
CATÀLEG DE SERVEIS



Cooperativa d’iniciativa social, amb passat associatiu, que aposta per la 
transformació comunitària a través del lema: PENSAR, FER I SENTIR. 
Després del nostre recorregut associatiu arribem a la constitució com a
cooperativa. Espai Coneix ha decidit adherir-se durant l’any 2019 a la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i a la XES (Xarxa 
d'Economia Solidària) per a seguir aprenent com a cooperativa.

QUI SOM?
Un equip de professionals amb experiència, propers, creatius i amb 
ganes de seguir sumant a la xarxa comunitària a través de la gestió 
integral de conflictes i promoció de la convivència.

COM FEM?
Assoliment de la transformació 
amb la metodología FIAS:
FACILITACIÓ
INTERVENCIÓ
ACOMPANYAMENT / ASSESSORAMENT 
SEGUIMENT.

QUÈ OFERIM?
Un pla de treball concret i a mida basat en FIAS per a poder millorar les 
relacions de la teva comunitat. Compartim amb tu i engeguem 
màquines per a aportar el que necessites.

Transformacions reals com la que hem fet amb Transforma’t Bon 
Pastor; projecte guardonat amb el premi ADR 2019 i que segueix els 
eixos de la MEDIACIÓ, DINAMITZACIÓ i FACILITACIÓ.

PER QUÈ NOSALTRES?
Pels nostres valors de transparència, resolució, realització, flexibilitat i 
adaptabilitat donant caliu per assegurar l’impacte social requerit.



MEDIACIÓ · DINAMITZACIÓ · FORMACIÓ

QUÈ FEM



Trobant inspiració en la diversitat veiem la relació entre la polinització de valor humà, la cooperació 
col·lectivitzadora i les relacions comunitàries entre el context i les persones que hi formen part: què 
t'aporta i què pots aportar tu.

MEDIACIÓ



La mediació és el procés alternatiu de resolució de conflictes amb 
autonomía i corresponsabilitat de les parts. La persona mediadora és 
l’encarregada de conduir l’espai de diàleg en un marc de confiança.

La mediació serà efectiva si es compleixen els principis de: 
CONFIDENCIALITAT, VOLUNTARIETAT, AUTONOMIA, IMPARCIALITAT i 
NEUTRALITAT.

TRANSFORMACIÓ DE LES RELACIONS
El procés de mediació millora el desgast emocional i dóna a les 

relacions, l’oportunitat de ser reconduïdes a una nova realitat que 

satisfà a les parts.

CREATIVA I COOPERATIVA
La mediació ens obre nous horitzons de possibilitats 

alternatives que sorgeixen de les parts.

BENEFICIS DE LA MEDIACIÓ
Els principis de CONFIDENCIALITAT i VOLUNTARIETAT són els 

fonaments del pilar del procés de mediació.

La mediació és més econòmica i ràpida que un procés judicial.

TU APORTES
Tu ets el protagonista de les teves decisions. Tu ets clau per a 

la transformació del conflicte.

· Mediació Comunitària

· Mediació Intercultural

· Mediació Escolar

· Mediació Familiar

· Mediació en Organitzacions 
  Complexes

QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ ?



La mediació intercultural ens permet fer per a incloure la diversitat cultural, la 

construcció de ponts des de la prevenció i la gestió de conflictes per a viure la 

diferència com a oportunitat.

FAMILIAR

QUÈ APORTA LA 

MEDIACIÓ FAMILIAR?

Centrar-nos 
en les 

funcions dels 
pares i mares

Promou la 
corresposabilitiat 

en els acords
Manté els 
acords en 
el temps

Disminueix 
el desgast 
emocioanl

Decidim 
nosaltres i 

no un jutge

i seguim...
Evita involucrar 

els fills /es
 

Millora 
la relació

 

INTERCULTURAL

ESCOLAR COMUNITÀRIA

ORGANITZACIONS COMPLEXES
La mediació en organitzacions complexes és una oportunitat, per exemple, per a 

l'àmbit laboral. Aquest tipus de mediació ens permet resoldre les situacions 

conflictives potenciant la via de diàleg i arribant a la resolució del conflicte 

d’interessos. Des de la mediació, pensem que cuidar les persones és treballar a favor de 

l’empresa, la productivitat, la imatge etc i de fet, és l’objectiu comú que tenim els 

mediadors/es i el personal laboral, el benestar de les parts implicades en els conflictes 

que afecten en les relacions laborals, als compliment de les tasques.

