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Positiva



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.

Creación Positiva 
va 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.



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.

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.

n us
paradigmes
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145.270
entrades a la web

de gener a desembre

ACTIVITATS

3.920
seguidores a twitter

5.024
seguidores a facebook

Programes com 
el de “Prevenció i 
atenció de dones i 

homes amb VIH des 
de perspectiva de 

gènere” i el 
d’“Informació i suport 

emocional per a la 
promoció de la Salut 

Sexual a dones
privades de 

llibertat”, a més 
dels programes 

per a la promoció 
dels Drets Sexuals 

en el col.lectiu 
LGTBI “Visibilitzant 

les Violències 
Sexuals” i la “Red de 
educadores de pares 
para la promoción de 
la Salud Sexual desde 

y para el colectivo 
LGTBI a través de 

Internet”, són algunes 
de les activitats que 

destaquem de les 
nostres agendes 

quotidianes.

4.710
visualitzacions

al YOUTUBE

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.

La plataforma Twitter és una eina de difusió del treball que es 
realitza en l’àmbit de la incidència política. Durant l’any 2019 
hem aconseguit la xifra de 3.920 seguidores (71% dones i 29% 
homes).

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

El nostre butlletí electrònic “La Cadira 
Vermella”, de caràcter bimensual i amb 
el qual arribem a milers de persones i 
entitats, promocionant les activitats de 
l’àrea d’atenció a persones usuàries i 
de sensibilització. 

A www.creacionpositiva.org també 
hem creat un apartat específic a on es 
poden consultar y descarregar tant les activitats programades com les 
edicions anteriors del butlletí
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5
plataformes 
de les 
quals en 
formem 
part.

campanyes 
d’incidència 
política i 
sensibilització.

ACTIVITATS
indicadors d’avaluació quantitatius

10
col.laboracions en 
xarxes de treball en 
gènere, Violències 
Masclistes i VIH. 
Coordinació amb 
altres entitats i 
institucions locals i 
autonòmiques.

23
activitats 
d’incidència 
política (actes 
comunitaris i
d’incidència). 
Realitzades més
de 150 reunions.

activitats de 
formació i 
sensibilització.

314

Alguns materials editats

• Guia per a l’elaboració de Protocols en 
l’abordatge de les Violències Sexuals i la 
LGTBIfòbia en els espais públics d’oci.

• Guia per a l’abordatge de les Violències 
Masclistes en dones migrades en contextos 
d’atenció sanitària.

• Tríptic per a la cura de la Salut Sexual en el 
vis-a-vis per a dones privades de llibertat.

• Fitxes per a la Guia sobre la Salut Sexual per 
a dones.

• Material sobre VPH.
• Material específic per a la defensa i 

visibilització dels Drets Sexuals.

• “Lesbofòbia: un documental i deu 
respostes”.

• Reedició de càpsules per a la 
campanya “Visibilitzant les Violències 
Sexuals”.

audiovisualsimpresos
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Treballem en 
coordinació amb 
altres entitats, 
mitjançant la 
participació en grups 
de treball sobre 
drets, salut, dona 
i VIH o mitjançant 
reunions periòdiques, 
així com a través 
de seminaris, 
xerrades, etc.

• Comitè Primer de Desembre, plataforma que engloba una gran part 
de les entitats que treballem per a donar resposta al VIH/sida a 
Catalunya.

• Alianza internacional 2030 Feminista (Catalunya-Europa y América 
Latina).

• Federación COMPI. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres 
para la Participación y la Igualdad COMPI (estatal).

• Plataforma CEDAW-Catalunya.

• Plataforma Sombra CEDAW-España..
• Xarxa de Dones per la Salut per a la planificació i organització 

d’accions i jornades de formació. 

• Xarxa de Dones contra la violència.

Formem part de...

Consell Nacional de les Dones de Catalunya.
Consell Nacional LGBTI.

Consell Municipal de les Dones de Barcelona.
Consell Municipal LGBTI de Barcelona.

Consell de les Dones del Districte de Ciutat Vella.
Consell de Salut del Districte de Ciutat Vella.

Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència.
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Coordinació amb altres 
institucions i entitats
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INCIDÈNCIA
treball en xarxa

• Assistim als actes relacionats amb el 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones. Barcelona.

• Participem a les accions convocades per la 
Comissió Unitària 8 de març.

