
Candela, cooperativa 
d’acció comunitària i 

feminista
Entitat sense afany de lucre fundada 
l’any 2004 a Barcelona amb l’objectiu 

de contribuir a una transformació social 
basada en l’educació en valors amb 
perspectiva feminista i comunitària. 

Conformada per 6 sòcies i 10 
treballadores. 



Memòria econòmica 2018

Presència en espais de participació i xarxes comunitàries

Comunicació i difusió de l’entitat

Participació en jornades

Materials i publicacions

Àrea Formació i sensibilització

Àrea d’assessorament i acompanyament



Entre les finalitats de l’entitat trobem:
•	 Sensibilitzar la població en torn tota forma de violència basada en el gènere des d’una 

perspectiva interseccional.
•	 Prevenir les violències de gènere per a poder erradicar-les.
•	 Informar i atendre a persones que estan en qualsevol situació de discriminació o violència 

basades en el gènere des d’una perspectiva feminista i psicosocial.
•	 Promoure l’educació afectiva i sexual, la coeducació, l’educació no sexista, l’educació 

feminista i la perspectiva de gènere aplicada a tots els àmbits.
•	 Defensar els drets fonamentals de dones, infants, joves i persones del col·lectiu LGTBI, així 

com millorar les seves condicions de vida.

Per aconseguir aquestes finalitats, la nostra tasca s’estructura en tres eixos:
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http://candela.cat/formacio_i_sensibilitzacio/
http://candela.cat/assessorament_i_acompanyament/
http://candela.cat/materials_i_publicacions/


ÀREA FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Hem realitzat activitats de sensibilització i prevenció, formacions i cursos de llarga durada amb els públics amb qui 

treballa Candela: comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies), infants i joves, professionals de diversos àmbits 

(lleure, joventut, igualtat, salut, esports, serveis socials, seguretat, personal tècnic i polític), entitats i organitzacions.

C o m u n i tat  E d u C at i va

Tallers per alumnat, famílies i professorat: 

Primària Nombre tallers

Igualada 9

Òdena 2

Sant Pere de ribes 21

Alella 6

Montornès 12

Matadepera 5

Gavà 5

Palau Solità i Plegamans 2

Vilassar de Mar 5

Sant Julià de Vilatorta 2

Prats de Lluçanès 2

Sant Bartomeu del Grau 3

Montbui 4

Sant Vicenç dels Horts 4

Barcelona 7

Sant Cugat del Vallès 1

Ripollet 1

Subirats 1

Taradell 1

TOTAL 93

Educació Primària
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HeM TrebALLAT AMb 2.325 PersONes
Alumnat: Hem realitzat 81 tallers i hem treballat a 2.025 estudiants.
Mestres i professorat: Hem realitzat 1 taller i hem treballat a 25 professionals.
Famílies i referents: Hem realitzat 11 tallers i hem treballat a 275 persones.

TEmàTiquEs TracTadEs:
Coeducació.
Estereotips de gènere.
Assetjament escolar.
Ciberbullying.

Tallers per alumnat, famílies i professorat: 

secundària Nombre tallers

Parets del Vallès 50

Sant Pere de ribes 36

Mataró 40

Terrassa 23

Prats del lluçanès 11

Vic 23

Castellar del Vallès 16

Vilanova del Vallès 10

Barcelona 72

Cornellà 4

El Prat del Llobregat 9

Gavà 7

Premià 8

Vilassar 10

Barberà del Vallès 10

Educació Secundària
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Esplugues del ll. 9