Parlar de conflictes comunitaris és tractar conflictes relacionals entre entitats, centres 

educatius, d’espai públic, de convivència en una comunitat de veïns....Trobem tots 

aquells conflictes que sorgeixen de la comunitat entesa com a "un sistema organitzat 

territorialment en el que opera una xarxa efectiva de comunicació, la gent comparteix 

instal·lacions i serveis comuns, i la gent desenvolupa una identificació psicològica” 

(Sanders, 1976, citat en Sanchez Vidal, 1991).

Servei de mediació escolar, formació i intervenció en gestió 

de conflictes, facilitació i capacitació en eines de prevenció i 

gestió de conflictes. 

La mediació escolar la podem utilitzar com a eina preventiva i 

de gestió de conflictes com: conductes impròpies i que 

alteren la convivència al centre educatiu; conflictes entre 

iguals, conflictes entre alumnat i professorat; i a més, pot ser 

una excel·lent eina restaurativa i de reparació en situacions 

que s’ha aplicat alguna sanció (assetjament, violències 

diverses, malentesos…) entre qualsevol de les parts implicades 

en la comunitat educativa (professorat, alumnat , famílies, 

equip monitoratge).

GESTIÓ

CUIDAR LA 
PERSONA

NO GESTIÓ

VIOLÈNCIA 
LABORAL

BAIXA 
LABORAL

ORGANITZACIÓ I 
PERSONAL AMB UN 

OBJECTIU COMÚ

CONFLICTE 
LABORAL

Personal en Registre de mediadors/es del Department de Justícia



Intentem que tothom agafi vol per a poder ser ella mateixa, deslligar-se de les inèrcies que ens bloquegen i 
mirar de trobar conjuntament una definició comunitària que inclou a totes les persones que hi formen part.

DINAMITZACIÓ 



PENSAR
Conjunt d’accions orientades cap als altres, 

pensada des dels i pels altres per generar 

un “nos-altres”

FER
Fomentar un nosaltres és l’objectiu.  

L’aprenentatge, l’escolta, l’anàlisi de les 

necessitats i interessos comunitaris són la 

clau per saber-los acompanyar. 

SENTIR
Generem vincles per a potenciar 

l’aprenentatge compartit. Nosaltres estem 

al servei de la comunitat.

COMPARTIR
Compartim per conèixer-nos

PROMOURE LA CO-RESPONSABILITAT
Facilitem els processos per co-crear nous 

contextos comunitaris. Totes hi guanyem.

· Transforma’t Bon Pastor

· Comerç Comunitari

· Plataforma de Sobirania 
  Alimentària al País Valencià

· B-Mincome

QUÈ ÉS LA DINAMITZACIÓ
COMUNITÀRIA ?



TRANSFORMA’T BON PASTOR
DESCRIPCIÓ: Transforma't Bon Pastor és un projecte del Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de potenciar la prevenció de 
conflictes i promoure la convivència en el barri del Bon Pastor. Espai Coneix SCCL ha rebut el premi ADR 2019 per l'aplicació metodològica de la mediació 
a aquest projecte comunitari.

OBJECTIUS: A mesura que el projecte s’ha mantingut en el temps els objectius del projecte s’han anat modificant. Un dels objectius inicials va ser implicar 
a la comunitat gitana del barri per a participar en les accions comunitàries. Actualment podrien indicar que els objectius principals del projecte són: 
millorar la convivència en el barri i donar suport a les accions comunitàries impulsades per les entitats, equipaments i serveis de Bon Pastor. 

