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1. Introducció 
 
 
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, és 

la normativa legal vigent referida a la igualtat entre homes i dones a les empreses. 

S’estableix el criteri d’obligatorietat en el desenvolupament dels Plans d’igualtat en 

aquelles empreses que tenen 50 persones o més contractades. 

Espai Coneix és una cooperativa sense ànim de lucre formada per 3 persones sòcies 

treballadores i 4 en condició de personal laboral. Es va establir com a cooperativa 

l’any 2017 i des del primer moment la perspectiva de gènere ha sigut un eix 

transversal desenvolupat en els estatuts de la cooperativa. En ells es reflecteix el 

funcionament davant la igualtat de gènere i el funcionament intern consensuat 

entre les persones sòcies treballadores de la cooperativa. 

 
En els seus valors i en l’activitat específica que realitzen està com a fonament el 

treball interseccional contra els estereotips i prejudicis per qualsevol raó incloent, per 

tant, el gènere i sexe. És per això que tot i no tenir la obligatorietat de desenvolupar 

un pla d’igualtat propi, des d’Espai Coneix es vol aprofitar la oportunitat que suposa 

desenvolupar-lo per potenciar la coherència entre el funcionament intern de la 

cooperativa i els projectes que desenvolupen d’impacte sociocomunitari. 

 
Per últim, es crea la Comissió d’igualtat d’oportunitats amb l’objectiu d’iniciar una 

diagnosi amb perspectiva de gènere que els hi permet conèixer quina és la situació 

interna de la cooperativa en relació a aquest àmbit i per tant, ser capaces d’elaborar 

propostes de millora. 
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2. Carta Compromís 
 
Benvolgudes i benvolguts, 

 

Volem informar-vos que des del Consell Rector s’ha decidit posar en marxa el Pla 

d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de la cooperativa. 

La igualtat de gènere és un dels principis estratègics que guien les accions de la 

nostra entitat i per això volem adquirir el compromís de treballar per la no 

discriminació i d’impulsar i fomentar les mesures necessàries per tal d’aconseguir la 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la nostra organització. 

 
Per tal que el Pla sigui tot un èxit necessitem la vostra col·laboració i suport per la 

qual cosa us agraïm, per endavant, la vostra implicació i predisposició perquè 

aquest projecte que iniciem sigui tot un èxit per a la nostra organització. 

Durant tot el procés us anirem informant de les accions que es realitzaran. Quedem a 

la vostra disposició, Consell Rector. 

 
Barcelona, 29 
d’abril de 2020 

 
44865627X INES 

Firmado 
digitalmente 
por 44865627X 

MARTINEZ (R: INES 
MARTINEZ 

F67013565 
F67013565) ) Fecha: 

2020.04.29 
10:56:55 +02'00' 

 
Inés Martínez Chacón, 
Presidència del Consell 
Rector 
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3. Reglament de funcionament de la 
Comissió d’Igualtat d’oportunitats 

 

El present reglament té com a objecte determinar el règim de funcionament de la 

Comissió d'igualtat d’Espai Coneix. 

 

OBJECTIU 

 

La Comissió està constituïda per vetllar pel compliment del principi d'igualtat 

d'oportunitats i no discriminació de dones i homes a Espai Coneix i, especialment, 

per a la implementació del Pla d'igualtat d'oportunitats de dones i homes. 

 
FUNCIONS 

 

1. Realitzar el seguiment i avaluació del Pla d'igualtat d'oportunitats de dones i 

homes. 

2. Elaborar estudis, informes i / o propostes per fer efectiu el principi d'Igualtat 

d’oportunitats. 

3. Proposar la modificació del Pla, si escau, per tal d'adaptar-lo a noves 

circumstàncies de l'empresa. 

4. Recollir i canalitzar les iniciatives i suggeriments proposats per la plantilla en 

relació a la igualtat d'oportunitats d'homes i dones. 

 
COMPOSICIÓ: 

 

La Comissió d'igualtat estarà formada per una representant de l'empresa i 

una representant legals de les persones treballadores. 

