la pregunta sobre els as-
pectes que menys els hi ha agradat de les sessions. Alguns inclús ha 
destacat com a negatiu que la formació ha estat curta. És a dir que vol-
drien més sessions. Entre els aspectes negatius més destacats estan els 
companys. Ja s’ha esmentat que en alguns grups, especialment els més 
nombrosos, hi ha hagut algun conflicte entre els participants. Nois que 
monopolitzaven la paraula i el discurs. Així i tot, aquests conflictes han 
estat minoritaris i puntuals. Els horaris també ha estat esmentat per al-
guns nois com a negatiu. En algun grup les sessions s’iniciaven molt 
d’hora al matí o es feien en cap de setmana i això no ha agradat tant. 

Potser el tema que més ha molestat a alguns dels nois és el que tenia 
a veure amb la sexualitat. Alguns han manifestat que s’han sentit incò-
modes, han tingut vergonya o eren temes que no s’hi havien de tractar, 
algun noi ha esmentat específicament el tema de l’homosexualitat.
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Gràfic 3: Els aspectes que menys han agradat de les sessions.
Font: elaboració pròpia.

En relació a l’impacte, com s’ha dit 157 nois van iniciar la formació, això 
representa aproximadament el 8% de menors migrats que hi ha a Ca-
talunya. 

Indirectament, també s’ha tingut contacte amb educadors i educado-
res, alguns d’ells i elles han participat en les sessions. Aquest fet és molt 
interessant perquè podran incorporar els aprenentatges en la seva tasca 
diària amb aquests joves. 

També el projecte, amb la participació del llavors secretari d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, es va presentar en el XVI fòrum 
contra les violències de gènere, en la taula rodona “Migració i mascu-
linitat: prevenció de la violència cap als homes joves migrats”, el 13 de 
novembre de 2020.
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ANNEX 2.- AVALUACIÓ DEL PROGRAMA HOMES AL 
SEGLE XXI: SERVEI DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA ADREÇAT A LA POBLACIÓ MASCULINA JOVE 
DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

Barcelona 4 de desembre de 2020.

Construcció de la silueta masculina: Rols i mandats de gènere (CCBages Manresa, 22/12/2020).

OBJECTIUS INICIALS

· Potenciar nous models de convivència i de 
comunicació entre els joves fomentant l’escolta i el 
diàleg. 
· Promoure l’equitat de gènere, així com l’eradicació 
de les violències masclistes, a partir d’un abordatge 
integral que qüestioni els models tradicionals 
de masculinitat en el context de les persones 
participants.  
· Visibilitzar el procés de construcció de la identitat 
de gènere i incidir en el (des)aprenentatge 
de models basats en la violència i apostar per 
noves expressions de la masculinitat basades en 
l’assertivitat i la no-violència.
 

· Identificar i reconèixer les desigualtats de gènere 
de les nostres societats. 
· Promoure un model de relacions basades en 
l’autonomia (emocional, econòmica i de projecte de 
vida) i abandonar models relacionals basats en la 
submissió (amor romàntic). 
· Identificar i modificar les creences de superioritat 
que tenen els homes respecte a les dones, fills/es 
que sustenten els mandats de gènere masclistes.
 

· Aprendre noves formes de relacionar-nos a través 
d’una nova ètica i de l’autogestió de les emocions. 
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RESULTAT I GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS 

A curt termini, els objectius inicials s’han cobert a partir de les temàti-
ques abordades en les diferents sessions. S’han anat treballant els dis-
cursos i estereotips de gènere i aportant evidències per desmuntar el 
model hegemònic de masculinitat i la seva vinculació amb la desigual-
tat i la violència. 

A cada sessió s’ha treballat a tres nivells: 

· Primer, desmuntant els estereotips i visions de gènere sobre el 
tema que s’estava treballant; 
· En segon lloc, s’ha propiciat la reflexió personal a partir de 
dinàmiques i exercicis individuals i grupals que ajudaran a entendre 
les dinàmiques socials i personals de les desigualtats de gènere; 
· Finalment, en tercer lloc, s’han aportat models alternatius, 
referents positius o estratègies que facilitessin el desenvolupament 
d’identitats sostenibles, igualitàries i allunyades de la violència. 

