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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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Equip actual de Candela:
Edurne Jiménez, MartÍ Poza, Marta Herreros, Miriam Aleman, Marta Sales, Maria
Tobeña, Carmen Atienza, Ana Cruz, Tania Seoane, Sílvia Merino, Laia Sanz, Arnau
Roig, Selene García, Martí Galofré, Joana Serrat.
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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 1.755 persones.
Alumnat: Hem realitzat 66 tallers i hem treballat amb 1.650 estudiants.
Famílies i referents: Hem realitzat 10 tallers i hem treballat amb 105 persones.
Municipis: Hem treballat a 16 municipis. Alella, Arenys de Mar, Argentona, Badalona,
Badia del Vallès, Barcelona, Begues, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cervelló,
Cornellà de Llobregat, Cubelles, el Prat de Llobregat, Gavà, Masnou, Mataró, Montcada
i Reixac, Montornès del Vallès, Olesa de Montserrat, Palau-Solità i Plegamans, Parets
del Vallès, Pineda de Mar, Premià de Mar, Sabadell, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just
Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Pol de Mar, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Tiana, Vallirana,
Viladecans, Vilanova del Vallès-Vallromanes, Vilassar de Dalt, Vilobí d’Onyar.
Temàtiques tractades:
Coeducació
Estereotips i rols de gènere
Assetjament i ciberassetjament escolar

Educació Secundària
Hem treballat amb 11.305 persones.
Alumnat: Hem realitzat 442 tallers i hem treballat amb 11.050 joves.
Mestres i professorat: Hem realitzat 6 tallers i hem treballat amb 90 professionals.
Famílies i referents: Hem realitzat 16 tallers i hem treballat amb 165 persones.
Municipis: Hem treballat a 32 municipis. Alella, Arenys de Mar, Argentona, Badalona,
Badia del Vallès, Barcelona, Begues, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cervelló,
Cornellà de Llobregat, Cubelles, el Prat de Llobregat, Gavà, Masnou, Mataró, Montcada
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i Reixac, Montornès del Vallès, Olesa de Montserrat, Palau-Solità i Plegamans, Parets
del Vallès, Pineda de Mar, Premià de Mar, Sabadell, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just
Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Pol de Mar, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Tiana, Vallirana,
Viladecans, Vilanova del Vallès-Vallromanes, Vilassar de Dalt, Vilobí d’Onyar.
Temàtiques tractades:
Prevenció de les violències masclistes i educació afectiva i sexual:
Estereotips i rols de gènere
Mites de l’amor romàntic
Relacions abusives
Violències sexuals
Masculinitats
Apoderament
Sexualitat
Diversitat sexual i de gènere
Pressió estètica
Maneres de lligar
Desigualtats
Assetjament i ciberassetjament escolar

Àrea de formació de professionals i entitats
Formacions per grups a demanda
Total de grups de professionals o entitats formades: 42 grups.
Total d’hores impartides de formacions: 283 hores.
Total persones formades: 600 persones.
Temàtiques tractades:
Coeducació.
Diversitat sexual i de gènere
Violències masclistes
Violències sexuals
Educació afectiu sexual
Incorporació de la perspectiva de gènere per entitats.
Llistat de municipis: Moltes de les formacions han estat online aglutinant gent de

7

MEMÒRIA ACTIVITAT

2021

municipis molt variats arreu de Catalunya. A part, també hem fet diverses formacions
a: Lleida, Barcelona (diferents barris), Tortosa, Girona, Cambrils, Badalona, el Prat
de Llobregat, Argentona, Rubí, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Guíxols, Salt,
Terrassa, Corbera, Mataró.

Formacions per a grups organitzats per Candela
Total de grups formats: 4 grups
Total d’hores impartides: 80 hores virtuals i presencials.
Total persones formades: 40 persones.
Temàtiques tractades:
Violències de gènere i joves
Educació feminista i coeducació
Violències sexuals i sexpreading
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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 2021 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 atenció per WhatsApp
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 2021 s’han atès 55 consultes a través de WhatsApp.
La Lore aL LLoro
És un servei d’atenció i acompanyament per a joves LGTBI d’entre 12 i 25 anys, que es
du a terme a l’Espai Jove el Lloro (Prat del Llobregat). 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 2021: 10 persones
Temàtiques tractades: Apoderament, sexualitat, sortir de l’armari, acompanyament
al trànsit, relació amb la família i l’entorn, autoestima, plumofòbia, homofòbia interioritzada, afectivitat, activisme, etc.
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La Lore materials divulgatius:
El 2021 hem creat 6 guies + dinàmiques per a treballar amb el jovent, associades als
6 cartells divulgatius per espais joves, instituts, etc. sobre gordofòbia, plumofòbia,
sexpreading, clítoris, lligar i sexualitat.