Formen part de la Comissió d'igualtat d’Espai Coneix: Elisenda Vallès Carrera, 

tècnica de feminismes. 

 

Inés Martínez Chacón, presidència del Consell Rector. 

 
FUNCIONAMENT 
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• La Comissió d'igualtat es reunirà amb caràcter ordinari cada trimestre, i 

amb caràcter extraordinari mensualment , o quan qualsevol de les parts ho 

sol·liciti així, amb un avís previ de set dies. 

• Les decisions de la Comissió d'igualtat s'aprovaran per majoria. 

• La Comissió podrà proposar la presència de persones assessores en matèria 

d'igualtat en les seves reunions, quan els assumptes a tractar ho facin 

necessari. 

• Totes les persones que conformen la Comissió respectaran la confidencialitat de 

les reunions. 

• S'ha d'aixecar acta de cada reunió de la Comissió. 

 
Barcelona, 29 d’abril de 2020 

 

Signatures de totes les persones que formen part de la Comissió d’igualtat 

 

 
 

44865627X 

INES 

MARTINEZ 

(R: 

F67013565) 
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4. Informe diagnòstic 
 
Presentació de l’organització 
 

 
Nom i Raó Social 

 
ESPAI CONEIX SCCL 

 
Forma jurídica 

 
Cooperativa sense ànim de lucre 

 
Activitat 

 
Gestió Integral de Conflictes i Promoció de la 
Convivència 

 
Sector 

 
Àmbit sociocomunitari 

Adreça (*) 
Incloure centres de 
treball als que faci 
referència la 
diagnosi. 

 
Centre Cívic de Bon Pastor i Ateneu Harmonia 

 
Telèfon 

 
621 27 53 60 

 
Web 

 
www.espaiconeix.org 

 
Correu electrònic 

 
imartinezc@espaiconeix.org 

 
Persona de contacte 

 
Inés Martínez Chacón 

 
Espai Coneix som una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre 

especialitzada en la Gestió Integral de Conflictes i la Promoció de la Convivència. 

L’objectiu general d’Espai Coneix és Promoure la Convivència des de la gestió de les 

relacions i els vincles humans que potenciem a través de les eines d’anàlisi i 

intervenció de la conflictologia: PREVENCIÓ, GESTIÓ DE CONFLICTES, FACILITACIÓ 

I PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA. 

http://www.espaiconeix.org/
mailto:imartinezc@espaiconeix.org
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Dades de la diagnosi 
 

 
Data de realització de la diagnosi 

 
Juny 2020 

Període de referència temporal de les 
dades de la diagnosi(*)  (*)En aquells 
àmbits en que cal analitzar dades 
evolutives, detalleu el marc temporal 
de 
referència. 

 
2017 – 2020 

 
Nº de persones en plantilla 

 
7 persones 

Càrrec de la persona responsable de 
la realització de la diagnosi 

 
Tècnica de feminismes 

Perfils de les persones que han 
col·laborat en la realització de la 
diagnosi. 

 

Presidència del Consell 

Rector 

 
Per obtenir la visió de l’equip s’ha realitzat un qüestionari electrònic enviat a totes les 

persones en plantilla, un total de 7, les quals han respost de manera anònima i 

voluntària. 

L’enquesta va ser contestada pel 85% de la plantilla (6 persones): la totalitat dels 

homes (3) i el 75% de les dones (3). 

 

L’enquesta consta d’ 11 preguntes tancades i 3 d’obertes. Les preguntes tancades 

corresponents a les àrees que es detallen a continuació: 

 
Àrea Pregunta 

 
Promoció 

En general, a Espai Coneix, es té en compte 

la igualtat d’oportunitats de dones i homes. 

 
Selecció 

Homes i dones tenen les mateixes 

possibilitats d’accés als processos de 

selecció 

 
Formació 

Dones i homes tenen igual accés a la 

formació interna/contínua. 
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Promoció Dones i homes tenen les
 mateixes 

possibilitats de promoció i desenvolupament professional. 

Retribució Ocupant un mateix lloc de treball, 

una dona i un home cobren igual a 

Espai Coneix. 

