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1.- VIDA ASSOCIATIVA.-  
 
La nostra associació es manté des de fa anys en el mateix nombre d’associats, al voltant dels 
28. Aquest fet contrasta amb el creixement del nombre de simpatitzants o amics, que, segons 
consta en el nostre compte de correu, en aquests moments sobrepassa la seixantena. Es tracta 
d’homes que en un moment determinat s’han posat en contacte amb nosaltres amb la intenció 
de col·laborar-hi. Aquest, sens dubte, és un capital humà que tenim com associació i que 
caldrà saber aprofitar millor. 
Dintre, però, del cos de socis, podem constatar el lent però progressiu rejoveniment, ja que s’hi 
ha anat incorporant socis joves –la major part provinents dels cursos del RESET-, mentre socis 
ja més veterans se n’anaven allunyant. Aquesta esdevé, doncs, una aposta de futur de la 
nostra entitat: la incorporació de cada cop més socis joves. 
 
Al llarg de l’any l’associació ha convocat un total de 10 reunions ordinàries, a banda de dues 
d’extraordinàries. Cal anotar que per al 28 de desembre està convocada la darrera reunió 
ordinària de l’associació, que en faria la número 11 de les reunions ordinàries de tot l’any. 
 
Podem considerar socis actius (aquells que han assistit almenys a la meitat de les 10 reunions 
fins ara): Bernat Escudero (9), Toni Soler (9), Juanjo Compairé (9), Paco Abril (8), Lluc Pagès 
(8), José Maria Lozano (7), Enric-Ernest Munt (7), Joan Ignasi Puig (5) i Jordi Salgado (5).  
També s’han mostrat actius Aharon Fernández (4), Vicent Canet (3), Roger Gras (2). Han 
assistit en una ocasió Pedro Uribe, Enric Peiró, Carles Carbonell, Andreu Batlle i Àlex Sánchez.  
Entre els socis que s’han excusat més vegades (la major part per motius familiars) es troben 
Heinrich Geldschläger (en 8 ocasions), Roger Gras (5), José Maria Lozano (3), Joan Ignasi 
Puig (3), Jordi Bonaterra (3), Jordi Salgado (3), Guillermo Gorostiza (3), Aharon Fernández (3) i 
Paco Abril (2). S’han excusat puntualment en una sola ocasió Toni Soler, Lluc Pagès, Juanjo 
Compairé, Enric-Ernest Munt, Bernat Escudero, Andrew Langton-Davies, Toni Alcalde i Víctor 
Méndez. 
 
La novetat més important d’enguany és la presència incipient d’un grup d’amigues de 
l’associació, al voltant del grup de lectures de clàssics del feminisme (V. Infra) i de les 
trobades mixtes: Anaís Gandiaga, Maribel Godoy i Maria Rosado. De cara al futur hauríem de 
comptar també amb algunes de les dones assistents a la Trobada mixta d’Abrera i les de la 
Trobada de Benicàssim, organitzada des d’AHIGE. Ens caldrà veure de quina manera 
s’integren organitzativament a la nostra associació. 
 
Més enllà de les dades quantitatives, cal fer constar la preocupació creixent que hem tingut per 
la cura de les relacions internes entre nosaltres els socis, caracteritzada perquè a la major 
part de les reunions hem dedicat un temps inicial a parlar en primera persona sobre com ens hi 
trobem, quines dificultats hi tenim; per esbrinar, fer aflorar i posar damunt de la taula els nostres 
conflictes interns ni que siguin embrionaris. També, en un parell d’ocasions, hem quedat per 
dinar plegats. O per sopar, com farem el proper dia 15 de desembre, el nostre sopar de Cap 
d’Any. Tenim la voluntat d’ampliar encara més els espais de socialització interna, de tipus 
informal, per enfortir els vincles entre nosaltres.  
 
Igualment hem parlat -però no ho tenim resolt- del problema del papis que tenen fills o filles i 
que no poden venir per haver-los de cuidar. Tenim pendent veure com muntem el servei de 
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cura que els permeti assistir-hi. Aquesta seria una forma de tenir cura no tan sols de les 
criatures sinó també dels seus pares com a socis que així podrien ser més actius. 
 
Toni Soler ha elaborat un protocol d’acollida de nous socis. El protocol  compren la  lectura 
del decàleg de l’associació i dels nostres documents programàtics, per assegurar que el nou 
soci connecti amb el nostre pensament. Inclou també una entrevista pautada amb el candidat, 
per tal d’assegurar que connecti personalment amb el grup i no mostri actituds i punts de vista 
neomasclistes. En cap cas volem propiciar un creixement desaforat de nous socis. 
Preservarem un creixement sostenible que preservi la nostra cultura organitzativa basada en la 
confiança i l’horitzontalitat.  
 
