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2020, un any de pandèmia.
L’any 2020 va començar fort per a Candela, vam celebrar els quinze anys de la cooperativa, que no és poca cosa! Per a l’ocasió vam realitzar un vídeo commemoratiu que
expliqués la trajectòria i els posicionaments polítics i ideològics de l’entitat. Però com
que les candeles som més aviat de la gresca no podíem quedar-nos sense l’oportunitat
de celebrar una festa amb què compartir i agrair a totes aquelles persones que ens han
acompanyat durant tants anys.
Encara era gener de 2020 que vam fer un altre pas important: ens vam traslladar de
local! Després d’estar molts anys a uns baixos al barri de Vilapicina vàrem decidir que
era el moment de fer una aposta per millorar l’espai en el qual treballàvem i vam triomfar, perquè ara compartim un local meravellós amb les companyes i amigues de Punt 6
al Casc Antic de Barcelona.
Després d’aquesta arrencada d’any tan potent i positiva va arribar la pandèmia i tot
el que va comportar. Pel que fa a Candela, i com a la gran majoria d’entitats que ens
dediquem a la intervenció socioeducativa, l’impacte de la pandèmia va significar un
augment de la precarització i de la inestabilitat ja existent en el nostre àmbit laboral.
De cop i volta ens havíem d’adaptar ràpid i sota pressió a un context d’alarma i aïllament, a una frenada en sec de la nostra activitat laboral i econòmica, prenent decisions
(cadascuna a casa seva) que afectaven tant a les treballadores com a les sòcies, com
per exemple forçar-nos a obrir una nova línia de formacions online.
Aquesta situació d’excepcionalitat es va traduir també en la cancel·lació de formacions
i tallers que ja teníem programats d’un dia per l’altre, que es va allargar fins al curs
següent amb la reprogramació permanent de tallers arran dels confinaments de grups
a les escoles i instituts.
L’impacte ha estat gran a molts nivells, econòmicament ha significat una reducció d’aproximadament el 50% dels ingressos de clients propis respecte a l’any 2019.
Però hem de reconèixer que també ha estat un any de grans aprenentatges, hem creat
noves aliances i hem consolidat les que ja teníem amb altres entitats del sector. També hem viscut gestos de compromís per part d’alguns municipis, escoles, tècniques
i professionals que han lluitat per garantir la tasca que portem fent de prevenció de
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les violències, fent ús de la creativitat davant els reptes que se’ns plantejaven davant
aquesta situació. Internament, a la cooperativa, hem pogut calibrar les nostres pròpies
forces i adonar-nos, una vegada més, que juntes som més fortes, i que per això enmig
d’aquesta mala mar, incorporar quatre sòcies a l’equip i remar plegades, ha estat la
manera de mantenir-nos a flotació.

Sòcies actuals de Candela: Tania Seonae, Iván Bordetas, Selene García, Miriam Aleman,
Edurne Jiménez, Laia Sanz, Marta Sales, Sílvia Merino, Martí Galofré.  
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Hem dut a terme 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.

Àrea Comunitat EduCativa
Educació Primària
Hem treballat amb 995 persones.
Alumnat: Hem realitzat 38 tallers i hem treballat amb 950 estudiants.
Famílies i referents: Hem realitzat 3 tallers i hem treballat amb 30 persones.
Municipis: Hem treballat a 11 municipis.
177 tallers anul·lats durant el primer confinament anul·lats durant 1r trimestre curs
2020/21  
9 tallers anul·lats durant 1r trimestre curs 2020/21
Temàtiques tractades:
Coeducació.
Estereotips de gènere.
Assetjament escolar.
Ciberbullying.

Educació Secundària
Hem treballat amb 5.920 persones
Alumnat: Hem realitzat 229 tallers i hem treballat amb 5.725 estudiants.
Mestres i professorat: Hem realitzat 9 tallers i hem treballat amb 135 professionals.
Famílies i referents: Hem realitzat 4 tallers i hem treballat amb 40 persones.
Municipis: Hem treballat a 34 municipis.
Temàtiques tractades:
Ideals de l’amor romàntic.
Educació sexual.
Prevenció de les violències de gènere.
Assetjament escolar.
Xarxes socials i ciberassetjament.
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Models de bellesa i autoestima corporal.
Apoderament de les noies.
Masculinitats.
Diversitat sexual i de gènere.

Àrea de formació de professionals i
entitats
Total de grups de professionals o entitats formades: 26.
Total d’hores impartides de formacions: 182 hores.
Total persones formades: 559
Municipis: 15
Temàtiques tractades:
Violències masclistes i joves.
Diversitat sexual i de gènere.
Prevenció de violències sexuals i sexpreading.
Sexualitat i joves.
Perspectiva de gènere.
Coeducació.
Polítiques de gènere i LGTBI.