ACCIONS DESTACADES: L'equip del projecte ha donat suport a les accions comunitàries del territori que s'organitzen des de la xarxa. Com a iniciatives 
pròpies destaquem la Dinamització de l'espai públic a l'estiu, Les 3 R del reciclatge per a promoure la decoració al barri i Comerç amb detall.

SOSTENIBILITAT:  Transforma’t Bon Pastor es va iniciar com a una prova per treballar la convivència al barri de Bon Pastor a l’any 2016.  Els bons resultats i 
la implicació de l’administració local en donar continuat al projecte han fet que Transforma’t Bon Pastor es consolidi com al projecte de convivència en el 
barri.

COMERÇ COMUNITARI   
DESCRIPCIÓ: El projecte de Comerç  comunitari és el resultat de comprendre que tant el petit i el gran comerç són agents comunitaris actius que aporten 
a la comunitat. Es tracta de dues realitats comercials en un mateix territori, Bon Pastor. 

OBJECTIUS: Construir pont entre el comerç a la comunitat amb un impacte real i sostenible per a la mateixa. 
· Coneix La Màquina: Disseny d'accions comunitàries conjuntes i no segregaries que garanteixin la presència de les empreses en la vida comunitària i la 
  de la comunitat a l'empresa oferint  llocs de treball als joves del territori. 
· Comerç amb detall: Visualitzar i situar el petit comerç com agent actiu en la construcció de la convivència del barri.

ACCIONS DESTACADES: 
· Coneix La Màquina: Implementació de la formació Entrena el talent; derivació de joves de l’Eix Besòs, i especialment, comunitat gitana, als processos de selecció
· Comerç amb detall: creació d’un distintiu per als comerços que potencien el civisme; implicació de l’associació de comerciants al territori.

SOSTENIBILITAT:  
· Coneix La Màquina: Vinculació de l’acció comunitària en els processos de selecció de determinats centres comercials per a potenciar la inserció laboral de la joventut. 
· Comerç amb detall: El petit comerç implicat en el projecte segueix actiu com a protagonista de les accions comunitàries.  



B-MINCOME
DESCRIPCIÓ: És un projecte pilot desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona i cofinançat pel programa Urban Innovative Actions (UIA) de la Unió 
Europea amb l’objectiu de pal·liar la situació de vulnerabilitat de 1.000 llars dels barris de l’Eix Besós.

OBJECTIUS: Promoure la inserció sociolaboral i la capacitació professional en el rol de Dinamització Comunitària i Dinamització Cívica als barris de l’Eix 
Besos de Barcelona,  d’un grup de 10 dones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. 
Fomentar l’apoderament, l’apreciabilitat i la cohesió grupal mitjançant l’acompanyament individual i grupal. 

ACCIONS DESTACADES: Càpsules formatives sobre mediació comunitària, comunicació no violenta i la  gestió de conflictes. Dinàmiques participatives 
per fomentar la cohesió del grup, la creativitat i competències pel rol de dinamització comunitària. Sessions de tutorització individuals i grupals. 
Participació i dinamització d’activitats comunitàries desenvolupades en el territori d’actuació. 

SOSTENIBILITAT: El projecte B-Mincome va tenir una durada d’1 any i 3 mesos. Tot el bagatge assolit ens porta a desenvolupar actualment altres projectes 
d’acompanyament individual i grupal d’apoderament i de capacitació sociolaboral, així com acompanyament psicoemocional tant a nivell individual 
com grupal.  

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
DESCRIPCIÓ: La Plataforma de Sobirania Alimentària del País Valencià contracta a Espai Coneix per l’assessorament extern i acompanyament de la 
realització del Pla Estratègic 2018-2023. 