 
2.- NOVA JUNTA. 
 
D’acord amb els nostres Estatuts, cada quatre anys cal fer una assemblea general i elegir una 
nova Junta. La Junta sortint tenia un mandat fins al desembre del 2016. Tot i així, i atenent 
diferents circumstàncies (com la recent paternitat de Bernat Escudero) vam decidir una 
pròrroga fins al mes de març del 2017.  
El 3 de març de 2017 vam fer una assemblea extraordinària (de fet, una reunió prèvia a 
l’ordinària d’aquell dia) en què vam procedir a l’elecció de la NOVA JUNTA DIRECTIVA, amb la 
següent composició: 

o PRESIDENT: Bernat Escudero. 
o VICEPRESIDENT: Paco Abril. 
o SECRETARI: Juanjo Compairé. 
o TRESORER: Toni Soler. 
o VOCALS: Jordi Salgado i Enric-Ernest Munt. 

La vigència d’aquesta nova Junta és fins al març del 2021. 
 
3.- ELABORACIÓ DEL NOU PLA ESTRATÈGIC. 
 
Al llarg de tot l’any hem tingut reunions específiques i/o hem dedicat un temps de reunió a la 
confecció del nostre nou Pla estratègic. La coordinació de l’elaboració del Pla la vam començar 
en una reunió a l’Espai Bonnemaison el desembre del 2016. Lluc Pagès ha estat el 
coordinador de l’elaboració d’aquest Pla. Els primers mesos l’elaboració del Pla la vam fer de 
manera autònoma. 
Hem impulsat també la confecció d’un Pla estratègic similar per AHIGE, cosa que vam intentar 
fer de forma incompleta a l’assemblea de Toledo del mes de juny. L’articulació dels dos plans, 
el d’AHIGE i el nostre, no ha estat, però, fins ara possible.  
La discussió del Pla ha consistit fonamentalment en una enquesta tipus DAFO per tal de veure 
les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats de la nostra associació. Aquesta anàlisi ens 
ha de portar a una definició dels nostres objectius principals de cara al futur. Aquesta feina 
encara no l’hem acabada, però pensem acabar-la entre finals d’any i començament del vinent. 
De moment, ens hem marcat dos objectius immediats de cara al proper any 2018: 
 
- Aconseguir que l'associació sigui declarada d'utilitat pública. HI funcionem des de fa ja 
algun temps com associació amb autosuficiència financera, que ens mantenim amb les quotes 
dels socis i les subvencions als projectes que presentem. El nostre projecte seria en el futur 
que l’administració econòmica passés a ser gestionada per una entitat externa (la Fundació 
Fundespai) i ens apliquem els criteris comptables estàndard  homologats que ens acreditin com 
associació per tal d’obtenir aquesta declaració.  

- Un creixement en nombre de socis durant l’any 2018 de vint nous socis. Aquest 
increment vindria del nou protocol d’acolliment de nous socis; de la millora de la nostra plana 
web; de la posada en marxa del programa SUMA’T. Per tot plegat comptem editar nous tríptics 
per aquest programa.  

També farem un a base de dades de simpatitzants i crearem la figura de l’amiga de 
l’associació. 
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4.- GRUP D’HOMES DE L’ASSOCIACIÓ. 

D’ençà de la primera reunió de l’any, vam constatar el dèficit de l’associació en el treball 
personal en grup. Aquesta mancança es contradiu amb el nostre pensament, que afirma que 
la revolució dels homes comença des de dintre. 

Per això vam constituir una Comissió, composta per Josep Maria Lozano i Roger Gras, 
encarregada de fer-ne propostes. Van elaborar un document titulat: “Homes i masculinitats: 
l’Home nou”, que és el que ha servit per tirar endavant el grup.  

A banda de la proposta de dedicar-hi un espai al començament de cada reunió (V. Supra), vam 
decidir llençar un grup de reflexió personal dels socis d’HI. Després d’una discussió, s’ha 
decidit que el grup no inclogui tan sols homes de l’associació sinó que sigui obert a altres 
homes que més endavant puguin plantejar-se d’associar-se. 

Aquest grup s’ha anat constituint, a partir de la primera trobada el 3 de juny fins que al 
setembre ha quedat consolidat. El grup s’anomena “Homes en camí” i es reuneix 
mensualment al local de Josep Maria Lozano a 9 barris. El componen 11 homes, alguns dels 
quals encara en aquest moment no són socis: Alex Sicília, Pedro Uribe, Miguel Fernández, 
Salvador Salar, Josep Maria Lozano, Juanjo Compairé, Carlos Astete, Enric-Ernest Munt, 
Jaume Muros, Joan Ignasi Puig i Toni Soler. 