• Assistim a l’Acte Institucional organitzat per l’Institut 
Català de les Dones (ICD), Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

• Participem en l’Acte Institucional del 20è aniversari 
del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i del 
30è de l’Institut Català de les Dones - ICD.

• Participem a la 16a Edició de Sant Jordi: 23 d’abril, 
Rambla del Raval, Barcelona, organitzada per Tot 
Raval.

• Assistim a les activitats del Dia contra la LGTBIfòbia, 
17 de maig.

• Assistim als actes al voltant del 28 de maig, Dia 
Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones. 
Barcelona.

• Participem dels actes amb motiu del Dia 
Internacional de l‘orgull LGTBI. Barcelona, 28 de 
Juny.

• Participem a la campanya del Dia Internacional de 
l’acció per a l’accés a l’avortament segur, legal, lliure 
i gratuït.

• Participem en diversos actes relatius al 25 de 
novembre, Dia Internacional contra les Violències 
Masclistes. Barcelona.

• Participem de diversos actes amb motiu de l’1 de 
desembre, Dia Internacional de la Sida. Presència 
d’estands a Barcelona.

I amb la comunitat...

Colaborem 
amb...

• Campanya internacional 
ZERO DISCRIMINATION DAY, 
promoguda per ONUSIDA 
per a commemorar l’1 
de març, Dia per la No 
Discriminació.

• Campanya internacional “16 
Días de Activismo Contra la 
Violencia de Género”.

• Campanya internacional per 
al Dret a l’avortament segur, 
legal, lliure i gratuït.

• Campanya estatal 
“#yotrabajopositivo, sin 
discriminación por el VIH”.

Hem dedicat una 
part important de 

les nostres energies 
a l’èxit obtingut 

en el Parlament de 
les Dones, a través 

del nostre treball 
i participació 

permanent en el 
Consell Nacional de 
Dones de Catalunya.
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Formem...

• Curs “Formació promoció de la Salut Sexual 
des de la perspectiva dels Drets”, amb Sida 
Studi, dirigida a professionals d’entitats i serveis i 
agents comunitàries del districte de Ciutat Vella, 
Ajuntament de Barcelona. Abril i maig.

• Curs sobre Violències Sexuals i protocols en les 
Terres de l’Ebre, ICD, Tortosa, Maig.

• Curs de Formació per a l’abordatge d’agressions 
sexistes i de violències sexuals en espais públics i 
d’oci nocturn, dirigida als cossos de seguretat del 
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Juny.

• Formació “L’abordatge de les Violències 
Masclistes”, dirigit a les profesionals de l’Unitat 
Tècnica, Ajuntament de Lleida. Abril.

• Formació sobre Violències Sexuals al municipi, 
dirigida al personal del punt d’informació 
i d’atenció, agents cíviques i personal del 
departament de Cultura, durant la “Festa de la 
Cirera”, Ajuntament Santa Coloma de Cervelló - 
DIBA. Maig.

• Formació “Violències Sexuals en espais públics”. 
Ajuntament de La Garriga. Maig.

• Formació sobre sexisme, assetjament i 
agressions sexuals, per al personal del Festival 
TNT, Ajuntament de Terrassa. Setembre.

• Formació “Prevenció de les Violències 
Masclistes i promoció dels Drets Sexuals a agents 
comunitàries i personal tècnic de Joventut”, 
organitzada per l’Agència Catalana de Joventut 
(ACJ). Tarragona. Octubre.

• Sessió “Formació al personal de la Comissió 
Intramunicipal del Consell Comarcal del Montsià 
sobre el Pla de mesures d’igualtat de les persones 
LGTBI”. Amposta. Octubre.

• Formació “Prevenció de les Violències 
Masclistes i la promoció dels Drets Sexuals 
a agents comunitàries i personal tècnic de 
Joventut”, organitzada per l’Agència Catalana de 
Joventut (ACJ). Girona. Novembre.

• Formació “Abordatge de les Violències 
Masclistes”, dirigida a càrrecs electes i alts 
càrrecs de l’Ajuntament de Lleida. Novembre.

• Formació “Detecció de situacions de 
Violències Masclistes i LGBTfòbiques en entorns 
universitaris i d’oci nocturn”. 10 hores dirigides 
a l’alumnat, organitzades per Centre d’Igualtat 
d’Oportunitats i Promoció de les Dones- Dolors 
Piera (Universitat de Lleida). Lleida. Novembre.

