memòria anual

2017

Creación Positiva, ONG creada l’any 2001 a
Barcelona, treballa per a donar una atenció
holística a les persones afectades pel VIH
des de la perspectiva de gènere, incorporant
la promoció de la salut i la defensa dels
drets humans de totes les persones els
eixos de la nostra acció.

ATENCIÓ

PREVENCIÓ

INCIDÈNCIA POLÍTICA

PROMOCIÓ DE DRETS

I. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES AL 2017
ACTIVITATS ADREÇADES A LA COMUNITAT I A PROFESSIONALS I INSTITUCIONS
QUE TREBALLEN EN L’ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA I/O EN EL CAMP
DE LA SALUT.
1. PÀGINA WEB
El nombre de visites comptabilitzades aquest any han estat 88. 337 de visites .

2. BUTLLETÍ D’ACTIVITATS DE CREACIÓN POSITIVA: LA CADIRA VERMELLA
La newsletter o butlletí electrònic, un sistema de comunicació periòdic. A la pàgina
principal de la web de l’associació també s’ha creat un apartat específic on es pot
consultar tant les activitats programades com les edicions anteriors del butlletí. El butlletí
d’activitats també es difon entre els contactes a la pàgina de Facebook i Twitter.
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3. PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS
La pàgina a Facebook compta amb
3966 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 que participem
(ja siguin xerrades, formacions i/o
jornades) i aquelles informacions que
considerem d’interès.

El perfil a Twitter compta amb 4.247 persones/entitats
que segueixen les informacions que compartim. La
plataforma Twitter esdevé una eina de difusió del
treball que es realitza en l’àmbit d’incidència política.
Durant l’any 2017 van tenir 2.165 seguidors/es (71%
dones i 29% homes)

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, les
ponències de les diferents Jornades
que organitzen donant la possibilitat a
aquelles persones que no van poder
assistir-hi de poder visionar a els i les
ponents i les seves intervencions.

4. EDICIÓ DE MATERIAL
És per tot això que el material imprès que s'ha editat en el 2017 ha estat el següent:
¬ Targetes postal sobre la No transmissió del VIH.
¬ Targetes postal “a les festes també”
¬ Targetes corporatives de l'entitat amb la nova adreça.

5. PRESÈNCIA A LES XARXES COMUNITÀRIES
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5.1. Col·laboracions a xarxes
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:
¬ 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)
¬ Campanya Ruta #Yotrabajopositivo, el 14 de desembre.
¬ Formem part de la Federació COMPI. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres por
la Participación y la Igualdad Compi (estatal)
¬ Comitè Primer de Desembre (autonòmic),plataforma que engloba una gran part de les
associacions de lluita contra la sida de Catalunya. Col·laborem en els següents espais:
•

Grup d’immigració i drets.

•

Grup HSH/prevenció

•

Grup Diada Mundial de la Sida.

¬ Formem part de la Xarxa de Dones per la salut, per a la planificació i organització
d’accions i jornades de formació.
¬ Formem part de la Xarxa de Dones contra la violència per a la organització d’activitats
i jornades (autonòmica).
¬ Xarxa de Dones contra la violència (local).

5.2. Coordinació amb altres entitats i institucions


Consell de Dones del Districte de Ciutat Vella



Consell de Salut del districte de Ciutat Vella



Consell Municipal de Dones de Barcelona



Consell Municipal LGBT Barcelona



Consell Nacional LGBT.





Grup de treball dels indicadors



Grup de treball de lesbianes



Grup de treball de desenvolupament de la Llei 11/2014

Consell Nacional de Dones de Catalunya.


Comissió de coordinació del CNCD



Grup de treball de violència masclista



Grup de Salut CNCD



Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència.



Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva.

