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QUI SOM?

L’ASSOCIACIÓ CANDELA és una 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. D’aquesta manera, contribuïm a la
construcció d’una realitat més sana, lliure, horitzontal i creativa on la base de les relacions interpersonals és la llibertat, l’autonomia, la convivència i el respecte a la identitat, els desitjos i les necessitats pròpies i de les altres persones.
Al mateix temps posem èmfasi en l’enfocament intercultural i treballem per enfortir
les xarxes locals, estatals i internacionals de persones i entitats que treballen en el nostre àmbit.

QUÈ FEM?
Formació i sensibilització
[què] Fem tallers i formacions sobre coeducació i educació afectiu-sexual, prevenció
de la violència masclista, diversitat sexual i de gènere, prevenció de la LGBTfòbia,
noves masculinitats, empoderament de les noies i les dones, introducció de la perspectiva de gènere per a organitzacions, gènere i interculturalitat, entre d’altres.
[qui] Treballem amb el conjunt de la comunitat educativa (infants, joves, famílies i
professionals de l’educació), així com amb les entitats, professionals d’altres àmbits,
institucions i grups de dones.
[com] Les activitats fonamentals són els tallers i formacions participatives, els videofòrums, les xerrades, els cursos i les gimcanes.

Assessorament i acompanyament
Els assessoraments i acompanyaments tenen tres dimensions:
La Lore: Espai jove sobre sexualitats, relacions i gènere (http://lalore.org)
[què] Sensibilitzem i donem atenció individualitzada virtual en l’àmbit de les sexualitats, les violències de gènere, les relacions abusives, la relació amb el propi cos, els
drets del col·lectiu LGBT, i altres qüestions vinculades.
[qui] Joves, famílies i professionals que treballen amb joves.
[com] Informació i consultoria virtual.
Assessorament i acompanyament per a professionals, municipis I
institucions:
[què] Donem suport en el disseny i la planificació d’actuacions de sensibilització de
coeducació, d’educació afectiu-sexual, diversitat sexual i de gènere, prevenció de la
violència masclista i prevenció de la LGBTfòbia. En aquest sentit, també assessorem a
l’hora d’elaborar plans locals en aquestes matèries.
[qui] Professionals d’educació i personal tècnic d’institucions i municipis.
[com] Assessorament i acompanyament individualitzat. També fem sessions de supervisió.
Assessorament i acompanyament per entitats
[què] Apropem la perspectiva de gènere i la interculturalitat així com eines pel canvi
organitzacional (diagnòstic de gènere, indicadors, propostes d’actuació) que potenciïn
la seva transformació cultural, estructural i política.
[qui] Entitats i ONGs .
[com] Formació i tutorització d’accions en el procés de canvi.

Materials i publicacions
[què] Produïm materials didàctics i divulgatius en l’àmbit de l’educació en valors,
la coeducació i l’educació afectiu-sexual i la prevenció de les violències de gènere
que mostrin referents positius en els models de masculinitat i feminitat, creant imatges
empoderadores per a les noies, construint jocs dinàmics i interactius, trencant mites i
tabús, entre d’altres.
[qui] Dirigit a centres educatius, entitats d’educació en el lleure i a grups interessats
en la matèria.
[com] Guies, maletes pedagògiques i materials audiovisuals.