Ordenació del temps de treball En general, s’afavoreix l’equilibri 

de la vida familiar, personal i laboral a Espai Coneix. 

Comunicació Es coneixen les mesures
 de 

conciliació disponibles. 

Assetjament Es coneix què fer o a qui dirigir-se en 

cas de patir, o haver detectat, 

assetjament sexual i/o per raó de 

sexe. 

Cultura organitzativa Alguna vegada heu viscut un conflicte 

relacionat amb la vulneració

 del principi d’igualtat de 

dones i homes? 

Comunicació Es coneixen els drets laborals de les 

treballadores víctimes de violència 

masclista. 

Cultura organitzativa Creieu que és necessari un

 pla d’igualtat de dones i 

homes a Espai 

Coneix? 
 

Les preguntes obertes es plantegen per tal de detectar necessitats especifiques de 

la plantilla: 

 
Quines necessitats identifiques a l'organització i creus que el pla hauria 

de tenir en compte 

Quines mesures creus que podria adoptar l’organització per tal de promoure la 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

Comentaris i/o suggeriments que vulguis afegir 
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1. Cultura i gestió organitzativa 
 

Espai Coneix SCCL és una cooperativa sense ànim de lucre formada l’any 2017. Des 

de l’inici, en la documentació corporativa es troba recollit de forma explicita la igualtat 

de dones i homes. Concretament en els estatuts interns s’especifica que s’adopta el 

pla d’igualtat de l’Ajuntament de Barcelona així com també el pla de comunicació 

inclusiva. Actualment existeix una persona de referència amb el càrrec de tècnica de 

feminismes, destinada a impulsar la perspectiva de gènere en els espais i projectes 

comunitaris a on participa Espai Coneix. És una persona amb formació en psicologia 

i formació específica en gènere, contractada l’any 2020, moment en què es decideix 

també crear la Comissió d’igualtat, una estructura interna a la cooperativa destinada 

a treballar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. També s’incorporen a la 

Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. 

 
La perspectiva de gènere així com la igualtat entre homes i dones són aspectes 

presents de forma transversal en els projectes desenvolupats per Espai Coneix, a on es 

treballa des de la prevenció per visibilitzar i denunciar les violències normalitzades 

en diferents espais per transformar-los en espais de convivència efectiva. 

 
Pel que fa als procediments interns i documentació pròpia de la Cooperativa, 

aquesta no recull dades relatives a la plantilla desagregades en funció de la variable 

sexe ja que degut a la mida d’aquesta no es valora com a necessari disposar de cap 

directori de dades de les persones contractades. Els processos de selecció, 

contractació i promoció són guiats per les competències de les persones que s’hi 

presenten i des de l’entitat es vetlla de forma específica, fent una major difusió de les 

ofertes a través d’entitats que treballen directament amb col·lectius de dones, per a 

què arribin a un públic femení. De totes maneres aquestes dinàmiques es generen 

de forma natural i no estan específicament recollides en cap documentació. 
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Percepció, creences i mentalitat de les persones treballadores  
De les entrevistes individuals s’extreu que la plantilla considera que a 

l’organització s’està tenint en compte actualment la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes, i que per tant, està sensibilitzada en el tema. 

Les respostes es situen entre les puntuacions 9-10. Concretament un 66,7% (4 

persones) ho puntua en 10 i el 33,3% en 9. 

 

Pel que fa a la pregunta oberta sobre quines necessitats identifiquen a 

l’organització i consideren que hauria de tenir en compte el pla, s’extreuen les 

següents respostes: 

- “No he identificado ninguna necesidad” 

- “Accessibilitat, transparència i penso que ha de tenir un espai de 

cocreació per a tenir present les realitats interculturals” 

- “Coneixement legal del personal treballador sobre mesures a aplicar en 

cas de discriminació, conciliació, casos de violència masclista, 

assetjament...” 

