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ASSOCIACIÓ HOMES IGUALITARIS (AHIGE Catalunya) 

INFORME ANUAL 20181 

1.- VIDA ASSOCIATIVA. 

L’associació ha continuat en la tendència d’anar augmentant el nombre de socis. 
En aquests moments hem passat dels 28 que teníem a començament d’any als 
38 en aquests moments. Ens acostem, doncs, al nostre objectiu d’arribar als 40 
inscrits en acabar l’any. 

Cal destacar el rejoveniment de l’associació, atès que la major part de les noves 
inscripcions són de gent molt jove, procedent dels cursos RESET de formació de 
gent jove o que arriben a l’associació atrets pels estudis de gènere de les 
Universitats o bé per l’augment d’interès d’alguns joves pel feminisme i les 
masculinitats. 

Remarquem també que el nostre company Toni Soler ha elaborat un protocol 
d’acollida dels nous socis, acompanyat també del manteniment i cura d’un 
grup de simpatitzants i amigues, que en aquests moments són 22. Això fa que 
tinguem un gruix de 60 homes i dones que, en diversos graus, estan 
compromesos amb l’associació. 

Toni és qui, també, gestiona el contacte amb la gent que demana informació de 
la nostra associació via Internet: es tracta de destriar qui s’acosta a Homes 
Igualitaris (HI) només per estar informat de les nostres activitats de qui està 
disposat també a comprometre’s amb l’associació, en la mesura que vulgui i 
pugui. 

Tenim -i intentem cuidar- un espai d’amigues de l’associació. Aquest grup de 
dones no té caire formal i va sorgir del desig d’algunes d’elles (de forma 
destacada, d’Anaís Gandiaga) de crear espais mixtos de treball. De fet, va sorgir 
a l’Encuentro mixto de Benicàssim del 2017 i s’ha anat consolidant en el grup de 
lectures feministes i en les tertúlies-cafè. En aquest grup podem comptar la 
pròpia Anaís, Maria Lluïsa del Río, Maribel Godoy, Anna Creus, María Rosado i 
Lucía de Candia. Lucía i Maribel Bengado han creat un espai mixt propi, 
“Àmfora”, a Abrera, al voltant de la llibreria que regenta Lucía.  

Com ja vam iniciar l’any 2017, enguany hem tingut cura de la vida interna de 
l’associació. En iniciar qualsevol reunió, en allò que anomenem “punt 0” posem 
en comú els nostres sentiments,  en tres espais:  

                                  
1 Fins al 10 de desembre. 
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 “Com estem?” (sempre en relació amb l’associació i els companys: 
malestars, malentesos, ferides),  

 “Espai cor”: propostes de millora i de reparació de les ferides detectades 
en l’apartat anterior. 

 Espai emocional: on posar en comú els sentiments personals d’aquells 
que els vulguin compartir: dols, canvis de vida, ... 

Aquest espai triple ens ha ajudat sens dubte a fer emergir i tractar els conflictes 
dintre de l’associació. Així, el conflicte plantejat per un company que ha decidit 
marxar, aquests espais ens han permès, dins del possible, acompanyar-lo fins 
allà on ell ho demanava.  

En Toni ha elaborat una carta de benvinguda als nous socis. Ens comprometem, 
cada cop que s’incorpora un nou soci a una reunió, a deixar un temps per 
rebre’l i integrar-lo en la dinàmica, de tal manera que se senti acollit. Considerem 
molt important aquesta cura de les relacions internes. Aquesta carta està feta per 
als nous socis d’AHIGE, però ara l’adaptarem a Homes Igualitaris. 

Un canvi important ha estat la incorporació de nous socis de fora del Principat: 
a les Illes i al País Valencià. Això ens ha obligat a desenvolupar els contactes 
mitjançant Skype. Aquesta connexió no sempre ha funcionat prou bé, cosa que 
ens ha d’empènyer a millorar-la, de forma que els absents no se’n sentin 
exclosos de les decisions preses. 

Al llarg de l’any (fins al 10 de desembre; una nova reunió està prevista per al dia 
14 del mateix mes) l’associació ha fet un total d’10 reunions ordinàries i 2 
d’extraordinàries.  

Podem considerar socis actius aquells que han assistit almenys a 5 de les 
reunions ordinàries. Serien: Àlex Sànchez (9), Juanjo Compairé (9), Enric-Ernest 
Munt (9), Bernat Escudero (8),  Jaume Muros (8), José María Lozano (7), Paco 
Abril (7), Toni Soler (6) i Lluc Pagès (6). Si tenim en compte la seva assistència 
a les reunions, tot seguit situem Aharon (4), Jordi Salgado (3), Lluc Cahís (3), 
Enrique Peiró (3), Carles Llorens (3), Pere Fullana (3), Ion Pagola (2) i Ciro Matas 
(2). Han assistit en una sola ocasió Vicent Canet, Luis Otavio i Salvador Salar. 

Tenim presents, però, aquells companys que han hagut d’excusar la seva 
absència: especialment Heinrich Geldschläger (10), Roger Gras (10) i Aharon 
Fernández (6). També ho han fet Lluís Avellaneda (4), Toni Soler (4), Enrique 
Peiró (4), José María Lozano (3), Paco Abril (3), Vicent Canet (3), Lluc Pagès 
(3), Carles Llorens (3), Jordi Salgado (2), Bernat Escudero (2), Pere Fullana (2), 
Lluc Cahís (2), Ion Pagola (2), Luís Otavio (2) i en una ocasió Juanjo Compairé, 
Miquel Fernández, Jaume Muros, Enric-Ernest Munt, Àlex Sànchez, Jordi 
Bonaterra i Salvador Salar. 

Han vingut també a les reunions dos homes que no són socis: Adrián Pascale i 
Sàgar Malé. 

Malgrat algun tímid intent d’arranjar-ho (i algun contacte amb la direcció de l’Hotel 
d’Entitats de Gràcia), seguim sense tenir resolta l’assistència dels socis que són 
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pares i que voldrien venir amb les seves criatures. Aquest, sens dubte, ha 
estat el motiu de l’absència d’alguns d’ells en algunes de les reunions. 

2.- LOCAL 

Aquest any 2018 és el primer en què hem renovat el conveni d’ús del nostre 
despatx, però de forma compartida. Aquest any, doncs, l’associació paga tan 
sols la meitat del lloguer. Podem ocupar la meitat del mobiliari del despatx i tenim 
els mateixos drets pel que fa a disposar de bústia de correu i a l’ús de les sales 
de reunió. 

El conveni estipula que podem fer servir el despatx en horari de 12 h. a la 
setmana, en l’horari següent: 

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES, DE 17,30 a 20,30h. 

L’ús compartit significa que, un cop acabat l’horari, ens comprometem en deixar 
lliure tot el material que hem fet servir (hi inclosos ordinadors, projectors, 
telèfon...).  

Val a dir que el material més voluminós (especialment el que fem servir per a 
tallers) el tenim guardat al magatzem de la planta baixa. La resta l’hem encabit 
als nostres armaris del despatx. 

3.- MILLORES EN EL FUNCIONAMENT INTERN 

 Hem comprat un portàtil nou i hem tret la línia fixa de telèfon, deixant tan 
sols el mòbil. Les connexions (per exemple, per Skype amb els companys 
que han volgut fer-ho d’aquesta manera) les hem fet mitjançant connexió 
a través dels nostres mòbils, fent-los servir com a mòdems. 

 Hem acordat que, en cas d’una necessitat de decisió urgent, aquesta cal 
prendre-la mitjançant el correu-e, mai per whatsapp. Aquest ha de servir 
tan sols per comunicar cites o intercanviar materials i notícies, però no per 
prendre decisions. Aquestes es prendran d’aquesta manera si no hi ha 
temps de convocar una reunió presencial. En aquest cas, es presentarà 
via gmail un projecte de text (comunicat o pronunciament) que, si en un 
termini de 72 no troba l’oposició de cap soci, quedarà aprovat. En cas 
contrari, caldrà esperar fins a la següent reunió presencial. 

 Hem establert un protocol d’acollida de nous socis. Igualment Toni Soler 
cuida el grup de simpatitzants i amigues. 

