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HOMES IGUALITARIS (AHIGE Catalunya)  

INFORME ANUAL D’ACTIVITATS 2016. 

1.- VIDA ASSOCIATIVA. 

La nostra entitat s’ha mantingut estable pel que fa al nombre de socis, al 
voltant dels 25  socis, amb una lleugera tendència a l’alça amb la 
incorporació de 2 nous socis actius: José María Lozano i Lluc Pagès i la baixa 
de Salvador Carles, de la delegació de Lleida. 

Hem tingut al llarg de l’any un total de 8 reunions. 

Socis actius: han assistit a totes les 8 reunions: Pako Abril, Bernat 
Escudero, Juanjo Compairé. També són socis actius Enric-Ernest Munt (6 
assistències), Toni Soler (5), Jordi Salgado (5), Jordi Bonaterra (3), Vicent 
Canet (2), Roger Gras (2), Guillermo Gorostiza (2), Toni Alcalde (1), Javier 
García (1), Pere Soler (1) i Andreu Batlle (1).  

José María Lozano (5) i Lluc Pagès (4), pel seu compte, han assistit a totes 
les reunions des que es van incorporar a l’associació.  

Per diverses circumstàncies personals han hagut d’excusar les seves 
absències Heinrich Geldschläger (en 5 ocasions), Aharon Fernández (en 3), 
Jordi Bonaterra (en 3), Guillermo Gorostiza (en 2) i Vicent Canet (en 1). 

Al final del 2016 finalitza la vigència de l’actual Junta Directiva de l’entitat. 
Al desembre de 2016 hem obert un període de presentació de candidatures 
per a la nova Junta; període que acaba a finals del gener de 2017. 

Al llarg de l’any hem tingut cura de la formació interna dels associats. En 
aquest sentit, a iniciativa i sota la coordinació de José María Lozano, hem 
dissenyat un curs i un grup de lectura de “Clàssics del feminisme”, que 
endegarem a començament del proper any 2017. 

2.- TREBALL PERSONAL. 

La reflexió i el treball personal és un dels trets distintius de la nostra 
associació, que agrupem sota el lema “cada home és una revolució interior 
pendent”. 

Tanmateix, els grups d’homes, origen i motor de la nostra entitat, estan 
estancats. Aquest any hem vist la dissolució, potser temporal, del grup 
d’escriptura autobiogràfica, que havia estat molt productiu fins ara. Ens 
hem plantejat la creació d’un grup d’homes dintre de l’associació i que a 
totes les nostres reunions dediquem un temps a la reflexió personal en 
grup. 
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3.- COMUNICACIÓ. 

Per a la nostra associació és fonamental la nostra presència pública amb la 
intenció de fer arribar el nostre missatge de transformació personal i social 
a la major quantitat possible d’homes. 

L’any 2016 la nostra associació ha canviat finalment el seu web, mantenint 
la plataforma wordpress, però modernitzant-la: 

https://homesigualitaris.wordpress.com/ 

Hem elaborat també un nou díptic de presentació de l’entitat, visitable 
també des de la nostra plana web: 

https://homesigualitaris.files.wordpress.com/2016/04/1410_triptic_homesig
ualitaris_ca.pdf 

Hem creat una comissió de comunicació dintre de l’entitat, composta per 
Bernat Escudero i Vicent Canet (des del gener 2016). Vicent Canet té també 
signat amb nosaltres un conveni de col·laboració com a periodista, tant per 
a l’elaboració de notes de premsa com per a campanyes. 

Dintre de la nostra política de comunicació hem anat ampliant la nostra 
presència a les xarxes socials, com ara Facebook: “Homes igualitaris” 
(1782 seguidor*s el 2 de gener de 2017) i Twitter (1136 seguidor*s). La 
nostra adreça electrònica (homesigualitaris@gmail.com) compta a 2 de 
gener de 2017 amb 933 contactes que reben les nostres comunicacions. 

Hem ampliat també la nostra col·laboració periòdica amb un seguit de 
publicacions: hem continuat amb “L’independent” (col·laboració 
bimensual, coordinador: Vicent Canet) i ara també col·laborem amb “A cel 
obert” (mensual; coordinador: Juanjo Compairé). Igualment col·laborem, 
juntament amb altres companys d’AHIGE, amb la revista “Cáscara 
Amarga” (mensual, coordinador: Juanjo Compairé). 