- “Protocol assetjament. Guia d’estil per a la utilització de 

llenguatge no sexista en els escrits de la nostra organització” 
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Conclusions de l’àmbit cultura i gestió organitzativa 
 

Àmbit cultura i gestió organitzativa 

PUNTS 
FORTS 

ÀREES DE MILLORA 

 
Sensibilització de l’entitat en les seves 

accions pel que fa a la igualtat 

 
Creació de comissió d’igualtat 

 
Promocionar la sensibilització vers la 

igualtat d’oportunitats entre la plantilla 

 
Elaborar pla d’igualtat propi, pla de 

comunicació inclusiva i protocol 

d’assetjament. 

 
Que quedi recollit que en cas 

d’augmentar la plantilla i haver de 

disposar d’un fitxer de dades aquestes 

estiguin desagregades per sexe. 

 
 

1. Condicions laborals 

 
L’anàlisi de la distribució de l’equip humà d’Espai Coneix a data de Juny del 2020 ens 

mostra la següent composició global de la plantilla: 

 
La plantilla està formada per 7 professionals, dels quals un 57’14% són dones (4 

persones) i un 42’85% homes (3 persones). La llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per 

a la igualtat efectiva de dones i homes estableix com a presència equilibrada en les 

organitzacions que les persones de cada sexe no superin el 60% ni siguin menys del 

40%. 

 

 

 

 

 



 

14  

 

 

Per tant, tot i que el sector social és un sector feminitzat on les dones ocupen el 74% 

dels llocs de treball, a la plantilla d’Espai Coneix hi ha una presència equilibrada de 

dones i homes. 
 

Pel que fa a l’antiguitat s’observa que els homes de mitjana fa 3 anys que formen 

part de la plantilla i les dones 4. No es considera una diferència significativa. 

 
 
Pel que fa a la mitjana d’edat de la plantilla, s’observa que les dones de mitjana són 

3 anys més joves que els homes, 39 anys elles enfront els 42 dels homes. Totes les 

persones de la plantilla es concentren entre els 32 i els 51 anys d’edat, pel qual 

aquestes diferències no es consideren significatives. 
 

 
 

Pel que fa al nivell de formació de la plantilla s’observen diferències significatives, 

sent les dones les que mostren una major formació. Un 75% de les dones tenen 

estudis universitaris enfront el 33’33% pel que fa als homes. Per contra, només un 



 

15  

25% de les dones té estudis inferiors als universitaris enfront el 66’66 en el cas 

dels homes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la distribució de dones i homes segons el Departament, s’observa una 

presència equitativa en l’àrea de projectes. En quant a la resta de departaments: 

finances, personal i comunicació, aquests es distribueixen en un 66’66% en dones i 

un 33’33% en homes. Aquesta distribució respon a la composició de la plantilla 

d’Espai Coneix, sent el personal contractat aquell que es distribueix en les àrees de 

projectes, i la resta de departaments és assumit pel Consell Rector, format per dos 

dones i un home. 

 

 
Per últim, la distribució de dones i homes per tipus de jornada s’observa com el 

50% de les dones tenen jornada completa i l’altre jornada parcial, i en el cas dels 

homes el 33,33% té jornada completa i el 66,66% la té a temps parcial. Aquesta 

diferència s’explica per la tipologia de projectes dels que participen i guarda relació 
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amb el diferent grau de formació entre homes i dones. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la distribució per tipologia de contracte s’observa com la quasi 

totalitat de la plantilla disposa de contracte indefinit menys una persona, en aquest 

cas un home que està en condició d’obra i servei. Aquesta diferència respon a la 

tipologia del projecte del que forma part. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusions de l’àmbit condicions laborals 
 

Àmbit condicions laborals 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 

Presència equitativa en la composició 
global de la plantilla. 

 
Presència equitativa en el Consell rector 
de la cooperativa i en la distribució de 
departaments. 

 
Formalitzar per escrit el compromís 
amb l’equitat de gènere per si es 
produeix una nova composició del 
Consell rector per a la incorporació de 
noves persones amb la condició de 
sòcies treballadores. 