Viladecans 18

Altafulla 18

Centelles 8

Sant Julià de Vilatorta 1

Sant Sadurní d’Anoia 8

Taradell 7

l’Hospitalet de ll. 1

Calldetenes 4

Tona 9

Castelldefels 1

Girona 2

Vilanova i la Geltrú 7

Sant Quirze de Besora 1

Badalona 9

Alella 5

Manresa 2

Roda de Ter 10

Rubí 3

Argentona 13

Sabadell 3

St. Vicenç dels Horts 6

Manlleu 3

Palau-solità i plegamans 3

St. Joan Despí 1

Tiana 6

St. Quirze V. 5

Matadepera 9

Ripollet 4

Castellbisbal 4

Vacarisses 1

Montornès 2

Badia del Vallès 4
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HeM TrebALLAT AMb 14.275 PersONes
Alumnat:  Hem realitzat 556 tallers i hem treballat amb 13.900 estudiants.
Mestres i professorat:  Hem realitzat 6 tallers i hem treballat amb 150 professionals.
Famílies i referents:  Hem realitzat 9 tallers i hem treballat amb 225 persones.  

TEmàTiquEs TracTadEs:
Ideals de l’amor romàntic.
Educació sexual.
Prevenció de les violències de gènere. Assetjament escolar.
Xarxes socials i ciberassetjament.
Models de bellesa i autoestima corporal. Apoderament de les noies.
Masculinitats.
Diversitat sexual i de gènere.

Polinyà 10

Viladecavalls 5

Castelldefels 1

Celrà 4

Olesa de Montserrat 14

Begues 2

Sta. Coloma de Gramenet 12

Canet de Mar 1

Les Masies de Voltregà 2

Gurb 4

total 571
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Formació a professionals i entitats

Lloc nombre tallers

Institut català de la Dona. Manresa 1
Institut català de la Dona.. Berga 1
Institut català de la Dona. Terrassa 1
Casals de Joves. Barcelona 2
Diputació de Barcelona. Barcelona 4
CAP Casanova. Barcelona 5
Circuit de Violència Masclista. Mataró 1
Taula de Violència Masclista. Sta. Margaria i els Monjos 1

Taula d’Infància. Badia del Vallès 1
Progess. Barcelona 4
Professorat. Mataró 4
Personal tècnic. Cornellà 10
Personal tècnic. Ribera Ebre 2
EAIA. Tremp 1
Fundaesplai. Esplugues del Llobregat. 1
Diputació de Barcelona.  Sta. Perpetua de la Mogoda 3
Personal tècnic. Tortosa 1
Institut català de la Dona. Girona 5
Institut català de la Dona. Lleida 5
Actua Vallés. Sabadell 3
Ateneu Bòbila. Barcelona 1
Fundació Joan Salvador Gavina. Barcelona 3
Fundació Tallers i ECOM. Barcelona 1
Fundaesplai. Barcelona 2
Mataró CFGS. Mataró 2
Progess. Barcelona 3
Consell Nacional de Joventut de Catalunya 1. Barcelona 3
Consell Nacional de Joventut de Catalunya 2. Lleida 3
Diputació de Barcelona. Mataró 2

total 76 Ìndex



HeM TrebALLAT AMb 1.672 PrOFessiONALs

HeM TrebALLAT AMb 66 dONes

TEmàTiquEs TracTadEs:
Violències masclistes i joves.
Diversitat sexual i de gènere.
Joves i TICS.
Perspectiva de gènere.
Coeducació.
Interseccionalitat.
Polítiques de gènere i LGTBI.

TEmàTiquEs TracTadEs:
Autoestima i apoderament.
Ideals de l’amor romàntic.
Prevenció	i	identificació	de	les	violències	masclistes.
Coeducació.
Autobiografies	i	històries	de	vida.
Micromasclismes.
Plaer i desig.
Usos dels temps.

Formació a Dones

municipi Sessions

Barcelona 17
La Mina 6
Gavà 1
Caldes de Montbui 2
Berga 1

total 26
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Aquest és un projecte que portem a terme des de 2015 en col·laboració amb l’Agència Catalana de la Joventut, que 

consisteix en la formació, assessorament i acompanyament tècnic a professionals de joventut per a la implementació d’ac-

tuacions de promoció de l’equitat de gènere i prevenció de violències masclistes i LGTBIfòbia.