5.- FORMACIÓ INTERNA. 

A iniciativa de Josep Maria Lozano s’ha constituït un grup de lectures de clàssics del 
feminisme, amb un llistat d’obres feministes que són llegides i comentades en grup, a partir 
d’un dossier informatiu elaborat pel propi Lozano.  

El grup ha anat evolucionant i esdevenint mixt, amb 3 dones (Anaís Gandiaga, Maribel 
Godoy, Maria Rosado) i sis homes (Josep Maria Lozano, Àlex Sicília, Enric Munt, Juanjo 
Compairé, Jaume Muros i Toni Soler), amb presència intermitent de Jordi Salgado i Roger 
Gras. El grup està consolidat i participa activament en convocatòries del moviment feminista i 
assisteix regularment a conferències de temes feministes. 

Les lectures comentades han anat, de forma cronològica a raó d’una obra per mes 
aproximadament.  

El llistat d’obres comentades és el següent: 

1. CRISTINA DE PIZAN (Venecia, 1364-1430) “La ciudad de las Damas”. 
 
2. MARY WOLLSTONECRAFT (Inglaterra, 1759-1797) "Vindicación de los Derechos de la 

Mujer" Ediciones Cátedra. Feminismos. 
3.  

HARRIET TAYLOR MILL (Londres, 1807-1858) (Stuart Mill) “El sometimiento de las 
mujeres” John Stuart Mill. Ed. Edaf 

 
4. CLARA CAMPOAMOR (Madrid 1888-Lausana 1972) “El voto femenino y yo. Mi pecado 

mortal” Ed. Horas y Horas 
 
5. ALEXANDRA KOLLONTAI (Sant Petesburgo 1872-1952) "Marxismo y revolucion 

sexual"  Castellote editores 
 
6. VIRGINIA WOOLF (Londres 1882-1941) "Tres guineas" Ed. Lumen 
 
7. SIMONE DE BEAUVOIR (Paris, 1908-1986) "El Segundo Sexo" Ed. Cátedra 

Feminismos. 
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8. BETTY FRIEDAN (Illinois 1921-2006) "La mística de la Feminidad" Ed. Cátedra 
“Feminismos” 

 
9. KATE MILLET (Saint Paul, USA 1934 ) "Politica Sexual" Ed. Catedra “Feminismos”. 
 
10.  GERMAINE GREER (Melbourne 1939). "La mujer eunuco". Editorial Kairós 

El grup, evidentment, continuarà el proper any. 

 D’altra banda, val a dir que els companys Aharon Fernández i Toni Soler formen part 
de la comissió de formació d’AHIGE, juntament amb altres consocis. Les seves tasques 
comprenen, entre altres coses, el disseny de la formació inicial dels nous socis i altres 
formacions en línia.  

6.- PRÀCTIQUES D’ESTUDIANTS. 

L’estudiant Rocío Molina, de la Facultat de Dret de la UB ha fet amb nossaltres les pràctiques 
d’estudis al llarg de la primera meitat de l’any, sota la tutoria conjunta del professor Antonio 
Giménez (Facultat de Dret, clínica jurídica “Dret al dret”) i Juanjo Compairé (Homes 
Igualitaris). A banda d’ajudar en tasques administratives, ha realitzat amb nosaltres un 
interessant treball sobre la legislació de la maternitat subrogada que esperem que properament 
ens presenti en forma de tertúlia. 

7.- GABINET D’ATENCIÓ A HOMES EN CRISI. 

Aquest Gabinet, portat pel nostre company Jorge Pérez, ha tingut escassa activitat, degut a la 
manca de difusió i també a la poca disponibilitat de temps del seu responsable. Aquest anys 
tan sols ha atès un cas d’un home amb problemes de relació de parella. Està clar que el 
Gabinet, si ha de funcionar, ho ha de fer difonent la seva tasca millor que actualment i, a més, 
incloent a banda de l’assessorament jurídic, un altre de psicológic. 

En altres casos que se’ns han presentat, generalment d’homes amb problemes de parella i 
episodis de violència, els hem desviat a “Conexus”. 