 Hem intentat millorar la resposta coordinada a les demandes rebudes de 
fora de l’associació. Aharon i Àlex se n’encarreguen de centralitzar-les. 
Bernat Escudero s’encarrega de gestionar les demandes que arriben a 
l’adreça info@homesigualitaris.cat. 

 Hem fet els tràmits per sol·licitar ser considerats com a entitat d’interès 
públic (decisió de l’assemblea extraordinària del 2 de març de 2018). La 
documentació, complicada d’omplir i tramitar, l’hem presentada el 12 de 
desembre. 

 Tenim el certificat digital, cosa que ens permet gestionar comptes i 
documentació de manera més àgil. 
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4.- PLA ESTRATÈGIC DE FORMACIÓ INTERNA  

El 28 de desembre del 2017 fou aprovat el document consensuat dels nostres 
objectius estratègics. Des del començament (reunió del 26 de gener) hem decidit 
prioritzar els objectius 3 i 5 del document: 

 3.-IMPLEMENTAR L’AUTOFORMACIÓ TEMÀTICA 

Crear espais de co-creació discursiva per crear un discurs unificat que faciliti 
la cohesió interna i la inclusió dels nouvinguts. 

 5.- MILLORAR LA CULTURA ORGANITZATIVA. 

Amb especial referència a la comunicació no violenta i la gestió constructiva 
dels conflictes i la transparència. Decàleg de bones pràctiques. 

Aquesta decisió crèiem que ens permetrà cohesionar l’associació, unificar o 
acostar discursos sobre temes clau, integrar els nous socis. Demanem als 
assistents obertura.d’esperit i compromís. 
 
Aquest pla s’ha concretat en tres sessions de formació interna, organitzades de 
la següent manera: 

 Unes dues setmanes abans, el responsable enviava la documentació 
prèvia que els assistents havien de llegir abans de la sessió. L’objectiu era 
convergir els nostres discursos sobre diferents temes, per acostar els 
nostres plantejaments mitjançant la conversa entre nosaltres.  
 

 Les sessions han tingut una durada de 3h 30 min (dissabtes de 10 a 
13,30h.) distribuïdes de la següent manera: 

o Dinàmiques de debat: 2 h. 
o Pausa. 
o Tancament i presa de decisions. 

El responsable podia donar posteriorment un llistat de Bibliografia que serveixi 
per aprofundir. 
El paper del relator és elaborar al final un document de conclusions que 
compleixi amb l’objectiu previst. 
Les sessions han estat les següents: 
 

1. Tema: violència. 7 d’abril, Espai Bonnemaison. Responsable: Lluc 
Pagès. Relator: Roger Gras.  

2. Tema: sexualitat, 9 de juny, Espai Bonnemaison. Responsable: Àlex 
Sàchez. Relator: Juanjo Compairé. 

3. Tema: les cures., 22 de setembre. Casa del mar.  Responsable: José 
Maria Lozano. Relator: Toni Soler. 

 

Preveiem que el curs vinent continuïn les sessions de formació, amb aquests o 
altres temes. Si més no, podríem aprofundir en els temes de sexualitat i el de les 
cures. De les tres sessions tenim material escrit i audiovisual. 
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5.- GRUP DE LECTURES FEMINISTES. 

Aquest grup és mixt i està conduït per José María Lozano. Es reuneix amb una 
cadència mensual, al local de Gràcia.  

El llistat de lectures d’aquest any és el següent: 

GERMAINE GREER, La mujer eunuco 

JUDITH BUTLER, El género en disputa. 

ANA DE MIGUEL, El neoliberalismo sexual 

BETTY FRIEDAN, La mística de la feminidad. 

KATE MILLET, Política sexual. 

ANNA JONASDOTTIR, El poder del amor 

ALMUDENA HERNANDO: La fantasia de la individualidad 

BRIGITTE VASSALLO, MARY LUZ ESTEBAN, CORAL HERRERA i altres .- 
Dibuixos i converses per dinamitar la normalitat. 

DD.AA., Amor (1), “Amor(2) 

MARY LUZ ESTEBAN: Crítica del pensamiento amoroso 

Les sessions constaven d’una introducció per part de José María Lozano 
(generalment acompanyades d’un esquema que ell mateix dibuixava a la 
pissarra de la sala de reunions). Seguidament començava una tertúlia-
conversació inspirada en la lectura. 

El grup compta amb un grup de whatsapp molt actiu, que permet compartir 
permanentment opinions, lectures, convocatòries (per exemple, de feministes 
que visiten Barcelona). El grup intenta cultivar molt el caliu i les relacions entre 
les persones que hi participen. Per això, han estat freqüents les ocasions en què, 
en sortir, hem anat a prendre una cervesa plegats, cosa que ens permet parlar 
de les nostres vides de manera més informal. 

El dia 12 de maig vam fer una trobada amb els altres grups de lectures feministes 
que porta José Maria. En aquesta ocasió, la trobada va tenir lloc a la llibreria 
Pròleg i ens vam aplegar unes 30 persones. 

6.- COL·LABORACIÓ AMB AHIGE. 

La relació entre Homes Igualitaris i AHIGE era un tema fins ara resolt de comú 
acord. Estava clar que els socis d’HI formaven des de sempre part d’AHIGE. 
Però no ho havíem posat per escrit. I això creava de vegades disfuncions a nivell 
de personalitat jurídica (per exemple, a l’hora de presentar-se davant els 
institucions per demanar subvencions). 

El mes de març vam tenir la visita del president d’AHIGE, Txema Olleta. A partir 
de llavors, vam presentar un projecte de conveni entre HI i AHIGE a l’assemblea 
anual d’AHIGE d’Alcalà de Henares del 21 d’abril (assemblea a la qual assistiren 
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7 socis d’HI). Aquest document va ser ratificat per l’assemblea i després per la 
nostra associació en assemblea extraordinària del 10 de maig del 2018 (Vegeu 
annex 1) 

Es resumeix en dos punts essencials: 

 Homes igualitaris (AHIGE Catalunya) és una entitat autònoma, però al 
mateix temps és l’única delegació territorial d’AHIGE a Catalunya. 

 Els socis d’HI són automàticament socis d’AHIGE... 
 
Havíem acordat que cada any la meitat del superàvit de comptes d’Homes 
Igualitaris els donéssim a AHIGE, de la mateixa manera que AHIGE en el seu 
moment ens va fer un cop de mà per tenir un local propi. Aquesta aportació volem 
que es dediqui a fer créixer i consolidar-se les delegacions territorials d’AHIGE. 
Aquesta any, però, aquesta nostra aportació de 3997€ la farem d’una manera 
especial, a partir de les aportacions al projecte “Culture of care”. 
 
Atesa la situació econòmica actual d’AHIGE, que podem qualificar de dramàtica, 
Homes Igualitaris col·laborarà en la mesura de les seves possibilitats, de cara a 
fer viable l’associació en el futur. En tot cas, a les properes reunions decidirem 
de quina manera ho fem. D’altra banda, participarem en l’assemblea estatal 
extraordinària d’AHIGE del proper mes de gener a Madrid, on es decidirà com 
fer-hi front. 
 
7.- PROJECTES EUROPEUS DE RECERCA I INTERVENCIÓ. 

Som “co-partners” del projecte “Culture of care”. És un projecte coordinat per 
Paco Abril, en nom d’AHIGE i Homes Igualitaris, juntament amb Rafa Soto 
(AHIGE Andalusia) i Pedro Unamunzaga (AHIGE Canàries). Es tracta d’un 
projecte de recerca, formació i acció, de dos anys de durada i focalitzat sobre la 
violència sexual sobre barons, especialment nois menors. 

Els dies 4, 5 i 12 de maig van tenir lloc unes jornades de formació, titulades: 
“Menors. Violència sexual contra menors. Creant entorns de suport i cura. 
Conceptes, prevalença, prevenció i revelació. Amb enfocament específic per a 
nens i adolescents homes”, a l’Espai Bonnemaison. Les jornades tenien una 
durada de 15 hores presencials i 9 de treball personal. Les jornades s’adreçaven 
a persones relacionades amb la infància i adolescència en l’àmbit professional 
i/o voluntari. 