A mig i llarg termini no podem comprovar el grau d’assoliment 
dels objectius, però per les avaluacions dels participants, els seus 
comentaris finals sobre la utilitat de el programa i els comentaris de 
les educadores que treballen habitualment amb els joves, pensem que 
el programa incidirà, en major o menor mesura, en la vida i relacions 
d’alguns dels participants.

NOMBRE DE SESSIONS REALITZADES, CENTRES I DATES
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Centre 
Penitenciari

Nº de 
sessions

Nº de 
Grups

Nº
joves Dates Incidències

CP Joves 13 3 19 16/10/20
23/10/20
30/10/20
06/11/20
13/11/20
20/11/20
25/11/20

Inicialment estaven pre-
vistos dos grups: en un 
dels grups tan sols es van 
poder realitzar 3 sessions 
perquè, per diversos mo-
tius, els joves van deixar 
d’assistir-hi. Es va decidir 
formar un tercer grup, 
amb el qual es van realit-
zar 3 sessions.

CP Puig de 
les Basses

13 3 18 29/09/20
06/10/20
13/10/20
20/10/20
27/10/20
03/10/20
10/11/20

Inicialment estaven pre-
vist dos grups. En un dels 
grups només es van po-
der fer 4 sessions perquè 
per diversos motius els 
joves van deixar d’assistir. 
Es va decidir conformar 
un tercer grup on es van 
realitzar 3 sessions

CP Mas 
d’Enric

13 2 16 08/10/20
15/10/20
29/10/20
05/11/20
10/11/20
17/11/20
26/11/20



IMPACTE A LA POBLACIÓ PENITENCIÀRIA
 
Als tres centres penitenciaris on es va desenvolupar el programa 52 joves 
van tenir la possibilitat d’assistir a les sessions que s’oferien. Com s’ha 
indicat per diversos motius (sortida en llibertat, falta de motivació i com-
promís, reunions i visites amb professionals de la presó, etc.) considerem 
que 38 joves, un 73% van aprofitar les sessions, participant, compartint i 
reflexionant al voltant de les dinàmiques treballades. 

En Mas d’Enric, per exemple, els 16 joves que van participar i van aprofi-
tar el programa suposen un 47% del total dels joves que havien de par-
ticipar. Pel que fa a Puig de les Basses, en no existir un mòdul de joves 
per causa de la Covid-19 i estar dispersos en diversos mòduls, no dispo-
sem de la informació, però calculem que els joves que van aprofitar el 
programa podrien estar al voltant del 40% de total de la població jove 
d’aquesta presó. 

Indirectament, l’impacte sobre la població penitenciària també s’ha do-
nat a través del contacte amb els professionals que treballen a la presó. 
En els tres centres es va fer una sessió inicial formativa i explicativa del 
projecte, a la qual van acudir les educadores. En Mas d’Enric també van 
participar un mediador intercultural i un jurista. Les educadores tam-
bé estaven presents a les sessions amb els joves i van poder aprendre 
dinàmiques i exercicis que podran incorporar en els seus programes 
d’atenció amb els interns. 

A més, a Mas d’Enric es va realitzar un programa de ràdio, coincidint 
amb el 25N, on les internes de la lliçó de dones van preparar unes 
preguntes sobre el paper de l’home i la igualtat de gènere, que van 
ser contestades pels participants del programa. Alguns van escriure 
cançons i poemes que es van cantar i van llegir durant el programa de 
ràdio. Aquest programa de ràdio és accessible a tots els interns i inter-
nes de la presó i les seves famílies, a través d’internet. 

Per tant, el missatge del canvi dels homes i la igualtat que es treball en 
el programa s’ha difós àmpliament. 