8.- TREBALL AL VOLTANT DE LES PATERNITATS: 
 
Al començament de l’any havíem perfilat una campanya de paternitats per difondre nous 
models més centrats en  l’empatia i la cura. Aquesta campanya havia d’estar enllaçada per la 
dissenyada per AHIGE a nivell estatal, que no va reeixir. 
L’acció més important va ser la concentració a la Plaça del Diamant de Gràcia el divendres 
dia 17 de març a les 17h. En aquesta concentració vam llegir el manifest pels permisos de 
paternitat iguals i intransferibles per naixement i adopció, en favor de la Plataforma PPIINA, 
amb escassa assistència. A la reunió del 21 d’abril vam analitzar les possibles errades que han 
conduit a una presència tan minsa d’assistents. 
  
El nostre company Aharon Fernández ha realitzat diverses accions en aquest mateix sentit: 
 

 Programa “Créixer en família” de la Generalitat de Catalunya (febrer). 
 Taller de paternitat a l’associació “MamaG” (juny). 
 4 sessions del grup de criança per a homes de MamaG (novembre-desembre). 

 
9.- ACCIONS DE DENÚNCIA DE L’HOMOFÒBIA. 
 
Considerem que l’homofòbia i la “diversofòbia” (o LGTBfòbia), manifestada pel rebuig no tan 
sols a altres orientacions sexuals diferents a l’heterosexualitat normativa, és una de les 
marques principals de la masculinitat tradicional o hegemònica que volem contribuir a 
desmuntar. Per aquesta raó,  hem pres la data del 17 de maig com a dia internacional contra 
l’homofòbia, com una data de referència del moviment d’homes. 



HOMES IGUALITARIS, INFORME ANUAL 2017, pàg. 5 
 

Enguany hem emès un comunicat de premsa amb motiu d’aquesta jornada, a banda de 
publicar a la revista “Cáscara amarga” dos articles sobre aquest tema. No hem aconseguit, 
però, com ens havíem proposat, connectar amb el moviment LGTB+ per tal de participar 
conjuntament en les celebracions de la Jornada. 
 
10.- ACCIONS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. 
 
Aquesta és una línia d’acció prioritària de la nostra associació, sempre en connexió amb el 
moviment feminista. 
Les nostres intervencions en els mitjans de comunicació al voltant del 25 de novembre (dia 
internacional per l’eradicació de la violència de gènere) giren al voltant de la idea de 
conscienciar els homes en aquest problema. La violència contra les dones és un problema dels 
homes que pateixen elles. El silenci dels homes en aquest tema ens en fa còmplices.  
Algunes de les nostres accions en aquesta línia al llarg del 2017 han estat: 
 

 Prevenció de la violència de gènere: 1 sessió a Santa Coloma de Gramenet, a càrrec 
d’Aharon Fernández (març). 

 Cas Juana Rivas: traiem un comunicat al respecte i participem a la manifestació del dia 
9 de setembre a les 19h. davant de la ciutat de la Justícia. 

 ACCIONS AL VOLTANT DEL 21 D’OCTUBRE (dia en què els homes ens manifestem 
contra la violència masclista): hem fet rodes d’homes contra les violències masclistes a 
Lleida (Barris Nord, convocada per HI i l’associació Lyka)) el dia 15 d’octubre;  a Sant 
Boi de Llobregat i a Barcelona (Pl. St Jaume) el dia 20; a Abrera (convocada per 
l’associació “Abrera contra la violència de gènere”, el vicepresident de la qual és el 
nostre company Toni Soler) uns dies després. Posteriorment, el 25 de novembre els 
nostres companys “Nous homes de Sabadell” van fer una roda d’homes en aquella 
ciutat.  
Al final de la VIII Trobada catalana de grups d’homes, celebrada el 7 d’octubre a Abrera 
(V.infra), les persones assistents vam fer-nos una fotografia col·lectiva en contra del 
masclisme i contra la violència.  
La roda d’homes de Barcelona del dia 20 d’octubre va venir precedida per una marxa 
amb pancartes des del Portal de l’Àngel fins a la Plaça de Sant Jaume, portant 
pancartes denunciant les violències micro i macro contra les dones. Un cop a Sant 
Jaume, la roda va comptar amb una assistència més aviat minsa. Vam comptar amb 
l’assistència i el suport logístic dels Homes igualitaris socialistes.  
La roda més important fou la celebrada a Sant Boi, convocada pels companys del 
“Col·lectiu d’Homes igualitaris de Sant Boi”. També la d’Abrera va comptar amb força 
gent de la localitat. 

 Participació en la “Plataforma Unitària contra les violències de gènere” i en el XIII 
Fòrum contra les violències de gènere, que es va desenvolupar els dies 9,10 i 11 de 
novembre a l’Espai Bonnemaison de Barcelona. 