Durant 2018 hem realitzat 3 formacions inicials de 16 hores cadascuna a Barcelona, Girona i Lleida amb la participació 

de 90 professionals i hem assessorat i acompanyat durant mesos de manera individualitzada a 13 municipis de Barcelona, 

Girona i Tarragona, amb una dedicació d’entre 10 i 20 hores per municipi.

Hem iniciat el desenvolupament d’una guia per a professionals de joventut sobre la transformació dels equipaments juvenils 

amb perspectiva feminista i de la diversitat sexual i de gènere.  Aquesta guia s’acabarà d’editar durant 2019.

Candela actualment rep moltes consultes i preguntes per telèfon i correu electrònic per part de professionals, a les quals 

donem resposta en la mesura que podem, de manera gratuïta.

Curs que realitzem anualment des de fa 10 anys. A part de les sessions presencials fem acompanyament a les entitats a la 

pràctica. El procés consta de 5 sessions de 3 hores cada una. L’any 2018 hem format i acompanyat a 9 entitats.

D’altra banda, hem desenvolupat un seguit de projectes d’atenció i acompanyament a joves i persones LGTBI:

1. Projecte tres voltes 

2. assessorament online 

3. Procés d’acompanyament sobre com incorporar la perspectiva feminista a les 
entitats juvenils del Consell de la Joventut de Barcelona

ÀREA D’ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT  
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http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Joventut_nou_programa_3_Voltes
http://candela.cat/contacte/
https://www.cjb.cat/blog/2018/01/formacio-la-perspectiva-de-genere-per-a-entitats-juvenils/


1. La LOrE: EsPai JOVE sOBrE sEXuaLiTaTs, rELaciONs i GÈNErE 

La Lore és un projecte que es dirigeix directament a les i els adolescents i joves. A part dels continguts de la web, el bloc i 

els materials propis també ofereix dos serveis d’assessorament.

La Lore onLine: 

La consultoria online és un espai virtual on les noies i nois poden escriure si tenen dubtes, inquietuds o problemes sobre 

sexualitat, relacions de parella o altres vincles afectius, relació amb el propi cos, identitat sexual.  Es realitza un assessorament 

individualitzat, amb una comunicació directa i respectuosa, amb un tracte proper i lliure de prejudicis, totalment anònim i 

confidencial.

durant 2018 s’han atès  34 consultes online.

La Lore aL CJaS:

“La Lore al Cjas” és un servei d’atenció i acompanyament per a joves LGTBI d’entre 12 i 25 anys que es realitza al Centre 

Jove d’Atenció a les Sexualitats.  Aquest servei s’entén com un punt de suport on poder assessorar i acompanyar de 

manera individual en qüestions referents a la identitat sexual i de gènere.

Durant 2018:  12 persones ateses, total de 18 sessions d’1 hora.  

Temàtiques tractades: Apoderament, sexualitat, sortir de l’armari, relació amb la família i l’entorn, autoestima, plumofò-

bia, homofòbia interioritzada, afectivitat, activisme, etc. 

2. Oasis, LLEurE PEr a adOLEscENTs LGTB

OASIS ofereix espais de trobada i socialització per a adolescents amb expressions i identitats de gènere i sexualitats diver-

ses. El projecte es va iniciar l’any 2015 i des de llavors he anat desenvolupat diverses estratègies per abordar els nostres 

objectius. A l’edició 2018 hem passat de ser un projecte centrat en les colònies d’estiu a ser un projecte de lleure de con-

tinuïtat durant tot l’any.
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http://lalore.org/
http://lalore.org/
http://www.centrejove.org/
http://www.centrejove.org/
http://oasislgtb.org/ca/


Participants colònies d’estiu 2018: 39 joves i les seves famílies, amb un total de 110 persones.

També hem realitzat 3 trobades d’adolescents LGTB durant el curs escolar : Un total de 60 joves hi han participat. 