El dia 29 de novembre, entre les 18 i les 21h. les conclusions i els materials 
resultat del treball de projecte es van presentar en una sessió interactiva a la sala 
“Cuina” de l’Espai Bonnemaison, amb l’assistència de més de 40 responsables 
de formació de tota Catalunya. Aquesta presentació la van fer els tres 
responsables estatals del projecte: Pedro Unamunzaga (AHIGE Canàries), Rafa 
Soto (AHIGE Andalusia) i Paco Abril (HI, coordinador). 

Finançament del projecte 
Homes Igualitaris va demanar una subvenció a la Diputació de Barcelona per 
contribuir al Projecte. La Diputació de Barcelona va atorgar al 2017 la quantitat 
de 3997 euros a Homes Igualitaris per realitzar accions del projecte Culture of 
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Care a Catalunya. Aquestes accions és van realitzar entre 2017 i 2018 i van 
consistir en una sèrie de reunions amb experts que van servir per elaborar una 
anàlisi de necessitats sobre la violència sexual a menors barons, una formació 
amb 22 persones que treballen amb nens (educadors, entrenadors, monitors de 
temps lliure, etc.) i la jornada de difusió del 29 de novembre. 
Un  cop Homes Igualitaris va rebre la subvenció va fer un ingrés a Ahige en dues 
vegades que va sumar la quantitat total de 3997 euros per co-financiar el projecte 
 
Decisions de cara a futurs projectes similars. 
Per tot plegat hem decidit que, d’ara endavant, seguirem els criteris següents: 

 Cada projecte presentat haurà de ser aprovat per l’assemblea de 
l’associació. 

 L’impulsor se’n farà responsable. Aquesta responsabilitat ha de ser per 
l’execució del projecte i que aquest respongui a l’ideari i ètica de l’entitat. 
No pot ser responsabilitat econòmica, ja que les subvencions es demanen 
a nom de l’entitat, que n’és la responsable. En tot cas, la junta directiva ha 
de vetllar perquè no hi hagi problemes que puguin perjudicar 
econòmicament a l’entitat abans que aquests problemes es produeixin. 
Per exemple, conèixer les bases i forma de justificació del projectes i 
analitzar la viabilitat abans d’acceptar-los.  O bé sol·licitar una auditoria 
externa. 

 Tots els projectes subvencionables passaran a partir d’ara pel tresorer, 
qui controlarà totes les factures. 

 Elaborarem (Bernat) un protocol al respecte, per evitar situacions com la 
creada pel projecte “Culture of care”. Aquest protocol preveurà els preus 
(màxim i mínim) dels tallers i activitats. 

 

8.- ALTRES PROJECTES D’INTERVENCIÓ. 

Hem presentat a subvenció els projectes següents:  

 A la Diputació de Barcelona: el projecte presentat por Paco Abril en nom 
de Homes Igualitaris ha obtingut una subvenció de 2950€. 
 

 A l’Ajuntament de Barcelona n’hem presentat 3:  
 

o a) el de “Culture of care” al barri de la Marina, responsable: Pako 
(denegat).  

o b) El de RESET 3 responsables: Alejandro i Jordi Salgado (atorgat 
amb una subvenció de 1471,75€).  

o c) L’associatiu que inclou les activitats que fem al llarg de l’any; 
firmat per Juanjo, però amb responsabilitat compartida amb Toni 
(denegat). 

 
 A més, hem establert un conveni de col·laboració amb la Fundació Aroa 

per executar conjuntament el projecte “Altaveus per la Igualtat”, finançat 
per l’Ajuntament de Barcelona, on HI participem amb el 20% de la 
intervenció. La persona responsable d’aquesta col·laboració és l’Aharon 
Fernández. Durant el 2018 s’han realitzat 2 reunions amb la Fundació 
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Aroa i un taller amb l’alumnat de l’ESO sobre identitats sexuals impartit 
per l’Àlex Sànchez. La col·laboració continuarà durant el 2019. 
 

9.- RESET 3 I LA XAJI, EL NOSTRE TREBALL AMB JOVES. 
 
Aquest any hem presentat a subvenció la tercera versió del curs RESET, de 
formació de joves en masculinitats i igualtat. La subvenció concedida per 
l’Ajuntament de Barcelona no arriba ni al 20% del demanat. Tot i així, s’ha tirat 
endavant el curs. El disseny del curs ha corregut a càrrec d’Àlex Sànchez i Ion 
Pagola. 
 
El curs RESET 3 s’ha desenvolupat a l’Espai Jove La Fontana, a Gràcia. S’ha 
estructurat en 3 mòduls amb un total de 10 h. presencials: 

1. Primers passos. Conceptes bàsics al voltant del gènere i les 
masculinitats. Homes i violència. La masculinitat hegemònica i la 
seva relació amb la violència. 17 de novembre, 10-14h. Dos tallers 
impartits: un per Ion Pagola i Salvador Salar; l’altre, impartit per Lluc 
Pagès. 

2. Masculinitat i sexualitat. Pornografia i mandats sexe-afectius en la 
construcció dels models de masculinitat. Homes i cura. Gestió i 
expressió de les emocions i les cures. 24 de novembre, 10-14h. Dos 
tallers impartits per Àlex Sànchez. 

3. Presentació de projectes finals. Lliurament de certificats i cloenda. 
10 de desembre, 18-20h. A càrrec de Ion Pagola, Salvador Salar i Àlex 
Sànchez. 

 
Per la seva part, ha continuat la nostra participació en els tallers de la XAJI (xarxa 
activa de joventut per la igualtat). El 28 de setembre han començat els tallers als 
Instituts que ens ha estat assignats. Àlex i Aharon han treballat amb els nois dels 
Centres i l’altra associació (“Apoderades”) treballava amb les noies.  
Els tallers  han estat els següents: 
 

 1 de abril, tallers de masculinitats impartits per Jordi Salgado. 
 17 de maig, tallers de masculinitats impartits per Jordi Salgado. 
 4 d’octubre, a l’IES “Quatre cantons”. Taller impartit per Aharon 

Fernández. 
 16 d’octubre, a l’IES “Bernat Metge”. Taller “Masculinitats”, impartir per 

Àlex Sànchez. 
 Intervenció a diferents INS de Santa Coloma de Gramenet, on s’han 

realitzat 18 tallers sobre prevenció de la violència masclista amb nois i 
noies de 2on d’ESO. S’han desenvolupat entre els mesos de març i abril. 
Hi han participat el Toni Alcalde (4 tallers), el Jordi Salgado (6 tallers), 
l’Aharon Fernàndez (6 tallers) i l’Alex Sànchez (2 tallers). 

 
El 9 de novembre, al matí i dintre dels actes del XIV Fòrum contra les violències 
de gènere, ha tingut lloc la 7a Trobada XAJI i el FÒRUM JOVE. Àlex Sànchez 
n’ha estat el coordinador i dinamitzador. El taller facilitat per Àlex Sànchez es 
titulava: “Som XAJI” de cohesión grupal.  
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Per la seva part, Paco Abril ha realitzat, durant el primer trimestre de 2018 (entre 
gener i març) un total de 10 tallers a diversos centres de secundaria d’El Prat de 
Llobregat. Aquests tallers s’inscriuen dins del Programa Municipal de les Dones, 
Secció d'Igualtat i Ciutadania d’aquest Ajuntament: 

 
 Col·legi Ntra. Sra del Mar. García Lorca, 1 taller amb l’alumnat de 3r 

d’ESO. 
 IES Baldiri Guilera, 4 tallers amb l’alumnat de 3r d’ESO. 
 IES Ribera Baixa, 5 tallers amb l’alumnat de 3r d’ESO. 

 

10.- ACCIÓ PÚBLICA. 

 PARTICIPACIÓ A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ: 
El nostre posicionament es resumeix en: donem suport a la vaga, però defugim 
tot protagonisme, que seria una continuació dels nostres privilegis d’una altra 
manera. 
A la manifestació hi hem participat, però al darrere, acompanyant, sense 
pancartes i no formant grup. Hem donat suport especialment a les dones de la 
Women’s March, amb les quals hem coincidit. 
Hem recollit també la iniciativa dels grups de cura formats per homes en algunes 
escoles (on participa el nostre company Roger), en què els  pares es van 
organitzar per permetre que les mestres i les mares poguessin participar en les 
activitats d’aquest dia. També ho hem fet en algunes entitats cíviques, com ara 
la casa Orlandai, on Juanjo (com alguns altres homes de l’equip tècnic de la 
casa) ha cobert l’atenció al públic mentre les dones de l’entitat feien vaga. 
 