0

1

2

3

4

5

INDEFINIT OBRA I SERVEI

Distribució de dones i homes per 
tipus de contracte

Nombre

DONA

HOME
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2. Accés a l’organització 
 

Els processos de selecció per tal d’accedir a l’organització es basen exclusivament a 

competències professionals, a on es defineixen els diferents llocs de treball i les 

habilitats requerides per desenvolupar-lo. Els continguts de les proves i entrevistes 

que s’han realitzat es refereixen exclusivament a l’àmbit professional que es durà a 

terme. 

 

Les ofertes de feina s’han publicat utilitzant un llenguatge no sexista, com es pot 

veure en l’exemple adjuntat a continuació. 

 

• DINAMITZADOR O DINAMITZADORA COMUNITÀRIA 

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA Espai Coneix cerca un/a dinamitzador/a per a 

incorporar-se al projecte Transforma’t al Bon Pastor – promoció de la convivència al 

territori a través de la dinamització i la gestió integral de conflictes – amb les 

següents tasques: – Promoure la participació de la joventut gitana en les accions 

del territori. 

– Acompanyament en estudis / inserció laboral a població jove. 

– Creació d’una comissió de joves i/o promoció l’associacionisme. 

– Col·laboració en les accions del territori. – Realització de tallers sobre la 

mediació/gestió de conflictes a les escoles del territori. -Participació en les xarxes 

del territori (xarxa d’infància i joventut…): assistència a reunions, incorporació de la 

mirada jove, participació en accions comunitàries… 

 
REQUISITS – Persona que conegui la xarxa i la comunitat jove de l’Eix Besòs, 

preferentment, de Bon Pastor. – Persona entre 25 i 30 anys. – Formació en Mediació, 

Dinamització, i/o gestió de conflictes. – Coneixements en Mediació comunitària i/o 

intercultural. – Diponibilitat per a incorporació al mes de febrer. 

 
HABILITATS – Persona amb habilitats comunicatives. – Coneixement del territori i la 

seva població. – Capacitat de treball en equip. – L’autogestió i la creativitat es 

consideren com a peça clau. – Flexibilitat i capacitat d’adaptació. 

 
CONDICIONS: Contracte temporal a 20h / setmana (contracte de proba de 1 de 

febrer a 30 d’abril) Contracte d’obra i servei segons conveni Acció Social. 
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Els processos selectius de l’organització es realitzen de forma interna, a través 

del departament de personal. En alguns casos determinats el sexe de la persona és 

un element per valorar la idoneïtat de la persona ja que es busca la paritat dins d’un 

equip de treball a l’hora de realitzar un projecte comunitari en concret. A més, per 

potenciar la incorporació de l’altre sexe subrepresentat, o específicament, per arribar 

al públic femení dins de la comunitat gitana també s’ha utilitzat el recurs del treball 

en xarxa, fent difusió del procés selectiu entre entitats del territori directament 

vinculades a dones gitanes. 

 
Pel que fa a les contractacions de dones i homes en els últims 4 anys, s’observa que 

hi ha paritat a l’organització. Aquest període de temps cobreix tot el que porta de 

funcionament la cooperativa i per tant, en ell està representada la contractació de 

tota la plantilla que actualment forma part de l’equip de treball. 

 

 

Percepció, creences i mentalitat de les persones 

 
La plantilla d’Espai Coneix considera que dones i homes tenen les mateixes 

possibilitats d’accés als processos de selecció. 
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Conclusions de l’àmbit accés a l’organització 
 

Àmbit accés a l’organització 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 

Hi ha paritat en les contractacions i en 
la composició de l’equip de treball. 

 
Hi ha percepció de paritat en l’accés a 
l’organització per part de la plantilla. 

 
S’utilitzen mecanismes per accedir a 
col·lectius subrepresentats. 

 
Formalitzar els mecanismes que 
s’utilitzen o establir protocols definits 
en relació a la paritat en el procés de 
selecció. 