5.3. Participació en els actes comunitaris i d’incidència.
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¬ Participació en la marxa pels drets de les dones - solidaritat amb les feministes EE.UU,
Barcelona, 21 de gener de 2017
¬ Assistència als actes entorn al 8 de març Dia Internacional de les Dones. Barcelona. Març
de 2017
o

Accions convocades por la Comissió unitària pel 8 de març

o

Acte Institucional organitzat per la Generalitat de Catalunya (ICD)

¬ Participació en la concentració “parem l'extermini LGTBI a Txetxènia”, convocada per la
Plataforma LGTBIcat, Barcelona 18 d'abril 2017
¬ Assistència als actes de la Diada internacional de la visibilitat lèsbica, Barcelona 26
d’abril.
¬ Assistència a la Diada contra la LGTBIfòbia, 17 de maig 2017.
¬ Assistència als actes entorn al 28 de maig Dia Internacional d’Acció per la Salut de les
Dones. Barcelona. 28 de maig 2017
¬ Recolzem la campanya #AccionGlobalPorElSalvador #Suport4Causals, 7 juny 2017.
¬ Actes al voltant del 28 de juny Dia Internacional de l’orgull LGTBI. Barcelona. 28 Juny de
2017
¬ Participem en la campanya Diada mundial d'acció per a l'accés a l'avortament segur i
legal, 28 de setembre 2017
¬ Actes al voltant del 25 de novembre Dia Internacional contra les violències Masclistes.
Barcelona. Novembre de 2017.
¬ Actes al voltant de l’1 de desembre Dia Internacional de la Sida. Barcelona. Desembre de
2017. (#LlaçosPerlaSida 2017 /Campanya Pacte social ja /Presència als stands al carrer)

6. FORMACIÓ I SENSIBILTZACIÓ I PROMOCIÓ DE DRETS
6.1. Activitats d’incidència
¬ Compareixença al Parlament de Catalunya com a representant de la Plataforma CEDAW,
davant la Comissió d'Igualtat dels Persones (Parlament de Catalunya) en la sessió
ordinària del 7 de febrer del 2017.
¬ Participació en la Jornada estatal per elaborar informe seguiment 2017 CEDAW, 18 febrer
2017
¬ Participació al Fòrum Regional de Desenvolupament Sostenible en Nacions Unides
@UNECE revisió @Agenda2030 i drets sexuals i reproductius, 25 d'abril 2017
¬ Participació en l'acte de presentació de l'informe d'igualtat entre homes i dones en la UE,
Barcelona, 10 de març del 2017
¬ Ponència “Estudi per a l'elaboració d'estratègies contra la violència de gènere”, en la
Comissió d'Igualtat del Senat, Madrid 16 de maig 2017
¬ Acció parlamentària pels drets sexuals i reproductius en el Intergrup de Població,
Desenvolupament i Salut Reproductiva, Parlament de Catalunya, Barcelona, 7 de juliol
2017.
¬ Participem a la reunió de treball conjunt per millorar la gestió del nou model de
subvencions de l'IRPF, Barcelona 29 d'agost 2017 .
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¬ Assistència a la xerrada “Dret a l'avortament: presó, prohibició i desigualtat en l'accés”,
Barcelona, 28 de setembre 2017

