
Candela, cooperativa 
d’acció comunitària i 

feminista

MEMÒRIA
ACTIVITAT
2019

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:

Ìndex

https://candela.cat/formacio_i_sensibilitzacio/
https://candela.cat/assessorament_i_acompanyament/
https://candela.cat/materials_i_publicacions/


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.

à r e a  C o M u n i tat  e d u C at i va

Educació Primària

Hem treballat amb 2.095 persones
Alumnat: Hem realitzat  79  tallers i hem treballat amb  1.975 estudiants.
Famílies i referents: Hem realitzat 12 tallers i hem treballat amb 120 persones. 
Municipis: Hem treballat a  53 municipis. 

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

ÀREA FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
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Hem treballat amb 13.255 persones.
alumnat: Hem realitzat  517 tallers i hem treballat amb 12.925 estudiants.
Mestres i professorat: Hem realitzat 18 tallers i hem treballat amb 270 professionals.
Famílies i referents: Hem realitzat 6 tallers i hem treballat amb  60 persones. 
Municipis: Hem treballat a 53 municipis. 

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.
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Educació Secundària



Formació a professionals i entitats

Total de grups de professionals o entitats formades: 53 grups 
Total d’hores impartides de formacions: 276 hores.
Total persones formades: 1070 persones
Municipis: 15 municipis

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

Total de grups de professionals o entitats formades: 6 grups
Total d’hores impartides de formacions: 12 hores
Total persones formades: 53 dones.
Municipis: 4

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
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1. Alella
2. Altafulla
3. Argentona
4. Badia del  Vallès 
5. Balenyà
6. Barberà del Vallès
7. Barcelona
8. Begues
9. Berga
10. Caldes d’Estrach
11. Calldetenes
12. Castellar del Vallès
13. Castellbisbal 
14. Centelles
15. Cerdanyola
16. Cornellà de Ll.
17. El Prat de Llobregat
18. Girona 

19. Gavà
20. Granollers
21. Igualada
22. Lleida
23. L’Hospitalet de Ll.
24. Masnou
25. Masquefa
26. Manlleu
27. Manresa 
28. Matadepera
29. Mataró 
30. Montcada i Reixac
31. Montgat
32. Montornès del V.
33. Òdena
34. Olesa de Montserrat
35. Palau-Solità i Plegamans
36. Parets del Vallès
37. Piera
38. Pineda de Mar
39. Polinyà
40. Prats del Lluçanès
41. Premià 

42. Rubí
43. Sabadell
44. Sant Feliu de Llobregat
45. Sant Pere de Ribes
46. Santa Margarida de Montbui
47. Sta Margarida i els  onjos
48. Sant Adrià del Besòs
49. Sant Andreu de la Barca
50. Sentmenat
51. Sant Cugat del Vallés
52. Sant Just Desvern
53. St. Quirze del V.
54. St. Vicenç dels Horts
55. Subirats
56. Tarragona
57. Terrassa
58. Tortosa
59. Tiana
60. Torelló
61. Tremp
62. Vic
63. Viladecans
64. Viladecavalls
65. Vilanova del Camí
66. Vilanova del Vallès-Vallromanes
67. Vilanova i la Geltrú
68.  Vilassar

MAPA DELS MuNICIPIS 
EN ELS QuE HEM 

INTERVINGuT

45

54



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 2019 hem realitzat 

3 formacions inicials de 16 hores cadascuna a Barcelona, Girona i Tarragona amb la participació de 95 professionals, un 

requisit per a participar en el procés d’assessorament a desenvolupar en 2020.

També hem elaborat el material interactiu “3 voltes feministes als equipaments juvenils. Guia per a la transformació amb 

perspectiva de gènere”, que suposa la sistematització de diferents processos d’acompanyament tècnic a equipament juve-

nils	de	tota	Catalunya.	La	guia	serà	finalment	publicada	durant	2020.

Durant aquest any hem acompanyat a l’equip de dinamitzadores juvenils i tècniques de joventut de  la Mancomunitat de la 

Plana en la supervisió de casos amb perspectiva de gènere. I també en la revisió del Carnestoltes de Torelló amb els equips 

de joventut, igualtat i cultura.

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.

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

Projecte Tres voltes 

Supervisió d’equips

Assessorament online permanent

ÀREA D’ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT  

Ìndex

http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Joventut_nou_programa_3_Voltes
https://candela.cat/inici/


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 2019 s’han atès 40 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: 33 persones ateses.  

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

fò-bia, homofòbia interioritzada, afectivitat, activisme, etc.  