OBJECTIUS: Crear el Pla Estratègic 2018-2023 de la Plataforma de Sobirania Alimentària del País Valencià. 
         - Conèixer l’estat de la Plataforma a través de: 1. Lectura de documentació, accions realitzades i anàlisis de la situació; 2. Entrevistes   
           semiestructurades apreciatives amb les diferents sensibilitats de l’entramat de la Plataforma; 3. Dinamització d’assemblees.
         - Analitzar la situació amb les eines de gestió de conflictes.
         - Dinamitzar i acompanyar a la Plataforma en un canvi de estructura i la restauració de conflictes relacionals i de valors.
         - Acompanyar i assessorar a les Comissions de Treball de la nova estructura: disseny de dinamitzacions, gestió emocional, empoderament, etc.

ACCIONS DESTACADES: Dinamització assemblees 2017-2018 i de la Trobada per la Terra 2018: pràctiques restauratives i innovació/creativitat. 
                       - Acompanyament personalitzat i grupal de la diversitat enriquidora de la Plataforma. 
                         - Seguiment online i presencial de la nova estructura cap a l’autogestió.

SOSTENIBILITAT:  El projecte és sostenible per la capacitat d’autogestió de les persones i col·lectius que formen part de l’engranatge de la Plataforma 
sempre que continuen generant sinergies amb l’acollida de noves incorporacions i, per tant, un relleu d’energies i motivacions renovades de manera 
sistemàtica i sistèmica. Les pautes estan iniciades i la implicació donarà pas al seu assoliment.



Acompanyem en les passes d’aprenentatge i intervenció a les persones i definim un camí en comunitat per 
vincular-nos en aquest viatge de creixement conjunt.

FORMACIÓ



Des d'Espai Coneix volem promoure la 

formació dinàmica per a proveir a l'alumnat 

d'allò que és del seu interès i que satisfà les 

seves necessitats sense oblidar que nosaltres 

no deixem d'aprendre del nostre alumnat.

"Tot el que té sentit a la 
vida sorgeix de relacionar-se”
(K. Gergen) 

· Formació Convivència

· Formació Habilitats per
  a la convivència

COM APRENEM ?

La metodologia d'Espai Coneix és practico 

reflexiva, per tant, tota formació té inserida 

una intervenció en el grup participant, 

recercar el “pensar, fer i sentir” per aprendre 

d’una manera senzilla és la fita i és que 

aquesta, ens proporciona la interiorització de 

conceptes teòrics de manera pràctica.



Promoció de la Convivència

Gestió Integral de Conflictes

Eines de Dinamització

Eines Participatives

·
·
·
·

Comunicació

Perspectiva de Gènere

Gestió Emocional

Relacions Interpersonals

·
·
·
·

Organitzacions

Personal Tècnic

Estudiants

Persones a Títol Individual

Professionals

Voluntariat

Entitats

·
·
·
·
·
·
·

Metodologia practico reflexiva. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin 

significatius per a l’alumnat.

FORMACIÓ 
CONVIVÈNCIA

PRESENCIAL

ONLINE

FORMACIÓ 
HABILITATS PER 
LA CONVIVÈNCIA

FORMAT GRUPS DESTINATARIS

FORMACIÓ TANCADA I A MIDA



PERIPÈCIES DE LA CONVIVÈNCIA: Projecte de coeducació en centres escolars.

CONVERSES DIVERSES: Formació a personal tècnic, entitats i persones interessades en conèixer les bases de la cultura gitana (salut 

mental, intervencions comunitàries, etc)

EL DRET A APRENDRE I EMOCIONAR-T: Compendi de projectes vinculats a l’acompanyament socioeducatiu des del creixement 

personal, la cultura de la pau i les pràctiques restauratives.

CERTIFICACIONS PROFESSIONALS DE MEDIACIÓ I DINAMITZACIÓ  COMUNITÀRIA: Som dissenyadores, planificadores i executores de 

les certificacions professionals a nivell presencial i de cursos online.

FORMACIONS A MIDA: Processos de participació de generació de consensos, gestió alternativa de conflictes, cercles restauratius, gestió 

de la prevenció, mediació familiar, escolar, intercultural, PNL programació neurolingüística.