6.2. Activitats de Formació i Sensibilització.
¬ Ponència “violència masclista i VIH” en la jornada contra la violència obstètrica,
organitzada per Dóna Llum, Barcelona, 15 de desembre.
¬ Participem en II matinal de visibilitat en positiu: eradiquem la serofòbia, organitzada per
Gais Positius, Barcelona 15 desembre 2017
¬ Taller “Drets sexuals i reproductius des d'una perspectiva feminista”, coorganitzada amb
l'associació Sare, Pamplona, 12 de desembre 2017
¬ Ponència “Dones a la presó: escoltant tatuatges, abordant cicatrius” en el V seminari
sobre gènere, vih i cooperació al desenvolupament, organitzada per l’ Universitat País
Basc, Donosti 24 de novembre 2017
¬ Conferència “les agressions sexuals en espais públics d'oci”, dins de l'acte institucional
de l'Ajuntament de Vic, Vic, 23 de novembre 2017
¬ Taller “jo també: les violències sexuals en la vida quotidiana”, Universitat Pompeu i
Fabra, Barcelona, 22 de novembre 2017
¬ Ponència en les jornades sobre violències sexuals, el Prat de Llobregat el 21 de
novembre 2017
¬ Organització de les III jornades sobre violències de gènere i VIH, coorganitzada amb
l'associació SARE, Pamplona, 17 de novembre 2017
¬ Taller “abordant les violències sexuals” en col·laboració amb l'associació SARE i la
Universitat Pública de Navarra, Pamplona, 17 de novembre 2017
¬ Taller “intervencions en salut sexual des d'una perspectiva de gènere”, en col·laboració
amb l'associació Sare, Pamplona 16 de novembre 2017
¬ Participem en un taula rodona en el XIII fòrum contra les violències de gènere, organitzat
per la Plataforma Unitària contra les Violències de gènere, Barcelona, 9, 10 i 11 de
novembre 2017
¬ Impartim conferencia “violències sexuals en població jove, contextualització i anàlisi de
la situació actual”, dins de la Campanya contra les Violències Masclistes impulsada pe
l’Ajuntament de Terrassa, Terrassa , 3 de novembre 2017
¬ Presentació de l'estudi “marc teòric, jurídic i ètic sobre les violències sexuals en espais
públics d'oci" en les jornada les violències sexuals als espais públics d'oci: d'objectes a
subjectes organitzades per la Diputació de Barcelona, Barcelona, 26 d'octubre 2017
¬ Col·laborem en projecte co-ResponsaVIHlidad dins del living lab de salut, impulsat per
IrsiCaixa, Barcelona 25 d'octubre 2017
¬ Coorganitzem jornades “tira pels dret(s)!” juntament amb la APFCiB, Barcelona, 19
d'octubre 2017
¬ Impartim el seminari “Abordant les violències sexuals des d'una perspectiva ètica i
política” en el marc del projecte: "Violències sexuals segons el paradigma de les violències
de gènere: un projecte d'aprenentatge i servei en infermeria", que desenvolupa la
Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya, Vic, 2 d'octubre de 2017.
¬ Formació per a protocol contra agressions masclistes i LGTBIfòbiques a la festa major de
Horta, Barcelona, 8 de setembre 2017
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¬ Participem en el punt d'informació, orientació i sensibilització sobre agressions sexistes,
assetjament i agressions sexuals durant les festes de “Les Santes” Mataró, del 25 al 29
de juliol 2017
¬ Formació sobre violències sexuals en festes majors per a agents salut i voluntariat per
“Les Santes”, Mataró 15 de juliol 2017
¬ Participem a la Festa Major de Premià de Mar en el Punt d'Informació i sensibilització
sobre agressions sexistes, assetjaments i agressions sexuals, Premia de Mar l'1, 5 i 8 de
juliol 2017
¬ Xerrada “'Perspectiva feminista en el moviment LGBTI'” coorganitzada pel Ajuntament
del Prat de Llobregat junt a associació Lletra Violeta, 30 de juny 2017
¬ Formem part de les jornades de la COMPI “el feminisme davant les noves estratègies
patriarcals” organitzades per la Coordinadora d'Organitzacions de Dones per a la
Participació i la Igualtat (*COMPI) de la qual formem part, Valladolid 16 i 17 de juny 2017
¬ Taller sobre “Serofòbia i Salut” en les I jornades LGTBI dels Països catalans, Sant Andreu
del Palomar, 9, 10 i 11 de juny 2017
¬ Participem en les jornades contra la violència sexual, Pamplona 26 i 27 de Maig
¬ Participem en la quarta jornada: ODS 5 aconseguir la igualtat de gènere i empoderar
totes les dones i les nenes. Barcelona, 26 de maig de 2017
¬ Ponència “Anàlisi del treball psico-social amb els menors, joves i famílies que viuen amb
VIH. Avui aquí i ara”. en les VI jornada sobre l'atenció bio-psico-social de menors, joves i
famílies que viuen amb VIH, organitzades per la Fundació Lucía, Barcelona, 19 de maig de
2017
¬ Impartim la 10ª sessió sobre la “Defensa dels nostres Drets” en Curs de Formació de
Voluntariat que organitza *Stop Sida, 11 d'abril 2017
¬ Organització de l'acte “agendes de drets sexuals i reproductius: de l'agenda 2030 a
l'agenda catalana” juntament amb Associació de Planificació Familiar de Catalunya i
Balears (APFCIB) i el Fondo de Població Mundial de Nacions Unides (UNFPA), organitzem
aquest acte en la CSW61 el 22 de març a Nova York.
¬ Organitzem XII jornades sobre violències masclistes i VIH: abordant les violències
sexuals, Madrid, 14 de març 2017
¬ Impartim la formació “Drets sexuals i reproductius, i violència”, a l’Escola de promotors
de salut sexual i reproductiva, que organitza Associació CAPS, Barcelona, 25 de gener
2017.
¬ Participem en SEX.NET 2.0: curs de formació de cibereducadores , Tercera Edició del Curs
de Formació de Cibereducadores de la Plataforma Sexnet 2.0 (Creación Positiva, gTt-VIH i
ONG Stop sida ) per a voluntaris d'entitats LGTB i VIH de l'Estat. Barcelona, gener a març
2017.
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ACTIVITATS ADREÇADES A DONES I HOMES QUE VIUEN
AMB VIH.
ATENCIÓ INDIVIDUAL
Informació i suport emocional: Counselling
¬ En les sessions de counselling s’han atès 195 persones que viuen amb VIH:
o