 
 

3. Formació interna i/o contínua 
Les necessitats formatives de l’organització són detectades per diferents vies. Una 

d’elles respon a l’interès laboral quan s’observen mancances comunes en un àmbit 

del sector determinat, o formació específica vinculada al rol que cada membre 

desenvolupa segons departament. Per exemple, una part de la plantilla va realitzar 

una formació interna en comunicació no violenta ja que es va detectar la necessitat i 

amb l’objectiu de poder així construir un marc comunicacional de referència a 

l’entitat que fos compartit per les persones que en formen part. En altres situacions 

respon a interessos personals que són aplicables a l’àmbit professional que la 

persona desenvolupa, i que tenen l’objectiu de millorar les competències o el 

desenvolupament professional. En altres casos són necessitats detectades pels 

membres del Consell Rector que responen a competències bàsiques a nivell 

idiomàtic o de les TIC. No es disposa d’un catàleg formatiu anual, el procés i el canal de 

comunicació es basa en la recerca activa dels cursos per part del Consell Rector i en 

la distribució de la informació a les persones de la plantilla que es considera que ho 

necessiten. Majoritàriament la formació interna es realitza de forma presencial i dins 

de la jornada laboral de cada persona treballadora, o adaptant-se a les seves 

necessitats de conciliació. 

 

La Cooperativa no disposa d’un Pla formatiu anual i no s’ha impartit formació 

específica en igualtat de dones i homes. El que sí que s’adopten mesures per garantir 
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que dones i homes tinguin les mateixes oportunitats d’accedir a la formació, 

en quan a procés i canal de comunicació formatiu i adaptació horària d’aquests, tot i 

que no hi ha cap protocol intern a on estiguin recollides aquestes mesures. 

 
Pel que fa al nombre d’hores que homes i dones han participat a la formació 

durant l’últim any, s’observen diferències significatives sent les dones les que han 

participat en major grau. Aquestes diferències s’expliquen ja que en aquest cas ha 

sigut una formació interna destinada al Consell Rector, format per 2 dones i 1 home, i 

per una persona treballadora que també era dona. Aquesta diferència respon a 

necessitats formatives vinculades al rol professional que desenvolupen les diferents 

persones en la Cooperativa. 

 

 
 
Percepció, creences i mentalitat de les persones 
La plantilla d’Espai Coneix considera que dones i homes tenen igual accés a la 

formació interna i no perceben diferències en aquest sentit. 
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Conclusions de l’àmbit formació interna i/o contínua 
 

Àmbit formació interna i/o contínua 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 

Adaptació personal de les necessitats 
formatives. 

 
Equitat d’accés en el procés de detecció 
de necessitats i canals de comunicació 
entre homes i dones. 

 
Hi ha una percepció d’equitat en l’accés 
a la formació entre la plantilla. 

 
Potenciar la formació entre els 
membres masculins de la plantilla. 

 
Potenciar la formació en igualtat com 
a formació interna per les persones 
treballadores. 

 
Formalitzar el compromís amb la 
conciliació laboral i formativa. 

 

4. Promoció i/o desenvolupament 
professional 

La promoció i/o el desenvolupament professional dins d’Espai Coneix no respon als 

paràmetres de jerarquia vertical d’altres organitzacions sinó que va lligada a la 

sostenibilitat dels projectes o a l’augment de la jornada laboral. La igualtat de dones i 

homes s’incorpora com a objectiu a l’hora de confeccionar el funcionament dels 

equips de treball dels diferents projectes en que es participa, tot i que no està 

formalment recollit en la documentació interna. 

 
La promoció interna que poden viure les persones que formen part de la plantilla i 

que actualment no estan al Consell Rector, és passar de ser persona treballadora a ser 

sòcia treballadora i per tant d’aquesta manera formar part dels processos de presa de 

decisió de la cooperativa. Actualment hi ha una presència equilibrada de dones i 

homes als llocs de responsabilitat i decisió, fruit d’un procés conscient i de compromís 

amb aquest objectiu. És per això que el Consell Rector el formen 2 dones i 1 home. De 

totes maneres, no s’observa que aquestes mesures quedin recollides en la 

documentació interna per futures convocatòries. 



 

22  

 
 

Percepció creences i mentalitat de les persones 

La plantilla d’Espai Coneix considera que dones i homes tenen les mateixes 

oportunitats de promoció i desenvolupament professional, situant-se les 

puntuacions en la franja del 8-10. 