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 2019 hem realitzat les colònies d’estiu amb la participació de 53 joves. 

La Lore: Espai jove sobre sexualitats, relacions i gènere

Oasis, lleure per a adolescents LGTB 
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http://lalore.org/
https://lalore.org/on-line
http://www.centrejove.org/
http://www.centrejove.org/
http://oasislgtb.org/ca/


A més, hem realitzat 9 trobades d’adolescents LGTB durant el curs escolar, amb una participació de 50 joves per trobada, 

al Centre LGTBI de Barcelona. També hem realitzat una jornada de famílies d’adolescents LGTB al Centre LGTBI de Bar-

celona amb la participació de 70 persones.  I hem elaborat la Campanya audiovisual anual, amb el vídeo resultat de les 

colònies 2019.

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.

Servei d’Atenció Integral en matèria de diversitat sexual i de gènere.
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https://vimeo.com/369518792
http://web.sabadell.cat/images/NOTICIES/Documents/proglgtbi.pdf


•	 Participació en el i Congrés internacional per l’erradicació de les violències Masclistes. Ponència: La prevenció 
de les violències masclistes en la intervenció amb joves.  
22 i 23 d’octubre de 2019. 

•	 Participació en les ii jornades ampliant els horitzons de les violències de gènere. Parets del Vallés 7 i 8 de 
Novembre de 2019 

•	 Participació	en	un	Vídeo-Fòrum	contra	la	lgtbifòbia	organitzat	pel	Drac	Màgic	a	la	filmoteca	de	Barcelona.	 
17 de Maig de 2019. 

•	 Educació sexoafectiva: l’assignatura pendent a secundària - Coeducació SCCL i Candela- intervenció dins la Plenària 
del Circuit contra la violència masclista de barcelona.  
Maig de 2019.

PARTICIPACIÓ EN JORNADES 
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http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/congres-internacional-erradicacio-violencies-masclistes/
https://www.parets.cat/actualitat/agenda/2019/11/07/ii-jornades-ampliant-els-horitzons-de-les-violencies-de-genere
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/prevenir-i-actuar/circuit-barcelona-contra-les-violencies-masclistes


•	 Redacció del document “Eines conceptuals i metodològiques pel disseny de programes de foment de les relacions 

equitatives” encàrrec de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

 

•	 Article eines per transformar el masclisme i l’heteronormativitat amb joves (i no tan joves) a la revista Qua-

derns	d’Educació	Social,	Num	21.	Acció,	reflexió	i	recerca..

•	 Elaboració de tres cartells pedagògics pel projecte de la lore de temàtica:  Stop gordofòbia. Stop sexpreading.   

Plumofòbia. 

• Guia desaprenent. una mirada feminista a l’etapa de secundària. Coeducacció SCCL i Candela.

MATERIALS I PuBLICACIONS
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https://www.ceesc.cat/documents-publicacions/quaderns-educacio-social/939-quaderns-21?fbclid=IwAR0mTSz2iNFhhJmzZRKxC8jLQUZD5qb09tfkXfXjuYFa0d5GoERKcl7jOVI
https://lalore.org/
https://candela.cat/materials_propis/


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

participem 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 

Participació com a expertes:

•	 “Mirades polièdriques a la violència de gènere”  Dirigit pel Gerard Coll-Planas (UVic-UCC) i la Maria Rodó de 

Zárate (UOC).

•	 “diverstity and Childhood” liderat pel grup de recerca CISA de la Universitat de Girona.

•	 “De l’experiència al relat comú: guia per incorporar la perspectiva feminista a organitzacions de l’eSS” 

Cooperativa Almena.

•	 Participació en “els Dilluns del Màster de Formació de Professorat” de la Universitat Pompeu Fabra. Febrer 2019.

•	 Participació en el xv fòrum contra les violències de gènere.  El 7, 8 i 9 de Novembre de 2019.

PRESÈNCIA EN ESPAIS DE PARTICIPACIÓ I 
XARXES COMuNITÀRIES 
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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/
https://mon.uvic.cat/miradespoliedriques/
https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/CISA
https://almenafeminista.org/projectes/de-lexperiencia-al-relat-comu-guia-per-incorporar-la-perspectiva-feminista-a-organitzacions-de-less/
http://www.violenciadegenere.org/actualitat/obertes-les-inscripcions-del-xv-forum-contra-les-violencies-de-genere-dedicat-les


COMuNICACIÓ I DIFuSIÓ DE L’ENTITAT

 Reportatge de Terrassadigital.cat sobre “Tallers sobre sexualitat i relacions igualitàries per als joves   

 de la comarca”.  