97 dones (49 % de les persones ateses)

o

98 homes (51% de les persones ateses)

¬ S’han realitzat 637 sessions de counselling individual.
o

Primeres Visites: 115 sessions (54% homes/ 46% dones)

o

Seguiments: 522 sessions

Atenció Social
¬ S’ha atès a 24 persones específicament (14 dones i 10 homes)
¬ Nº de sessions: 67 visites totals
¬ Atenció indirecta (informació, gestió, coordinació, derivació) 30 casos/2 hores
per cas (60 hores)

Atenció telefònica
¬
¬

Nº total de trucades ateses i registrades: 71 trucades (67% homes i 33%
Dones)
Procedència:
o
Barcelona: 53% (70% de les trucades catalanes).
o

Catalunya: 71 % i altres comunitats de l’Estat: 29%.

Atenció individual als centres penitenciaris de dones.
un espai propi i adaptable a les necessitats específiques de cadascuna i als
diferents moments que viuen en el seu procés dins de presó, ja sigui relacionat
amb el fet de viure amb VIH o altres necessitats més de caire preventiu i/o suport
emocional.
¬ S’ha atès un total de 238 dones de les quals 144 eren a Brians i 94 a CPDB.
¬ S’han realitzat 1334 sessions de counselling individual.
o

Primeres Visites: 164 sessions (14 a Brians i 42 a CPDB)

o Seguiments: 1170
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ACTIVITATS EN GRUP D’ATENCIÓ
Espai de suport i acollida
¬

¬

¬

Grup setmanal DILLUNS de Gener a Juliol del 2017 amb sessions
de 2 hores, un total de 16 sessions i 4 participants (2 dones i 2
homes)
Grup setmanal DIMARTS de Genera a Desembre del 2017 amb
sessions de 2 hores, un total de 31 sessions i 8 participants (4
dones i 4 homes)
Valoració: les persones qualifiquen altament els grups com un
espai per cuidar-se, així com el funcionament del grup i el
desenvolupament de les activitats; valoren el compliment de les
seves expectatives i el conjunt de l’experiència grupal.

Grup suport LGTBI amb vih a Tarragona
¬

Grup setmanal DILLUNS de Gener a juny i d’octubre a desembre
del 2017 amb sessions de 2 hores, un total de 26 sessions.

¬

6 participants (4 homes i 2 dones)

¬

Valoració: les persones qualifiquen altament els grups com un
espai per cuidar-se, així com el funcionament del grup i el
desenvolupament de les activitats; valoren el compliment de les
seves expectatives i el conjunt de l’experiència grupal.

Grups de Ioga
Dos grups setmanals de Gener a Desembre del 2017, sessions d’1 hora,
un total de 59 sessions i 16 participants (13 dones i 3 dones)
Valoració: la continuïtat de l’espai de ioga és molt valorat ja que
comporta la possibilitat d’experimentar els seus beneficis, 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.