VALORACIÓ: DIFICULTATS I PROPOSTES 

Els dos grups de CP Mas d’Enric i un grup respectivament de CP Joves 
i CP Puig de les Basses han estat molt estables pel que fa a l’assistència 
a les sessions. En aquests grups s’han produït poques baixes i els assis-
tents han estat puntuals. En canvi, pel que fa als altres dos grups de CP 
Joves i Puig de les Basses hi va haver més desercions, algunes volun-
tàries i altres justificades. Això va obligar a configurar els grups de nou 
a meitat del programa. 

En els llocs on va funcionar millor i va haver-hi més compromís i esta-
bilitat en l’assistència va ser quan es van integrar les sessions dins d’un 
programa educatiu de centre, com una activitat que els reporta benefi-
cis penitenciaris. A més d’aquesta manera es treballa més estretament, 
colze a colze amb els i les educadors / es i altre personal penitenciari. 
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D’alguna manera el programa té continuació un cop finalitzades les ses-
sions El nombre de sessions és bastant limitat com per esborrar anys i 
anys de socialització tradicional masculina. Tot i així, creiem que el nos-
tre treball planta una llavor (en l’àmplia majoria, la primera) que espe-
rem germini més aviat que tard. 

De la mateixa manera que considerem un encert donar més pes als jo-
ves en aquest projecte, creiem que el programa també hauria d’adreçar-
se als adults. Considerem que el treball amb adults en temes de mas-
culinitats és igual de necessari. La intervenció amb els joves abasta una 
línia directa d’intervenció en ells mateixos i dues indirectes: entorn pro-
per i societat en general. 

D’altra banda, amb els adults es donen aquestes tres línies, però dins de 
l’entorn proper: molts d’ells tenen fills adolescents o en l’adultesa prime-
renca i el paper de pare com a model, transmissor dels aprenentatges i 
nocions adquirides en el grup és veritablement important i fonamental. 

Un altre tema per valorar és la continuïtat entre les sessions. Aquestes es 
van fer setmanalment i de vegades d’una setmana es produïen baixes 
involuntàries. Pensem que es podria estudiar en un futur realitzar dues 
sessions per setmana, cosa que permetria treballar més intensament la 
immersió en la temàtica. 

Quant a la metodologia i les dinàmiques realitzades, aquestes han es-
tat diverses i participatives. S’ha utilitzat el debat, material audiovisual, la 

reflexió personal i grupal, el treball en grups. En general han funcionat 
les explicacions magistrals, així com les que incorporaven experiències 
personals. Aquestes últimes ajudaven a comprendre el que es tractava i 
captaven l’atenció i generaven un clima d’empatia i connexió. 

COL·LABORACIONS I SINÈRGIES 

La col·laboració amb els professionals directament vinculats als joves 
que han participat en el projecte: funcionaris / es, educadors / es, psi-
còlegs / es, juristes i mediadors culturals ha estat bona i fructífera. El 
contacte ha estat especialment estret i positiu amb les educadores as-
signades com a referents. 

La reunió inicial de formació i presentació de el projecte, tot i que van 
assistir entre dos i cinc persones a cada centre (en alguns casos perquè 
es va realitzar en un període on encara estaven molts professionals de 
vacances) va ser un encert. Aquesta reunió va permetre que es cone-
guessin els objectius del projecte i va facilitar el treball a realitzar. Les 
reunions intermèdies i finals de valoració també van ajudar a millorar 
alguns aspectes i que cal considerar de molta utilitat la repetició de el 
programa en un futur. 

A més, a Mas d’Enric el tancament del programa amb la realització del 
programa de ràdio va mobilitzar a altres / es professionals com el moni-
tor audiovisual i l’educadora del mòdul de dones.
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BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-20 al 31-12-20 10-02-21
HOMES IGUALITARIS-AHIGE CATALUNYA                           

Página :      1
16:50:12

Notas EJERCICIO 20 EJERCICIO 19A C T I U

A) ACTIU NO CORRENT         426,79         219,30

II. Immobilitzat material.         426,79         219,30
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació         426,79         219,30

216 Equips pr process.d'informació         746,73         402,73
2816 Am.Acum.Equips process.d'infor        -319,94        -183,43

