memòria anual

Creación

2020 Positiva

Treballem
en xarxes
Pertanyem a diverses plataformes de treball,
com ara el Comitè Primer de Desembre, la
Xarxa de Dones per la Salut, la Coordinadora
de Organizaciones de Mujeres por la
Participación y la Igualdad (COMPI), Plataforma
CEDAW Catalunya o Women’s Major Group.
També formem part de diversos òrgans de
participació, entre ells el el Consell Nacional de
les Dones de Catalunya, el Consell Nacional
LGTBI i altres consells municipals.

Vam néixer el 2001
a Barcelona. Des
de llavors hem
treballat a partir
d’una perspectiva
de gènere feminista
i interseccional i en
el marc dels drets
pel canvi positiu i
real en la vida de
les persones i de la
societat.

Visibilitzem / Atenem /
Formem / Canviem
Cadascuna de les nostres accions va dirigida
a fer efectiu el dret a la Salut Sexual i a viure
una vida lliure de violències, acompanyant a
les persones per a l’exercici d’aquests drets
a través de l’atenció directa centrada en la
cura i l’autonomia, la sensibilització social i la
incidència política.

Contribuim
al bé comú
Ho fem democratitzant el coneixement,
realitzant recerques i diagnòstics,
assessoraments i formació especialitzada,
elaborant materials tècnics i de sensibilització
i compartint recursos i serveis per als qui els
necessitin.

can iem
paradigmes
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COMUNIQUEM
a l’estil Crea
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5.200

seguidores a
facebook

4.632
seguidores a
twitter

3.126

La plataforma Twitter és una eina de difusió
del treball que es realitza en l’àmbit de la
incidència política. Durant l’any 2020 hem
fet 1.406 tuits i aconseguit la xifra de 4.632
seguidores (71% dones i 29% homes) dels
quals 772 noves, amb 18.845 visites al
perfil i 1480 mencions.
Aquest any s’ha mantingut el canal propi
de l’entitat a la plataforma YouTube que
ens permet difondre, en format audiovisual
d’alta qualitat els materials audiovisuals
realitats per l’entitat. Hem arribat a 105
persones suscriptores i 3126 visualitzacions
del material audiovisual de l’entitat.

1.459
seguidores al
INSTAGRAM

S’ha utilitzat per a visibilitzar
les activitats programades per
l’entitat i dirigides a sensibilitzar
a la ciutadania sobre els drets
sexuals i la promoció de la salut
sexual. Durant aquest any hem
tingut 1.459 seguidores i 46
publicacions

17

butlletins d’activitats realitzades, fent difusió a més
de 5 mil interessades, usuàries, entitats i serveis.

El butlletí d’activitats té un caràcter bimensual, no obstant això,
durant el confinament, “la cadira vermella” es va convertir en un
espai d’informació actualitzada sobre els recursos i cures a les
persones usuàries de l’entitat en temps de COVID, per la qual
cosa durant els mesos de març a juny, es va elaborar un butlletí de
caràcter setmanal.
Durant aquest anys, s’han elaborat i difós 17 butlletins que es
distribueixen mitjançant correu electrònic.
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visualitzacions
al YOUTUBE

PRESÈNCIA
VIRTUAL
indicadors d’avaluació quantitatius

La pàgina de Facebook compta amb
seguidores i seguidors que reben informació
de les activitats que s’organitzen des de
l’entitat (tant el butlletí electrònic com la
difusió específica de cada activitat o taller),
aquelles accions en les quals participem (ja
siguin xerrades, formacions i/o jornades)
i aquelles informacions que considerem
d’interès.

VIMEO

La nostra plataforma
AUDIOVISUAL

Aquesta eina ens permet compartir i
emmagatzemar vídeos digitals perquè les
persones usuàries puguin comentar en la
pàgina de cadascun d’ells.
Cóm s’arriva al nostre vimeo?
a travès de la nostra web creacionpositiva.org
67%; per vimeo.com (16%) i altres xarxes com
facebook o twitter (17%).

El documental “Lesbobòbia: un documental
i deu respostes” (1er lloc) ha estat en obert
pel període del confinament. Per introduir
aquest material de sensibilització vam fer
dos productes paral.lels: un d’introducció
“Lesbofòbia: la perspectiva de les
protagonistes” (2on lloc) i el nostre “Rebel.lies
lèsbiques: diàleg entre “bolleres” (5è lloc).

145.270

entrades a la web
de gener a desembre

El nombre de visites comptabilitzades aquest any han estat 159.845 de visites des d’Europa
(45.957), Amèrica del Sud (22.633), Amèrica Central, Carib i Mèxic (21.069) EUA i Canada
(17.179), Àsia (7.247), Rússia (900) i altres parts del món. Els temps de navegació per pàgina són
els corresponents a les mitjanes de navegació d’altres webs d’informació similars.

C r e a c i ó n Po s i t i v a

m e m ò r i a i n s t i t u c i o n a l 2 019

Alguns materials
editats
• 3 Fitxes sobre salut sexual per a
dones.
• 1 guia dirigida a dones privades de
llibertat.
• Material de la entitat.
• Article d’opinió de l’equip
d’atenció, en referència a salut
de les dones en temps de COVID
(28/05/2020).
Amb la finalitat de sensibilitzar sobre
les problemàtiques inherents a les
diferències estructurals, socials i
econòmiques que dificulten de les
dones l’accés a la salut per raons
com el gènere, l’equip de Creación
Positiva aprofitem el Dia Internacional
d’Acció per la Salut de les Dones per
a fer l’article d’opinió, sensibilització
i incidència “Reflexions sobre els
drets de les dones, salut, Covid-19
i crisi”, en la línia de la promoció de
les cures i autocures que es van estar
treballant des de Creación Positiva
durant aquest confinament. Aquest
article va ser publicat en dos mitjans
massius de comunicació i les seves
respectives xarxes socials: Pikara
Magazine amb 68.939 seguidores i La
Independent (7.976 visites a l’article
en català i 5.302 visites a l’article en
castellà).
C r e a c i ó n Po s i t i v a

Article d’opinió, sensibilització
i incidència “Reflexions sobre
els drets de les dones, salut,
Covid-19 i crisi”.
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El material imprès que s’ha editat en el
2020 ha estat el següent:

EDICIÓ DE
MATERIALS

• Landings específiques de salut i salut sexual de les dones en temps de
COVID. L’equip de Creación Positiva durant el confinament vam treballar
recursos específics destinats a la cura i salut de les dones:
1) TEMPS DE CURES
2) CONTRA LES VIOLENCIES MASCLISTES
• Adaptació i elaboració de materials amb informació actualitzada i necessària
per al període de confinament per el #COVID19 #VIH des de març:
- https://www.creacionpositiva.org/vih-covid19.html
- https://www.creacionpositiva.org/audios-multilingues-coronavirus.html
m e m ò r i a i n s t i t u c i o n a l 2 019
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INCIDÈNCIA
POLÍTICA &
SENSIBILITZACIÓ
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PRESÈNCIA
en les xarxes comunitàries

•

•
•
•

•
•
•

Campanya ZERO DISCRIMINATION
DAY promoguda per ONUSIDA per a
commemorar l’1 de març, dia per la no
discriminació (internacional).
Campanya de 16 Dies d’Activisme Contra la
Violència de Gènere (internacional).
Campanya per el Dret al avortament segur,
legal, lliure i gratuït (internacional)
Formen Part de Alianza 2030 Feminista
(Catalunya-Europa i Amèrica llatina)
(internacional).
Women’s Major Group (internacional).
Wide+ (internacional).
Feminist Response to Covid19: projecte
d’organització col.lectiva d’entitats,
moviments i activistes feministes d’arreu
del món que han estat treballant per establir
uns principis d’acció clau i seguiment de les
respostes (internacional).

•

•

•
•

•

Formem part de la Federació COMPI.
Coordinadora de Organizaciones de
Mujeres por la Participación y la igualdad Compi (estatal).
Formen part de la Plataforma Ombra
CEDAW-Catalunya (on hem participat
en les Aportacions a l’esborrany de la
Recomanació General sobre tràfic de dones
i nenes en el context global de la migració,
del Comitè CEDAW, Maig de 2020.)
(estatal).
Campanya #yotrabajopositivo, sense
discriminació pel vih (estatal).
Comitè Primer de Desembre (autonòmic),
plataforma que engloba una gran part de
les associacions de lluita contra la sida de
Catalunya.
Formem part de la Xarxa de Dones per la
salut, per a la planificació i organització
d’accions i jornades de formació.
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Les xarxes ofereixen
la possibilitat de
col·laboració entre més
d’una entitat amb vistes
a assolir fites comunes
mitjançant l’intercanvi
global d’informació i
experiències.
S’ha portat a terme un
treball de coordinació
amb altres entitats,
mitjançant la participació
en grups de treball sobre
dona i VIH o mitjançant
reunions periòdiques,
així com a través de
seminaris, xerrades,
etc, d’aquesta manera
hem col.laborat en els
següents espais:

Coordinació amb altres entitats i institucions
Mitjançant la
participació
en grups de
treball sobre
dones i VIH
o mitjançant
reunions
periòdiques,
així com a
través de
seminaris,
xerrades, etc.
Aquest any
hem format
part de:
C r e a c i ó n Po s i t i v a

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Consell de Dones del Districte de
Ciutat Vella.
Consell de Salut del districte de
Ciutat Vella.
Consell Municipal de Dones de
Barcelona.
Consell Municipal LGBTI Barcelona.
Consell Nacional LGBTI.
• Grup de Salut
Consell Nacional de Dones de
Catalunya.
• Grup ODS i Agenda 2030.
• Salut.
• Violències masclistes.
Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència.
Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva.
Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a les Víctimes de Discriminació,
(Barcelona).
m e m ò r i a i n s t i t u c i o n a l 2 019

PRESÈNCIA

en campanyes i adhesions
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• Campanya ‘Pressupostos 2020:
exigim més recursos per a les
polítiques d’igualtat de gènere’, 9 de
març de 2020.
• Campanya ‘Som Essencials – SOS
Entitats Violències’ de demanda
a les administracions públiques
de mesures de suport per a les
conseqüències de la Covid-19 que
estan patint les entitats que treballen
entorn a les violències masclistes, 17
d’abril de 2020.
• Adhesió a la ‘Declaració Feminista
davant la crisi provocada per la
Covid-19’, per demanar mesures
amb perspectiva de gènere per
ajudar a pal.liar la crisi i la postcrisi
del coronavirus, impulsada pel
Fòrum Hipàtia, 24 d’abril de 2020.
• Impulsores, juntament amb Lesbicat,
Grup de dones Lambda i LGTB
Terrassa, del Manifest Dia de la
Visibilitat Lèsbica 2020, 26 d’abril de
2020.
• Campanya per l’Avortament i la
Sanitat Universal a Catalunya per
exigir al Govern la pròrroga de les
mesures sobre l’avortament i la
targeta sanitària amb motiu de la
Covid-19, 27 d’abril de 2020.
• Campanya ‘Les Dones No Podem
Esperar Més’ del Consell de Dones
de Barcelona dirigida a generar
canvis urgents a l’Ajuntament de
Barcelona, 11 de maig de 2020.

• Campanya ‘No Estem en Guerra –
Les Treballadores Sexuals Tenen
Drets’, maig de 2020.
• Campanya de denúncia pel
tancament de @FemiNovembre
per part de Twitter España, per a
la defensa dels drets d’expressió
i participació feministes als espais
digital, maig de 2020.
• Participació a la Campanya
‘L’LGBTIfòbia, ni a casa, ni al carrer!’
del Consell Nacional LGBTI en el
marc del Dia Internacional contra la
LGBTBIfòbia, 17 de maig de 2020.
• Recolzament a la Campanya
#papelesparatodas, 20 de juny de
2020.
• Participació al manifest i campanya
‘Acabem amb les amenaces i els

•

•
•

•

obstacles a l’avortament. Dret a
l’avortament a Catalunya i arreu!’
en el marc del Dia Internacional
per a la Despenalització Total de
l’Avortament, 28 de setembre de
2020.
Campanya ‘No És Un Síndrome,
És Misogínia – SAP és una eina de
vulneració dels Drets de les Dones i
dels Infants – No sigueu còmplices’,
juny de 2020.
Campanya del Tercer Sector:
#20JPlaDeXocSocial, juny de 2020
Campanya i comunicat
#TeletreballarNoÉsConciliar de
Feminismes Pla de Xoc, juny de
2020.
Campanya i adhesió al manifest
del Comitè 1er de Desembre
#DretsPlensDeVIHda, 1 de desembre
de 2020.
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Àmbit català