 DIA DEL PARE IGUALITARI (al voltant del 19 de març): es tracta d’una 
de les tres diades acordades pel moviment d’homes per la igualtat, en 
reivindicació de la paternitat responsable i cuidadora i dels permisos de 
paternitat i maternitat iguals i intransferibles: 

o El dia 16 de març a les 18h. al carrer Marina, darrere de la Sagrada 
Família, concentració amb pancarta i lectura del manifest a càrrec 
d’Aharon Fernandez. L’acte està organitzat des del grup 
“Feminisme i canvi social”, sorgit dins del Pla Comunitari Sagrada 
Família, que inclou diverses associacions feministes, entre elles la 
nostra. La representació de la nostra associació l’ha fet José Maria 
Lozano. 

o 20 de març a les 19h., al Centre Cívic Sagrada Família, taula 
rodona sobre paternitat corresponsables amb la participación 
d’Aharon i José María. 

Per part de Vicent Canet es va fer una bona difusió a través de les xarxes 
socials dels actes i del manifest. 

 
 XIII ENCUENTRO MIXTO: Hem participat en l’organització i el 

desenvolupament d’aquesta trobada, esdevinguda ja tradicional per part 
d’AHIGE, que va tenir lloc a Benicàssim els dies 25 a 27 de maig. El tema 
central era “sexualitat”. Hi van assistir 7 socis d’HI, a més de 5 amigues 
de l’associació. 
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Aquest mateix "Encuentro Mixto" va tenir una segona edició el mateix any 
els dies 2, 3, 4 de novembre a Benicassim el tema igualment la 
"sexualitat". Hi van assistir 1 soci d'HI i dues amigues de l'associació. 
 

 17 DE MAIG, DIA CONTRA L’HOMOFÒBIA: aquest és un dels tres dies 
acordats unitàriament pel moviment d’homes per la igualtat. Vam fer públic 
a través de les xarxes el manifest que ja havíem difós l’any passat, perquè 
l’homofòbia és un dels pilars de les masculinitats hegemòniques que 
volem superar. (vegeu l’Annex 3) 
El 6 de juny a les 19h, al cicle “Les veus de la República”, va tenir lloc a la 
casa Orlandai de Sarrià un debat al voltant dels “nous i vells moviments 
lgtbi”, amb l’Eugeni Rodríguez, la Mercè Otero i el Pol Gallofré. L’acte 
correspon a una idea de Juanjo dintre de la comissió feminista de la casa. 
 

 22 DE JUNY: MANIFESTACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DE “LA 
MANADA”. Hi hem participat (sempre en segon terme) i vam emetre un 
comunicat de premsa (Vegeu l’Annex 4) 
 

 21 D’OCTUBRE: HOMES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.  
Aquesta és una de les tres dates unànimement acordades pel moviment 
d’homes per la igualtat. El lema enguany era “Surt de la manada. Deixa el 
masclisme” i volia incidir en la violència sexual i també sobre les criatures. 
Les accions d’aquest any han consistit en: 
 
o Elaboració i difusió d’un vídeo per a whatsapp. El guió del vídeo i la 

seva confecció han corregut a càrrec d’en Jaume Muros, juntament 
amb en Sàgar Malé i Àlex Sànchez. La gravació del vídeo es va fer 
al local de Gràcia. El títol corresponia al lema: un xat de whatsapp 
com el de “la manada”, però del qual s’anaven esborrant la major 
part dels participants. 

o 19 d’octubre: taula rodona i acció de difusió del manifest. Aquesta 
difusió anava acompanyada d’un clavell. Amb aquesta acció es volia 
difondre l’acte i el document, però també reivindicar una diferent 
sensibilitat masculina, representada per les flors. 

o 21 d’octubre: marxa des del Portal de l’Àngel fins a la pl. Sant Jaume 
i roda d’homes contra les violències masclistes. L’acte constava 
d’una part musical (amb cançons al·lusives a la violència vers les 
dones), la lectura del manifest (vegeu annex 5) l’encesa 
d’espelmes i la col·locació del llaç blanc al bell mig de la plaça i un 
minut de silenci en record de les dones violentades. 

A més, hi ha hagut altres rodes d’homes contra les violències masclistes 
a Abrera (organitzada per l’associació Abrera contra la violència de 
gènere) i a Sant Boi (organitzada per Homes Igualitaris de Sant Boi). 
 

 HI igualment ha participat (sempre en segon terme i sense distintius, 
perquè quedi clar que ho fem des del suport i sense protagonisme) en la 
manifestació feminista contra les violències de gènere del 25 de 
novembre (11h., Plaça Universitat). 
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11.- GRUPS D’HOMES. 
 
Els grups de treball personal són per a l’associació la base del canvi i 
transformació de les masculinitats. “Cada home és una revolució interior 
pendent”, diu el nostre lema i volem ser-hi coherents. Enguany hem posat en 
marxa un grup, “Homes en camí”, molt nombrós, facilitat per Josep Maria i del 
que participen també Juanjo Compairé, Salvador Salar, Àlex Sànchez, Enric-
Ernest Munt, Jaume Muros, Miquel Fernández i el simpatitzants Carlos Astete i 
Pedro Uribe.  
També hem creat un altre grup d’homes "grup d'homes Ágora" amb interns de 
la presó de Quatre Camis. El grup és facilitat pel Toni amb el suport de Álex, 
Paco i Ion, i els simpatitzants Manel, Álvaro, Eric. 
 
També hem creat un grup d’homes grup reclusos que estan a punt de passar 
al tercer grau. El grup és facilitat pel Toni amb el suport d’Adrian, Òscar –
simpatitzant- i Àlex. 

Aquest any ha continuat el grup de criança per a homes que organitzem 
conjuntament amb l’associació MamaG del barri del Guinardó. El grup el facilita 
l’Aharon Fernàndez i s’han realitzat 8 sessions durant el 2018. 

A Mallorca, gràcies a l’acció del nostre company Pere Fullana, ja fa temps (des 
de setembre del 2017) va sorgir el “grup d’homes de Randa”, que continua en 
marxa. Hi ha sorgit un grup d’homes a Palma, “grup d’homes soterrats”. 
Valorem molt positivament el treball d’en Pere en aquella illa. 
 
 El dia 16 de juny vam celebrar la IX Trobada catalana de grups d’homes, 

amb el lema “Els cossos dels homes. Com vivim els homes la relació amb 
els nostres cossos”. La Trobada es va fer a Sant Boi de Llobregat, 
aixoplugada pel Col·lectiu d’Homes Igualitaris de Sant Boi. L’acte va incloure 
una primera part de reflexió, una dinàmica i una posada en comú dels 
projectes col·lectius dels diferents grups catalans de cara al futur. Vam 
acabar, com altres cops, amb un dinar de germanor. 
 

12.- TERTÚLIES-CAFÈ D’HOMES: 
Aquest any hem realitzat les següents tertúlies:  
 
o 15 de febrer: “De l’amor romàntic a l’amor líquid”, a càrrec d’Àlex Sànchez, 

al Cafè de les Delícies de la Rambla del Raval. 
o 6 de març: presentació del llibre d’AHIGE a la llibreria d’Abrera, a càrrec de 

Juanjo Compairé. 
o 24 de maig: participem en la tertúlia de presentació, a la seu del CSIC -

organitzat conjuntament per la UOC, el CSIC i HI - dels resultats de la seva 
recerca feta per Elisabeth Bernstein i el seu equip (un equip internacional 
format per Mark Padilla, Ana Amuchástegui, Mario Pecheny i Kerwin Kaye). 
El títol  de l’acte és: “Paradoxes del neoliberalisme: sexe, gènere i 
possibilitats per a la justícia”.  

o 12 de desembre: tertúlia sobre “Masculinitats hegemòniques contra els 
drets humans”, a càrrec de Sàgar Malé, a la seu de la Fede.cat. 
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13.- COMUNICACIÓ. 
Al llarg de l’any Vicent Canet, de forma voluntària, s’ha encarregat de gestionar 
la comunicació externa d’HI (notes de premsa i contacte amb els mitjans). De 
cara al futur, en deixar en Vicent aquesta tasca, caldrà organitzar-la d’altra 
manera. En Vicent s’ha ofert a fer una formació adreçada al soci o socis que se 
n’encarreguin en el futur. 
Bernat també s’ha encarregat de les xarxes socials, especialment twiter i 
facebook. 
Paco està encarregat de la posada al dia del web d’HI, el qual necessita 
actualitzar-se. 
 