B) ACTIU CORRENT      22.256,53      27.286,61

I. Existències.       1.517,18         101,64
407 Avançaments a Proveïdors       1.517,18         101,64

II. Usuaris,patroc.i deutors de les act.i altr.ctes.a cobr.      14.819,54      23.377,85
1. Usuaris i deutors per vendes i prestac.de serveis      10.665,00      18.282,80

440 Usuaris, Deutors      10.665,00      18.282,80
6. Actius per impost corrent         114,05         114,05

4709 H.Públ.Deutora Devol.Impostos         114,05         114,05
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques       4.040,49       4.981,00

4708 H.Públ.Deutora Subv.Concedides       3.854,00       4.981,00
473 H.Públ.Retencions/Pagam.Cte.         186,49               

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.       5.919,81       3.807,12
1. Tresoreria       5.919,81       3.807,12

572 Bancs/Instituc.Crèdit C/C,Eur       5.919,81       3.807,12

TOTAL ACTIU (A+B)      22.683,32      27.505,91

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-20 al 31-12-20 10-02-21
HOMES IGUALITARIS-AHIGE CATALUNYA                           

Página :      2
16:50:12

Notas EJERCICIO 20 EJERCICIO 19P A T R I M O N I    N E T   I   P A S S I U

A) PATRIMONI NET      11.958,01       9.884,27

A-1) Fons propis.      11.958,01       9.884,27
I. Fons dotacionals o fons socials       9.884,27       8.126,80

1. Fons dotacionals o fons socials       9.884,27       8.126,80
101 Fons Social       9.884,27       8.126,80

III. Excedents d'exercicis anteriors                       357,26
119 Reserves transició nou PGC                       357,26

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)       2.073,74       1.400,21
6 COMPRES I DESPESES     -42.097,62     -37.802,45
7 VENDES I INGRESSOS      44.171,36      39.202,66

C) PASSIU CORRENT      10.725,31      17.621,64

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar.      10.725,31      17.621,64
1. Proveïdors       1.785,00      15.690,19

400 Proveïdors       1.785,00      15.690,19
2. Creditors varis       4.845,55         160,65

41 BENEFICIARIS I CREDIT.DIVERSOS       4.845,55         160,65
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les AAPP       4.094,76       1.770,80

475 H.Públ.Creditora Conc.Fiscals       4.094,76       1.770,80

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)      22.683,32      27.505,91

INFORME ANUAL 2020 D’HOMES IGUALITARIS          3938   INFORME ANUAL 2020 D’HOMES IGUALITARIS

BALANÇ DE SITUACIÓ 01.01.2020 - 31.12.2020
ANNEX 3. MEMÒRIA ECONÒMICA DE L’ENTITAT



CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-20 al 31-12-20 10-02-21
HOMES IGUALITARIS-AHIGE CATALUNYA                           

Página :      2
16:52:58

Notas EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

6300000 IMPOST DE SOCIETATS                      -401,30

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)       2.073,74       1.400,21
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-20 al 31-12-20 10-02-21
HOMES IGUALITARIS-AHIGE CATALUNYA                           

Página :      1
16:52:58

Notas EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

1. Ingressos per les activitats      44.171,36      39.198,80
a) Vendes i prestacions de serveis      36.841,36      29.187,80

7050000 INGR. PROJECTES I TALLERS D'INTERVENCIO SOCI...      36.841,36      29.187,80
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic       3.270,00       3.570,00

7210000 QUOTES DE SOCIS       3.270,00       3.570,00
d) Subvencions oficials a les activitats       4.060,00       6.381,00

7240000 SUBVENCIONS,. DONACIONS I LLEGATS A LA EXPL...       4.060,00       6.381,00
e) Donacions i altres ingressos per a les activitats                        60,00

7280001 DONATIUS DIVERSOS                        60,00

2. Ajuts concedits i altres despeses        -875,00      -2.319,97
a) Ajuts concedits        -875,00      -2.319,97

6510001 DONACIO HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GENERO        -700,00      -2.319,97
6510002 ALTRES DONACIONS        -175,00               