 Novembre 2019.

 Article a la revista Cooperació Catalana, cooperativisme i economia social que edita la

 Fundació Rosa Galès per a la difusió dels principis, valors i recerca històrica del cooperativisme català. 

 Març 2019.

 Tertúlia  “el masclisme no són els altres” al programa Solidaris d’Albert Segura. 

 Març 2019. 

 Reportatge a Sant Andreu Sant Andreu de la Barca televisió sobre els tallers per a dones de Candela. 

 Març 2019.

Presència als mitjans de comunicació
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https://terrassadigital.cat/tallers-sobre-sexualitat-i-relacions-igualitaries-per-als-joves-de-la-comarca/?fbclid=IwAR2GekfwkWRKLS8NLA8A78cXG4Kw5j48PpMX2dmmYIyDQZLHuVp4FQRUjvw
https://terrassadigital.cat/tallers-sobre-sexualitat-i-relacions-igualitaries-per-als-joves-de-la-comarca/?fbclid=IwAR2GekfwkWRKLS8NLA8A78cXG4Kw5j48PpMX2dmmYIyDQZLHuVp4FQRUjvw
https://www.ccma.cat/audio/embed/1032532/?fbclid=IwAR31_nXVbwjH1b_mAefsVrCYT5_bX0ICX4mVzuQkLfXBZ9KA_lR-NxuiF1Y
http://santandreutv.com/satv/tastet-dempoderament-taller-organitzat-dins-els-actes-del-dia-de-la-dona/


XArXeS SoCiALS: 

Candela: 850 seguidors/es noves durant 2019

OASIS: 250 seguidors/es noves durant 2019

Candela: 443 seguidors/es noves durant 2019

OASIS: 752 seguidors/es noves durant 2019

La Lore: Desembre	2019	creació	del	perfil	de	La	Lore	a	Instagram,	amb	500	seguidors/es	noves 

La Lore: Creació de canal

Spotify de La Lore: Creació	de	perfil
Blog de Candela: Creació del blog “El Post de la Setmana” amb una publicació per setmana

Blog de la Lore: 10 entrades durant 2019

Creació de vídeo amb motiu de la celebració dels 15 +1 anys de Candela. Realitzat per Cooperativa de 

Tècniques i Raquel Rei

ViSiTeS WeBS: 

Web CANDELA

53.379 visites a la web

Web OASIS

12.472 visites a la web

Web LA LORE

17.987 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
https://www.instagram.com/lalore_insta/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCfws1HhG8k0pxS81mOcFkLg/featured?view_as=subscriber
https://open.spotify.com/playlist/5p3DRvr8zchA5EJNcTGs6x?si=IeRQTbxBRS-YAPOPpNt5eA
https://candela.cat/blog/
https://lalore.org/el-blog-de-la-lore/
https://candela.cat/15-anys/
http://cooptecniques.net
http://cooptecniques.net
https://candela.cat/inici/
ttps://candela.cat/inici/
http://oasislgtb.org/ca/
http://oasislgtb.org/ca/
http://lalore.org/
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
https://www.instagram.com/oasis_lgtb/?hl=es


Aquest 2019 el resultat de l’activitat continua sent positiu i el volum d’ingressos superior a l’exercici anterior. El resultat 

d’aquest	any	ha	augmentat	fins	9.167,69€	(abans	d’Impostos)	des	dels	6.587,14	€	de	l’any	2018,	tot	i	que	l’augment	es	deu	

a l’augment de subvencions i no de facturació. Principalment això és degut al Pacte d’Estat contra la violència de gènere 

que i les subvencions generades arran d’aquest. 

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

(71,30%), tot i que rep subvencions locals que conformen el 28,21% del total d’ingressos de l’entitat. I per últim, comptem 

amb una petita però molt valuosa aportació en forma de donacions privades que suposen un 0,49%. 

RESuLTAT DE L’ACTIVITAT

MEMÒRIA ECONÒMICA 2019
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FINANçAMENT 2019

INGRESSOS COMPARATIuS

Vendes

0.49%. 

0.14%. 

28.21%

71.30%

Subvencions
Donacions

Altres

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	públics	en	un	118,63%	així	i	una	petita	reducció	de	la	

facturació en un 5,58%, de manera que com a resultat hem obtingut un augment total dels ingressos de l’entitat en un 11,84%. 

*Aquest	resultat	està	calculat	abans	del	tancament	definitiu	per	motius	arran	del	COVID19,	tot	i	que	preveiem	que	la	desviació		no	sigui	significativa.
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