• Formació “Abordatge de les Violències 
Sexuals”. Ajuntament de Viladecans - DIBA, 
octubre.

• Formació “Abordatge de les Violències 
Sexuals”. DIBA. Barcelona, novembre.

• Formació “Implementació i dinamització 
dels Punts Liles en els espais públics 
d’oci”. DIBA, juliol - setembre.
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PARADIGMES
canviant

• Formació “Abordant les Violències Sexuals en 
clau interdisciplinària”, Manresa, ICD. Setembre - 
octubre.

• Formació “Abordant les Violències Sexuals” 
Igualada, ICD. Setembre - octubre.

• Formació “Abordatge sobre Violències Sexuals 
en espais públics d’oci i festius”, Pallars Sobirà. 
ICD, Abril.

• Formació “Posant en pràctica les recomanacions 
per a l’abordatge d’agressions sexistes i Violències 
Sexuals en espais públics d’oci i festius” Tortosa - 
ICD. Maig.

• Taller “Com incloem els principis de 
l’apoderament i equitat entre dones i homes i 
diversitats en projectes de cooperació vinculats als 

espais públics”, Àrea Metropolitana 
de Barcelona - AMB, Abril.

• Taller de formació “L’atenció als Punts Lila”, 
Ajuntament de Mataró. Maig.

• Taller counselling al curs de Formació del 
voluntariat, Associació STOP SIDA, Barcelona. 
Juny.

• Dinamització del Grup de treball sobre 
Violències Masclistes a l’Escola d’Estiu de la Xarxa 
d’Economia Solidària (XES), Terrassa. Juliol.
• Taller “Abordatge de les Violències Sexuals des 
d’una perspectiva feminista” a la XX Universitat 
d’estiu d’estudis de gènere de la Universitat de les 
Illes Balears, Palma de Mallorca. Juliol.

• Taller “Prevenció del VIH/sida en la promoció 
de la Salut Afectiva i Sexual”, organitzat per la 
Fundació Autònoma Solidària. UAB, Cerdanyola 
del Vallès. Novembre.
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Sensibilitzem...
• Sessió formativa “Abordatge de les Violències 
Sexuals”, dirigit a l’alumnat universitari que forma 
part de la Comissió d’Igualtat. Tecnocampus 
Mataró, organizada per l’Ajuntament de Mataró. 
Abril.
• Xerrada “Violències Sexuals. Intervenció des de 
l’educació”, Universitat de Barcelona. Barcelona. 
Maig.
• Xerrada a la “Jornada tècnica de gènere, salut i 
joves: impacte del gènere en les persones joves” 
organitzada pel Servei de Salut de l’Oficina Jove 
del Tarragonès. Tarragona. Maig.
• Sessió formativa “Violències Masclistes més enllà 
de l’àmbit de la parella”. Ajuntament de Sant Joan 
Despí. Maig.
• Ponència a la taula rodona de la Jornada 
“Punts liles a l’Eixample”, organitzada per Districte 
de l’Eixample i l’Associació Hèlia, Barcelona. 
Setembre.
• Ponència a la “Jornada d’actualització en 
Salut Sexual i Reproductiva”, organitzada per 
l’Associació Catalana de Llevadores, Terrassa. 
Octubre.
• Ponència “Marc teòric en les Violències Sexuals” 
en la 1a Jornada internacional sobre Violències 
Sexuals, organitzada per l’ICD. Barcelona. Octubre.
• Xerrada “Punts liles en els espais lúdics 
universitaris com a eines de prevenció i actuació 
davant les Violències Sexuals i LGTBIfòbiques”. 
Organitzada per la Unitat d’Igualtat de la UB. 
Barcelona. Novembre.
• Taller “Prevenció del VIH/sida a la promoció 
de la Salut Afectiva i Sexual”, organitzat per la 
Fundació Autònoma Solidària. Cerdanyola del 
Vallès. Novembre.