Àmbit estatal
• Campanya #ConectaEnPositivoSIM
per garantir que les persones més
vulnerables segueixin connectades,
organitzada per Yo Trabajo en
Positivo, 1 d’octubre de 2020.
• Campanya ‘#YoTrabajoPositivo
sin discriminación por VIH 2020’ i
adhesió a la petició al Govern de
l’Estat ‘Que se refuerce la Agenda
2030 y que la COVID19 no sea un
pretexto para desatender otras
enfermedades como la provocada
por el VIH’, de l’1 al 10 de desembre
de 2020.
m e m ò r i a i n s t i t u c i o n a l 2 019

Àmbit internacional
• Campanya ZERO DISCRIMINATION
DAY promoguda per ONUSIDA per a
commemorar l’1 de març, dia per la
no discriminació (internacional).
• Adhesió a la ‘Declaració Feminista de
Beijing+25’ promoguda pel Women’s
Rights Caucus, 9 de març de 2020.
• Adhesió al grup internacional
Feminist response to Covid19 i la
seva campanya, creat i impulsat pel
Women’s Rights Caucus i el Women’s
Major Group, 4 d’abril de 2020.
• Adhesió al posicionament de suport
internacional ‘Polish Parliament
Must Reject Regressive Proposals
on Sexual and Reproductive Rights’,
impulsat pel Center for Reproductive
Rights, 14 d’abril de 2020.
C r e a c i ó n Po s i t i v a

• Adhesió a la carta ‘NGOs support
letter to Brazil’s parliament automatic
compulsory license proposal’, 21
d’abril de 2020.
• Campanya de crida a Nacions Unides
per assegurar una presencia inclusiva
i forta de les organitzacions de la
societat civil en els actes, trobades
i panells virtuals, impulsada pel
Women’s Major Group, 10 de juliol de
2020.
• Participació a la campanya
#DontRushChallenge impulsada pel
Women’s Major Group en el marc
del Fòrum Polític d’Alt Nivell (HLPF
2020), 20 de juliol de 2020.
• Declaració Ministerial del HLPF 2020,
organitzada pel Women’s Major
Group, 16 de juliol de 2020.
• Campanya internacional pel Dret
al avortament segur, legal, lliure i
gratuït.

• Adhesió al posicionament del
European Safe Abortion Networking
Group en el marc del Dia
Internacional per un avortament
segur, 28 de setembre de 2020.
• Adhesió a la Declaració conjunta de
la societat civil per al 45è període
de sessions del Consell de Drets
Humans de les Naciones Unides pel
dia internacional per un avortament
segur, impulsada per la Sexual Rights
Initiative, 28 de setembre de 2020.
• Campanya de 16 Dies d’Activisme
Contra la Violència de Gènere,
enguany #GBVDisruptor, impulsada
pel Women’s Global Leadership,
novembre 2020.
• Campanya #AbortoLegal2020 pel
dret a l’avortament a l’Argentina,
organitzat per Marea Verde
Barcelona, 8 de desembre de 2020.
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Ens adherim i participem de
campanyes específiques
per tal de sensibilitzar i
difondre en la població
general el coneixent sobre
els drets, amb l’objectiu
específic de contribuir amb
la construcció d’un esperit
crític de les persones
que contribueixi amb la
satisfacció dels nostres
drets i llibertats.
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Formació, sensibilització, i promoció de
El compromís i el treball
d’incidència política de
Creación Positiva en la
defensa dels Drets Sexuals
de les dones, tant en l’àmbit
autonòmic, com en l’àmbit
estatal i internacional, s’ha fet
palès al llarg de tots aquests
anys.

Accions en al abordatge de
les violències masclistes.
• Assessorament en l’ elaboracions de
protocols:
• Assessorament a la actualització del
Protocol d’intervenció coordinada
contra la Violència masclista del Baix
Penedès.
• Assessorament a la elaboració del
Protocol contra la Violència masclista
de Matadepera.
• Assessorament per a la elaboració
de protocols de violentes al Vendrell.
• Elaboració d’una eina d’abordatge
de les violències sexuals i
LGTBIfòbiques als espais de les
festes universitàries pròpies de la
UPF.
• Elaboració d’una eina d’abordatge
de les violències sexuals i
LGTBIfòbiques a CCAR.
• Acompanyament al circuit d’atenció
contra les violències sexuals.
Ajuntament de Manresa.

•

•

•

•

•
Formatives
• Formació ‘Abordatge integral de
les violències sexuals des de l’àmbit
local’ - Pallejà, organitzada per la
•
Diputació de Barcelona, gener i febrer
de 2020.
• Taller per a l’abordatge de les
violències masclistes als punts liles,
organitzat per la Universitat Pompeu
Fabra, 10 de febrer de 2020.
•
• Formació ‘Abordatge integral de les
violències sexuals des de l’àmbit
local’ a professionals. Bonnemaison,
Barcelona, organitzada per la
C r e a c i ó n Po s i t i v a

Diputació de Barcelona, 7, 14, 21 i 28
de maig de 2020.
Formació Abordatge integral de les
violències sexuals des de l’àmbit local
a professionals de Santa Coloma de
Gramenet organitzat per la Diputació
de Barcelona; 9, 10, 11 i 12 de juny
de 2020.
Formació sobre violències masclistes
al personal tècnic de l’Ajuntament de
Vilafranca, organitzat per l’Ajuntament
de Vilafranca, 17 i 18 de setembre de
2020.
Taller sobre Violències masclista per
a joves al Casal d’estiu, organitzat pel
Consell Comarcal d’Osona, 6 i 9 de
juliol de 2020.
Formació sobre violències masclistes
per a tècniques de joventut de la
Comarca del Maresme, organitzades
per l’Agència Catalana de Joventut,
15,20,22,27 i 29 d’octubre i 3 de
novembre de 2020.
Formació sobre violències masclistes
per als equips socioeducatius, (20
hores) organitzades per l’entitat Actua
SCCL, octubre de 2020.
Impartició del taller d’aprofundiment
en el abordatge de les violències
sexuals en entitats i col·lectius
juvenils, XVI Fòrum contra les
violències de gènere, 13 de novembre
de 2020.
Impartició del curs ‘Introducció a
l’abordatge de les violències sexuals’,
organitzat per l’Institut Català de les
Dones, en línia, 2 i 4 de desembre de
2020.
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Ens hem consolidat com
a entitat de referència en
l’abordatge de les Violències
Masclistes, amb un ampli
recorregut treballant sobre
les violències sexuals amb
professionals de la xarxa
especialitzada i diversos
circuits de Catalunya, així
com l’acompanyament
professional en processos
d’elaboració i seguiment de
diversos protocols municipals
i comarcals.