Oasis, LLEurE PEr a adOLEscENTs LGTB+
Oasis ofereix espais de trobada i socialització per a joves LGTB. El projecte es va
iniciar l’any 2015 i des de llavors ha anat creant diversos espais educatius. A l’edició
2021 hem realitzat:
•

Les colònies d’estiu del 5 al 10 de juliol de 2021 a Can Miqueló (Sant Martí de
Centelles) on han participat 56 joves d’entre 12 i 17 anys.

•

24 trobades virtuals entre gener i juny amb participació de 45 joves.

•

4 trobades presencials entre octubre i novembre amb participació de 40 joves.

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.
Hem realitzat 3 formacions de 4 sessions de 4 hores.
A Terres de l’Ebre, el Barcelonès i Lleida.
A causa de la pandèmia durant la tardor de 2020 no es van realitzar formacions, és per
això que tampoc no s’ha fet cap assessorament vinculat a les formacions al llarg del
2021.
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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 2021 s’han realitzat 3 formacions de 2 sessions de 4 hores.
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2 de juny de 2020
Participació en la Taula rodona
Pedagogies del desig: Com abordem la pornografia en les aules de secundària?
2 i 9 de març
Ponència per al Cicle Superior d’Igualtat de gènere dins l’assignatura “Participació
social de les dones”. INS Vilumara.
7 d’abril
Ponència “Si no te hubieras hecho la foto” en la Jornada “#GéneroyTIC: Violencias
sexuales en entornos digitales” organitzada pel Projecte Noctambul@s.
4 de maig
Ponència sobre Educació afectiva-sexual a les Jornades Pedagògiques del Penedès.
20 de maig
Presentació de la guia Desviades al Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).
30 de maig
Ponència “Violències sexuals a les escoles de música” organitzades per l’Associació
Catalana d’Escoles de Música.
4 de juny
Conferència “Violència a l’àmbit educatiu” al Cicle de webinars d’aprofundiment sobre
la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, organitzat per l’Institut Català de les
Dones.
10 juliol
Ponència “Perspectives i modalitats de prevenció de violències a Secundària: l’experiència de la Cooperativa Candela” dins  les Jornades d’actualització científica i didàctica
12ª edició “Dones en lluita, feminismes i canvi social” organitzades pel Centre d’Estudis
sobre Dictadures i Democràcies (CEDID-UAB).
4 de novembre
Moderació de la taula “Violència de Gènere Digital: lo virtual és real” al XVII Fòrum
contra les Violències de Gènere.
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12 de novembre
Ponència “Prevenció i abordatge de les violències masclistes en la infància i l’adolescència” a les Jornades 35 anys del CAID. “Del passat al futur de les polítiques locals
de gènere”. Centre Cultural Tecla Sala, L’Hospitalet del Llobregat.
18 novembre
Ponència “Més enllà del taller bolet. Reflexions per a una prevenció comunitària” dins
la II Jornada Joves i Feministes dins el projecte d’Assemblees Feministes als Instituts
de Lleida.
23 novembre.
Ponència a les Jornades “Les violències sexuals, una mirada multidisciplinar” dins el
programa “El masclisme mata, barrem-li el pas” de Sant Cugat del Vallès.
1 de desembre
Ponència a les 7enes Jornades del Moviment Educatiu del Maresme (MEM) “Coeducació, de la teoria a la pràctica”.
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La LorE matEriaLS divuLgatiuS
Dins el projecte de la Lore: Creació de 6 guies + dinàmiques per a treballar amb el jovent,
associades als 6 cartells divulgatius per espais joves, instituts, etc. sobre gordofòbia, plumofòbia, sexpreading, clítoris, lligar i sexualitat.