• Xerrada “Els reptes que tenim davant les 
Violències Sexuals” a l’ESMUC, Barcelona. 
Novembre.
• Participació a la jornada “Pacte social, un 
instrument per a la garantia dels Drets de les 
persones amb VIH”, organitzada per la Generalitat 
de Catalunya i Comitè 1 de Desembre. Barcelona. 
Novembre.
• Xerrada “Abordatge de les Violències 
Masclistes des d’una perspectiva 
feminista” a la Universitat Politècnica 
de Catalunya, Facultat de 
Matemàtiques. Barcelona. 
Novembre.
• Intervenció a la taula 
rodona “Construïm una 
Europa feminista lliure de 
Violències Masclistes”, 
organitzada per l’ICD i la 
Fundació Aroa. Cambrils. 
Desembre.
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PARADIGMES
canviant

Des de les perspectives feministes radicals, les 
Violències Sexuals es deriven de les construccions 

patriarcals del gènere i la sexualitat, i el mal que causen 
va més enllà del mal individual, ja que també danyen 

o determinen/condicionen les dones d’una manera 
col·lectiva.

Montserrat Pineda Lorenzo & Patsili Toledo
De l’estudi diagnòstic “Marco conceptual del 

abordaje de las Violencias Sexuales. Las Violencias 
Sexuales en el Estado 
Español”, disponible a 

creacionpositiva.org

“

“
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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.

Hem participat activament en el seguiment 
d’aquest procés d’implementació de 
l’Agenda 2030 en matèria dels Drets 
Sexuals de les dones, al mateix temps en el 
què hem generat mecanismes de control 
i rendició de comptes dels compromisos 
globals i locals en els ODS vinculats amb 
els DSiR.

 
• Hem mantingut més de 75 reunions amb 
administracions públiques, agents socials, 
representants polítiques i ciutadania.
• Hem realitzat el seminari“Agenda 2030 
i els Drets Sexuals i Reproductius en un 
context polític global d’increment dels 
fonamentalismes”, el 7 de març de 2019 a 
Barcelona.
• Hem participat i treballat fent incidència 
política en els espais a través del CNDC, ICD, 
CADS, ACCD i la Conselleria d’Afers Exteriors.
Amb la majoria de les institucions s’ha 
treballat tant a nivell català com en els espais 
multilaterals, per exemple a la CSW 63 o els 
HLPF 2019, per a garantir els Drets Sexuals i 
Reproductius.

Activitats d’Incidencia i per a la

Seguiment de les polítiques relacionades amb els Drets de les dones en matèria 
de Drets Sexuals i Reproductius (implementació de l’Agenda 2030 i altres 
instruments internacionals de monitoratge, plans estratègics, protocols...).
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ADVOCACY
col·laboracions & participacions

Promoció de Drets
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.

Participem en grups de treball per a la realització de 
protocols o recomanacions, dirigits a la prevenció 
i detecció de violències en l’àmbit sociosanitari i 
recursos especialitzats.

• Elaboració del “Model d’abordatge de les Violències 
Sexuals a Catalunya: Model centrat en les 

necessitats i Drets de les dones”. ICD/Generalitat 
de Catalunya.

• Elaboració d’un “Protocol per a uns espais lliures 
de sexisme i Violències Sexuals vers les dones i 

d’LGTBIfòbia”. Ajuntament de Matadepera.
• Elaboració d’un “Protocol per a uns espais lliures de 

sexisme, assetjaments i agressions sexuals vers les dones i 
d’LGTBIfòbia”. Ajuntament de Terrassa.
• Elaboració de material formatiu per al “Protocol de 
seguretat contra les Violències Sexuals en entorns d’oci” 
i una formació a formadores. Departament d’Interior - 
Generalitat de Catalunya.
• Elaboració d’un “Protocol d’abordatge de les Violències 
Masclistes” al Baix Penedès.
• Elaboració del diagnòstic “Abordatge de la dinamització 
de la Pista Negra i altres espais públics esportius des de la 
perspectiva de gènere”. Ajuntament de Barcelona.