DRETS
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•

•

•

•

pública perseguint-ne l’erradicació’,
organitzada per l’Institut de Ciències
Polítiques i Socials (ICPS). 30
d’octubre de 2020.
Participació a la taula rodona
‘Transicions feministes a entitats i
col·lectius juvenils’ del XVI Fòrum
contra les violències de gènere,
organitzat per la Plataforma Unitària
contra les violències de gènere, en
línia, 6 de novembre de 2020.
Participació al Webinar “Violencias
machistas. Violencias sexuales”,
dirigit a professionals de la salut i
organitzat per Iniciativas-CSE, 10 de
novembre de 2020.
Ponència ‘Ampliant mirades
conceptuals sobre les violències
sexuals’ a la Jornada de treball del
Circuit territorial contra
la
violència masclista de
Sants-Montjuïc: ‘Parlem
de les violències sexuals’,
13 de novembre de 2020.
Ponència: ‘Abordant
la qüestió
dels protocols
d’assetjament
sexual i els protocols
d’assetjament
discriminatoris’ a
la formació online
‘Reptes sobre
els protocols
d’assetjament sexual
i d’assetjament
discriminatori’,
organitzada per
la Federació de
Cooperatives de
Treball, 19 de
novembre de 2020.

• Participació a la Taula rodona ‘Pautes
per acompanyar si presenciem una
agressió masclista o LGBTIfòbica’,
organitzada per la Unitat d’Igualtat de
la UPF, 23 de novembre de 2020.
• Xerrada sobre violència sexual,
organitzada pel Consell Comarcal del
Berguedà, 23 de novembre 2020.
• Xerrada ‘De què parlem quan
parlem de violències masclistes?’,
organitzada per l’Associació de
Famílies d’Alumnes de l’Escola
Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú,
l’Associació de dones feministes La
Frontissa i Creación Positiva, 26 de
novembre de 2020.
• Participació a la a la taula ‘l’Anàlisi
global i respostes feministes davant
el context de crisi de la Covid-19’ del
IV Congrés per l’erradicació de les
violències masclistes des dels serveis
socials i sanitaris, organitzat per
l’associació Hèlia, 30 de novembre
de 2020.
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Compareixences, ponències, xerrades
• Xerrada sobre violències masclistes a
la Seu de Urgell, 25 gener de 2020.
• Participació a l’acte d’obertura
del SIE Manresa, organitzat pel
Departament d’Afers Socials, Treball
i Famílies i Dones amb Empenta,
Manresa, 25 de febrer de 2020.
• Participació com a entitat experta
al Grup de Treball de violències
masclistes en l’àmbit laboral de
la CNVM i presentació del treball
de Canvi de Paradigmes sobre
violències sexuales realitzat amb i per
la Fede, el CCAR i l’Ateneu 9 Barris,
Barcelona, 27 de febrer de 2020.
• Ponència sobre violències masclistes,
organitzada per la Universitat de Vic
(DIXIT), 5 de maig de 2020.
• Participació (ponència) al webinar
‘¿Cómo enfrentar las violencias
machistas en tiempos de COVID?’
organitzat per Oxfam i LatFem, 30 de
juliol de 2020.
• Compareixença i ponència de
Montse Pineda, coordinadora
d’Incidència Política de Creación
Positiva i vicepresidenta segona del
Consell Nacional de les Dones de
Catalunya al Parlament de Catalunya
en relació amb la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista.
Organitzada per Comissió d’Afers
Institucionals, 15 d’octubre de 2020.
• Ponència ‘Què podríem estar
fent diferent. L’abordatge de les
violències sexuals a Catalunya’ a
la 19à edició del Seminari Ciutats i
Persones ‘Violències Sexuals: Política

Assistència
• Assistència a la jornadapresentació “violències sexuals
entorn festius, estratègies
d’actuació”, organitzades per
l’observatori noctámbul@s, a
Barcelona, 8 de febrer de 2020.
• Assistència a l’acte ‘La
recerca en violència masclista –
ordres de protecció i percepció
de les víctimes’, organitzat
per l’Observatori Català de la
Justícia en Violència Masclista,
Barcelona, 5 de març de 2020.
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Accions per al seguiment de les polítiques
relacionades amb els drets de les dones en matèria
de drets sexuals i reproductius