4.- TERTÚLIES “CAFÈ D’HOMES”: 

Al llarg de l’any hem continuat amb la nostra tradició de fer periòdicament 
un seguit de tertúlies obertes a la gent, per tal de debatre i conversar al 
voltant de temes que tinguin a veure amb la igualtat de gènere i les 
masculinitats. 

 Presentació de la plataforma Zéromacho d’eradicació de la 
prostitució: 4 de febrer, al bar “El abuelo”, a càrrec de Pere Soler i 
Bernat Escudero. 

 Presentacions del llibre d'AHIGE: "Hombres para el siglo XXI": 
n’hem fet diverses presentacions del nostre llibre, acompanyades 
amb la venda d’exemplars: 

 18 de febrer, 19 h. a l'Espai Contrabandos del Raval, Barcelona, a 
càrrec de Juanjo Compairé i Pako Abril. 

 15 de març, 19h., a la Biblioteca d’Abrera, amb Juanjo Compairé i 
Toni Soler. 

 16 de març, 19h., a la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del 
Vallès, amb Juanjo Compairé, Fabià Díaz Cortés i Ismael Àvila. La 
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moderació i coordinació de l’acte fou a càrrec de Lluís Carol 
Andrés. 

 9 de maig, 19h. a la Biblioteca Dòria Llibres de Mataró, a càrrec de 
Juanjo Compairé i Jordi Bonaterra, amb la coordinació de Pilar 
González Agàpito (del grup de dones reporteres de Mataró). 

 20 de setembre, 19h. a Granollers, a la llibreria “Anònims” amb la 
participació de Juanjo Compairé, Jordi Bonaterra i Begoña Serra. 

 “Homes feministes”, 25 de maig a les 19 h. a l’Hotel d’Entitats de 
Gràcia. A càrrec del nostre company Josep Maria Lozano.  

5.- MOVIMENT D’HOMES PER LA IGUALTAT. 

El moviment d’homes per la igualtat, al qual nosaltres pertanyem, és un 
moviment encara minoritari, però en construcció. De tant en tant ens 
trobem homes de diferents organitzacions, plataformes i grups per 
intercanviar experiències i fer plans d’acció conjunts: 

 A nivell de Catalunya: TROBADES CATALANES DE GRUPS 
D’HOMES PER LA IGUALTAT: Les considerem essencials dins de la 
nostra concepció del moviment, que veiem com a moviment 
descentralitzat, basat en nuclis locals d’homes que es coordinen i 
federen entre sí. 
 Enguany n’hem celebrat dues: 

o 19 de març, al matí: V TROBADA  a l’espai “La cuina” de 
l’espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, coordinada per 
Guillermo Gorostiza i Bernat Escudero, amb l’assistència 
d’homes provinents de diversos col·lectius. Coincidint amb el 
dia del pare igualitari, vam acabar amb una performance al 
voltant de la coresponsabilitat. 

o 8 d’octubre, al matí: VI TROBADA a l’espai “Can Jonc” de 
Granollers. Va girar al voltant de la sexualitat masculina, 
conduïda pel sexòleg Dani Valeriano, del “Centre d’estudis 
sobre sexualitat i parella”.  

Hem de fer constar que el company Reiki Ardura està impulsant un grup 
d’homes a Badalona. A l’acte de constitució hi vam anar, per part 
d’Homes Igualitaris José María Lozano i Jordi Salgado. Esperem que 
siguin presents a les properes trobades catalanes. 

 A nivell estatal: Hem participat activament, tant com a ponents 
com assistents a les Jornades de Sevilla, desenvolupades els dies 20, 
21 i 22 d’octubre titulades “Hombres contra las violencias machistas” 
i organitzades des del Foro de Hombres por la igualdad i des d’altres 
organitzacions del moviment d’homes per la igualtat de tot l’Estat.  
Les Jornades consistiren en una posada en comú de les activitats del 
moviment en la prevenció de les violències masclistes (dia 20), una 
gran manifestació contra aquestes violències el dia 21 pel centre de 
la ciutat de Sevilla, un homenatge a José Saramago el mateix dia i 
una trobada amb el moviment feminista el dia 22. Per Homes 
Igualitaris participaren Pako Abril, Aharon Fernández, Heinrich 
Geldschläger i Juanjo Compairé. 
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6.- PARTICIPACIÓ EN AHIGE. 

Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya) és la nostra associació a nivell estatal. 
Formem part d’AHIGE i participem en els seus òrgans de decisió. A més, 
contribuïm econòmicament al seu sosteniment. Formalment som una 
associació catalana amb entitat pròpia, estatuts i NIF propis, però ensems 
som una delegació territorial d’AHIGE.  

 XI Encuentro mixto (dones i homes per la igualtat). Després de 10 
trobades realitzades a Fuente de Piedra (Màlaga) enguany la trobada 
va tenir lloc a Benicàssim els dies 6 a 8 de maig. Per part d’Homes 
igualitaris van participar Toni Soler (membre de la comissió 
organitzadora), Guillermo Gorostiza, Juanjo Compairé i Enric-Ernest 
Munt. 

 Assemblea estatal d’AHIGE a Bilbao (10 a 12 de juny). Vam 
impulsar decididament la refundació d’AHIGE, el trasllat de la seu 
social a Madrid, l’estructura confederal i l’aprovació d’importants 
documents entorn del nostre funcionament horitzontal en la presa de 
decisions, sobre la prostitució i la cura dels fills i filles en cas de 
separació dels progenitors. Hi van assistir per part d’Homes 
Igualitaris Pako Abril, Juanjo Compairé, Bernat Escudero i Toni Soler.  
A la nova Dinamitzadora d’AHIGE sorgida de l’assemblea continuen 
presents Bernat Escudero i Pako Abril, en nom d’Homes igualitaris.  
Pel que fa a la revista “Hombres Igualitarios” (la revista d’AHIGE), 
Juanjo Compairé segueix essent-ne el coordinador. Al Consell de 
redacció de la revista, compost per 13 membres, hi són presents 
també Toni Soler,Pako Abril i José Maria Lozano.  

 II Encuentro de intercambio de metodologías: va tenir lloc a 
Gran Canaria entre els dies 22 i 25 de setembre. La trobada va 
constar de dues parts: una oberta al públic en general, a la 
Universidad de Las Palmas i una altra tancada a la Finca “Osorio” de 
Teror. Per part d’Homes Igualitaris participaren José María Lozano, 
Lluc Pagès, Jordi Bonaterra, Toni Soler, Guillermo Gorostiza, Pako 
Abril, Juanjo Compairé i Jordi Salgado.  

7.- JORNADES INTERNACIONALS DE RECERCA: 

 24 de maig: Jornades “Paternatges responsables”, a l’espai 
Francesca Bonnemaison de Barcelona. Es van presentar diverses 
experiències d’intervenció amb pares a nivell estatal (tallers de 
Canviem-ho, papás blogueros, tallers de cura, formació a càrrec de 
l’associació Conexus). La Jornada va començar amb una presentació 
a càrrec de Gary Barker de Promundo de l’informe sobre la situació 
dels pares a nivell mundial. El següent dia, 25 de maig va tenir lloc al 
mateix espai un taller conduït pel propi Gary Barker, al qual van 
assistir 20 homes. 

 5-6 de desembre: Jornada “Men in movement II” a Roma. Com la 
primera versió d’aquesta trobada, que va tenir lloc a Barcelona, 
aquesta segona versió va ser organitzada des de la Universitat 
Oberta de Catalunya. En aquesta ocasió, en col·laboració amb 
algunes Universitats italianes (Tor Vergata de Roma, Gènova, Padua), 
juntament amb la revista AG Gender. Homes Igualitaris formava part 
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de l’organització, juntament amb Stefano Ciccone (Maschile Plurale). 
El títol de la trobada era: “Resilient, resistant and changing 
masculinities in uncertain times”.  
La trobada, ultra la posada en comú dels estudis acadèmics, tenia 
com a objectiu el contacte entre activistes italians (Maschile Plurale), 
espanyols (Homes Igualitaris, AHIGE) i europeus (Men Engage 
Europe). Aquest darrer objetiu no es va acabar d’assolir del tot.  
Hi vam asistir en nom d’Homes igualitaris Pako Abril com a ponent i 
Juanjo Compairé, com activista. Per part espanyola hi va anar també 
el nostre amic Octavio Salazar, de la Universitat de Còrdova. 
De cara al proper any 2017 ja estem preparant la següent trobada a 
Barcelona, que seria la tercera edició del “Men in movement”, que és 
la nostra finestra al món tant a nivell de recerca com d’activisme. 