Campanya de sensibilització: “Regala el món que vols”
Campanya impulsada per l’Ajuntament de Berga per promoure les joguines sense gènere,
per divulgar la importància que cada infant pugui tenir experiències de joc diverses amb
l’objectiu d’afavorir una societat més equitativa, diversa, cuidadora i lliure de violències.
Encàrrec: Ajuntament de Berga. Àrea de Joventut. Autoria: Cooperativa Candela Vídeo:
Meri Varó Il·lustracions: Maria Romero García Informació i materials: http://www.ajberga.
cat/ajberga/noticies/detall.php?noticia=2778

El soroll del silenci
Guia per abaixar el volum de les violències sexuals
Guia que pretén ser un pont que fem a partir de la nostra experiència treballant amb joves, i de molts anys de compromís en la lluita contra les violències sexuals. Hi trobareu els
elements necessaris per entendre què són les violències sexuals, les seves manifestacions
entre les persones joves, les causes i conseqüències, i què podem fer com a acompanyants
per prevenir-les i abordar-les. És una guia que té en compte el context, que aporta una
anàlisi teòrica aterrada i eines pràctiques per al dia a dia, a més d’aportar una bibliografia
sobre el tema i un llistat de materials i recursos.
Elaborada per: Candela. Acció Comunitària i Feminista SCCL. Miriam Aleman Calatayud.
Disseny i maquetació: Ainara Beristain (limoiura.com) Correcció: L’Entrellat SCCL
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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, Coeducació, La Raposa, Nus i Candela.
• Xarxa d’entitats feministes per l’educació, creada arran de la crisi Covid-19.
• FIARE. Fiare Banca Ètica.
Participació com a Expertes:
•

Entitat assessora en la construcció del “Marc conceptual per a un abordatge de les
violències masclistes digitals” del projecte “Tackling and responding to online gender based violence through a pioneering e-helpline for reporting GBV online and
empowering women, girls and LGBTBIQ+ persons and profesionals” coordinat per
la Fundació Surt.

•

Assessorament per a l’aFFaC-Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya sobre la realització de diagnòstics en clau de gènere.

•

Assessorament per a La Xarxa d’Economia Solidària (XES) en la redacció del Protocol
contra l’Assetjament.

PrESÈncIa aLS mItJanS dE comunIcacIó:
Revista NEXE: Neix La Insòlita, la xarxa de cooperatives feministes
TV Costa Brava: Educació des d’una perspectiva feminista
Diari Ara: La revolución del género
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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:
F. Candela: 300 seguidors/es noves durant 2021.
F. OASIS: 50 seguidors/es noves durant 2021
Twt. Candela: 370 seguidors/es noves durant 2021.
Instagram Oasis: 100 seguidors/es noves durant 2021
Instagram de La Lore: 500 seguidors/es noves durant 2021

viSiTeS WeBS i blogs:
Web CANDELA 67.919 visites a la web.
Web OASIS 63.181 a la web Oasis.
Web LA LORE 24.806 visites a la web.
Blog de la Lore: 824 visites.
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Aquest any, la nostra activitat a tornat gairebé a nivells pre-pandèmia, com podeu
observar al tercer requadre on es detallen els ingressos de l’entitat. Tot i així, el nostre
resultat econòmic s’ha vist afectat per diversos motius. Per una banda, hem rebut menys
subvencions públiques i alhora han augmentat les despeses de personal i d’explotació.
I tot i que encara ens falta fer un anàlisis en profunditat, som conscients que en part
aquestes dades estan relacionades amb les restriccions sanitàries de la pandèmia.
Assumir cancel·lacions de tallers sense contraprestacions per part de les administracions
públiques en la majoria de casos, sostenir confinaments de companyes i coordinar tot
això ha suposat conseqüències negatives a nivell econòmic i en el benestar de l’equip.
Alhora continuem apostant per la millora de la horitzontalitat a la nostra entitat, el
sosteniment de l’augment de sòcies que vam fer al 2020 i l’augment de despesa associat. Ser un equip més gran de sòcies ens ha suposat ser més fortes i poder sostenir
tot aquest escenari. Plegades estem buscant noves formes pel sosteniment econòmic
i emocional de tot l’equip.

Resultat de l’activitat
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Pel que fa a la distribució del nostre finançament tornem a estar en xifres molt semblants a l’exercici 2019, tot i que ha augmentat una mica (3%) el percentatge de vendes
respecte el de subvencions i ajuts .

Finançament 2021

73,26 % Vendes
26,29 % Subvencions i Ajuts
0,45 % Donacions
0,00 % Altres
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Per últim, el darrer gràfic ens permet veure clarament com gairebé hem tornat a l’activitat que teníem al 2019, així com la distribució per tipologia d’ingressos. La comparativa és més realista respecte dos anys enrere, ja que el 2020 no es pot comparar
amb un exercici regular.

Ingressos comparatius
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227.058
212.874,99
Vendes
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