PREMIS, PROGRAMES I PROJECTES
Formació i sensibilització
• Projecte “GAP_WORK. Improving gender-related violence intervention and referral
through youth practitioner training”. Participació com a Socis Associats al projecte
de formació de professionals que treballen amb joves sobre violències de gènere
cofinançat per la Unió Europea en el marc del programa Daphne III (programa específic dirigit a prevenir i combatre la violència exercida sobre nens i nenes, joves
i dones i a la seva protecció. Coordinació: Pam Alldred (Brunel University) i Barbara Biglia (Universitat Rovira i Virgili) per l’àmbit català ( 2013-2015).
• Programa “SEXUALITAT, AMOR I VIOLÈNCIA” dirigit a la comunitat educativa amb
la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, Secretaria de Família, Direcció
General de Joventut, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona (2005
-fins l’actualitat).
• Programa “Perspectiva de gènere intercultural” dirigit a joves, famílies, professionals i entitats, amb col·laboració el Centre d’Estudis Africans i Interculturals i
l’Ajuntament de Barcelona ( 2013-2014).
• Entitat proveïdora del catàleg d’activitats per combatre els rumors i els estereotips
sobre diversitat cultural de l’Ajuntament de Barcelona. Amb col·laboració amb el
Centre d’Estudis Africans i membre participant de la xarxa Barcelona antirumors.
(2013 -fins l’actualitat).
• Entitat formadora en el programa formatiu de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones de l’Ajuntament de Barcelona. (2011- fins
l’actualitat).
• Participació al projecte “Trenquem el silenci” de la Plataforma unitària contra les
violències de gènere (2009 -fins l’actualitat).
• Programa “Eines per entitats” dirigit a dotar les entitats de Catalunya de perspectiva de gènere en el treball intern i extern, amb col·laboració del CNJC, CJB i amb
conveni amb Federació de Casals de Joves de Catalunya (2011-2013).
• Projecte “Faig el que vull”, en col·laboració amb l’Associació Educativa Integral
del Raval.
• Premi d’EDUCACIÓ EN EL LLEURE de la Fundació Lluís Carulla, IX edició. (2013).
• Entitat formadora del catàleg d’activitats subvencionades per la Diputació de Barcelona (fins 2012).

• Participació al projecte “X Mil Motivos” de Durex i Sida-Studi (2011-2012).
• Projecte guanyador dels Premis Socials i Culturals d’UNNIM (2011).
• Projecte de vídeo participatiu “Regálate un minuto”. Realitzat a San Salvador i
Guatemala.(2010)
• Projecte de vídeo participatiu “Dóna’t un minut”, amb la col·laboració de l’Institut
català de les dones. (2008-2009)

Cursos destacats
- “Sensibilització i prevenció de la violència masclista per als governs locals”. Diputació de Barcelona. (2014).
- “Prevenció de les violències de gènere per a professionals de joventut”. Sant Feliu
de Llobregat. Diputació de Barcelona. (2014).
Docents en el postgrau de “Violencia de género: prevención, detección y atención”
coordinat per la Fundación para la convivencia Aspacia, al centre universitari La Salle, Barcelona. (2014).
- “Bullying LGTBfòbic: Eines per a la prevenció i la detecció” dirigit als i les professionals que treballen amb joves de Progess, projectes i gestió de serveis socials , Barcelona (2014).
- “Mirades Creuades: per a la incorporació de la perspectiva de gènere i la perspectiva
intercultural en el nostre àmbit de treball”. En col·laboració amb el Centre d’Estudis
Africans. Dirigit als i les professionals del món de l’educació de Progess, projectes i
gestió de serveis socials, Barcelona (2013-2014).
- “Perspectiva de gènere en el món associatiu” per al Consell de Joventut de Barcelona, 5 edicions. (2011-2014).
- “Perspectiva de gènere i associacionisme juvenil” per al Consell Nacional de Joventut de Catalunya (Barcelona 2010, Lleida 2012, Sant Feliu de Guíxols 2013 i Blanes
2014).
- “Introducció a la perspectiva de gènere” per a la Fundació Tot Raval, Barcelona
(2012).
- Participació com a docents al curs sobre “Estratègies per educar en la diversitat sexual i de gènere” de Universitat d’Estiu de l’Autònoma, IGOP, Barcelona (2011).
- Participació com a docents al curs sobre en la sessió “Prevenció de les violències de
gènere amb dones joves des de l’empoderament”. Universitat d’Estiu de les Dones de
la UB, Barcelona (2010).
*S’ADJUNTA L’ANNEX 1, on hi ha el llistat complert de centres educatius d’educació
formal i no formal, entitats i organitzacions amb qui hem treballat.

Assessorament i acompanyament
• Projecte “Assessoraments per a tècnics i tècniques de joventut en matèria de prevenció de la violència masclista”, coordinat per l’Agència Catalana de la Joventut
dins del programa d’àmbit català “Estimar no fa mal” (2014).
• Projecte “LaLore. Espai jove sobre sexualitats, relacions i gènere” ( HYPERLINK
“http://www.lalore.org/” \h www.lalore.org). Amb col·laboració de l’Ajuntament
de Barcelona. (2011- fins l’actualitat).