 També de cara a l’any vinent hem aprovat la participació en un nou 
projecte de recerca i intervenció a nivell europeu, titulat “Culture of 
care”. Pako Abril coordinarà l’equip espanyol que hi participa. 

8.- ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE GENT JOVE. 

L’any 2016 s’ha consolidat el grup de talleristes d’Homes Igualitaris, 
compost per Toni Alcalde, Salvador Salar, Jordi Bonaterra, Bernat Escudero, 
Pako Abril, Jordi Salgado i Lluc Pagès. S’encarreguen d’atendre les 
demandes rebudes des dels Ajuntaments i els Centres. Aquest any hem 
insistit als talleristes en l’obligació legal de disposar del corresponent 
certificat d’antecedents penals. 

 Tallers a diversos Centres de secundària: 
Al llarg de l’any hem desenvolupat tallers de sensibilització amb joves 
dels dos sexes a diversos Centres de secundària: El Prat de 
Llobregat, Santa Coloma, etc. Fonamentalment a l’Àrea metropolitana 
de Barcelona. L’equip de talleristes s’ha encarregat de tirar-les 
endavant. 

 XAJI: La Plataforma Unitària contra les violències de gènere coordina 
–juntament amb nosaltres i l’entitat Aroa- aquesta Xarxa Activa de 
Joventut per a la Igualtat, constituïda per noies i nois de 9 centres de 
secundària que es reuneixen periòdicament. Homes igualitaris hi 
participa en les activitats de formació d’aquestes trobades aportant 
part de la subvenció rebuda des de la Diputació de Barcelona.  
A les sessions informatives de Cornellà han participat diversos 
talleristes (Jordi Bonaterra, Salvador Salar). També a la trobada de 
Sant Just Desvern (Pako Abril). A la formació de Santa Coloma hi va 
anar Toni Alcalde. 
Tenim la idea d’estendre la xarxa a altres centres. Al mateix temps i 
per evitar confusions, renunciarem a demanar subvencions a la 
Diputació de Barcelona per aquest concepte. La Plataforma serà, 
doncs, l’única entitat a demanar ajuts i nosaltres com associació 
serem d’ara endavant una entitat més que participarà en el seu 
desenvolupament.  

 Curs “RESET”: La primera versió d’aquest curs de formació de 
formadors de gent jove, iniciada el novembre del 2015, s’ha acabat el 
febrer del 2016. N’hem fet una avaluació i el 2017 endegarem una 
segona edició, més curta, continuada en el temps i dividida en dues 
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fases: una de sensibilització general i una altra de formació 
específica.  
De la primera edició han sortit alguns formadors (Jordi Salgado, 
Roger Gras, Salvador Salar) que s’integraran en el equip de 
talleristes d’Homes igualitaris.  
Al llarg de tot l’any hem enviat un projecte per tirar endavant 
aquesta nova edició del curs RESET a Sabadell, comptant amb la 
col·laboració dels “Nous homes de Sabadell”. Fins ara, sense èxit. 
 

9.- INTERVENCIONS EN L’ÀMBIT PENITENCIARI. 
Una de les línies d’actuació de la nostra entitat és el treball amb homes en 
presons. Especialment, però no únicament, en justícia Juvenil.  

El 19 de maig, al Col·legi de Jutges, vam tenir una taula rodona amb la 
Fundació Surt. Pako Abril intervé de part d’Homes Igualitaris. Presentem 
conjuntament el projecte d’intervenció en justícia juvenil. En surt un 
projecte conjunt Surt-Homes Igualitaris (concretat en una reunió conjunta 
el 21 de juny),en què la Fundació s’encarrega de la intervenció amb noies i 
Homes igualitaris dels tallers amb nois.  

De les intervencions i de les reunions conjuntes hem elaborat un pla conjunt 
que presentem a l’ICD i al Departament de Justícia. Al final n’ha de sortir  
un llibre-guia per a educador*s. 