A Mallorca, també a iniciativa de Pere Fullana, ha sorgit el web AGUAIT.CAT, 
on es penjaran diversos articles referents sobre temes de gènere i masculinitats.  
 
Hem continuat la nostra col·laboració mensual amb la revista “AcelObert”. Es 
tracta d’una columna acompanyada d’una imatge. El text és de temàtica lliure. 
Les col·laboracions han estat les següents: 
 

 Gener: ”Feminisme i Constitució espanyola”, José María Lozano. 
 Febrer: “Silenciades per un petó”, Àlex Sànchez. 
 Març: “I després del 8 de març, què”, Toni Soler. 
 Abril: “Un home qualsevol”, Carles Llorens. 
 Maig: “La revolució pendent”, Aharon Fernández. 
 Juny: “ Per quan una educació sexual de debò?”, Juanjo Compairé. 
 Juliol: “La paritat necessària”, Luís Avellaneda. 
 Agost: “Unes altres formes de violència en la parella: la violència 

intragènere”, Ion Pagola. 
 Setembre: “El silenci ens en fa còmplices”, Toni Soler. 
 Octubre: “Petits igualitaris”, Àlex Sànchez. 
 Novembre: “Ser mujer negra en España”, Carles Llorens. 
 Desembre: “Fem la passa!”, Lluc Pagès. 

 
Juanjo Compairé va col·laborar amb la revista “La independent” amb un article 
aparegut el 15 de març amb el títol: “Grupos de Hombres o grupos mixtos”. 
 
Bernat Escudero va ser entrevistat el dia 17 de març per al “Periódico de 
Catalunya” sobre la seva paternitat: “No recogí el premio, porque coincidía con 
la hora del baño”. 
 
Bernat Escudero va col·laborar amb la revista “La independent” amb un article 
titulat “Les polítiques de gènere han d’incloure homes i dones”, publicat el 25 
d’abril. 
 
A més, Paco Abril va ser entrevistat al diari “El Periódico” el dia 24 de novembre. 
L’entrevista portava com a titular “El antifeminismo se està organizando y 
quitando la careta”. 
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Grismedio va gravar el cafè d’homes “Del amor romàntic a l’amor líquid” i en va 
fer un curtmetratge penjat a la plataforma “Vimeo”. 
 
Presència a la ràdio:  
 

 6 de març: Juanjo Compairé al programa “Hoy por hoy” de la cadena SER. 
 16 de març: Aharon Fernández intervé al programa “Feminismes” de 

Radio 4: “Repensar la paternitat”. 
 10 de abril: Juanjo Compairé va intervenir en Aragón Radio en relació amb 

el tema “Hombres por la igualdad de genero”. 
 12 d’abril: Juanjo Compairé amb Ritxar Bacete i Octavio Salazar al 

programa “Feminismes a Ràdio 4”, sota el títol: “On són els homes”. 
 L’1 de setembre, Bernat Escudero va participar en el programa “Via Lliure” 

de RAC1 sobre paternitats responsables. 
 A iniciativa de Pere Fullana, a Ona Mediterrània, a partir del 19 de 

setembre, ell condueix un espai setmanal titulat “Homes transitant”, pel 
qual han anat passant diversos homes del moviment estatal (com ara 
Mikel Otxotorena, Ritxar Bacete i altres), però també filòsofs i activistes. 
En Juanjo Compairé hi ha participat un parell de cops. 

 El 24 d’octubre, al programa “A cau d’orella” de Ràdio 4, Paco Abril i 
Bernat Escudero van participar en una taula rodona sobre els permisos 
de paternitat i maternitat iguals i intransferibles. 

 Esment especial requereix la nostra relació amb el grup de “Dones 
reporteres de Mataró”, que al llarg de 10 anys mantenen un programa 
quinzenal de ràdio (“Amb veu de dona”, a Mataró Ràdio); programa on 
Homes Igualitaris hem col·laborat regularment. Amb motiu del desè 
aniversari, Juanjo Compairé ha participat en la gravació d’un curtmetratge 
dirigit per la Mercè Alabarde i dedicat al col·lectiu, especialment a la seva 
fundadora, la Lea Cornellana. 
 

Pel que fa a la televisió, cal esmentar la intervenció de Bernat Escudero a TV3 
el dia 8 de març, amb motiu de la vaga feminista. 

 
14.- ALTRES XERRADES: 

o El 27 de gener: L’Aharon Fernàndez, acompanyat del Toni Soler, va  una 
xerrada titulada “Masculinitats en construcció: altres formes de ser 
home són possible” a l’Ateneu Popular Foment Martinenc. La xerrada 
serveix també per presentar l’associació HI. 

o 4 de març: Àlex Sànchez va participar en les 2nes Jornades “Ciutat de 
L’Hospitalet”, juntament amb Christian Carrer (de l’Observatori contra 
l’homofòbia al voltant del tema “Masculinidades. Hegemonías y 
disidencias”. 

o El 7 de març a les 19h: taula rodona sobre masculinitats sènior, 
organitzada pels Nous Homes de Sabadell, a càrrec de Juanjo,  juntament 
amb en Josep Guasch. A can Balasch de Sabadell. 

o El 14 de març, xerrada a la presó de Brians, a càrrec de Paco Abril. 
o 20 de març: taula rodona “Paternitats corresponsables” , al Centre Cívic 

Sagrada Família. Hi van participar José Maria Lozano i Aharon 
Fernández. L’acte s’inscrivia en el cicle “Dona’t espai”, organitzat pel grup 
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“Feminisme i canvi social” (on Homes Igualitaris participa),  dintre del Pla 
de desenvolupament comunitari de la Sagrada Família. 

o 12 d’abril: participem en l’acte de presentació del llibre de Ritxar Bacete a 
la llibreria “La Central” del Raval. 

o 27 d’abril al centre “La Violeta” de Gràcia: Paco Abril participa en una 
tertúlia amb Nusos. 

o 8 de maig: Juanjo Compairé ha participat en una taula rodona sobre 
prostitució a la seu d’ERC Barcelona. Hi participava també l’Oriol Ríos 
d’”Homes en diàleg”. Hem presentat a aquest partit els nostres 
posicionaments sobre aquest tema i sobre la necessària implementació 
de polítiques públiques de treball amb homes. Pensem continuar en 
aquesta línia, posant-nos en contacte amb altres partits. 

o 18 de maig, l’Aharon Fernàndez i l’Àlex Sànchez han realitzat una xerrada 
titulada “Homes corresponsables, infants coeducats” a Abrera dintre 
de les jornades "Abrera educa". 

o  a Abrera, dins de la Jornada Abrera, ciutat coeducadora. 
o 7 de juliol, “Noves masculinitats”, a la casa de colònies dels Joves 

d’Esquerra Verda (a L’Auró), a càrrec de Jaume Muros. 
o 14 de setembre: Lluc Pagès participa en nom d’HI a les Jornades “El 

género en disputa, Identidades sexuales, desarrollo de los afectos y 
formas inclusivas de relación”, que es desenvolupen a la Facultat de 
Dret de la UB. 

o 25 de setembre, José María Lozano ha participat en les Jornades sobre 
“Economia feminista” a Esplugues de Llobregat, com a preparació del 
“5è Congrés de dones del Baix Llobregat”. 

o 24 d’octubre: xerrada “Masculinitats dissidents”, a càrrec de Jaume 
Muros a la Casa de Cultura d'Abrera . Organitzada per l'Associació Abrera 
conta la Violència de Gènere i amb la col·laboració de Dones i Futur i el 
Grup Àmfora . 

o Participació en el XIV Fòrum contra les violències de gènere: enguany 
la nostra participació ha consistit en: 
 Organització i participació en la taula rodona de divendres 9 de 
novembre (Sala d’actes de la Bonnemaison). El títol era: “Masculinitats 
alternatives davant l’ofensiva neomasclista”. Les gestions les ha 
fetes l’Enric-Ernest Munt. La idea inicial era posar-se en contacte amb 
totes les organitzacions d’homes per la igualtat. La taula ha estat 
composta per Mònica Lorente (“On són les dones”), Eva Bonet, bloguera, 
Rubèn Sànchez (“Aliats del feminisme”) i Lluc Pagès (“Homes 
igualitaris”). La taula ha estat moderada per Imma Moraleda. 
 Aharon Fernández hi ha facilitat el taller “Homes cuidadors, 
infants coeducats” el matí del dia 10 de novembre. 