Materials i publicacions
• “Maleta pedagògica sobre coresponsabilitat” en col·laboració amb EBA Comunicació i el CIRD, Ajuntament de Barcelona (2013).
• Elaboració conjuntament amb el Consell de la Joventut de Barcelona de dues
guies: “Guia per noies que volen ser lliures: Jo no vull ser princesa” i Guia per
nois que volen ser lliures: Jo no vull ser Pilota d’Or (2011).
• Material audiovisual Gimcana: Que no t’agafi el masclisme! (2012- 2013):
1. Producció audiovisual : Realitzacions “La Toma”
2. “Aborto Libre y Seguro”, 5’, Oaxaca, Mèxic (2010)
3. “8 de marzo en El Salvador”, 10’, San Salvador, Centreamerica (2010)
4. “Mujeres Inconvenientes”, 10’, San Salvador, Centreamerica (2010)
5. “Testimonio del conflicto armado en El Salvador”, 20’, San Salvador, Centreamerica (2010)
6. ONG Acsur-Las Segovias, Programa Veu Dona Sud, Barcelona/ Marroc (2009)
7. “Jo També he avortat!”, 25’, Barcelona (2008)

PARTICIPACIÓ DEL TREBALL EN XARXA I ORGANITZACIÓ
DE JORNADES

• Participació com a ponents a la taula rodona “Acció comunitària i feminista” a la
Fira d’economia feminista. Barcelona. (2014).
• Participació al projecte de Salut Comunitària del Raval (projecte que aglutina de forma col·laborativa a totes les entitats, serveis i professionals del Raval; liderat per Tot
Raval). (2012- fins l’actualitat).
• Participació al projecte SIMReF (Departament de Pedagogia, Universitat Rovira i
Virgili) com a entitat col·laboradora. (2009- fins l’actualitat).
• Participació com a formadores als “Fòrums contra les violències de gènere”. Edifici
Francesca Bonnemaison, Barcelona . (2009- fins l’actualitat).
• Organització i participació anual com a formadores a les Jornades “Lleure i Sexisme”. Organització conjunta amb Associació de Casals i grups de joves de Catalunya, Esplac, Escola lliure El Sol i Fil a l’Agulla, Barcelona. ( 2011– fins l’actualitat).
• Participació a la setmana per la diversitat sexual, (in)visibles?, presentant el projecte
“LaLore (t’)entén, organitzat per diverses entitats, liderat pel CJB i amb conveni amb
l’ Ajuntament de Barcelona (2013).
• Participació com a formadores a les Jornades “La violència vers les dones” al SIAD
de l’Alta Ribagorça, Biblioteca del Pont de Suert i l’Espai Jove de Vilaller (2010).
• Participació com a formadores “La violència masclista: un problema de totes i tots”.
Regidoria de Polítiques d’Igualtat entre Dona i Home, Molins de Rei. (2010).
• Participació com a formadores a les V Jornades sobre Intervencions socioeducatives
i Gènere: Models d’intervenció en violències de gènere. Facultat de Psicopedagogia,
UB. Barcelona (2010).
• Participació com a formadores a les IV Jornades sobre Intervencions socioeducatives
i Gènere: Joves i violències de gènere. Facultat de Psico-pedagogia, UB. Barcelona
(2009).
• Participació com a ponents a la Jornada Talla amb els mals rotllos. Aportacions de
de la cultura juvenil a la prevenció de la violència masclista. Auditori de la Secretaria de Joventut, Barcelona (2008).