CONVIVÈNCIA

COMUNICACIÓ: Estils comunicatius, el silenci, comunicació no verbal, la CNV (Comunicació No Violenta), llenguatge inclusiu.

GESTIÓ EMOCIONAL: Sentiments i emocions, dinàmiques de gestió emocional, aplicació de la programació neurolingüística, eines 

d’anàlisi emocional, eines d’expressió.

JO I L’ALTRE = “NOS-ALTRES”: Creences i valors, estereotips i prejudicis propis, com em situo davant la diversitat, facilitació.

HABILITATS PER A LA CONVIVÈNCIA



F I A S

METODOLOGIA



FACILITACIÓ

És la suma d’habilitats, eines i tècniques que permeten assolir els reptes grupals enfocats a la pròpia transformació.

Espai Coneix orienta al grup cap a la coordinació de tasques a realitzar des de la perspectiva apreciativa fent més fàcil el procés 

que afavoreix l’autonomia i autogestió dels i les participants.

INTERVENCIÓ

Són el conjunt d’accions que dissenyem, planifiquem i executem sobre una persona, grup o comunitat amb la intenció de 

desenvolupar les capacitats que ens condueixen a la transformació de la situació conflictiva en qualsevol de les seves fases 

(prevenció, gestió i/o transformació dels conflictes). Espai Coneix intervé en l’àmbit de la Gestió Integral de Conflictes i Promoció 

de la Convivència des de tres línies estratègiques d’actuació: Formació, Dinamització i Mediació.

F I A S

FACILITACIÓ INTERVENCIÓ ACOMPANYAMENT 
i ASSESSORAMENT

SEGUIMENT

METODOLOGIA FIAS



ANÀLISI DE 

LA SITUACIÓ

DISSENY I PLANIFICACIÓ 

DEL FULL DE RUTA

PARTICIPACIÓ EFECTIVA 

I CORRESPONSABILITAT

EXECUCIÓ DEL 

PLA DE TREBALL

AVALUACIÓ I VALORACIÓ 

DE L’IMPACTE INDIVIDUAL 

I SOCIAL

01 02 03 04 05

Fases de la intervenció:

Moments de la intervenció:
PREVENCIÓ

GESTIÓ DE CONFLICTESTRANSFORMACIÓ

IN
TE

R
V

E
N

C
IÓ



ACOMPANYAMENT
És la manera de comprendre la relació socioeducativa 

entre la persona i/o col·lectiu i la persona professional.

Espai Coneix comprèn l’acompanyament com la via per 

a poder escoltar, fer costat i generar possibilitats a les 

necessitats i interessos expressats per la persona i/o 

col·lectiu amb l’objectiu de complir un itinerari a mida i 

temporal.

Itinerari:
· ACOLLIDA

· VINCLE amb suport emocional.

· RECERCA D’ESTRATÈGIES 

   (negociar, gestió de conflictes) 

   i RECURSOS.

· PERÍODE D’ASSOLIMENT

ASSESSORAMENT
És el servei que oferim a professionals de l’àmbit de 

Gestió Integral de Conflictes i Promoció de la 

Convivència quan les persones, entitats i col·lectius 

desitgen transformar o potenciar la mirada apreciativa 

del seu model de treball.

L’assessorament consta de:
· Detecció de les necessitats i interessos del 
   col·lectiu: procés, persones i problema.

· Disseny i recerca d’estratègies per assolir els 
   objectius marcats.

· Proposició d’ alternatives: creatives, viables   
   sostenibles.

· Formació i acompanyament per a la 
   implantació de les estratègies.

· Espai de consulta.

METODOLOGIA FIAS

SEGUIMENT
És un procés continu que ens situa en la comprovació i avaluació de l’impacte de les noves accions incorporades en els processos de 

transformació a través dels indicadors establerts.

Espai Coneix té com a objectiu fer una observació detallada i exhaustiva de l’evolució de les noves estratègies personals, col·lectives i/o 

comunitàries per a tancar el procés de transformació amb la seguretat que el canvi és incorporat.