 20 de novembre: “Noves masculinitats”: xerrada de Jaume Muros a 
L’Hospitalet de Llobregat. 

 21 de novembre: taller "Homes i seducció" xerrada de Alex Sànchez a la  
Casa de Cultura d'Abrera. Organitzada per l'Associació Abrera conta la 
Violència de Gènere i amb la col·laboració de Dones i Futur i al Grup 
Àmfora . 

 21 de novembre taller amb refugiats a càrrec de Paco Abril. 
 21 de novembre: José María Lozano, Jaume Muros i Juanjo Compairé 

han fet una taula rodona “Surt de la manada. Deixa el masclisme” (sobre 
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el moviment d’homes contra les violències de gènere), al Centre Cívic 
Sagrada Família. L’acte està emmarcat dintre del cicle “Dones en so de 
pau”, organitzat pel grup “Feminisme i canvi social”, emmarcat dintre del 
Pla comunitari de la Sagrada Família. Homes Igualitaris en forma part, 
representats per José María. José Maria va confegir un díptic informatiu 
que conté el manifest llegit el 21 d’octubre a la Plaça de Sant Jaume de 
Barcelona (annex 5). 

 22 de novembre: xerrada “Què podem fer els homes per prevenir la 
violència”, a càrrec d’Aharon Fernández a la Facultat de Medicina de la 
UB. 

 24 de novembre: “Gènere, masculinitats i violència”, xerrada a l’empresa 
Solidança, a càrrec de Salvador Salar. Hi assistiren més de 50 persones, 
de la plantilla de l’empresa. 

 27 de novembre, al CAID (L’Hospitalet de Llobregat), “Masculinitats 
dissidents”, a càrrec de Jaume Muros. 

 17 de desembre: taller "Què podem fer els homes per prevenir la 
violència", a càrrec d'Aharon Fernández a la  Casa de Cultura d'Abrera. 
Organitzada per l'Associació Abrera contra la Violència de Gènere i amb 
la col·laboració de Dones i Futur i el Grup Àmfora. 

 
15.- ALTRES TALLERS CONDUÏTS PER SOCIS D’HOMES IGUALITARIS 
 
A banda dels ja esmentats en l’apartat 9: 
 

 4 de març: “Masculinidades. hegemonías y disidencias” amb la 
colaboraciò del Observatori contra l´Homofobia. Segones Jornades de 
ciutat d l´hospitalet. A càrrec d’Àlex Sànchez. 

 8 de març i 10 de maig: Aharon Fernàndez fa un taller sobre paternitats al 
barri de La Marina en el marc d’un grup de massatge infantil. 

 9 de març: “Masculinidades y Violencia” Casa d´Oficis d´Instalacions i 
Eficiència Energetica. L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 9 de marzo 
de 2018. A càrrec d’Àlex Sànchez 

 20 de març: Aharon va fer un taller de paternitats al barri de la Marina. 
 8 d'abril, Alex Sànchez, taller "Gènere, igualtat, masculinitats i prevenció 

violències masclistes" a Hospitalet de Llobregat.  
 9 d'abril, Paco Abril: taller de masculinitats en el Grup d'habilitats parentals 

del barri de la Marina. 
 4 de maig: “Igualdad de género: Masculinidades y Violencia” Colegio 

Singuerlin. Santa Coloma de Gramanet. A càrrec d’Àlex Sànchez. 
 18 de maig, Alex Sànchez: taller sobre relacions de parella " De l'amor 

romàntic a l'amor liquid" a Abrera dintre de les jornades "Abrera educa". 
 18 de maig: “Del Amor Romántico al Amor Líquido. ¿Cómo 

Amamos?” Proyecto Abrera Ciudad Educadora. Abrera. A càrrec d’Àlex 
Sànchez. 

 7 de juny: l’Aharon Fernàndez fa un taller sobre paternitats al barri de La 
Marina en el marc d’una intervenció grupal impulsada per l’Ajuntament de 
Barcelona anomenat “Jugant amb tu, t’ajudo a créixer”. 
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 11 de juny, Aharon Fernández: taller paternitat positiva al curs "Jugant en 
família t'ajudo a crèixer" amb la col·laboració de la Fundació Mans a les 
mans. 

 12 de juny, Aharón Fernández: taller de paternitat positiva al curs 
"Massatge per a nadons", Ajuntament de Barcelona. 

 3 de juliol, Paco Abril: xerrada contra la LGTBfóbia, actes de l'Orgull al 
Prat de Llobregat. 

 21 de novembre: “Hombres y seducción: Cultura y “Biología” en la 
construcción de los modelos de masculinidades”. Proyecto Abrera ciudad 
educadora. Abrera. A càrrec d’Àlex Sànchez. 

 5 de desembre, Bernat Escudero: tres "tallers d'intervenció social a 
l'esport" a Mollet del Vallès, dintre de les jornades “Mollet diu NO a la 
violència masclista”. 

 
16.- SITUACIÓ ECONÒMICA. (Vegeu annex 2) 
 
 
17.- POSICIONAMENTS POLÍTICS DE L’ASSOCIACIÓ. 
 
Per unanimitat hem donat suport al manifest del 16 de maig, en protesta per les 
retallades del govern al ja migrat pressupost dedicat a la posada en marxa del 
Pacte d’Estat contra les violències de gènere.  

Vam treure un comunicat de premsa denunciant la sentència del cas de “La 
Manada”, tot posant l’èmfasi en la reducció del delicte comès des d’”agressió 
sexual” a “abús sexual”. Al mateix temps reclamàvem una formació en gènere 
dels agents judicials. Les víctimes no han de patir una “revictimització” en passar 
per sistema judicial, que hauria de qüestionar el seu caràcter patriarcal. 

18.- RECONEIXEMENTS 

Hem mantingut al llarg de molt temps bones relacions amb el moviment 
feminista. Hem treballat plegats amb l’organització “Women’s March”. Aquest 
moviment i plataforma global va organitzar els deis 15 i 16 de febrer unes 
jornades titulades “V-day” a l’Espai Bonnemaison. En elles es van recaptar 
2.634€.  

En un acte celebrat el dia 3 de març Women’s March va decidir concedir “ex-
aequo” aquesta quantitat a Tamaia (ONG que treballa amb dones que han patit 
maltracte) i a Homes Igualitaris. La nostra associació va rebre, doncs, aquesta 
aportació de 1317€ en reconeixement i en suport a la nostra tasca. 

19.- ALTRES INICIATIVES. 
 
A iniciativa del nostre company Carles Llorens, a Catarroja s’ha creat un grup 
interessat en coeducació i en educació afectiu-sexual. Elaboraran una 
materials que es distribuiran pels centres públics del País Valencià. 
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En Lluc Pagès ha elaborat un díptic per distribuir-lo pels locals d’oci nocturn. 
Pretén sensibilitzar de l’abús i l’assetjament sexual i anar més enllà del “NO 
ÉS NO”.  

El dia 30 de novembre, l’associació va participar en un cinefòrum sobre 
l’economia feminista de la cura. L’acte va tenir lloc a l’Espai 210 (Padilla, 210), 
organitzat per la xarxa dos deu, la llibreria “La Caníbal” i Coopoblet. La nostra  
participació va consistir en preparar el càtering, com acció performativa de les 
masculinitats alternatives. El càtering consistia en diversos plats preparats per 
nosaltres mateixos. José María Lozano va fer una presentació de HI i el nostre 
compromís actiu sobre el tema de cures. A mes, va informar de les nostres 
formacions internes sobre aquesta temàtica  i la possibilitat de fer  accions el 
proper any. 