ANNEX 1
REALITZACIÓ DE TALLERS SOBRE PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIES
DE GÈNERE, AMOR ROMÀNTIC I/O SEXUALITAT EN CENTRES
D’ENSENYAMENT DE SECUNDÀRIA
IES Bernat Metge, Barcelona (2014)
IES Antoni Cumella, Vallès Oriental (2014)
IES Príncep de Girona, Barcelona (2014)
Escola Estel, Vallès Oriental (2014)
PQPI Palau Solità i Plegamans, Vallès Oriental (2014)
IES Escola Assís, Maresme (2014)
IES Thalassa, Maresme (2014)
IES Guissona, Segarra (2014)
UEC Parc Estudi, Vallès Oriental (2014)
IES Escola Pia, Vallès Oriental (2014)
IES Celestí Bellera,Vallès Oriental (2014)
IES Ferran Tallada, Barcelona (2014)
IES Alella, Maresme (2014)
IES Carles Vallbona, Vallès Oriental (2014)
IES EMT, Vallès Oriental (2014)
IES Narcís Monturiol, Barcelona (2013)
IES La Segarra, Cervera (2013)
IES Valerià Pujol i Bosch, Maresme (2013)
PQPI Alella, Maresme (2013)
IES Tiana, Maresme (2013)
IES Milà i Fontanals, Barcelona (2013, 2014)
IES Vacarisses, Vallès Occidental (2013)
IES La Guineueta, Barcelona (2007-2014)
IES l’Alsina, Barcelona (2012)
IES Reguissol, Santa Maria de Palautordera (2012-2013)
IES Castellar, Castellar del Vallès (2009-2014)
IES Inmaculada, Catellar del Vallès (2013)
IES Puig de la Creu, Castellar del Vallès (2009-2014)
IES El Casal, Castellar del Vallès (2010-2014)
IES Joan Brossa, Barcelona (2012-2014)
IES XXV Olimpiada, Barcelona (2012)
IES Sant Quirze, Sant Quirze del Vallés (2011- 2013)
IES El Pont de Suert, El Pont de Suert (2011)
Escola Bon Pastor, Barcelona (2011-2014)
IES Pablo Ruiz Picasso, Barcelona (2011, 2014)
IES Esteve Terrades, Cornellà (2009, 2011, 2013)
IES Sant Eulàlia, Hospitalet de Llobregat (2011)

IES Vilanova del Vallès, Vilanova del Vallès (2011)
IES Dosrius, Maresme (2009-2010)
UEC del Casal dels Infants del Raval, Barcelona (2009-2010)
IES Oriol Martorell, Barcelona (2010)
IES Joaquim Blume, Esplugues de Llobregat (2009)
IES Verdaguer, Barcelona (2009)
IES Polinyà, Vallès Occidental (2009)
IES Alexandre Gali, Sant Pere de Ribes (2009)
Casal Sagnier. Trobada de representants d’alumnes de 2n de la ESO de Sant Gervasi,
Barcelona (2009, 2011, 2014)
IES Josep Mestres i Busquets,Viladecans (2008)
IES Sales, Viladecans (2008)
IES Jaume Almera, Vilassar de Dalt (2008)
IES Antoni Pous i Argila, Manlleu (2008)
IES Joan Coromines, Barcelona (2006-2007) CEIP Santa Ana, Castellvell del Camp CEIP

REALITZACIÓ DE TALLERS SOBRE COEDUCACIÓ EN CENTRES
D’ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA

CEIP Pereanton, Vallès Oriental (2014)
CEIP Escola Gavà, Maresme (2013)
Col.legi Montserrrat, Maresme (2013)
Escola La Salle, Maresme (2013)
CEIP La Lió, Maresme (2013)
CEIP el Dofí, Maresme (2013)
Escola del Pilar, Maresme (2013)
CEIP Sant Cristofòl, Maresme (2013)
CEIP Puig Agut, Osona, Manlleu (2012)
CEIP Pompeu Fabra, Osona, Manlleu (2012)
CEIP Escola Mare de Deu del Rocío, Barcelona (2012)
CEIP Sant Antoni, Barcelona (2012)
Escola Font d’Orpina, Vacarisses (2011)
CEIP Can Carabassa, Barcelona (2010)
CEIP Mas Boadella, Sabadell (2010)
CEIP Mansuet, Collbató (2010)
CEIP El Roquissar, Altafulla (2010)
CEIP La Portalada, Altafulla (2010)
CEIP Sant Jordi, Maçanet de la Selva (2009)
CEIP Baldiri i Reixac, Barcelona (2009)
CEIP Santa Perpetua, Santa Perpetua de Mogoda (2009)
CEIP Beat Bonaventura Gran, Riudoms (2008)

CEIP Santa Ana, Castellvell del Camp (2008)
CEIP J.M. Folch i Torres, Palau-solità i Plegamans (2008)
CEIP Mare de Deu de Núria, Ribes de Fresser (2008)
CEIP Mediterránea, Sant Pere de Ribes (2008)
CEIP Els Costerets, Sant Pere de Ribes (2008)