• Assistència a la Jornada delictes
contra la llibertat sexual, organitzada
pel Departament d’interior, 5 de març
2020.
• Assistència al webinar ‘United Nations advocacy for LBTQ women
activist’ organitzat per l’Associació
Internacional de Lesbianes, Gais,
Bisexuals, Trans i Intersex (ILGA), 28
d’abril de 2020.
• Assistència a la Jornada ‘Estratègies
de prevenció de les violències sexuals en l’oci nocturn prepandèmia i
interrogants que es presenten a partir
d’ella’ organitzada per l’ICD, 27 d’octubre de 2020.
• Assistència a les jornades ‘Espacios
festivos con perspectiva de género:
violencias y resistències’, organitzades per l’observatori noctambul@s,
17 i 19 de novembre de 2020.
• Assistència a la Conferència online:
‘Abordatge de les violències sexuals.
Una mirada pluridisciplinar’, 19 de
novembre de 2020.
Material / Difusió
• Presentació a les xarxes i web de la
“Guía para la elaboración de Protocolos en el abordaje de las violencias
sexuales y la LGTBIfobia en los espacios públicos de ocio”, 6 de maig de
2020.
• Hem participat activament en
el seguiment d’aquest procés
d’implementació de l’agenda 2030
en matèria dels drets sexuals de
les dones, a l’hora de generar
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mecanismes de control i rendició de
organitzada per la Direcció General
comptes dels compromisos globals
de Cooperació, Barcelona, 5 de març
i locals en els ODS vinculats amb els
de 2020.
DSiR. Es proposa recolzar el treball
• Participació al Fòrum Virtual de la
d’incidència política de Creación
Societat Civil per preparar el Fòrum
Positiva en la defensa dels drets
Regional de Desenvolupament
sexuals i reproductius participant en
Sostenible (UNECE), organitzat pels
les reunions que es realitzaran per tal
Grups Majors (Major Groups), 18 de
d’avaluar i generar l’agenda de treball
març de 2020
dels pròxims anys en matèria de
• Participació al webinar- ‘Debate
drets sexuals i reproductius.
about the state of art of women’s
rights across Europe, the alternatives
Formacions
and contributions of the feminist
and human rights movements
• Formacions de l’Agenda 2030
and organisatons to respond to
Feminista (Creación Positiva
COVID19 and to the Future of
i L’Associació Drets Sexuals i
Europe’, organitzat per Feminist
Reproductius) ‘Eines Feministes
Europe Platform, 9 de maig
per al desplegament de l’Agenda
de 2020 (www.facebook.com/
2030’ i acompanyament de les
events/264621731590415).
mateixes, dirigides a personal de
les administracions públiques i
• Participació a la sessió en línia
a entitats, moviments i grups de
d’orientació del HLPF2020 ‘WMG
dones (Àrea de Barcelona, Camp
orientation meeting’ organitzada pel
de Tarragona i Catalunya Central),
Women’s Major Group, 2 de juliol de
organitzades per l’ICD, 9 i 18 de
2020.
novembre de 2020.
• Participació a les reunions
estratègiques diàries, en línea, del
Compareixences, ponències,
Women’s Major Group durant el
xerrades
HLPF 2020, Juliol 2020.
• Participació en la taula rodona
de debat sobre el documental
de DESOS ‘Una mirada des
de Nicaragua i Catalunya ODS 5 Igualtat de gènere’ a la Casa
Amèrica de Catalunya, 16 de gener
de 2020.
• Participació (ponencia/diàleg) a la
taula rodona ‘Drets Humans i Agenda
2030, una aliança inevitable?’,
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(implantació de l’Agenda 2030 i altres instruments internacionals de
monitoratge, plans estratègics, protocols...)
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Assistència
• Assistència a l’Acte de Retorn
de ‘Visió 2030. La contribució
catalana al desenvolupament global’
organitzat pel Departament d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència, Barcelona, 28 de
gener de 2020.
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• Assistència a l’Acte de presentació
de l’Aliança Catalunya 2030,
organitzat pel CADS, Barcelona,
21 de febrer de 2020.
• Assistència al Consultation Day
Virtual de la CSW64, organitzat pel
NGO CSW, 16 de març de 2020.
• Assistència a les Jornades en
línia ‘Integrating the 2030 Agenda
into national plans and strategies:
Considering COVID-19 response
and recovery’ organitzat pel
Departament d’Afers Econòmics I
Socials de Nacions Unides (DESA),
12 I 14 de maig de 2020.
• Assistència a la Reunió del WMG
preparatòria del HLPF 2020, 8 de
juny de 2020.
• Assistència en línea a la Obertura
del Fòrum Polític d’Alt Nivell pel
Desenvolupament Sostenible
(HLPF) 2020, 7 de juliol de 2020.
Assistència al Side-event en línia
del HLPF 2020 ‘Regional Forums
and HLPF from the Feminist
Perspective’ organitzat pel
Women’s Major Group, 9 de juliol
2020.
• Assistència a la sessió (en línia)
‘Multilateralism after COVID 19:
what kind of UN do we need at the
75th anniversary?’ acte oficial de
l’ECOSOC High-Level Segment
2020, 17 de juliol de 2020.
• Assistència a la ‘Jornada de
presentació dels indicadors dels
ODS’ organitzada pel CADS, 23 de
setembre de 2020.

• Assistència al webinar ’66 dies de
resistència civil a Bielorússia a través
de la mirada de les dones i les seves
experiències’ organitzat per Wide+,
13 d’octubre de 2020.
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• Participació com a membres del
WMG a la trobada en línea amb
la Misión d’Espanya a Nacions
Unides, en el marc del HLPF 2020,
organitzada pel Women’s Major
Group, 16 de juliol de 2020.
• Intervenció prevista com a
membres del WMG per l’acte
official del High-Level Segment of
ECOSOC: ‘Accelerated action and
transformative pathways: realizing
the decade of action and delivery for
sustainable development’. 17 de juliol
de 2020.
• Participació (ponència) al Seminari
“Sistemes de cura i ODS: polítiques
públiques per a la sostenibilitat de
la vida” organitzat per la Secretaria
de Transparència i Govern
Obert, Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible i Centre
d’Estudis de Temes Contemporanis,
22 de setembre 2020.
• Participació (vocalia) al primer Ple
(en línia) del Consejo de Desarrollo
Sostenible, convocat per la Secretaria
d’Estat pel Desenvolupament
Sostenible, 24 de setembre de 2020.
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A més...
• Hem mantingut més de 200 reunions
amb administracions publiques,
agents socials, representats
polítiques i ciutadania.
• La presència, participació i treball
d’incidència en els espais a través del
CNDC, l’ICD, el CADS, l’ACCD i la
Conselleria d’ Afers Exteriors. Amb la
majoria de les institucions es treballa
tant a nivell català com en els espais
multilaterals com la HLPF 2020. Per
tant s’estan creant xarxes de treball
i coneixement sobre el Programa
Agenda2030feminista i els Objectius
de Desenvolupament Sostenible,
tenint present la necessitat de
realitzar una incidència conjunta
en el marc de la Unió Europea en
particular, per garantir els drets
sexuals i reproductius.
• Destaquem el nostre compromís i
treball al CNDC on participem molt
activament en diversos grups (
Violències, salut, ODS,... entre altres)
reforçant el treball en xarxa de les
entitats de dones de Catalunya en la
co-producció de polítiques públiques.