IMPACTE SOCIAL



· Taller de transformació de conflictes a IES 
  Sant Llorenç de Morunys

· Peripècies de la convivència al CEIP Torre de la  
  Llebre de Rubí

· Perspectiva de gènere i microviolències a IES Les Corts

· Tallers de convivència de la mà del Servei 
  de Mediació de Rubí

· L’aventura del conflicte a escoles de l’Eix Besós

· Cultura gitana per a serveis tècnics de la Fundació 
  Pere Tarrés

· Formació en gestió de conflictes per a la Trobada de 
  delegats i delegades i associacions d'estudiants de 
  Vilafranca del Penedès de la mà de EFA

· Processos de mediació familiar: 5

· Processos de mediació comunitària: 6

· Processos de mediació a les organitzacions: 3

· Creació del Servei de Mediació per a ACELLEC

Les dades s'actualitzen anualment i es recullen a la memòria que es troba a www.espaiconeix.org

IMPACTE DEL DARRER ANY DE LA COOPERATIVA

MEDIACIÓ

FAMILIAR 

COMUNITÀRIA 

ORGANITZACIONS 

SERVEI MEDIACIÓ 

23 PERSONES 

175 PERSONES

35 PERSONES

TOTES LES ENTITATS 
SÒCIES DE ACELLEC

·
·
·
·

BMINCOME DIRECTE 

BMINCOME INDIRECTE

URBAN INCLUSION

VERDUM ÉS JOVE

CONEIX LA MÀQUINA

JO EM RADICALITZO

PROCÉS PARTICIPATIU 
FANJAC

ASS. GENERAL ECOM

14 PERSONES

74 PERSONES

IMPACTE EUROPEU 

15 PERSONES

75 PERSONES

85 DONES

110 PERSONES

120 PERSONES 

DINAMITZACIÓ FORMACIÓ

·
·
·
·
·
·
·

·

· Transforma’t al Bon Pastor i que arriba al 2019 com 
  a projecte incorporat a l’estratègia d’inclusió de 
  URBAN INCLUSION

· Dinamització de la Plataforma de Sobirania 
  Alimentària de València

· B-Mincome i Urban Inclusion

· Verdum és Jove

· Coneix La Màquina

· Jo em radicalitzo

· Processos participatius amb les famílies i joventut 
  de Fanjac

· Dinamització Assemblea General de Fundació ECOM

TRANSFORMACIÓ 
DE CONFLICTES 

PERIPÈCIES DE 
LA CONVIVÈNCIA

MICROMASCLISMES

TALLERS DE 
CONVIVÈNCIA A RUBÍ

AVENTURA DEL 
CONFLICTE A EIX BESÒS

COMUNITAT GITANA

TROBADA JOVES 
INSTITUTS

30 PERSONES

260 PERSONES

30 PERSONES

7 CENTRES EDUCATIUS 2019

3 CENTRES EDUCATIUS 2019

25 PERSONES

75 PERSONES

·

·

·
·

·

·
·



INFORME D’IMPACTE AMBIENTAL, SOCIAL I DE GOVERNANÇA D’ESPAI CONEIX

INDICADORS

BON GOVERN - 100%         SOCIAL - 93%         MEDIAMBIENTAL - 100%

BON GOVERN

MEDIAMBIENTAL

SOCIAL

Participació en el projecte pilot per a mesurar, analitzar i estandarditzar indicadors dels impactes ambientals, socials i de governança d’empreses proveïdores 

de serveis a les persones amb l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, de la mà del 

Comissionat d’Economia Social, Verda, Desenvolupament Local i Política Alimentària. 