A més, s’han fet presentacions del projecte a Barcelona, Terrassa, Tarragona i Lleida, de la mà d’entitats LGTBIQ de Catalun-

ya que ofereixen acompanyament a adolescents i joves LGTB: Hi  han assistit al voltant de 70 persones en total.

També hem realitzat una jornada de famílies d’adolescents LGTB a La Bonne (Barcelona) amb la participació de 50 

persones.

Campanya audiovisual: vídeo resultat de les colònies 2018 

Campanya audiovisual: campanya Teen Queer manifesto, dissenyada conjuntament amb els i les participants a les trobades 

mensuals	per	a	la	seva	difusió	a	través	del	nou	perfil	d’Instagram.	Amb	la	col·laboració	de	la	productora	Allegra	Films.

3. sErVEis d’aTENció iNTEGraL EN maTÈria dE diVErsiTaT sEXuaL i dE GÈNErE 

Servei d’Informació, Atenció i Acompanyament LGTB de Sabadell: Atenció directa a persones LGTBI i els seus familiars, i 

a la formació i assessorament de professionals.

16 hores mensuals d’atenció individualitzada. (de gener a desembre)

Servei LGTBIQ de Terrassa: Atenció directa a persones LGTBIQ i els seus familiars, transferència de coneixement i super-

visió de l’equip educatiu que realitzen l’atenció i assessorament a professionals d’altres serveis.

14 hores mensuals d’atenció individualitzada. (de setembre a desembre)
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http://oasislgtb.org/es/video/
http://oasislgtb.org/es/video/
http://web.sabadell.cat/images/NOTICIES/Documents/proglgtbi.pdf
https://www.terrassa.cat/sai-dasig


•	 14/01: Participació en l’equip de treball per la creació d’un apartat sobre perspectiva de gènere dins la  

Guia Jove de l’Agència Catalana de Joventut. 

•	 19/06 Jornada  Joves LGTBI: Entre la identitat i la discriminació, on queda el plaer?,   
en col· laboració Candela i Cjas. Centre LGTBI Barcelona.  

•	 04/10. Presentació de la guia Unfollow a les violències masclistes a Barcelona.  

•	 26/10.  Jornades  “ Per què li diuen Sexting quan parlen de Sexpreading? ”,  
en col· laboració Candela i Edpac. Espai Bonnemaison 

•	 26/10. Jornades “ I Jornada de formació crítica: Pantalles, un paradigma socioeducatiu ” a Vilanova del Vallès:. 

•	 16/11 Jornada “ Contectad@s ”. Ajuntament de Sabadell. 

PARTICIPACIÓ EN JORNADES 
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https://ca.wikibooks.org/wiki/Guia_Jove
https://ca.wikibooks.org/wiki/Guia_Jove
http://diarieducacio.cat/la-lore-sen-va-al-cjas-acompanyament-educatiu-i-assistencial-a-les-sexualitats-per-a-joves
https://www.cnjc.cat/ca/unfollow-violencies-masclistes
https://serveicritic.files.wordpress.com/2018/05/diptic_sexpreading.pdf
https://serveicritic.wordpress.com/2018/10/16/i-jornada-formacio-critica
http://diarieducacio.cat/la-lore-sen-va-al-cjas-acompanyament-educatiu-i-assistencial-a-les-sexualitats-per-a-joves%20


CartELLS dE La LorE

Idea i realització de la col·lecció de cartells de “La Lore” formada per tres pòsters que ofereixen informació sobre la se-

xualitat, el clítoris i com lliguem.  Aquests materials estan pensats per poder decorar equipaments juvenils, centres educatius 

o altres espais. 

unfoLLow

Elaboració de la guia ‘Unfollow a les violències masclistes’, un projecte educatiu enfocat a prevenir i abordar les violències 

masclistes i les relacions abusives que es donen entre adolescents i joves a través dels entorns digitals.