Accions formatives i
de sensibilització per
la promoció de la salut
sexual
Formacions
• Organització de les ‘XV Jornadas
sobre la interrelación violencias
machistas y VIH “violencias sexuales
y derechos: discursos y prácticas en
el abordaje’, Barcelona, 7 de febrer
de 2020.
• Formacions presencials a
cibereducadores del projecte
‘Red Ciber Salud Sexual-LGTBI’
desenvolupat per Stop Sida, GTT
i Creación Positiva, 7 de març de
2020.
• Realització del mòdul de counselling
en la formació del voluntariat del
servei de la prova, organitzat per
l’associació Stopsida. 5, 7, 12, 14 i
26 de maig, i 9 i 11 de juny de 2020.
• Co-organització (amb SARE) de i
participació a les VI Jornades ‘Sobre
vientos y mareas: VI Jornadas sobre
Violencias y VIH’, en línia, 5 i 6 de
novembre de 2020.

•

•

•

•

•

•

Compareixences,
ponències, xerrades
• Participació
a la taula rodona
‘Privilegi masculí, lluita
de les dones del col·lectiu
LBT+’, organitzat per LGTB Terrassa,
Terrassa, 6 de març de 2020.
Organització de i participación al
‘Vermouth Lésbico’ de debat en
el Dia Internacional de la Visiblitat
Lèsbica, 26 d’abril de 2020.
Organització de i participación al
webinar/conversatori ‘Rebeldías
lésbicas: conversatorio entre bolleras
un 26 de abril’, 26 d’abril de 2020.
Participació a la conversa del
programa Plurals Singulars de Radio
4 (RNE), en motiu del Dia de la
Visibilitat Lèsbica 2020, 3 de maig de
2020.
Participació a la campanya
“L’LGBTIfòbia, ni a casa,
ni al carrer!” del Consell
Nacional LGBTI de Catalunya
#DiaInternacionalcontraLGBTIfobia,
17 de maig de 2020.
Participació a la taula rodona, en
línea, ‘Debat social sobre salut
LGTBIQ’ a Beteve, en el marc del
Pride Barcelona 2020, 22 de juny de
2020,
Participació al Conversatori ‘LBT:
Mujeres en el activismo’, organitzada
per l’associació COGAM, 1 de juliol
de 2020.
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Articles de premsa
• Entrevista realitzada pel reportatge
‘Agenda 2030 Feminista: Objectius
de Desenvolupament Sostenible des
d’una perspectiva de gènere’ sobre
l’Agenda 2030 Feminista i els ODS
feministes. La Xarxanet, 16 de juliol
de 2020.
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També realitzem formació
en incidència política i en
instruments internacionals en
relació amb els drets.
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Assistència
• Acte d’entrega del guardó a Creación
Positiva per a la tasca d’atenció i
sensibilització durant més de 10 anys
als centres penitenciaris de dones
de Barcelona i Brians, entregat pel
Departament de Justícia, 14 de
desembre de 2020.

Articles i reportatges a la premsa
• Entrevista ‘La crisi del Covid-19 i
l’agenda política feminista’ a Montse
Pineda al Programa Feminismes a
Ràdio 4, 15 de maig de 2020.
• Entrevista per al reportatge
‘Coronavirus, pandèmia y crisis
global: una mirada feminista’
a Montse Pineda, per a Pikara
Magazine, 15 d’abril de 2020.
• Article de la Xarxanet de
reconeixement de Creación Positiva
per la tasca informativa durant la
Covid-19, 19 de març de 2020.
• Elaboració i publicació de l’article
Dones, Salut, COVID19 i crisis:
Reflexions sobre els nostres drets, 28
de maig de 2020.
• http://www.laindependent.cat/index.
php?option=com_content&view=
article&id=8748%3Adones-salutcovid19-i-crisis-reflexions-sobre-elsnostres-drets&catid=77%3Asalutsexual&Itemid=114&lang=ca
• Entrevista ‘Parlem de l’espai públic
i vulneració de drets, resistències i
dissidències’ sobre el documental
‘Lesbofòbia: un documental i deu
respostes’. a Contrabanda Fm, 28 de
juny de 2020 LGBTI+.
• Participació al conversatori ‘1 de
diciembre: hablamos de VIH/SIDA’
des d’una perspectiva feminista i
social amb Creación Positiva, per
Instagram Live organitzat per Marta
Busquets, 1 de desembre de 2020.
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Fem activitats formatives
per al coneixement i la reflexió
sobre perspectiva de gènere
feminista en temes de salut,
salut sexual i prevenció
i atenció del VIH, sobre
l’abordatge de les violències
masclistes, els drets sexuals,
la promoció de la salut sexual,
treball en xarxa i protocols,
i models i experiències
d’intervenció en diferents
col·lectius.

• Participació al Conversatori en
directe sobre “La nova llei de llibertat
sexual”, organitzada per l’Observatori
per a la Igualtat de la UAB, 15 de
juliol de 2020.
• Participació a la taula rodona online
“Salut Mental de les Dones en
temps de confinament, resiliència i
resistència” organitzada per la Xarxa
de dones per la Salud, 28 de maig de
2020.
• Participació al Webinar Drets Plens
de VIHda, organitzat per el Comité
primer desembre, 30 de novembre de
2020.
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ATENCIÓ
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ATENCIÓ
individual
• En quant a les dades relatives al
serostatus de les persones ateses; el
68% de les dones ateses tenien un
diagnòstic positiu de VIH i un 96%
dels homes.

Les sessions de counselling
que van ser programades
en format presencial, s’han
hagut d’anar adaptant a les
situacions que derivades
de l’epidèmia per COVID19.
De tal manera, que s’han
combinat la modalitat
presencial juntament amb
l’atenció i seguiment
telefònic i virtual.

• S’ha recollit la presència d’estigma
i discriminació en el 23% de les
persones ateses, dada que pel
col·lectiu anomenat LGTBI arriba al
40%.

Informació i suport
emocional en salut sexual

1.157

sessions de counselling
individual

132

sessions de counselling
individual

89 dones 43 homes

19

primeres
visites

1.138
sessions de
seguiment
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• Pel que fa la detecció de Violències
Masclistes, el 35% de les dones ateses
ha expressat i detectat situacions de
violències masclistes, i destaca la
presència de Violències Masclistes
en el 65% de l’atenció a dones amb
VIH.
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Un espai d’acompanyament
per a la promoció de la
Salut Sexual integral des
d’una perspectiva de gènere
feminista i de Drets.