 Participació a la manifestació del 25 de novembre: hi vam assistir sense pancarta 
pròpia per la nostra voluntat de no treure el protagonisme a les organitzacions de 
dones.  

 També uns dies abans, el 17 de novembre havíem participat en una manifestació 
convocada pel moviment feminista davant de la Conselleria de Justícia  per denunciar 
la justícia patriarcal al voltant de la violació múltiple d’una noia durant els “sanfermines” 
de 2016.  
 

11.- TREBALL AMB GENT JOVE. 
 

 Curs RESET 2. Aquesta segona edició del nostre curs de formació per a gent jove la 
vam plantejar dividida en dos mòduls:  

o El primer de “Sensibilització en matèria de masculinitats alternatives i gestió de 
les emocions”, adreçat en principi a tothom: 4 sessions de 2 hores cada una 
(18-20h) a la sala d’actes de l’Hotel d’Entitats de Gràcia. El calendari 
comprenia 4 divendres consecutius, des del 20 de gener fins al 10 de febrer. 
Els temes de les sessions i el professorat eren els següents: 

1. “Sexe, gènere i orientació sexual”: Paco Abril. 
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2. “Comunicació i gestió emocional”: Josep Guasch. 
3. “Amor i sexualitat”: Lluc Pagès. 
4. “Gènere i cura”: Guillermo Gorostiza. 

Al final d’aquest primer mòdul vam fer una trobada de formadors el 16 de febrer 
a les 19h., per tal de valorar el desenvolupament d’aquesta primera fase i 
planificar la segona. 

o El segon, que pretenia ser més especialitzat i adreçat ja directament a 
ensenyar “Metodologies de treball amb joves”. Les 4 sessions, de 3 h. cada 
una, estaven repartides en 4 dissabtes consecutius, de 10h. a 13h. entre el 18 
de febrer i l’11 de març, a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. Els 
temes de les sessions i el professorat eren els següents: 

1. “Moviment d’homes i estudis sobre masculinitats”: Juanjo Compairé. 
2. “Metodologies de treball amb joves 1: estereotips de gènere”: Aharon 

Fernández. 
3. “Metodologies de treball amb joves 2: treball sobre violència”: Heinrich 

Geldschläger. 
4. “Metodologies de treball amb joves 3: presentació i discussió de 

propostes de treball”: Jordi Salgado, Juanjo Compairé. 
La coordinació de tot el curs va córrer a càrrec de Jordi Salgado i Juanjo Compairé. 
Vam comptar amb 10 alumnes inscrits, dels quals hi van assistir regularment 6. 
 

 Xarxa XAJI (Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat). Es tracta d’una xarxa de nuclis 
de nois i noies adolescents que a diversos centres de secundària impulsen iniciatives 
de prevenció de la violència masclista i sexista i en pro de la igualtat entre els seus 
companys i companyes. 
Aquest projecte ve d’anys anteriors, quan el projecte tenia una coordinació compartida 
entre HI i la Plataforma Unitària contra les violències de gènere. 
Aquest any –i a petició nostra, per tal d’evitar descoordinacions- la gestió l’ha assumit 
completament la Plataforma, que des de l’1 de setembre de 2017 fins al març de 2019 
ha signat un conveni bianual amb les entitats col·laboradores, presentat a Barcelona 
Solidària. Aquestes entitats col·laboradores som:  la Fundació AROA, l’associació 
GOGARA i nosaltres.  
La Xarxa s’estén per diversos Instituts de l’àrea metropolitana  però enguany s’ha fet 
una prova pilot al districte de Sant Martí de Barcelona, seu de tres dels centres on la 
XAJI està implantada (Ausiàs March, Moises Broggi i Salvador Seguí). Aquesta 
experiència es vol estendre a altres districtes de la ciutat. 
La formació que HI hem fet com a col·laboradors ha estat 4 sessions de formació a 4 
centres de secundària i una trobada de les persones responsables de la formació el 20 
d’octubre a l’Espai Jove La Fontana de Gràcia. Jordi Salgado ha estat el representant 
i coordinador en nom de la nostra entitat. 
 

 Altres accions de formació de gent jove han estat els 6 tallers realitzats a diversos 
centres de secundària del Prat de Llobregat. Tallerista: Paco Abril. 

 
12.- TREBALL DINS DEL SISTEMA PENITENCIARI. 
 
Dins del programa de col·laboració entre el centre penitenciari “Quatre camins” i HI, enguany hi 
hem fet 2 tallers de formació dels homes interns. Talleristes: Lluc Pagès i Paco Abril.  
En canvi, s’ha acabat la tasca de treball conjunt amb la Fundació SURT, amb què havíem estat 
treballant de forma conjunta, elles amb les dones recluses i nosaltres amb els homes, en un 
programa contra la violència de gènere. 
 