5. Aprovisionaments        -175,00        -266,97
a) Consums i deteriorament d'existències                       -76,97

6020001 MATERIAL TALLERS                       -76,97
b) Treballs realitzats per altres entitats        -175,00        -190,00

6070000 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENTITATS        -175,00        -190,00

8. Altres despeses d'Explotació     -40.911,10     -34.695,05
a) Serveis Exteriors     -40.911,10     -34.673,20

6210000 LLOGUER LOCAL        -154,54        -227,15
6210002 LLOGUER SALES                      -272,20
6230000 DESPESA PERSONAL TECNIC     -25.981,39     -24.977,33
6230001 ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS      -6.943,75      -2.045,75
6250000 ASSEGURANÇA CIVIL        -297,22        -308,78
6260000 COMISSIONS BANCARIES        -203,53        -150,64
6270000 HOSTING I WEB        -306,80        -306,80
6270003 CARTELLS        -750,00        -243,19
6270004 PUBLICITAT CAMPANYES        -256,27        -559,75
6280000 TELEFON I ADSL LOCAL        -307,63        -612,04
6290000 ALTRES DESPESES                       -67,50
6290001 DESP. VIATGES, ALLOTJAMENT I DIETES      -4.264,10      -3.585,15
6290002 DESP. SUPORT      -1.196,95      -1.196,95
6290004 MATERIAL OFICINA         -32,50        -119,97
6290005 DESP. INFORMATIQUES        -166,42               
6290006 QUOTES ALTRES ENTITATS         -50,00               

b) Tributs                       -21,85
6310000 ALTRES TRIBUTS                       -21,85

9. Amortització de l'Immobilitzat        -136,51        -100,68
6810000 DOTACIÓ AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL        -136,51        -100,68

13. Altres resultats          -0,01         -18,48
6780000 SANCIONS TRIBUTARIES          -0,01               
6780001 DESPESES EXCEPCIONALS                       -18,48

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ       2.073,74       1.797,65
    (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. Ingressos financers.                         3,86
7690000 ALTRES INGRESSOS FINANCERS                         3,86

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)                         3,86

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)       2.073,74       1.801,51

19. Impost sobre beneficis                      -401,30
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HOMES IGUALITARIS-AHIGE CATALUNYA                           
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Notas EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

1. Ingressos per les activitats      44.171,36      39.198,80
a) Vendes i prestacions de serveis      36.841,36      29.187,80

7050000 INGR. PROJECTES I TALLERS D'INTERVENCIO SOCI...      36.841,36      29.187,80
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic       3.270,00       3.570,00

7210000 QUOTES DE SOCIS       3.270,00       3.570,00
d) Subvencions oficials a les activitats       4.060,00       6.381,00

7240000 SUBVENCIONS,. DONACIONS I LLEGATS A LA EXPL...       4.060,00       6.381,00
e) Donacions i altres ingressos per a les activitats                        60,00

7280001 DONATIUS DIVERSOS                        60,00

2. Ajuts concedits i altres despeses        -875,00      -2.319,97
a) Ajuts concedits        -875,00      -2.319,97

6510001 DONACIO HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GENERO        -700,00      -2.319,97
6510002 ALTRES DONACIONS        -175,00               

5. Aprovisionaments        -175,00        -266,97
a) Consums i deteriorament d'existències                       -76,97

6020001 MATERIAL TALLERS                       -76,97
b) Treballs realitzats per altres entitats        -175,00        -190,00

6070000 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENTITATS        -175,00        -190,00

8. Altres despeses d'Explotació     -40.911,10     -34.695,05
a) Serveis Exteriors     -40.911,10     -34.673,20

6210000 LLOGUER LOCAL        -154,54        -227,15
6210002 LLOGUER SALES                      -272,20
6230000 DESPESA PERSONAL TECNIC     -25.981,39     -24.977,33
6230001 ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS      -6.943,75      -2.045,75
6250000 ASSEGURANÇA CIVIL        -297,22        -308,78
6260000 COMISSIONS BANCARIES        -203,53        -150,64
6270000 HOSTING I WEB        -306,80        -306,80
6270003 CARTELLS        -750,00        -243,19
6270004 PUBLICITAT CAMPANYES        -256,27        -559,75
6280000 TELEFON I ADSL LOCAL        -307,63        -612,04
6290000 ALTRES DESPESES                       -67,50
6290001 DESP. VIATGES, ALLOTJAMENT I DIETES      -4.264,10      -3.585,15
6290002 DESP. SUPORT      -1.196,95      -1.196,95
6290004 MATERIAL OFICINA         -32,50        -119,97
6290005 DESP. INFORMATIQUES        -166,42               
6290006 QUOTES ALTRES ENTITATS         -50,00               