Seguiment de les polítiques relacionades en l’abordatge 
de les Violències Masclistes i, específicament, de les 
Violències Sexuals. Altres consultories

• Elaboració del 
protocol d’abordatge 
de l’assetjament 
discriminatori i violències 
sexuals en clau feminista 
interseccional “Lafede.
cat lliure de sexisme, 
discriminacions i Violències 
Sexuals”.
• “Elaboració de recursos 
pedagògics per a la 
prevenció i sensibilització 
de les Violències Sexuals” 
- ICD.
• Elaboració d’un 
marc conceptual sobre 
Violències Masclistes 
per a la tercera fase del 
projecte “Ni uniformes 
ni etiquetes: contra la 
Violència Masclista”, de la 
Fundació Akwaba.
• Assessoria i formació 
per a l’elaboració del 
“Protocol per a abordar 
l’assetjament sexual i 
assetjament discriminatori 
a l’Ateneu Popular 9 
Barris”.
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39 
persones 
ateses

atención social

74 
trucades 
ateses

atención telefónica

23 dones
16 homes 152 

total de 
visites

17 
processos 
d’acompanyament 
social 

33% dones
67% homes 71% 

Catalunya
29% 
altres CCAA

:

:

El 39% 
de les persones 
ateses al servei 
de counselling 
s’emmarquen 
dins del col·lectiu 
LGTBI

El 47% 
dels homes i 
el 4% de les 
dones ateses 
es defineixen 
com LGTBI

81
primeres 
visites

informació i suport emocional en salut sexual

153
persones 
ateses

:  81 dones
72 homes862

sessions de
counselling
individual

781
sessions de 
seguiment

:

44%  de 
les dones 
ateses han 
viscut/viuen 
situacions de 
Violències 
Masclistes

35%  de 
les dones ateses 
i el 42% dels 
homes atesos 
són d’orígens 
diferents al de 
l’estat espanyol

Un espai d’acompanyament per a persones que viuen amb 
VIH i per a la promoció de la Salut Sexual integral des d’una 
perspectiva de gènere feminista i de Drets.

Atenció individual a la seu
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ATENCIÓ
individual

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.

Atenció individual en centres penitenciaris de dones

433
dones
ateses

213  al CP Brians

220 al CPDB
:

1.148
sessions
counselling
individual

143  al CP Brians

150 al CPDB
293
primeres 
visites

: :

El 90% 
de les dones 
ateses a la presó 
han viscut i/o 
viuen situacions 
de Violències 
Masclistes 
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Un espai setmanal per a compartir experiències de vivències amb el VIH. S’ha realitzat un grup 
setmanal els dilluns amb 12 participants (6 dones i 6 homes), amb 15 sessions de 2 hores i un grup 
els dimarts, amb 10 participants (6 dones i 4 homes), que van realitzar un total de 27 sessions de 2 

hores entre el gener i el desembre.

Grups de suport i acollida

60 sessions d’una hora dirigits a 16 participants (14 
dones, 2 homes), des del gener fins al desembre.

Grups de ioga

 Kintsugi: 
l’art d’estimar les nostres cicatrius. Tots els dimecres de març, en sessions de 2 

hores, per a 4 participants (3 dones i 1 home).
Trobades Kinstugi: per a seguir en contacte a les experiències sorgides 

arran dels tallers Kintsugi, continuar amb l’intercanvi i aprofundir en 
l’acompanyament dels processos de reparació. 2 sessions i 8 participants (5 

dones i 3 homes).

Artteràpia. Taller de narratives: 
Ficcionant Play writing a little play 

Dirigit a persones que viuen amb VIH i que respon al que assenyala 
María Zambrano: 

“Això que no pot dir-se, és el que s’ha d’escriure”.

A partir de les vivències i experiències de cadascuna de les 5 
participants (4 dones i 1 home) es va generar un text teatral curt per a ser 

llegit públicament. 4 sessions de 2 hores a l’octubre.

 Grup terapèutic per a persones amb VIH

Tallers de diversos nivells, dirigits a dones i homes amb 
VIH, per tenir cura de la salut física i mental, mitjançant 

l’exercici de focalitzar l’atenció en el cos, les emocions i els 
pensaments com a eix de la vida quotidiana.

Sessions de pràctica: Sessions mensuals de 2 hores per a un 
total de 13 participants (9 dones i 3 homes), des del gener fins al 

desembre.

Taller de Mindfulness
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ATENCIÓ
activitats grupals

Grup setmanal de 7 participants 
(homes) que es van reunir un total 
de 15 sessions de dues hores 
els dilluns, des del febrer fins a 
l’octubre.

Grups de suport
LGTBI amb VIH - Tarragona

Grup mensual de 
17 participants 

(dones) que es van 
reunir un total de 

7 sessions de dues 
hores els dimecres, 

des del gener fins al 
desembre.