13.- TERTÚLIES I PRESENTACIONS. 
 

 Al llarg de l’any hem seguit duent a cap diverses presentacions del nostre llibre 
“Hombres para el siglo XXI”: 

o 24 de gener, 19,30h. al Centre Cívic Sagrada Família, a càrrec de Jordi 
Bonaterra i el Rai del programa “Canviem-ho”. 
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o 24 de març, 19h. A la Sala Roberto Bolaño de la Biblioteca Comarcal de 
Blanes, Blanes (Barcelona), a càrrec de Jordi Bonaterra. 

 
o 30 de novembre, 19h. al local d’Homes igualitaris socialistes, a càrrec de 

Juanjo Compairé. 
  Tertúlies-cafè d’homes (a la sala d’actes de l’Hotel d’Entitats de Gràcia; estem 

cercant un altre local, més obert a la gent ):  
o El 15 de febrer, 19h., a càrrec de Josep Guasch, amb el títol: “Trenquem els 

cadenats: l’amor romàntic és irresponsable”. 
o El 27 de març a les 19h. , a càrrec d’Antonio Centeno, amb el títol “La diversitat 

funcional, una oportunitat per repensar la masculinitat”.  

 
14.- ACCIONS A DIFERENTS BARRIS DE BARCELONA. 
 
1. Pla comunitari de la Sagrada Família: (Josep Maria Lozano i Jordi Salgado). Un grup 

del Consell de dones del barri ha demanat la participació dels homes.  
 A la Biblioteca de la Sagrada Família s’ha creat un fons de documentació de 

temàtica LGTBI, que es va presentar en una Jornada específica. 
 Hem contribuït a elaborar un protocol-manual de gènere amb les entitats del barri. 
 Hem participat en les Jornades de violència de gènere del 25 de novembre. 
 El grup de feminisme del barri ha esdevingut mixt i ha canviat la seva denominació 

a  “Feminisme i canvi social” 
 Estem preparant amb aquest grup  el dia del pare igualitari (19 de març) de l’any 

vinent. 
 
2. Poblenou: en Lluc Pagès informa que dins del casal i dintre del grup no sexista s’ha 

format un grup d’homes.  
3. La Marina: dins del Pla de barris en què se’ns ha implicat, se’ns demana que participem en 

un projecte amb les escoles-bressol, però encara està per concretar.. 
4. Horta: dintre d’un espai comunitari de famílies ha sorgit un grup de 12 pares, portat per 

Aharon Fernàndez.  
5. Sarrià: Juanjo Compairé forma part de la Comissió Feminista de la casa Orlandai i 

participa a les reunions del Consell de dones del districte. S’ha fet un taller sobre 
“Micromasclismes” en tres sessions els dies 11, 18 i 25 d’octubre a la casa, a càrrec de 
Paco Abril. 
Han fet accions al voltant del 25 de novembre (teatrefòrum amb adolescents de diversos 
centres, xerrada sobre maternitat subrogada, etc). HI ha participat en una exposició de 
fotografies i textos sobre la violència de gènere al pati de la casa Orlandai (23 de 
novembre).  

6. Raval: Pedro Uribe i Juanjo Compairé han participat el 10 de novembre en el Festival 
“Desgenerant el Raval”, a l’Ateneu del Raval, en un col·loqui sobre masculinitats amb molta 
gent assistent.  
 

15.- ALTRES ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ: 
 
 Xerrada sobre masculinitats als “Amics de les Arts” (Terrassa), a càrrec de Paco Abril. 
 Formació en masculinitats alternatives a tècnics municipals de Vilanova i la Geltrú. 

Talleristes: Paco Abril i Aharon Fernández (març). 
 Formació en masculinitats alternatives a Rubí. Tallerista: Aharon Fernández (octubre). 
 Taller noves masculinitats 26 de gener 19h. a càrrec de Toni Soler al Casal Rebotim de 

Vila-Seca (Tarragona) 
 Fira Femenfest a Masquefa (Barcelona), 11 de març, tot al dia, diferents espais i activitats 

com per exemple Fira d’entitats i col·lectius , exhibició d’art urbà a càrrec de diverses 
grafiteres, taller/masterclass de dancehall, concert de rap i taula rodona a càrrec de Toni 
Soler i Enric Munt. participació al Casal jove de Masquefa.  