LLEGENDA
INDICADORS AMB RESULTAT:

Per sobre 
mitjana: 

3 2 1 0

General
mitjana: 

Per sota
mitjana: 

Sense
resposta: 



NOSALTRES



INÉS MARTÍNEZ CHACÓN
Sòcia treballadora  

Enginyera Agrònoma de formació arribada de la 

cooperació internacional i l’educació 

socioambiental al món de la gestió de les 

relacions a través del Màster de Gestió Integral 

de Conflictes i Promoció de la Convivència en la 

UAB i Curs Universitari d’Especialització en 

mediació general, familiar, civil i mercantil. Tant 

la formació, la facilitació com la gestió dels 

conflictes són la llavoreta polinitzadora que 

genera transformacions en les que confie. En 

conclusió, Espai Coneix amb totes les seues 

confluències ha estat el procés i la clau per 

poder compartir aquesta passió.

MIREIA PUJOL CARME 
Sòcia treballadora  

Mediadora professional registrada en el Centre 

Mediació de Dret Privat de la Generalitat de 

Catalunya; la meva vida professional s’inicia 

amb la llicenciatura en Filologia Semítica (Àrab) 

però, la meva vinculació a la Mediació arriba a 

partir del Postgrau en Mediació Familiar. 

Posteriorment, i essent coherent amb seguir 

aprenent, he realitzat el Màster en gestió 

integral de conflictes i promoció de la 

convivència, el Màster en Programació 

Neurolingüística, Formació en Mediació en 

ciutadania i organitzacions complexes, 

Interculturalitat i Especialització Pràctiques de 

Justícia Restaurativa. L’àmbit de la mediació 

m’ha regalat l’aprofundiment en la 

comunicació, les relacions i la comunitat i ser 

part d’Espai Coneix gaudint de la meva passió, 

la mediació. 

ELISENDA VALLÈS
Sòcia treballadora  

Llicenciada en Criminologia, graduada en 

Psicologia social (Núm. col·legiada 27498) i 

formació en gestió de conflictes amb el Curs 

Universitari d’Especialització en mediació 

general, familiar, civil i mercantil. M’apassiona 

l’acompanyament psicoemocional tant a nivell 

personal com a nivell grupal, i actualment tinc 

la sort de participar des d’Espai Coneix amb 

projectes que ens apropen cap a una ètica de la 

cura a nivell sociocomunitari.   



AL PERSONAL D’ESPAI CONEIX SCCL  se li facilita:

- Conciliació familiar.
- Formació en prevenció de riscos laborals
- Pla de formació
- Pla d’igualtat
- Contractació segons el conveni d’Acció Social

A més, hem incorporat noves eines de gestió i Funcionament creant un departament específic de Personal i ens hem sumat al PACTE DEL TEMPS.

Com a valor de contractació, considerem important valorar la diversitat de la nostra plantilla de manera interseccional. Les dades més destacables són: 
òrgans de govern i personal majoritàriament de dones, persones amb: diversitat funcional, d’orígens culturals diversos i amb vulnerabilitat socioeconòmica.

EQUIP QUALIFICAT EN MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 

PERSONAL LABORAL

El personal qualificat en mediació comunitària i pertanyent al poble gitano 
són part essencial de l’estructura de l’equip laboral de la nostra cooperativa.

FORMACIÓ INTERNA
Els membres de la cooperativa hem gaudit de formació específica i especialitzada en Comunicació No Violenta, Sikkhona edu i cercles restauratius. D'altra 
banda, hem participat de formació especialitzada en la gestió de la cooperativa: comptabilitat, gestió de web i ventes.



ALGUNS DELS NOSTRES COL·LABORADORS SON:

ESPAI CONEIX ESTÀ VINCULADA ACTIVAMENT AMB 
COMPANYES COM:



contacta@espaiconeix.org

www.espaiconeix.org

MEDIACIÓ:

mediacio@espaiconeix.org

621 27 54 62 

FORMACIÓ:

formacio@espaiconeix.org

621 27 53 60 

“PENSAR, FER I SENTIR”

DINAMITZACIÓ:

dinamitzacio@espaiconeix.org

621 26 46 28 

CONTACTA AMB NOSALTRES

XARXES SOCIALS: 

Instagram: @espai_coneix Twitter: @espai_coneix Facebook: Espai Coneix

CONTACTES: 