• Cal destacar que el 23% de les
persones ateses en aquest servei
s’engloben en el denominat col·lectiu
LGTBI.
• S’han detectat i abordat un 40%
de situacions greus de precarietat
entre les persones ateses, una
proporció creixent els darrers anys.
Destaca que el 58% de les situacions
de precarietat han estat en dones,
situació que a la vegada afecta un
42% de les dones ateses aquest any.
• Per tipologia, entre els motius inicials
de les demandes de suport destaca
clarament el suport emocional en
relació al VIH (SVIH) en el 70% de les
atencions. Augmenta la presència
Violències Masclistes (SVM) com a
demanda inicial, que en les dones ha
estat el 36% dels motius inicials de la
demanda de suport.
m e m ò r i a i n s t i t u c i o n a l 2 019

ATENCIÓ
individual
Atenció individual per a
dones privades de llibertat
Atenció social

439

sessions totals

424

sessions de seguiment

15

primeres visites
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891
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Sessions específiques
destinades a l’atenció de
les necessitats i demandes
socials, amb una perspectiva
de drets humans,
perspectiva de gènere,
acompanyament social i
treball social feminista.

Un espai per a l’atenció de
les necessitats específiques
relacionades amb la Salut Sexual
de cada dona, adaptada a les
diverses etapes vitals a la presó.

seguimients

173 al CP Brians
115 al CPDB
El 90%
de les dones
ateses a la presó
han viscut i/o
viuen situacions
de Violències
Masclistes
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ATENCIÓ
activitats grupals
En el desenvolupament dels grups ha estat important la participació continuada,
tant per l’aprofitament personal com per fer possible que el grup esdevingués un
recurs real, un punt de referència quant a suport i recolzament- pel conjunt de
participants.

Grups de suport i acollida

Durant el transcórrer de les activitats
dels grups s’ha pretès crear un espai
de cura, adaptat al conjunt de persones
que integraven els grups i centrantnos a cada moment en les seves
necessitats. D’aquesta manera, s’han
pogut afavorir els processos personals
de transformació i treballar el tenir
cura des d’un ventall de possibilitats
que han inclòs la cura personal, la
cura de les relacions i la cura de les
demés persones dins l’espai grupal.
El desenvolupament de les sessions
ha estat programat, preparat, facilitat
i acompanyat per una professional de
l’associació.
Grups de periodicitat setmanal:
- Dimarts, de 17 a 19h, amb sessions de 2
hores i 10 participants: 6 dones i 4 homes.
-Els dimarts de 19 a 20 h, de setembre
a desembre sessions de 2 hores, un
total de 2 sessions presencial i 10
participants: 6 dones i 4 homes.
Total de participants 2020:
10 persones (6 dones i 4 homes)
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Es treballa amb tècniques de relaxació
i ioga, de la modalitat Hata-ioga: un
sistema d’exercitació de tècniques
de postures físiques, estiraments,
respiració i relaxació, que beneficien
el sistema nerviós, les glàndules
i els òrgans vitals. Les postures
(assanes) s’adapten perfectament a
les possibilitats de cada persona. És
una tècnica per l´autoconeixement i
l’autopercepció i recomanat, per la seva
suavitat en els moviments, per a les
persones amb VIH/sida.
Dos grups setmanals de Gener a marc
del 2020, sessions d’1 hora, un total de
18 sessions presencials i 16 participants
(14 dones i 2 homes).
La continuïtat de l’espai de ioga és molt
valorat i des de fa molts anys. Perquè

comporta la possibilitat d’experimentar
els seus beneficis, i a més també es
valora que sigui un espai de treball
corporal per a persones amb VIH ja que
és respectuós amb les necessitats de
salut i les possibilitats de cada persona.
La situació de la Covid-19 també ha
aturat les sessions setmanals de ioga.
De moment, les recomanacions no ens
permeten oferir aquest espai.
39
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Grups orientats a ser un espai de
trobada i suport per a persones amb
VIH, tant si participen en un grup per
primera vegada com si ja en tenen
experiència.

Grups de ioga

Les usuàries valoren encara més que
abans l’oportunitat de tenir aquestes
sessions de ioga dins de l’entitat i el fet
que siguin específiques per a persones
amb VIH. Davant de la pregunta de
valorar de l’1 al 10 les ganes de tornar
a les sessions de ioga, hi ha hagut
unanimitat en la resposta: 10.

Grups de periodicitat quinzenal:
-Grup de Joves, dos dilluns al mes
de 18.30 a 20h.
Total sessions 2020:
6 sessions presencials
i 2 online).
Total de participants:
10 (4 dones i 6 homes)
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ATENCIÓ
activitats grupals

Algunes experiències
que les persones
participants han
volgut compartir:
“Me he dado cuenta de cuanto me ayuda
el grupo a normalizar mi condición de
joven con VIH.”
“Durante todo este año tan dificil he
descubierto que necesito conversar con el
grupo, llorar, reír y decir cualquier tontería
sabiendo que nunca estará mal porque
somos nosotros.”

“He aprendido a dar espacio para
analizar no sólo desde la perspectiva
propia, si no también integrando la del
resto, sobre cómo abordamos distintos
temas cotidianos que sentimos y se ven
condicionados o afectados por el VIH
(relaciones de pareja, familia, romances,
sexualidad, trabajo, salud, amistades,
etc.). “
“El partir desde la base no juzgar a nadie,
me ha permitido ser más respetuoso
y empático con personas de otro
entorno, a la vez que conectar con
un mayor grado de sensibilidad.”
“El tener un espacio donde otras
personas te escuchan sin juzgar es muy
reconfortante y se percibe con mucha
bondad.”
“Se echa mucho en falta disponer de
este espacio, que no deja de ser un
sitio de acogida cálida, sin prejuicios
ni discriminaciones, donde podamos
expresar nuestros sentimientos
frente a estas acciones que
percibimos en ocasiones por parte
de nuestro entorno.”
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El grup de treball terapèutic ha estat
un grup orientat a conèixer-se millor
i poder fer canvis que facin possible
el benestar emocional, mitjançant
dinàmiques grupals, escolta activa,
eines d’autocura i la posada en
comú d’aspectes relacionats amb
l’experiència de viure amb el VIH.
Per poder formar part del grup es
recomanava haver participat en un altre
grup (terapèutic, creixement personal,
suport) i tenir una reflexió-vivència
personal sobre els temes que proposa
cada experiència de grup. També era
fonamental voler continuar aprofundint
en el treball des d’una proposta de
treball conjunt.
El grup s’organitzava en un format
basat en unes càpsules centrades en
temes específics i eines concretes, cada
capsula constava de 4 o 6 sessions.