 

16.- TROBADES CATALANES DE GRUPS D’HOMES. 
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Aquest anys n’hem fet dues: 
 

 25 de març: VII TROBADA,  a Sabadell, sota el tema “Homes i espiritualitat”. 
Organitzada pels “Nous homes de Sabadell”. 

 7 d’octubre: VIII TROBADA,  a la casa de cultura d’Abrera, sota el tema “Homes i 
feminismes”. La primera part comptà amb l’assistència de 10 homes de diferents grups. 
La segona part fou mixta, amb la presència de l’alcalde i algunes autoritats comarcals. 
Acabà amb la foto col·lectiva de denúncia del masclisme i la violència. En total, unes 30 
persones. 

 
17.- PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS D’AHIGE ESTATAL. 
 
Homes Igualitaris, a partir de l’assemblea de Bilbao, està present a la Dinamitzadora d’AHIGE, 
on té dos representants (Paco Abril i Bernat Escudero).  A partir de l’assemblea anual d’AHIGE 
(que aquest mes de juny ha tingut lloc a Toledo), Bernat Escudero se n’ha retirat per qüestions 
familiars i només hi ha quedat en Paco Abril. 
A més de participar en el debat d’AHIGE sobre el nou Pla estratègic (V. supra), hem participat 
en la discussió sobre els nous continguts del projecte SAAMA, especialment en l’elaboració de 
vídeos. Aquest projecte finalment no s’ha presentat en temps i forma i, consegüentment, 
AHIGE està tenint problemes econòmics. Com hem fet ja altres cops, HI, un cop tancat els 
comptes de l’any i en el cas que tinguem superàvit,  donarà el 50%  d’aquest com a aportació al 
sosteniment d’AHIGE. 
A la reunió presencial de la Dinamitzadora d’AHIGE, que ha tingut lloc el mes de gener del 
2017 a la seu de Madrid, hi ha assistit Juanjo Compairé, a més de Bernat Escudero i Paco 
Abril, que en son membres. 
Per la seva part, a l’assemblea de Toledo (9-10 de juny) han assistit Toni Soler, Paco Abril, 
Lluc Pagès, Juanjo Compairé i Enric-Ernest Munt. 
Com ja hem dit abans, Aharon Fernández i Toni Soler formen part de la comissió de formació 
d’AHIGE. També Juanjo Compairé forma part del nou Consell de redacció de la revista 
d’AHIGE “Hombres igualitarios”. Per la seva part, Paco Abril és el coordinador del projecte 
europeu d’AHIGE “Culture of care”. Lluc Pagès participa en tasques de formació encarregades 
pels companys d’AHIGE Madrid. 
 
18.- PROJECTES EUROPEUS I PARTICIPACIÓ EN PROJECTES INTERNACIONALS. 
 
. Projecte europeu “Culture of care” sobre la prevenció de la violència sexual vers nois 
menors d’edat. Es tracta d’un projecte subscrit com a AHIGE i que compta amb professionals 
de tota Espanya: Pedro Unanmuzaga de Canàries i Rafa Soto de Màlaga, coordinats per 
Paco Abril (Homes igualitaris). El projecte és trianual i contempla accions de recerca, de 
sensibilització i propostes d’actuació pública, així com elaboració de material ad hoc. Aquest 
any han començat les tasques de recerca. Hi ha una coordinació a nivell europeu que exigeix 
que els participants es desplacin a reunions periòdiques a alguna ciutat europea. Homes 
igualitaris hi participa donant-hi suport també econòmic, amb una subvenció rebuda de la 
Diputació de Barcelona (3950€). Som, doncs, “Entitat col·laboradora” d’AHIGE en aquest 
projecte.  
 