Mindfulness
Tallers de mindfulness.
¬ Taller d’iniciació. Febrer del 2017. Sessions de 2 hores, 4 sessions
i 8 participants (6 dones i 2 homes)
¬ Taller intensiu. Juliol del 2017. Sessions de 2 hores, 4 sessions i 10
participants. (5 dones i 5 homes)
¬ Valoració: les participants valoren altament la iniciació a aquest
pràctica que els aporta relaxament i una altra manera d’estar.
També es valora positivament que sigui una pràctica de grup
però en silenci, compartir sense haver de parlar.
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Sessions de pràctica de Mindfulness. Espai mensual de Gener a
Desembre del 2017, sessions de 2 hores, un total de 10 sessions.
¬ 11 participants (7 dones i 4 homes)
Valoració: la continuïtat d’un espai de pràctica compartit és el
que més es valora, a més de donar molta importància al fet que
és un nou espai per cuidar-se. La valoració global és molt positiva
i es suggereix la idea de tenir més sessions i continuar amb tallers
de profundització.
¬

Taller d’iniciació al qigong
¬ Taller Octubre a Desembre del 2017, 6 sessions de 2 hores i 5
participants (4 dones i 1 home)
Valoració: tenir accés a una altra mena d’activitat física es valorat
molt positivament, els moviments suaus i els estiraments subtils
són valorats com eines de relaxament i d’atenció al cos i la
respiració. Les persones participants fan demanda de la creació
d’un grup setmanal de qigong per poder tenir més oportunitats
de percebre els beneficis que han conegut durant el taller.
¬

Taller sexualitat per a Dones
¬ S’ha realitzat 1 taller de 4 sessions de 2 hores de durada
(dimecres 19, 26 d’ abril y 3 y 10 de maig 17.30 a 19.30h. (8
hores).
Han participat un total de 7 dones
¬

Tallers Violències masclistes dones
¬ 1 Taller realitzat 2,9,16 i 23 novembre del 2017 (4 sessions de 2
hores)
¬ 5 participants (5 dones)
¬ Valoració: destaca la valoració de totes les participants que
assenyalen com a aspecte especialment valuós i positiu la
vivència d'aquest espai com a segur, s’havien sentit abans molt
jutjades i castigades quan havien mostrat el seu rebuig a
diferents violències, i com aquesta seguretat la que les ha ajudat
a compartir aspectes de les seves trajectòries vitals que havien
estat silenciades i qüestionades.

Sessions de Retrobada. una sessió trimestral de 2 hores.
¬
¬
¬

29 de novembre del 2017
7 participants (7 dones)
Valoració. Les dones fan una valoració de l’espai segur com a
fonament imprescindible i a partir d’aquí valoren l’espai
d’aprenentatge que genera coneixements per afrontar les
violències.
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XERRADES MENSUALS, DIJOUS POSITIUS:
Xerrades divulgatives amb un format d’espai grupal obert sobre temes
relacionats amb el VIH..
¬ S’han realitzat 9 sessions o xerrades dels Dijous Positius.
¬ Total assistència 2017: 44 persones ( 34 dones i 10 homes)
¬ Ha assistit una mitjana de 9 persones per sessió

FECHA

TÍULO

IMPARTIDA

19 GENER

INSERCIÓ LABORAL

Mercè Garcia Insertora Laboral

23 FEBRER

DIFERÈNCIES EN EL MANEIG DEL VIH.

Francesc Martínez, Gtt.

23 MARÇ

NUTRICIÓ I VIH, PRIMAVERA

Pilar Zubiaga Canvolta

29 ABRIL

ADEQUANT LES TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES
EN VIH.
COM ACTUEN ELS TRACTAMENTS
ANTIRETROVIRALS.
NUTRICIÓ I VIH, ESTIU

Ita Maragall, Creación Positiva

EFECTES SECUNDARIS DELS TRACTAMENTS
ANTIRETROVIRALS
NUTRICIÓ I VIH, TARDOR.

Francesc Martínez, Gtt
Pilar Zubiaga Canvolta

NOVEDAT EN VACUNES VIH.

Francesc Martínez ,Gtt

8 JUNY
29 JUNY
19 OCTUBRE
30
NOVEMBRE
15
DECEMBRE
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II. INDICADORS D’AVALUACIÓ QUANTITATIUS
ACTIVITATS ADREÇADES A LA COMUNITAT I A PROFESSIONALS I INSTITUCIONS QUE
TREBALLEN EN L’ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA I/O EN EL CAMP DE LA SALUT.
Pàgina web i altres recursos
comunicatius

S´han obtingut més de 88.337 entrades a la web
de gener a desembre
Facebook: 4.247 seguidores
Twitter: 2.165 seguidores.
6 butlletins realitzats

Butlletí d’Activitats

Presència en xarxes socials

Difusió realitzada entre persones usuàries,
entitats, serveis i persones interessades en rebre
informació (5000 usuàries)
5 plataformes i 4 Campanyes
Més de 5.000 contactes (persones i entitats)