Iniciativa del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) desenvolupat en col·laboració per la Cooperativa 

Candela Acció comunitària i feminista i Educació per a l’Acció Crítica (EdPAC), i el suport de l’Institut Català de les Dones.

taBú. tu triES què t’hi JuguES

Eina interactiva per treballar les violències sexuals amb adolescents i joves. A partir de l’aplicació i el treball en grup el 

Tabú ens permet acompanyar els nois i les noies a sentir-se lliures en la seva manera de ser i en la seva manera d’estimar 

i relacionar-se.

Editat per la cooperativa Candela en col·laboració amb la Direcció General de Joventut, l’Institut Català de les Dones i La 

Bonne-Centre de Cultura De Dones Francesca Bonnemaison

MATERIALS I PUBLICACIONS 
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http://candela.cat/materials_propis/
http://candela.cat/materials_propis/
http://candela.cat/materials_propis/
http://candela.cat/materials_propis/
http://candela.cat/materials_propis/
http://candela.cat/materials_propis/


PRESÈNCIA EN ESPAIS DE PARTICIPACIÓ I 
XARXES COMUNITÀRIES 

A Candela cooperativa d’acció comunitària i feminista apostem pel treball comunitari i col·laboratiu, és per això que par-

ticipem en les següents iniciatives:

Consell Nacional de Joventut de Catalunya

Consell de la Joventut de Barcelona

Consell Municipal LGTBI de Barcelona

Consell de les Dones de Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva

Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat – XAJI

Xarxa d’Economia Solidària -XES

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya -FCTC

Xarxa de Comunicació Feminista 
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https://www.cnjc.cat/ca%20
https://www.cjb.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/qui-som/consell-municipal-lgtbi
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/qui-som/organs-de-participacio/consells-municipals-de-les-dones
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca
http://www.violenciadegenere.org
http://www.violenciadegenere.org/projecte/la-xarxa-activa-de-joventut-la-igualtat-xaji
http://xes.cat/es
https://www.cooperativestreball.coop
https://almenafeminista.org/entitats-feministes-reclamen-als-mitjans-que-evitin-lestigmatitzacio-de-les-dones-i-joves/


PremSa eSCriTa: 

El Crític

Nació Digital

La Directa

El Crític

La Directa

La Vanguardia

Nació Digital

MónTerrassa

Terrassa digital

El diari de l’educació

Catalunya plural

La Directa

TeLeviSió:

TV3 – Els matins

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE L’ENTITAT

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ:
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http://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2017/12/28/educacio-cultura-del-consentiment-i-masculinitats/
https://www.naciodigital.cat/noticia/167332/xarxes/socials/autodefensa/dues/respostes/contra/violencia/masclista?fbclid=IwAR0wFnVEuCmfQ1faSGWAYziIsd1sVzVa_9x0LSG8WwYxDF3Gh4v_aT3M2hI
https://directa.cat/les-violencies-sexuals-travessen-les-pantalles/?fbclid=IwAR3EcHQVkD3yx34khUNQSDMTwHkqEysAPrlXc0gp7s5SVoegarp6l_FVnN4
http://www.elcritic.cat/feminismes/una-mirada-lgtbi-a-les-politiques-publiques?fbclid=IwAR3fEZMWOyq7M_j8jUdP2AKx5-KO_JFsogEgny55TePwPfGKoT-jp4oPNsc#.W1i5TA5aRKA.whatsapp
https://directa.cat/diverses-formacio-cures-i-visibilitat-per-a-lalliberament-lgbti/?fbclid=IwAR0g2OK8lzwgF3lDy3AIHz9cH0CO2eHu-P3iRRblgdA5qYf2g-gM2PJe2XU
https://www.lavanguardia.com/vida/20181004/452169843400/el-20-dels-joves-entre-15-i-19-anys-pateix-assetjament-a-traves-de-les-xarxes-socials.html
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/64248/miquel/misse/colonies/adolescents/lgtb/no/son/excloents
https://elmon.cat/monterrassa/societat/colonies-destiu-adolescents-lgtb-terrassa
http://terrassadigital.cat/lentitat-candela-presenta-les-colonies-destiu-per-a-adolescents-lgtbi/
http://diarieducacio.cat/la-lore-sen-va-al-cjas-acompanyament-educatiu-i-assistencial-a-les-sexualitats-per-a-joves/
http://catalunyaplural.cat/es/la-lore-se-va-al-cjas-acompanamiento-educativo-y-asistencial-a-las-sexualidades-para-jovenes/
https://directa.cat/educar-per-transformar/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/leducacio-clau-per-prevenir-la-violencia-masclista/video/5800367/?fbclid=IwAR0YYigBSHl9tDzrRQecix1zpEc1fcgPvuZj-4eCa7RsOc-zgF8YbWf4LaE