10.- INTERVENCIONS EN PATERNITATS. 
El treball amb pares ens sembla una de les palanques més potents per a la 
transformació de les masculinitats. D’aquí que Homes Igualitaris impulsi 
tallers de criança amb pares que acaben o que estan a punt de ser-ho. 
Igualment, com veiem en un altre apartat d’aquest informe, hem impulsat 
una Jornada sobre “Paternatges responsables”, on hem volgut posar 
l’accent en els models d’intervenció en aquest tema. 

11.- IX RODA D’HOMES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. Va 
tenir lloc a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona el 21 d’octubre, amb la 
col·laboració del grup “Aliats del feminisme”. Com altres ocasions, l’acte va 
consistir en la formació d’una gran rotllana d’homes i dones al voltant d’un 
gran llaç blanc, l’encesa d’espelmes en record de les víctimes de les 
violències masclistes i la lectura d’un manifest conjunt de les dues entitats 
(Homes Igualitaris i Aliats del feminisme). 

A Lleida i a Sant Boi també hi va haver rodes d’homes contra les violències 
masclistes aquell mateix dia. 

12.- ACTIVITATS EN RELACIÓ AMB EL MOVIMENT FEMINISTA. 

 6 de febrer, matí: assistim a la conferència promoguda pel 
Movimiento Democrático de Mujeres, al Palau Macaia, sota el títol 
“CIUDADES LIBRES DE TRÁFICO DE MUJERES Y MENORES PARA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL”. 

 16 de febrer, 18h: al Col·legi de periodistes assistim a la taula rodona 
sobre “Neomasclismes i mitjans”, organitzada per Isabel Muntané, 
directora del màster de comunicació i gènere de la UAB. 

 Participació en l’Acord Ciutadà contra les violències masclistes: Jordi 
Salgado hi participa en nom de la nostra entitat.  
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 25 de novembre: Toni Soler participa a Vilaseca (Tarragonès) als 
actes del dia internacional contra les violències masclistes. El mateix 
dia a Barcelona participem com a entitat a la manifestació unitària del 
moviment feminista (Juanjo Compairé, Pako Abril, Bernat Escudero, 
Guillermo Gorostiza, Jordi Salgado).  

13.- PREMIS I RECONEIXEMENTS: 

 El documental “El machismo que mata”, emès per TVE dins del 
programa “Documentos TV” i realitzat per Maribel Soto va obtenir dos 
premis de “Periodisme en igualtat”. El programa està basat en els 
tallers amb joves conduïts per Pako Abril. 

14.- SITUACIÓ ECONÒMICA: 

 Tenim una situació econòmica autosuficient: les nostres despeses 
fixes (lloguer + tf + ADSL) les podem cobrir amb escreix amb els 
ingressos fixos (quotes). L’any 2015 els nostres ingressos ascendiren 
a 12.709,58€ i les despeses a 11.987,24€. Per al 2016 el balanç 
provisional situa els ingressos al voltant dels 24.000€, dels quals 
2340 corresponen a les quotes dels socis i la resta a projectes i 
subvencions.  

 Hem doblat els ingressos pressupostats. La major part de les 
despeses han anat a les Jornades Internacionals amb la UOC (les 
subvencions han estat finalistes i han cobert les despeses) i al retorn 
a AHIGE del préstec de 2500€.per a la posada en marxa del local de 
Barcelona Malgrat això, hem doblat també pràcticament el superàvit 
previst. 

 Com a entitat vinculada a AHIGE, dediquem una part del nostre 
superàvit al manteniment d’AHIGE. L’any 2016 aportarem el cost del 
disseny del nou web (1500€). La nostra voluntat és que cada cop 
més col·lectius territorials segueixin el nostre model i AHIGE 
esdevingui una entitat confederal. 

 D’acord amb el nostre compromís de transparència, aquests comptes 
seran publicats a la nostre nova plana web. Bernat proposa fer una 
auditoria per validar la nostra transparència. Queda aprovada. Queda 
pendent el tema d’una possible externalització de la gestió econòmica 
d’HI. 

 Una part dels diners que tenim els dediquem a pagar algú encarregat 
de les tasques de comunicació (“community manager” d’HI). Vicent 
Canet se’n farà càrrec, però de forma puntual.  

Per la transcripció, Juanjo Compairé, secretari. 

Gràcia, 9 de gener de 2017. 

 