Grup de sexualitat per 
a lesbianes

Dijous Positius
Xerrades divulgatives 
mensuals sobre temes 

relacionats amb el VIH, 
amb un format d’espai grupal 
obert. Durant el 2019, es van 
realitzar 4 sessions amb una 

assistència de 17 persones (13 
dones, 4 homes) i una mitjana 

de 7 assistents.

Un espai on les dones que viuen amb el VIH puguin compartir vivències i estratègies 
d’autocura orientades a la recuperació i la reparació, enfront de les Violències Masclistes 
viscudes i/o presents en les seves vides i que ha possibilitat compartir aspectes que 
havien estat silenciats.

S’han realitzat 4 sessions de 2 hores per a 4 dones entre novembre i desembre.

Sessions de retrobament. 8 dones participen d’una sessió trimestral de 
2 hores els dies 4 d’abril, 10 d’octubre i 12 desembre. També es van 

realitzar 3 activitats d’incidència vinculades a aquest projecte.

Taller de Violències Masclistes (dones)
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És una iniciativa que sorgeix de la llarga trajectòria de col.laboració entre Creación 
Positiva i l’Associació Drets Sexuals i Reproductius per a enfortir les capacitats 

d’incidència en l’Agenda Global 2030 i l’agenda política catalana des 
d’una perspectiva feminista i de drets, i que compta amb el suport de  

l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

L’objectiu i alhora acció principal i transversal d’aquest programa, és la 
incidència i sensibilització a Catalunya, l’Estat Espanyol, Europa 
i als espais multilaterals a través de la participació política i 
ciutadana, la generació d’aliances i posicionaments comuns 
amb organitzacions, associacions i xarxes d’associacions de 
Catalunya, Europa i Amèrica Llatina i Carib.

Entre els resultats d’aquesta iniciativa tenim l’elaboració d’Instruments 
de monitoratge per a incorporar i garantir de manera efectiva els Drets 

Sexuals i Reproductius en les polítiques públiques locals i globals i 
l’Informe juridic-normatiu sobre els DDSSiRR i les polítiques públiques 

catalanes ”Monitoratge dels DDSSiRR en l‘Agenda 2030 de Catalunya: un 
instrument d’incidència feminista”.

Agenda 2030 Feminista

El projecte d’Acompanyament en 
l’abordatge de la dinamització dels 
espais esportius sorgeix a partir de les 
dificultats observades en l’accés i en 
l’ús per part de les veïnes joves (del 
barri del Raval) de l’espai de la Pista 
Negra i d’altres de similars.

Amb aquesta iniciativa es pretenia, 
des de la perspectiva 
de gènere i en clau 
feminista, visibilitzar les 
restriccions que troben 
les joves i ampliar les estratègies de 
resposta davant aquestes limitacions per a 
possibilitar i potenciar la seva participació, 
integració i apoderament dins d’aquests 
espais públics del barri.

Pista Negra
El projecte, desenvolupat en dues fases, 
va permetre de tenir una imatge, des 
d’una mirada en clau de gènere, de 
les dinàmiques interrelacionals que es 
produeixen al voltant d’aquests espais 
comunitaris, de les realitats amb 
les què es troben les noies joves 
del Raval en aquests llocs i dels 

significants que 
els otorguen, 
per aprofundir 
en estratègies 
que els 

posibilitaran accedir, fer ús i 
apropiar-se d’aquests recintes 
esportius.

L’informe definitiu està disponible en 
www.creacionpositiva.org.
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PROJECTES
destacats

Lesbofòbia: un 
documental i deu 
respostes

¿Quines situacions de 
violència viuen avui en dia 
les lesbianes? De quina 
manera s’hi enfronten? Quins 
problemes hi ha de fons?
Per a intentar respondre 
aquests interrogants, des de 
Creación Positiva hem produït 
aquest documental, que 
intenta visibilitzar, analitzar i 
trobar respostes i estratègies 
davant de la lesbofòbia 
en intersecció amb altres 
violències.

Direcció i edició: 
Inés Tarradellas
Direcció de fotografía: 
Alba Cros Pellisé
Postproducció de so:
Marta Serra
Música:
Akelarre
Fotografíes making off:
Lara M. Pascual

Protagonistes:
Berta Frigola Solé, Brigitte 
Vasallo, Clara Peya Rigolfas, 
Claudia Fuentes Brito, Dolores Pulido León, Júlia 
Serrasolsas Moreno, Laura Freijo Justo, Maio 
Serrasolsas Moreno, Marta Rodríguez Ayuso.