A Mallorca, a iniciativa de Pere Fullana, s’està gestant un programa d’intervenció 
educativa amb gent adolescent i jove, que comportaria la participació de 
membres catalans d’HI. El programa estaria patrocinat per la Conselleria 
d’Educació balear. 

El nostre company Jaume Muros està participant en la confecció del Pla d’igualtat 
de Sant Boi de Llobregat. 

20.- PROJECTES DE CARA AL PROPER ANY 2019: 

 Continuar amb la implementació del Pla estratègic, amb nous seminaris 
de formació interna. 

 Continuar igualment amb el grup de lectures feministes com a eina també 
de formació, però també com a espai mixt d’iniciatives. Hi ha la possibilitat 
de tirar endavant un blog on les persones participants hi puguin escriure. 

 Projecte “Grup d’homes. Masculinitats en transició”. Es tractaria d’un 
servei que dinamitzaria José María Lozano com a un espai obert que 
tindria la finalitat de crear i estendre els grups d’homes com a base de la 
nostra proposta que dona prioritat a la “revolució interior pendent” de cada 
home. 

 Millorar la cultura organitzativa, tenint cura de les relacions internes. 
També millorar l’acollida de socis i les llistes de correu. Igualment aclarir 
el paper de les dones amigues o simpatitzants dintre de la nostra 
associació. Igualment estructurar potser millor la presència i accions de la 
branca jove d’HI. 

 Fer un pas endavant en el terreny de la comunicació externa, millorant la 
nostra presència a les xarxes (Twiter, facebook, ampliant amb Instagram), 
així com el web d’HI. Caldrà fer una formació (com la que Vicent s’ha 
compromès a fer) adreçada als socis que s’hi dediquin. 

 Millorar la relació amb les altres entitats d’homes per la igualtat (rellançant 
les Trobades catalanes d’homes per la igualtat), però també amb el 
moviment LGTBI+, les entitats i associacions feministes i altres 
associacions i moviments transformadors. 
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 Elaborar un programa de propostes que concretin quines haurien de ser 
les polítiques d’intervenció amb homes, amb la intenció de presentar-lo a 
les institucions que treballen amb la igualtat (ICD, serveis socials i família, 
joventut, cultura, educació, sanitat,...). 

 

Barcelona, 10 de desembre de 2018 

Signat: Juan José Compairé García, 
secretari. 

 

(Segell d’Homes Igualitaris) 
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ANNEX 1: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE HOMES IGUALITARIS I 
AHIGE, aprovat en assemblea d’AHIGE el 21 d’abril de 2018 i per l’assemblea 
extraordinària d’Homes Igualitaris del 10 de maig del 2018. 

 
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN DE HOMES IGUALITARIS Y AHIGE 
  
 Antecedentes 
L’Associació Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)  es una asociación fundada en 2009 
en el ámbito territorial Catalunya. Desde su fundación participa de pleno derecho en 
todos los órganos de gestión y decisión de AHIGE disfrutando los socios de Homes 
Igualitaris de los mismos derechos y obligaciones que los socios de AHIGE. 
  
Desde su fundación L’Associació Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)  contribuye 
económicamente al proyecto estatal de AHIGE con la que se siente plenamente 
identificada y es su referente a nivel estatal. Los acuerdos económicos entre ambas 
asociaciones, se han ido adaptando a los tiempos y a las necesidades de cada 
asociación manteniendo ambas su independencia jurídica. 
Todo esto sin que exista un protocolo formal de colaboración, por lo que en febrero de 
2018 se solicita que se elabore dicho protocolo. 
  
Por tanto, reunidas las Asambleas de AHIGE y L’Associació Homes Igualitaris (AHIGE 
Catalunya)  aprueban suscribir el siguiente Protocolo de Colaboración: 

Acuerdo: 

  
PRIMERO.- La Associació Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)  con CIF G65098709 
asume y comparte los Principios Básicos y el Decálogo de AHIGE con CIF  G92271295 
y lo reconoce como su referente a nivel estatal. 
  
SEGUNDO. – AHIGE reconoce a la Associació Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)  
como la organización que representa a AHIGE en Cataluña y que, por tanto, ejerce como 
Delegación de la Asociación en este territorio. 
  
TERCERO. – Los socios de la Associació Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya) son 
automáticamente socios de AHIGE, pudiendo participar en los órganos de gestión, 
coordinación y decisión de AHIGE y viceversa. 
  
CUARTO.- Este acuerdo podrá ser extinguido por cualquiera de las partes, previa 
comunicación a la otra, con una antelación de tres meses.  
 
 
FIRMADO: 
 
Por AHIGE:                                                                      Por Homes Igualitaris: 
El Presidente, Txema Olleta                                            El presidente, Bernat Escudero 
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ANNEX 2: Estat de comptes de l’associació a 10 de desembre del 2018. 
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ANNEX 3.-  
DECLARACIÓ D’HOMES IGUALITARIS EN EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
LGTBIFÒBIA 
 
Per unes masculinitats plurals, per l’erradicació de la LGTBIfòbia 
 
Els Homes Igualitaris denunciem que el sistema heteropatriarcal discrimina i nega els drets i la llibertat de 
les dones i les persones LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals). Un sistema injust 
que des d’Homes Igualitaris apostem per abolir: pensem que cada home és una revolució interior pendent 
per desprendre’s de les parts tòxiques de la masculinitat patriarcal. També hem de denunciar les situacions 
de discriminació que aquesta masculinitat genera. Per això ens posem al costat del moviment LGBTI en el 
17 de maig, dia Internacional contra la LGTBIfòbia i ens sumem a la seva reivindicació de compliment i 
desplegament de la Llei catalana de garantia dels drets de les persones LGTBI i reclamem l’aprovació d’una 
llei equivalent en l’àmbit espanyol. 
A més, els Homes Igualitaris volem fer una denúncia pública: 
La LGTBIfòbia ens afecta a tots i totes: és un sistema del patriarcat per a exercir control social sobre els 
nostres afectes, sexualitats, cossos, desitjos i cures. La majoria de la població creu que l’homofòbia, la 
lesbofòbia, la bifòbia o la transfòbia afecten només a les gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals i 
intersexuals (LGTBI). Si bé, les principals víctimes de la LGTBIfòbia són les persones LGTBI i que són les 
que requereixen una garantia prioritària dels seus drets, aquesta violència és un sistema de control social 
que ens afecta directament a tots i totes. 
L’heteropatriarcat discrimina les dones i les sotmet als homes, i també determina que l’única opció sexual 
possible és l’heterosexualitat. A més, estableix un mandat de gènere: els homes han de ser “masculins” i 
les dones “femenines”. 
Per al sistema patriarcal, ser “masculí” és ser racional, competitiu, tenir la responsabilitat principal de proveir 
i protegir, rebedor de cura, dominant i que exerceix violència. En canvi, ser “femenina” implicaria 
característiques contràries: emocional, cooperadora, cuidadora, submisa i contra qui es pot exercir 
violència. 
La LGTBIfòbia és la ideologia per la qual es controla que els homes siguem “masculins” i les dones 
“femenines”. És una de les eines de la política de gènere del patriarcat, que no ens deixa ser lliures, ni a 
homes ni a dones, ni construir la nostra forma de ser sense els límits imposats d’allò masculí o femení. 
Per tant, la LGTBIfòbia també afecta els heterosexuals, ja que és l’eina de l’heteropatriarcat per evitar 
“desviacions”. Qui incompleixi passa a ser sospitós de ser LGTBI -dels qui el masclisme suposa que 
inverteixen els mandats de gènere-, i, per tant, de no ser suficientment home o dona. 
Aquest sistema de control es basa en la violència, la marginació, el rebuig o la discriminació de qui se salta 
el mandat de gènere. En el cas dels homes, qualsevol que sigui sensible, cuidador, submís, es reconegui o 
mostri vulnerable, etc. serà susceptible de patir homofòbia. 
La por a ser vist com a possible persona LGTBI i, per tant, patir les violències que pateixen és la forma de 
coartar la nostra llibertat de decidir individualment quins són els nostres propis límits. 
Els homes que mostren afecte entre ells, que tenen cura els uns dels altres, els que són sensibles, que no 
competeixen sinó col•laboren, els que no s’imposen i són “tous” o “febles”, els que poden ser considerats 
“efeminats” per no tenir actituds rudes, tenen por a patir LGTBIfòbia si no l’estan patint ja. 
La LGTBIfòbia ha estat el mecanisme per a controlar i invisibilitzar el que ara anomenem com a “noves 
masculinitats o masculinitats diverses -formes diferents a l’hegemònica de ser home” que han estat 
invisibilitzades. I una forma que tenen els homes per a reafirmar-se com a no homosexuals exercint violència 
contra els que ho són o, segons els canons masclistes, ho podrien semblar. 
Per això, els homes per la igualtat volem sumar als homes a lluitar contra l’opressió de gènere i per això 
qüestionem la masculinitat que ens imposa el masclisme i el patriarcat i la LGTBIfòbia. Reclamem la 
superació dels gèneres i l’assumpció de valors que el masclisme ha atribuït a les dones com a 
transformadors: la cura, l’expressió de les emocions o la capacitat de cooperar amb els altres. Reconeixem 
els sabers i experiències de les dones al llarg de la Història en la cura de la vida. Reivindiquem també que 
els nostres cossos, sexualitats, afectes, cures i desitjos són lliures i no poden ser controlats per cap sistema 
social. 
Manifestem la necessitat d’establir ponts i punts de connexió entre els moviments i reivindicacions dels 
moviments feministes, LGTBI i dels homes per la igualtat de gènere. I la necessitat de treballar junts, des 
de la perspectiva de cada moviment i amb el lideratge de les associacions LGTBI, contra la violència 
LGTBIfòbica que ens afecta a tots. 
 