. Conferència internacional “Men in movement III”. Després de la primera edició  del 2105 a 
Barcelona, la segona del 2016 a Roma, arriba ara la tercera edició, de nou a Barcelona. El 
tema de la Conferència ha estat: “Decolonizing Masculinities: (Re) configuring Bodies, 
Affects and Politics”. Les sessions s’han dessenvolupat els dies 16 i 17 de noviembre a 
l’espai Bonnemaison de Barcelona.  
Els organitzadors han estat la Universitat Oberta de Catalunya (Begonya Enguix), Homes 
Igualitaris (Paco Abril) i el grup de recerca MEDUSA. La conferencia l’ha obert Adessamad 
Dialmy (Universitat de Fes, Marroc) i la de cloenda Mary Vincent (Universitat de Sheffield), 
entre molts altres conferenciants internacionals. 
La conferencia ha tingut un apartat dedicat a la trobada i debat entre activistes, amb la 
presencia de Ritxar Bacete, Hilario Sáez, Juanjo Compairé i Frances Belenguer, a més de 
Thomas Hornbook i Jan Reyners (de MenEngage).  
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. Participació en la conferència “EFUS”, de cooperació entre Europa i Amèrica Llatina per la 
cohesió social. Es tracta d’un seguit de conferències internacionals organitzades per 
Eurosocial, organització que treballa en implementació de polítiques de gènere en diversos 
nivells: autonomia física de les dones (prevenció de la violència, salut sexual),  autonomia 
econòmica (tant pel que fa al treball remunerat com el de cura) i autonomia política 
(pressupostos amb perspectiva de gènere, plans...). AHIGE ja va participar en la trobada 
anterior, a Buenos Aires. El 15 de novembre la trobada es fa a Barcelona, patrocinada per 
l’Ajuntament. Per part d’HI assisteixen Toni Soler i Juanjo Compairé, que es troben amb 
responsables de Guatemala, Perú, Costa Rica, Uruguai, Itàlia i França. La conferència serveix 
sobretot per establir vincles i futurs projectes de cooperació. 
 
19.-  COMUNICACIÓ. 
 
Pel que fa a la presència a mitjans de comunicació, Juanjo Compairé ha estat convidat a 
dues ràdios: Ràdio Mataró (6 de novembre, convocat per les dones reporteres de Mataró) i 
Ràdio El Prat (15 de novembre, entrevista). 
Per primer cop, les càmeres de TV3 han gravat una de les nostres reunions (concretament la 
del 26 de maig), Un breu resum ha sortit en un reportatge del Telenotícies del 25 de novembre 
sobre els homes feministes.  
També les càmeres de BTV van gravar i fet entrevistes a la roda d’homes contra les violències 
masclistes del 20 d’octubre a la Plaça de Sant Jaume.  
 
Cal fer esment que mensualment tenim una columna a la revista “A cel obert”. Hi han escrit: 
Jordi Salgado (amor romàntic), Josep Maria Lozano (paternitats), Lluc Pagès (escolta 
activa), Vicent Canet (LGTBfòbia), Paco Abril (grups d’homes), Juanjo Compairé 
(“manspreading”), Toni Soler (les “floretes”), Joan Ignasi Puig (bullying), de nou Juanjo 
Compairé (rituals d’homes), de nou Lluc Pagès (la tendresa) i de nou Josep Maria Lozano 
(Feminisme i Constitució). 
 
Juntament amb altres socis d’AHIGE hem col·laborat amb la revista “Cáscara amarga”. Aquest 
any hi ha escrit Paco Abril, Toni Soler i Juanjo Compairé. 
 
Cal destacar també que la nostra revista “Hombres igualitarios” compta amb Juanjo 
Compairé com a membre de la coordinació. Entre altres companys, hi escriuen també Paco 
Abril, Josep Maria Lozano i Toni Soler.  
 
Pel que fa a la nostra presència a les xarxes socials, la nostra pàgina de facebook té ens 
aquests moments (10 de desembre) 2026 seguidors i seguidores, tot i que en aquests 
moments cap persona voluntària l’està mantenint de forma regular. L’increment al llarg del 2017 
ha estat substancial: de 1785 a començament d’any a aquests 2026 (un 13,5% en menys d’un 
any). En són administradors Andreu Batlle, Jordi Salgado i Juanjo Compairé. En el futur Pla 
estratègic caldrà concretar responsabilitats.  
 
20.- ACCIONS CONJUNTES AMB ALTRES ENTITATS. 
 

 A banda del ja dit respecte del treball conjunt amb “Homes igualitaris socialistes”, hem 
establert relacions amb “Aliats del feminisme” (que enguany no han pogut participar 
com l’any passat a la roda d’homes de la Pl. St Jaume, degut a la situació política). 

 També hem subscrit el projecte de l’associació “Salut i Família”, titulat “Diàleg 
intercultural”. 

 Hem establert contactes també amb l’associació “Salut i comunitat” i “Dones jutgesses”.  

 
21.- PRONUNCIAMENTS PÚBLICS COM ASSOCIACIÓ. 
 

 Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya) ens hem adherit al manifest “Casa vostra, casa 
nostra”, de suport als refugiats.  
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 Igualment hem emès, abans ja dels fets de l’1 d’octubre un comunicat sobre la 
situació política al nostre país. Aquest comunicat l’hem difós a través del facebook i 
a la nostra revista. 

 
22.- ESTAT DE COMPTES. 
 
 
(Document a banda) 
 
 
Barcelona, 10 de desembre del 2017 
 
Juanjo Compairé, secretari 

 