Agraïments: Fetesamans (intèrprets de llengua de 
signes), Sindihogar (sindicat de dones treballadores 
de la llar) i Lleialtat Santsenca (espai veïnal). 
cooperativo).

Aquest espai de formació i reflexió, 
que Creación Positiva realitza des de 

fa més de 18 anys, té com a objectiu 
sensibilitzar, reflexionar i iniciar accions 

que incideixin sobre les relacions existents 
entre les violències masclistes i la infecció 

per VIH, posant especial èmfasi en els 
factors estructurals i simbòlics d’aquesta 

interrelació.
El 2019 

organitzem 
les “XIV 

Jornades: 
“Violències, 
migracions 

i drets 
sexuals”, 

un espai on 
problematizar 
la intersecció 

entre les 
Violències 

Masclistes i els 
Drets Sexuals 
en relació a 

les dones migrades, que ens va permetre 
donar compte de les necessitats i dificultats, 

tant les emergents com aquelles que són 
invisibles, així com de les estratègies de 

resistència col.lectives en l’abordatge de les 
Violències Masclistes i en la defensa dels 

Drets Sexuals.

Jornades Violències
i VIH
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INGRESsOS

VOLS COL·LABORAR ECONÒMICAMENT 
PER ACONSEGUIR ELS NOSTRES 
OBJECTIUS?

ES61 2100 3246 5222 0006 7395

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 2019.

Estem adscrites al Codi 
Ètic de la Cooperació 
Catalana de l’Agència 
Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament.

457.852,99€
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ECONÒMICA
xifres globals

memòria

543.850,41€

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.

El nostre equip

A data de finalització de l’exercici 2019, 
Creació Positiva comptava amb 19 dones 

contractades laboralment, de les quals 7 tenen 
contractes indefinits i 12 contractes temporals, 

sota el Conveni d’Acció Social (2013-18).

Durant el 2018 i 2019 no s’han efectuat 
remuneracions al conjunt de la Junta Directiva 

per a l’exercici del seu càrrec.

despeses



Ministerio de Sanidad, 
Consumo e Igualdad
Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales 

Materiales para la promoción de la Salud 
Sexual para mujeres que viven con el VIH 
desde perspectiva de género (IRPF18).
Guía para la elaboración de protocolos y 
actuaciones ante las Violencias Sexuales 
en espacios públicos de ocio (IRPF18).

Secretaría Plan Nacional sobre el SIDA
Abordaje integral de la interrelación entre 
Violencias Machistas 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.

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e 
Igualdad  

 
Instituto de la Mujer
Suport a les activitats 
associatives

Generalitat
de Catalunya

Departament de Salut
Prevenció i atenció a dones i homes que viuen 
amb VIH, des de la perspectiva de gènere.

Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies

Taller de treball emocional per a dones amb VIH 
en situacions de Violència Masclista.
Visibilitzant la lesbofòbia.
Visibilitzant les violències masclistes cap a dones 
migrades.
Pla estratègic Creación Positiva.
Prevenció  i atenció a dones i homes que viuen 
amb el VIH des de la perspectiva de gènere 
(IRPF2018).
Informació, atenció i suport emocional per a la  
prevenció del VIH a dones privades de libertat 
(IRPF 2018).

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.

Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència. 
Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament

Drets Sexuals i Reproductius: enfortint 
capacitats d’incidència a l’agenda global 
i a l’Agenda Catalana (Agenda 2030 
Feminista)



Ajuntament
de Barcelona
Convocatòria general de subvencions 
per a entitats de la ciutat

Drets Sexuals LGTBI: promoció dels 
Drets Sexuals al col.lectiu LGTBI.
Visibilitzant LGTBifòbies.
Visibilitzant les Violències Sexuals.
Atenció grupal per a la promoció dels 
Drets Sexuals i Reproductius.

Diputació
de Barcelona
Àrea d’Atenció a les persones

Atenció psicosocial a dones i homes 
que viuen amb VIH.

¿qui
subvenciona

els nostres
projectes?



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

Entitat d’utilitat pública