Cursos d’Estiu Online de Candela
Cursos online dirigits a professionals de l’àmbit social que treballin amb joves i vulguin
adquirir eines per abordar les violències sexuals, la diversitat sexual i de gènere i l’educació feminista.
Total de grups de professionals o entitats formades: 2 grups al juliol
Total d’hores impartides de formacions: 12h
Total persones formades: 20 persones
Temàtiques tractades:
Diversitat sexual i de gènere
Prevenció de violències sexuals i sexpreading.
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Un curs propi. (Des)educar-se per educar:  
formació i acompanyament per a la
prevenció de les violències de gènere amb
joves.
Curs propi (presencial i online) de formació i acompanyament per a la prevenció de les
violències de gènere amb joves. Dirigit a professionals de l’àmbit de l’educació formal,
no formal, salut, joventut, igualtat, sociocomunitària o similar. Amb metodologies participatives i vivencials, que serveixin per incorporar una mirada feminista i millorar la
pràctica professional i educativa.
Presencial:
Total de grups de professionals o entitats formades: 1
Total d’hores impartides de formacions: 16h
Total persones formades: 20
Municipi: Barcelona
Online:
Total de grups de professionals o entitats formades: 1
Total d’hores impartides de formacions: 14h
Total persones formades: 20
Temàtiques tractades:
Formació i acompanyament per a la prevenció de les violències de gènere amb joves.
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A Candela treballem també a través de projectes per tal de poder brindar una intervenció, assessorament o atenció adaptada a cada context, demanda o necessitats específiques. Alguns d’aquests projectes són propis, híbrids o encàrrecs en col·laboració amb
institucions o professionals externes. A continuació descrivim quina feina s’ha realitzat
durant aquest 2020 en tots els projectes:

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 2020 s’han atès 20 consultes online.
La Lore atenció via Whatssap
L’atenció per whatssap 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 2020 s’han atès 48 consultes de Whatssap.
La Lore a Casa Sagnier
És un servei d’atenció i acompanyament per a joves LGTBI d’entre 12 i 25 anys que
es realitza al Espai Jove Casa Sagnier (linkar) Aquest servei s’entén com un punt de
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suport on poder assessorar i acompanyar de manera individual en qüestions referents
a la identitat sexual i de gènere.
Durant 2020: — 10 persones
Temàt iques tractades: Apoderament, sexualitat, sortir de l’armari, relació amb la família
i l’entorn, autoestima, plumofò-bia, homofòbia interioritzada, afectivitat, activisme, etc.
La Lore al Lloro
És un servei d’atenció i acompanyament per a joves LGTBI d’entre 12 i 25 anys que es
realitza al Espai Jove el Lloro (Prat del Llobregat) (linkar) 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 2020: — 23 persones
Temàtiques tractades: Apoderament, sexualitat, sortir de l’armari, relació amb la família
i l’entorn, autoestima, plumofò-bia, homofòbia interioritzada, afectivitat, activisme, etc.
La Lore al CJAS
És un servei d’atenció i acompanyament per a joves LGTBI d’entre 12 i 25 anys que es
va dur a terme al CJAS Centre Jove d’Atenció a les Sexulitats.
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 2020: — 11 persones
Temàtiques tractades: Apoderament, sexualitat, sortir de l’armari, relació amb la família
i l’entorn, autoestima, plumofòbia, homofòbia interioritzada, afectivitat, activisme, etc.
La Lore Materials Divulgatius
•

Creació i difusió de 3 pòsters divulgatius per espais joves, instituts, etc. sobre
gordofòbia, plumofòbia i sexpreading.
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•

Creació de 3 vídeos divulgatius per a l’Instagram del projecte La Lore sobre gordofòbia, plumofòbia i sexpreading.