Homes Igualitaris (Ahige Catalunya), maig 2018 
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ANNEX 4.- 
DECLARACIÓ D’HOMES IGUALITARIS SOBRE LA JUSTÍCIA PATRIARCAL 
 
De la justícia patriarcal 
 
Recentment una nova sentència judicial ens ha demostrat que la llei de violència 
de gènere li és aliena a bona part de la judicatura. 
 
El cas Juana Rivas, on interseccionen violència de gènere, desemparament físic 
i emocional de dos menors i l’apoderament de la mateixa Juana –que no s’ha 
conformat amb les decisions judicials injustes-, són exemple clar que la 
magistratura és retrògrada, reaccionària i profundament masclista; cega davant 
els clamors de la societat conscient i sensibilitzada. 
Tenim molts exemples en què la judicatura ha donat l'esquena a demandes 
socials de sensibilitat respecte les denúncies de violència de gènere. Poques 
dones denuncien si tenim en compte estadístiques d’agressions i feminicidis. 
També recentment l'escandalós cas de "la manada" i la posada en dubte i 
qüestionament de la paraula de la dona agredida ens ha avergonyit a molts 
homes. Nosaltres creiem totes les denúncies de violència de gènere. Entenem i 
comprenem la valentia que ha de tenir una dona agredida per ser capaç de 
denunciar el seu agressor (pensem en el procés judicial, el tràngol emocional 
d'haver de donar explicacions a desconeguts, suportar mirades que jutgen, 
protocols, etc.; a més de la pressió dels mitjans de comunicació). 
Massa sovint certs discursos neomasclistes pretenen que jutgem i desconfiem 
de la dona que denuncia, tot contemplant de manera benvolent l'agressor. 
Com dèiem, tenim molts exemples. Susana Guerrero està obligada per sentència 
judicial a entregar la seva filla al seu pare adoptiu denunciat per abusos sexuals 
per ella mateixa. Ha manifestat per activa i per passiva que no ho vol. 
Fins quan hem d'obeir aquests dictàmens patriarcals, masclistes, sords i cecs a 
les víctimes? Amb quina legitimitat recolzem protocols de denúncia de la 
violència de gènere, si la judicatura es mostra impermeable a aquests avenços 
per frenar aquesta lacra social contra les dones i els menors d'edat, el benestar 
dels quals hauria de ser l’objectiu principal? 
Exigim que les autoritats, tant centrals com autonòmiques, que la societat 
sencera vegi la urgència d’integrar dins de la formació de la judicatura (jutges, 
fiscals, advocats, forenses, experts assessors, magistrats...) la perspectiva de 
gènere per tal d’evitar que es repeteixin sentències com aquestes. Que a 
l’educació de la nostra joventut igualment tinguin un paper central l’educació en 
les relacions i l’afectiu-sexual. 
Nosaltres, com a Homes Igualitaris, volem manifestar a les dones víctimes: US 
CREIEM i repudiem aquestes decisions judicials. I esperem que no es produeixin 
més sentències neomasclistes que qüestionin la veu de les dones. 
 
Homes Igualitaris, juliol 2018 
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ANNEX 5.- Manifest llegit el 21 d’octubre (Roda d’homes contra les violències masclistes, Plaça 
de St Jaume de Barcelona): 
 
SURT DE LA MANADA, DEIXA EL MASCLISME 
 
Companys i companyes,  
Avui ens reunim aquí per a posicionar-nos públicament contra les violències i els assassinats cap 
a les dones; actes que en la seva majoria són exercits per homes.  
 
La violència masclista és una escandalosa realitat que afecta tota la societat. Des del 2003, quan 
van començar a comptabilitzar-se, fins aquest mes de juliol 146 dones han estat assassinades a 
Catalunya per les seves parelles o ex parelles. I aquesta xacra continua: només a la primera 
meitat d’aquest any més de 6200 dones han estat ateses a Catalunya com a víctimes de 
violència. 
 
Quan parlem de violències masclistes no estem contemplant tan sols els feminicidis que no són 
sinó la punta de l’iceberg. Aquests no serien possibles si no hi hagués molts casos de 
maltractaments físics, verbals, sexuals, o bé emocionals, més difícils de detectar.  Més enllà, les 
criatures de dones violentades n’han patit les conseqüències, bé sigui de forma directa o indirecta 
i són, per tant, també víctimes. “Save the children” considera que des de 2012 els infants 
assassinats en d’actes de violència masclista passen del centenar.  
 
Aquestes violències són una marca d’identitat del patriarcat que ha inundat la història de la 
humanitat: la violència com una forma d’expressió nascuda de nosaltres els homes.  Com deia 
José Saramago: “La violència masclista és un problema dels homes que pateixen les dones”. I 
nosaltres hi afegim: “i també les criatures”. Neixen de la incapacitat d’una part dels homes per 
adaptar-se als canvis que provoquen l’avenç cap a una societat igualitària i l’exercici creixent de 
la llibertat femenina. Homes que no s’atreveixen a viure segons un model de societat lliure, 
igualitària i de respecte mutu entre homes i dones. Un model que, sens dubte, els faria millors 
éssers humans. 
 
Els agressors, en la seva gran majoria, no són especials o malalts, sinó homes comuns, 
ciutadans típics. Homes, però, que basen la seva seguretat personal en valors tradicionals de 
l’estereotip masculí: el poder a través de la força física, la competitivitat, l’agressivitat i un estatus 
de suposada superioritat i privilegi respecte de les dones.  
 
La violència és possible, també, perquè la resta  d’homes hi mantenim algun tipus de complicitat 
i tolerància, com passava entre els membres de la manada. Hem d’aconseguir, per contra, fer 
visible un potent moviment d’homes que creï una complicitat que ens ajudi a superar el vincle 
patriarcal entre masculinitat i violència. 
 
Per això nosaltres, homes a favor dels homes, ens diem i us diem a vosaltres, homes:  
 
Home, surt de la manada, deixa el masclisme. No en siguis còmplice. Home, sigues humà. 
 
Fem-ho per elles i també per nosaltres. 
 
Barcelona, octubre de 2018 

 
HOMES IGUALITARIS (AHIGE Catalunya) 
Tf: 640 05 89 61 
info@homesigualitaris.cat 
Busca’ns a facebook i twiter 
 
 

 
 