Nº de materials elaborats

4 materials

Col·laboracions en xarxes

10 xarxes de treball: 3 xarxes gènere /3 xarxes
violència masclista/3 xarxes VIH

Coordinació amb altres entitats
i institucions

8 consells de participació a nivell local i
autonòmic

Activitats d’incidència política

19 accions ( 11 actes comunitàries i 8 accions
d’incidència)
S’han fet més de 120 reunions
31 actes formatius

Activitats de formació i
sensibilització

Més de 350 hores de formació impartida
3 jornades organitzades
11 ponències i 7 tallers
Més de 500 professionals participants

Distribució de material

2.000 preservatius masculins i femenins
500 lubricants

-
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ACTIVITATS ADREÇADES A DONES I HOMES QUE VIUEN AMB VIH

Counselling

Atenció dones privades llibertat

-

195 persones ateses a counselling: 97 dones i 98
homes

-

115 primeres visites

-

637 sessions seguiments

- S’ha atès un total de 238 (144 a Brians i 94 a CPDB).
- S’han realitzat 1334 sessions
- Primeres Visites: 164 sessions i Seguiments: 1170

Atenció social i
acompanyaments

-

24 persones ateses:14 dones i 10 homes

-

67 sessions d’atenció social

Atenció telefònica

-

71 trucades ateses: 33% dones i 67% homes

-

73 sessions de grup (16Dl i 31Dm, 26 Tarragona)

-

146 hores de treball grupal

-

18 participants: 8 dones i 10 homes

-

5 tallers realitzats

-

42 places ocupades: 34 per dones i 12 per homes

-

44 hores de treball en grup

-

4 sessions de grup

-

10 hores de treball grupal

-

7 dones participants

-

10 sessions de grup

-

20 hores de treball grupal

-

11 participants: 7 dones i 4 homes

-

59 sessions

-

16 persones: 13 dones i 3 homes

-

9 xerrades realitzades

-

9 persones de mitjana

-

44 persones diferents (34 dones i 10 homes)

3 Espais de suport i acollida

Tallers monogràfics

Trobades de treball violències
masclistes i dones amb vih

Sessions pràctiques Mindfulness

Ioga

Dijous positius
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III. PROJECTES PRESENTATS I SUBVENCIONATS PER A 2017

Ajuntament
de Barcelona

Convocatòria
general de
subvencions a
entitats de la
ciutat

- Ciutadania intima drets sexual i joves
- Acompanyament persones LGBTI en situacions
violències
- Sexualitat Saludable i Lliure de Violència per a les
dones

Diputació de
Barcelona

Àrea d’Atenció a
les persones

- Atenció psicosocial a dones i homes que viuen amb
VIH.

Departament de
Salut

- Dones positives: Prevenció i atenció a dones i homes
que viuen amb VIH, des de la perspectiva de gènere.

Agencia Catalana
de Cooperació

- Agenda 2030 feminista

Generalitat
de Catalunya
Departament de
Benestar i Família

Ministerio de
Sanidad,
Asuntos
Sociales e
Igualdad

Memòria 2017
Creación Positiva

- Dones positives atenció i prevenció des de la
perspectiva de gènere (ICD).
- Taller de treball emocional per a dones amb VIH en
situacions de violència masclista.
- Parlem de violència sexual al carrer.
- Informació i assessorament en VIH/Sida i
acompanyament de les persones migrades en risc
d’exclusió.
- LGTBI en positiu Sensibilització i suport emocional a
la interrelació entre VIH i l’homofòbia

Plan Nacional
sobre el SIDA

- Abordaje integral de la interrelación entre violencias
de género y VIH: formación, atención y advocacy.
- Red de Ciber-educadores/as: red de educadores/as
de pares para la promoción de la salud sexual desde y
para el colectivo LGTB a través de Internet (membre
agrupació)

Instituto de la
Mujer

- Suport a les activitats associatives

IRPF (Convocatoria
2016)

- Mujeres positivas. Prevención y atención a mujeres y
hombres que viven con VIH desde perspectiva de
género.
- Información, atención y soporte emocional para la
prevención del VIH a mujeres privadas de libertad.

14