Oasis, LLEurE PEr a adOLEscENTs LGTB+
Oasis ofereix espais de trobada i socialització per a adolescents amb expressions i
identitats de gènere i sexualitats diverses. 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 2020 hem realitzat:
Les colònies d’estiu seguint els protocols sanitaris pertinents amb la participació de 40
joves. Del 6 a l’11 de juliol de 2020. Torrelles de Llobregat.
Les trobades d’adolescents LGTBI+ durant el curs escolar, que van començar quinzenalment de manera presencial al Centre LGTBI de Barcelona amb una participació de
50 joves de mitjana a cada trobada. Amb la pandèmia les trobades han passat a ser
virtuals en grups reduïts estables d’unes dotze persones que es troben un cop al mes.
La Campanya audiovisual anual amb el vídeo resultat de les colònies 2020.
Projecte 3 voltes
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’actuacions de promoció
de l’equitat de gènere i prevenció de violències masclistes i LGTBIfòbia. Durant 2020
i a causa de la pandèmia les formacions s’han vist aturades, però en canvi sí que han
continuat les sessions personalitzades a les professionals participants de municipis de
les províncies de Barcelona i Tarragona.
75h d’assessoraments realitzats
Municipis: El Prat, Tordera, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Sarrià-Sant Gervasi,
Roda de Barà, Selva del Camp i Cubelles.
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Tabú. Tu tries que t’hi jugues.
Des del 2017 participem del projecte del TABÚ en col·laboració amb l’Institut Català de les
Dones i l’Agència Catalana de Joventut . L’aportació de Candela consisteix en la idea creativa,
continguts i formacions associades per a professionals que després aplicaran l’eina amb joves.
El Tabú, és una eina que ens permet treballar al voltant de la prevenció de les violències sexuals
a l’adolescència, posar nom a allò que sí que existeix, deixar d’amagar-ho i poder fer front a
aquelles violències que, pel fet de ser quotidianes, s’han naturalitzat. És un joc per parlar-ne i
construir nous imaginaris socials de referència, on puguem 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.
Durant el 2020 s’ha estat treballant en el TABÚ refresh!, una nova versió de l’eina per
tal d’actualitzar i ampliar continguts així com millorar els diferents recorreguts virtuals.

Projecte d’abordatge enfront del
SEXPREADING.
Projecte pilot realitzat a l’institut
Valldemossa.
El projecte té l’objectiu general de crear un model de prevenció i abordatge integral a la
comunitat educativa en casos d’enviament de fotografies de caràcter sexual sense consentiment i posterior assetjament de la persona que hi apareix (SEXPREADING) a l’adolescència.
Es van articular dues estratègies principals:
FASE FORMATIVA:
La fase formativa consta de 3 sessions (tallers) on abordar la temàtica dels sexpreading,
les violències masclistes i sexuals i les pantalles. Cada sessió s’enfoca a treballar contingut, però també a treballar col·lectivament el nostre posicionament davant el sexpreading i les eines que tenim per erradicar-lo des de les nostres posicions. Aquestes
sessions van adreçades a la comunitat educativa en el seu conjunt
FASE D’ACOMPANYAMENT:
Simultàniament es fan sessions d’acompanyament individual on poder treballar emocionalment el cas concret que ens ocupa amb les persones implicades
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Els resultats del projecte han estat enormement positius tant per la modificació de
conductes i actituds davant el tema per part d’alumnat i professorat com per la part
restaurativa i reparadora del procés.
25 de febrer
Participació en les Jornades #ParlemElSafareigamb la intervenció
De què parlem quan parlem d’educació sexual?, organitzades per El Safareig.
2 de juny de 2020
Participació en la Taula rodona
Pedagogies del desig: Com abordem la pornografia en les aules de secundària?
20 de juny de 2020
Participació en la Taula Rodona
Feminismes i educació en temps de crisi organitzada per Nus Cooperativa
15 de setembre de 2020
Presentació del Pla per la diversitat sexual, afectiva i de gènere 2020-2025 del Prat
del Llobregat. Hi participem amb el taller:
“L’armari... pels abrics! Diversitat sexual i de gènere i joves”.
26 de novembre de 2020
Jornada online
“Violencias sexuales. Una mirada poliédrica”
Organitzada per Madrid Igualdad. (Espacio de igualdad Elena Arnedo Soriano).
11 de desembre de 2020
Jornada de presentació de nous recursos i materials del projecte LA LORE
•

Llibre digital número 38 de la Col·lecció Grana de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) Edurne Jiménez que hi ha participat amb la redacció del
capítol 5: “No és una poma podrida, és el cistell sencer! 9 bones pràctiques i un
grapat de recomanacions per tensar l’(hetero) patriarcat des de l’acció local”.

•

Article d’Edurne Jiménez “Eines per transformar el masclisme i l’heteronormativitat amb joves (i no tan joves)” a la revista Q21 Quaderns d’Educació
Social. Gener 2020.
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La Lore Materials Divulgatius:
•

Creació i difusió de 3 pòsters divulgatius per espais joves, instituts, etc. sobre
gordofòbia, plumofòbia i sexpreading.

•

Creació de 3 vídeos divulgatius per a l’Instagram del projecte La Lore sobre
gordofòbia, plumofòbia i sexpreading.

16

MEMÒRIA ACTIVITAT

PRESÈNCIA
EN ESPAIS DE
PARTICIPACIÓ I
XARXES
COMUNITÀRIES

2020

MEMÒRIA ACTIVITAT

2020

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

•

BCN Antimasclista. Feminismes i diversitat sexual i de gènere.