XarXeS SoCiaLS: 

Candela: 1.098 seguidors/es noves durant 2018.

OASIS: 573 seguidors/es noves durant 2018.

Candela: 475 seguidors/es noves durant 2018.

OASIS: Creació	del	perfil	a	Instagram,	i	514	seguidors/es	noves	durant	2018.

viSiTeS WeBS: 

Web CANDELA

49.548 visites a la web

Web OASIS

13.018 visites a la web

Web LA LORE

14.378 visites a la web

Les	diferents	pàgines	web	de	l’entitat,	així	com	els	perfils	a	les	xarxes	socials	tenen	la	voluntat	de	ser	un	espai	de	difusió	de	

les nostres activitats, i també de recursos, articles, notícies d’interès, que serveixin per a la sensibilització sobre les temàti-

ques amb què treballem.

WEBS I XARXES SOCIALS, ALTRES ÀREES DE SENSIBILITZACIÓ:
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https://www.facebook.com/associaciocandela/
https://www.facebook.com/OASIScolonies/
https://twitter.com/assCandela
https://www.instagram.com/oasis_lgtb/?hl=es
http://candela.cat/inici/
http://oasislgtb.org/ca/
http://lalore.org/
https://www.facebook.com/OASIScolonies/
https://www.facebook.com/OASIScolonies/
https://twitter.com/assCandela
https://www.instagram.com/oasis_lgtb/?hl=es


MEMÒRIA ECONÒMICA 2018

Aquest	2018	el	resultat	de	l’activitat	continua	sent	positiu,		tot	i	que	s’ha	reduït	fins	els	6.477,14€	(abans	d’Impostos)	des	

dels	29.569,06	€	de	l’any	2017.	Això	és	degut		principalment		a	un	augment	del	9,49	%		de	la	despesa	de	personal,	així	com		

un	augment	del	13,80%	en		dietes	i	desplaçaments	necessaris	per	portar	a	terme	l’activitat,	i	finalment	un	petit	augment	

de despeses indirectes. 

Pel	 que	 fa	 a	 la	 distribució	 del	 nostre	 finançament,	 veiem	 com	majoritàriament,	 l’entitat	 es	 finança	 amb	 clients	 propis	

(84,34%),	tot	i	que	rep	subvencions	locals	que	conformen	el	14,41%	del	total	d’ingressos	de	l’entitat.	I	per	últim,	compten	

amb	una	petita	però	molt	valuosa	aportació	en	forma	de	donacions	privades	que	suposen	l’	1,25%.	
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FINANçAMENT 2018

INGRESSOS COMPARATIUS

Vendes

1,25%. 

14,41%

84,34%

Subvencions
Donacions

Finalment,	per	poder	tenir	una	visió	de	conjunt,	podem	observar	al	gràfic	de	sota	com	ha	evolucionat	l’entitat	en	els	darrers	dos	

exercicis.	Veiem	que	el	canvi	més	significatiu	és	l’augment	dels	ingressos	privats	en	un	9,67%,	així	com	un	augment	dels	ingressos	

públics		en	un	33,92%,	de	manera	que	com	a	resultat	hem	obtingut	un	augment	total	dels	ingressos	de	l’entitat	en	un	14,01%.	
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