REALITZACIÓ DE TALLERS PER CENTRES EDUCATIUS
D’EDUCACIÓ NO FORMAL, ASSOCIACIONS, ENTITATS
I SERVEIS MUNICIPALS
Ciutat Invisible, Barcelona (2014)
Projecte de 10h a 13h, Barcelona (2014)
Espai jove Terrassa, Vallès Occidental (2014)
Escola d’Adults l’Olivera, Sant Quirze del Vallès (2014)
Centre obert Granollers, Vallès Oriental (2014)
Espai Pujades, Barcelona (2013)
Centre obert el Masnou, Maresme (2013)
Casal Kndurgnt, Vallès Occidental (2013-2014)
SIAD de Lliçà d’Amunt, Vallès Oriental (2013)
SIAD de Gavà, Baix Llobregat (2013)
Espai Jove Satèl.lit, Montornés del Vallès (2013)
Esplai Alella, Maresme (2013)
COA Besòs (Centre Obert d’adolescents), Barcelona (2013)
COA Raval ( Centre Obert d’adolescents), Barcelona (2009,2013)
Centre Cívic Bon Pastor, Barcelona (2013)
Centre Cívic Pati Llimona, Barcelona (2013)
Centre Obert de Parets del Vallès (2013)
Fundació Tot Raval (2012)
Casal Folch i Torres, Barcelona (2012)
Centre Cultural de Parets de Vallès, (2012)
Centre cívic la Fontaneta, Sant Feliu de Codines (2012)
Ca la Dona, Barcelona (2009,2012)
Espai Jove La Barra, Santa Susana (2012)
Espai Jove La Barraka (2012)
Sala Jove Baró de Viver (2012)
Casal Sagnier (2012)
Casal de Joves El Lokal, Badalona (2010, 2012)
Casal de Joves Palau Alós, Barcelona (2012)
Club Social, Barcelona (2012)
PIAD Ciutat Vella (2012, 2014)
Ajuntament de Parets del Vallés (2012)

AEI RAVAL, projecte Aula Jove, Barcelona (2009-2014)
CIRD La Teixidora, Olesa de Montserrat (2011)
Agrupació Escolta del Guinardó (2011)
Centre Obert de la Parròquia Sant Joan Bosco, Barcelona (2011)
Casal de Joves Obriu Pas, Barberà del Vallès (2011)
Casal de Joves El Racó, Barcelona (2011)
Espai Jove, El Pont de Suert (2011)
Espai Jove l’Escorxador, Palau-solità i plegamans (2011)
Centre Social La Teixidora, Barcelona (2011)
Fundació Catalana de l’Esplai, El Prat del Llobregat (2011)
Ajuntament de Vilanova del Vallès (2011)
PIAD Les Corts, Barcelona (2010)
Àrea d’Igualtat del Pla de Barris de Sabadell, Sabadell (2010)
Casal dels Infants de la Mina, Barcelona (2010)
Casal de Joves “Queixal d’en Xöves” d’Horta, Barcelona (2010)
Casal de Joves “Algo diferentes”, Sabadell (2010)
Casal de Joves La Guineueta, Barcelona (2010)
Casal de Joves de Sant Roc. Projecte Futbol al Carrer, Barcelona (2010)
Casal de Dones, Collbató (2010)
Fundació Adsis, Barcelona (2010)
Fundació Marianao, Sant Boi (2010)
Ajuntament de Molins de Rei (2010)
EICA (Espais per a la Formació i la inclusió social), Barcelona (2009-2010)
Cooperativa Malea, Barcelona (2008- 2010)
Plataforma d’entitats de Roquetes, Barcelona (2009- 2010)
Associació Vincles, Barcelona (2009))
Espai materno infantil del Casal dels Infants del Raval, Barcelona (2009)
Centre de Formació d’Adults Rafael Farré, Molins de Rei (2009)
Associació de Dones “La Revoltosa”, Barcelona (2008-2009)
Associació Cultural i Juvenil Rock&Trini, Barcelona (2009- 2010)
Associació de Dones La Nostra Illa, Barcelona (2009)
Kasal de Joves de Roketes, Barcelona (2008)
Punt d’informació juvenil, Canovelles (2008)
Centre Cultural i Ocupacional, Cambrils (2008)
Casal de l’Alegria, Sant Joan de Vilatorrada (2008)
Associació Cultural i Juvenil El Brot, Barcelona (2004, 2007-2009)
CEIR Arco, Barcelona (2006)
Grup Muntanyès de Verdum, Barcelona (2005)