b) Tributs                       -21,85
6310000 ALTRES TRIBUTS                       -21,85

9. Amortització de l'Immobilitzat        -136,51        -100,68
6810000 DOTACIÓ AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL        -136,51        -100,68

13. Altres resultats          -0,01         -18,48
6780000 SANCIONS TRIBUTARIES          -0,01               
6780001 DESPESES EXCEPCIONALS                       -18,48

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ       2.073,74       1.797,65
    (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. Ingressos financers.                         3,86
7690000 ALTRES INGRESSOS FINANCERS                         3,86

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)                         3,86

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)       2.073,74       1.801,51

19. Impost sobre beneficis                      -401,30

CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-20 al 31-12-20 10-02-21
HOMES IGUALITARIS-AHIGE CATALUNYA                           

Página :      1
16:52:58

Notas EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

1. Ingressos per les activitats      44.171,36      39.198,80
a) Vendes i prestacions de serveis      36.841,36      29.187,80

7050000 INGR. PROJECTES I TALLERS D'INTERVENCIO SOCI...      36.841,36      29.187,80
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic       3.270,00       3.570,00

7210000 QUOTES DE SOCIS       3.270,00       3.570,00
d) Subvencions oficials a les activitats       4.060,00       6.381,00

7240000 SUBVENCIONS,. DONACIONS I LLEGATS A LA EXPL...       4.060,00       6.381,00
e) Donacions i altres ingressos per a les activitats                        60,00

7280001 DONATIUS DIVERSOS                        60,00

2. Ajuts concedits i altres despeses        -875,00      -2.319,97
a) Ajuts concedits        -875,00      -2.319,97

6510001 DONACIO HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GENERO        -700,00      -2.319,97
6510002 ALTRES DONACIONS        -175,00               

5. Aprovisionaments        -175,00        -266,97
a) Consums i deteriorament d'existències                       -76,97

6020001 MATERIAL TALLERS                       -76,97
b) Treballs realitzats per altres entitats        -175,00        -190,00

6070000 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENTITATS        -175,00        -190,00

8. Altres despeses d'Explotació     -40.911,10     -34.695,05
a) Serveis Exteriors     -40.911,10     -34.673,20

6210000 LLOGUER LOCAL        -154,54        -227,15
6210002 LLOGUER SALES                      -272,20
6230000 DESPESA PERSONAL TECNIC     -25.981,39     -24.977,33
6230001 ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS      -6.943,75      -2.045,75
6250000 ASSEGURANÇA CIVIL        -297,22        -308,78
6260000 COMISSIONS BANCARIES        -203,53        -150,64
6270000 HOSTING I WEB        -306,80        -306,80
6270003 CARTELLS        -750,00        -243,19
6270004 PUBLICITAT CAMPANYES        -256,27        -559,75
6280000 TELEFON I ADSL LOCAL        -307,63        -612,04
6290000 ALTRES DESPESES                       -67,50
6290001 DESP. VIATGES, ALLOTJAMENT I DIETES      -4.264,10      -3.585,15
6290002 DESP. SUPORT      -1.196,95      -1.196,95
6290004 MATERIAL OFICINA         -32,50        -119,97
6290005 DESP. INFORMATIQUES        -166,42               
6290006 QUOTES ALTRES ENTITATS         -50,00               

b) Tributs                       -21,85
6310000 ALTRES TRIBUTS                       -21,85

9. Amortització de l'Immobilitzat        -136,51        -100,68
6810000 DOTACIÓ AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL        -136,51        -100,68