•

Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència contra les dones

•

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

•

La Insòlita. Xarxa de cooperatives feministes que està formada per les cooperatives
Col·lectiu Punt 6, Coop tècniques, Coeducació, La Raposa, Nus i Candela.

•

Xarxa d’entitats feministes per l’educació, creada arran de la crisi Covid-19.

Participació com a expertes:
•

Converses de l’ESS. Cap 4. Feminismes
Roser Casanoves, del col·lectiu Punt 6, i Edurne Jiménez, de Candela Cooperativa, parlen de com podem fer una Economia Social i Solidària des d’una mirada
feminista.

•

Participació en el grup de treball d’educació sexual en edats preescolars de la
Fundació Vicki Bernadet (novembre i desembre 2020)

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ:
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•

12 de març de 2020. Article sobre La Lore a Xarxanet

•

25 de novembre de 2020. Especial #25N del Diari de Barcelona.
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WEBS I XARXES SOCIALS, ALTRES ÀREES DE SENSIBILITZACIÓ:
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 temàtiques amb què treballem.

Xarxes Socials:
Facebook Candela > 500 seguidors/es noves durant 2020
Twitter Candela > 439 seguidors/es noves durant 2020
Facebook OASIS > 27 Seguidors/es noves durant 2020
Instagram Oasis > 340 seguidors/es noves durant 2020
Instagram de La Lore > 700 seguidors/es noves durant 2020

“Directes” a l’Instagram de la Lore:
29 d’abril de 2020
Taller/xerrada “L’armari per als abrics!” dins el cicle #TrenquemElSilenci. Organitzada
per ProuViolència.
29 de juny de 2020
Taller/xerrada “L’armari per als abrics!” Organitza Ajuntament de Tiana.
3 de juliol de 2020
Taller/xerrada “L’armari per als abrics!” Organitza Ajuntament de Mollet.
BLOGS:
Blog “Mantenla prendida”:10 entrades noves durant 2020
Blog de la Lore: 9 entrades noves durant 2020

VISITES WEBS:
Web CANDELA 53.517 visites a la web
Web OASIS 53.024 visites a la web
Web LA LORE 22.106 visites a la web
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Aquest any 2020 no és comparable probablement amb cap altre any des de l’inici de
la nostra activitat. Com per a moltes altres entitats, la situació de crisi de la COVID-19
ens va obligar a parar la nostra activitat productiva, que no reproductiva, gairebé durant
tres mesos. I tot i que després vam engegar de nou, els ritmes, les dinàmiques i les
estratègies han hagut de ser forçosament diferents i alhora adaptatives i creatives. No
és possible reflectir tot això amb els resultats que ara detallarem, però farem el possible.
En primer lloc, els nivells d’ingressos relacionats amb la nostra principal activitat (formació
impartida a centres educatius) va caure l’espectacular xifra d’un 53,33% respecte a l’any
anterior. Tot i això, vam poder parar el cop reduint la nostra principal despesa, els salaris.
I hem pogut fer-ho de forma coherent als nostres valors. No només hem complementat
fins al 100% els salaris de totes les nostres treballadores en situació d’ERTO, sinó que
quatre de les nostres treballadores s’han convertit en sòcies.
Això ha estat possible gràcies a dues coses: la primera és el compromís de l’entitat
amb l’horitzontalitat del nostre organigrama, així com amb la protecció i sosteniment
dels llocs de feina. La segona fa referència a l’estalvi de tots aquests anys, que ha estat
possible gràcies a l’esperit no lucratiu de l’entitat i l’esforç realitzat durant quinze anys
per totes les companyes que han format part de l’entitat.
Finalment, després de tornar a poc a poc al nostre ritme durant el darrer trimestre del
2020, hem pogut acabar l’exercici amb unes pèrdues de 3.589,84 €*, una xifra negativa
però no gaire elevada si tenim en compte la situació. Des de l’1 de gener del 2021 totes
les sòcies i no sòcies treballadores hem pogut sortir de l’ERTO i tornar a les nostres
jornades habituals.
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Ingressos
Despeses
Resultat

RESULTAT DE L’ACTIVITAT
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
-100,000.00
- 200,000.00
- 300,000.00
- 400,000.00

Pel que fa a la distribució del nostre finançament, s’ha vist modificada per la caiguda de
facturació pròpia, tot i així, esperem tornar a xifres anteriors durant aquest exercici 2021.

FINANÇAMENT 2020

Vendes
Subvencions i Ajuts
Donacions
Altres

Per últim, el darrer gràfic ens permet veure clarament el que comentàvem abans, la
caiguda de més d’un 50% a les vendes pròpies i el manteniment de les subvencions
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públiques.  
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2019
2020

INGRESSOS COMPARATIUS
250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

0,00

*Els resultats 2019 presentats ja són definitius
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