Mitjançant aquesta pràctica,
desenvolupem l’habilitat d’estar
més presents en el moment actual
i prestar atenció a les coses que
normalment donem per fetes: la
respiració, els sons, les sensacions
corporal...
Aquest entrenament té beneficis com:
Augmentar i millorar l’atenció, Millorar
la memòria, Focalitzar-se i centrar-se
amb més facilitat, molt útil en el cas
de problemes de dèficit d’atenció,
Promou l’autogestió i la confiança,
Augmenta l’autoconsciència, Creix
l’autoacceptació, Creix la sensació
de calma, Millora la salut, Enforteix
l’equilibri emocional i Incrementa
l’empatia i la capacitat de comprendre
altres persones.
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“Personalmente, el grupo de soporte se
ha convertido en un espacio acogedor de
crecimiento personal y de valor propio.
Compartir experiencias y puntos de vista
con las personas que asistimos al mismo
grupo me ha permitido conectar con la
empatía y la compasión hacia otros y
nosotros mismos.“

Grup terapèutic per a
persones amb VIH Taller de Mindfulness

La pràctica de l’atenció plena ha
ajudat a milions de persones a reduir i
reconduir l’estrès i el dolor de la malaltia.
A partir de la pràctica de la meditació
budista va desenvolupar un mètode o
enfocament secular i laic, deslligat de
cap camí espiritual.

Després de les valoracions positives
de les càpsules de kintsugi realitzades
els darrers anys, havíem planificat i
programat com a mínim 2 capsules al
llarg del 2020. La situació esdevinguda a
partir de la Covid-19 no ens han permès Aquest espai és esencial per a les
seguir aquesta proposta.
persones amb VIH per aprendre, pas
a pas, a prestar atenció i estar present
en l’aquí i ara, amb els pensaments,
sentiments, emocions i sensacions que
senten ara mateix sense cap necessitat
El canvi de vida quotidiana
de jutjar-los o justificar-los.
que ha suposat la
Covid19, va significar una
aturada de les sessions de
mindfulness.

Total: 2 sessions presencials i 12
participants (9 dones i 3 homes).
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ELS COMPTES
CLARS
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i la xocolata...
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memòria

ECONÒMICA
xifres globals
INGRESsOS
436.901,25€

despeses
424.916,84€

La transparència i rendició de
comptes és un principi fonamental
de la nostra entitat.
Cada any justifiquem els nostres
ingressos i despeses a través
d’auditories que expliquen amb detall
el quin, el com i a on s’inverteix per al
desenvolupament de les activitats. El
present exercici es va tancar el 31 de
desembre de 2020.
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Som una entitat sense ànim
de lucre i declarada d’utilitat
pública. Per tant, si durant
l’exercici es produeixen
excedents, aquests són aplicats
al fons social o com a romanent
per al desenvolupament de les
activitats i objectius de l’entitat.
Des de Creación Positiva
creiem que rendir comptes és la
millor manera de continuar amb
la confiança de la comunitat.

C r e a c i ó n Po s i t i v a
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Estem adscrites al Codi Ètic
de la Cooperació Catalana de
l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.

VOLS COL·LABORAR
ECONÒMICAMENT PER
ACONSEGUIR ELS
NOSTRES OBJECTIUS?
ES61 2100 3246 5222 0006 7395

El nostre equip
Durant l’exercici 2020, Creació Positiva ha tingut 15 dones contractades laboralment, de les
quals 9 amb contractes indefinits i 6 amb contractes temporals, sota el Conveni d’Acció Social
(2013-18).
Durant el 2019 i 2020 no s’han efectuat remuneracions al conjunt de la Junta Directiva per a
l’exercici del seu càrrec.
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Generalitat
de Catalunya
Departament de Salut
Prevenció i atenció a dones i
homes que viuen amb VIH des de
perspectiva de gènere.

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies
Atenció y prevenció a dones i
homes que viuen amb voh des de
perspectiva de génere (IRPF19).
Pla estratègic i pla de comunicació
de l’entitat Creación Positiva.
Acompanyament i treball
emocional per a dones amb VIH.
Visibilitzant la lesbofòbia.
Desnaturalizem les violencies
masclistes (pacto de Estado
contra las violencias género).

Departament de la Presidència,
Institut Català de les Dones (ICD)
Dones Positives: Abordatge de
la salut sexual i de les Violències
Sexuals des de la perspectiva
de gènere i en el marc dels Drets
Sexuals.

Departament de Justícia
Elaboració de materials per a les
cures al voltant dels espais de
comunicació intima (vis-a-vis) per
a dones privades de llibertat.

Ministerio de Sanidad,
consumo y bienestar
social
Materiales para la promoción de
la salud para mujeres con VIH
desde perspectiva de género
(IRPF19)

Ajuntament
de Barcelona

Diputació
de Barcelona

Convocatòria general de
subvencions per a entitats de la
ciutat

Àrea d’Atenció a les persones

Visibilitzant i abordant les
violències sexuals”

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

Drets LGTBI: promoció dels
drets sexuals al col·lectiu LGTBI

Concesión directa del impuesto
sobre sucesiones.

Acompanyament social per a
dones en situació de vulneralitat

Atenció grupal salut sexual

Instituto de la Mujer
Suport a les activitats
associatives.

¿qui
subvenciona
els nostres
projectes?

Atenció Psicosocial a persones
VIH

Entitat d’utilitat pública

www.creacionpositiva.org

Carrer del Carme, 16, 08001 Barcelona. T. 93 431 45 48 - crea@creacionpositiva.org