13. Altres resultats          -0,01         -18,48
6780000 SANCIONS TRIBUTARIES          -0,01               
6780001 DESPESES EXCEPCIONALS                       -18,48

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ       2.073,74       1.797,65
    (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. Ingressos financers.                         3,86
7690000 ALTRES INGRESSOS FINANCERS                         3,86

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)                         3,86

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)       2.073,74       1.801,51
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1. Ingressos per les activitats      44.171,36      39.198,80
a) Vendes i prestacions de serveis      36.841,36      29.187,80

7050000 INGR. PROJECTES I TALLERS D'INTERVENCIO SOCI...      36.841,36      29.187,80
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic       3.270,00       3.570,00

7210000 QUOTES DE SOCIS       3.270,00       3.570,00
d) Subvencions oficials a les activitats       4.060,00       6.381,00

7240000 SUBVENCIONS,. DONACIONS I LLEGATS A LA EXPL...       4.060,00       6.381,00
e) Donacions i altres ingressos per a les activitats                        60,00

7280001 DONATIUS DIVERSOS                        60,00

2. Ajuts concedits i altres despeses        -875,00      -2.319,97
a) Ajuts concedits        -875,00      -2.319,97

6510001 DONACIO HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GENERO        -700,00      -2.319,97
6510002 ALTRES DONACIONS        -175,00               

5. Aprovisionaments        -175,00        -266,97
a) Consums i deteriorament d'existències                       -76,97

6020001 MATERIAL TALLERS                       -76,97
b) Treballs realitzats per altres entitats        -175,00        -190,00

6070000 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENTITATS        -175,00        -190,00

8. Altres despeses d'Explotació     -40.911,10     -34.695,05
a) Serveis Exteriors     -40.911,10     -34.673,20

6210000 LLOGUER LOCAL        -154,54        -227,15
6210002 LLOGUER SALES                      -272,20
6230000 DESPESA PERSONAL TECNIC     -25.981,39     -24.977,33
6230001 ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS      -6.943,75      -2.045,75
6250000 ASSEGURANÇA CIVIL        -297,22        -308,78
6260000 COMISSIONS BANCARIES        -203,53        -150,64
6270000 HOSTING I WEB        -306,80        -306,80
6270003 CARTELLS        -750,00        -243,19
6270004 PUBLICITAT CAMPANYES        -256,27        -559,75
6280000 TELEFON I ADSL LOCAL        -307,63        -612,04
6290000 ALTRES DESPESES                       -67,50
6290001 DESP. VIATGES, ALLOTJAMENT I DIETES      -4.264,10      -3.585,15
6290002 DESP. SUPORT      -1.196,95      -1.196,95
6290004 MATERIAL OFICINA         -32,50        -119,97
6290005 DESP. INFORMATIQUES        -166,42               
6290006 QUOTES ALTRES ENTITATS         -50,00               

b) Tributs                       -21,85
6310000 ALTRES TRIBUTS                       -21,85

9. Amortització de l'Immobilitzat        -136,51        -100,68
6810000 DOTACIÓ AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL        -136,51        -100,68

13. Altres resultats          -0,01         -18,48
6780000 SANCIONS TRIBUTARIES          -0,01               
6780001 DESPESES EXCEPCIONALS                       -18,48

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ       2.073,74       1.797,65
    (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. Ingressos financers.                         3,86
7690000 ALTRES INGRESSOS FINANCERS                         3,86

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)                         3,86

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)       2.073,74       1.801,51

19. Impost sobre beneficis                      -401,30

COMPTE D’EXPLOTACIÓ 01.01.2020 -31.12.2020



www.homesigualitaris.cat 

info@homesigualitaris.cat

Seu: Hotel d’Entitats de Gràcia: 
Providència, 42 08024 Barcelona.  

Tf.: 640 058 961  

https://www.facebook.com/
homesigualitariscat/

https://twitter.com/Igualitaris

https://www.instagram.com/
homesigualitaris/

https://www.instagram.com/homesigualitaris/
https://www.facebook.com/homesigualitariscat/