 
 

 
 
 
 

Conclusions de l’àmbit promoció i desenvolupament professional 
 

Àmbit promoció i desenvolupament professional 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

 
Les responsabilitats familiars no 
influeixen en la promoció en 
l’organització. 

 
Hi ha una percepció d’equitat en el 
desenvolupament professional dins de 
la plantilla. 

 
Formalitzar les mesures per garantir la 
presència equilibrada de dones i homes 
als llocs de responsabilitat i decisió. 

 
Potenciar la comunicació entre la 
plantilla de les mesures que es prenen 
pel que fa la promoció. 

 
5. Retribució 

Les retribucions de la plantilla d’Espai Coneix estan regulades pel Conveni d’acció 

social de Catalunya. S’observa però diferències entre les persones que són sòcies 

treballadores i les que són personal treballador. En aquest sentit, la retribució de les 

sòcies treballadores es situa per sota del conveni i les del personal treballador 

s’enquadren en l’aplicació del conveni. 
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Mitjanes de retribucions totals 
anuals de dones i homes 

22.000,00 € 
20.000,00 € 
18.000,00 € 
16.000,00 € 

DONA 

HOME 

DONA HOME 

La normativa interna de la cooperativa contempla que la bestreta de les 

persones sòcies treballadores podrà ser com a màxim el 50% 

més del que marca el conveni regulador, com a mesura per donar compliment als 

valors democràtics i d’economia social propis de la tipologia d’organització. 

 
Pel que fa a la mitjana de retribucions totals anuals de dones i homes s’observa 

una bretxa salarial negativa de 15,71%, significant això que les dones cobren aquest 

percentatge major enfront els homes. Aquesta diferència respon a què el nombre de 

dones que disposen de jornada completa és major que el d’homes, com s’ha pogut 

veure anteriorment. 

 

 

Pel que fa a la mitjana de retribució bruta per hora s’observa una bretxa salarial de 

4,91%, sent en aquest cas major pel que fa als homes de la plantilla. Aquesta 

diferència, encara que no significativa, s’explica perquè hi ha un major nombre 

d’homes contractats amb perfil de vulnerabilitat social i amb càrregues familiars. A 

més també, de les persones que formen part del Consell Rector i que per tant tenen 

la retribució per sota del conveni, hi ha major presència femenina. 

 
 
 

Percepció creences i mentalitat de les persones 

La plantilla d’Espai Coneix considera, de forma unànime, que dones i 

homes ocupant un mateix lloc de treball dins de l’organització cobren el mateix. 
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Conclusions de l’àmbit retribució 
 

Àmbit retribució 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 

Hi ha percepció d’equitat salarial 
entre la plantilla. 

 
No hi ha bretxa salarial significativa, 
per tant, hi ha equitat salarial. 

 
Potenciar que tots els salaris estiguin 
dins del que regula el Conveni d’acció 
social. 

 
6. Temps de treball i corresponsabilitat 

L'organització té coneixement de les responsabilitats familiars (menors i altres 

persones a càrrec) de les persones que formen la plantilla i en el funcionar habitual 

de l’entitat es facilita l’equilibri entre el temps de treball, el personal i el familiar. 

S’adopten les mesures que queden recollides en el Conveni d’Acció Social, i 

concretament en la documentació interna s’especifica que el personal treballador 

compta amb el següent: 

 

- 5 dies assumptes propis – 3 permís a recuperar. No són acumulables. 

- Els dies personals s’han de comunicar una setmana abans, 
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- Els dies que no s’hagin gastat durant l’any s’han de fer màxim fins 

el 15 de març de l’any següent. Si no es realitzen, es perden. 

 
Percepció creences i mentalitat de les persones 
 

La plantilla d’Espai Coneix considera que s’afavoreix l’equilibri de la vida familiar, 

personal i laboral dins de l’entitat. Tot i que, la puntuació sobre el grau de 

coneixement sobre quines són les mesures de conciliació que s’apliquen mostra que 

hi ha un punt de desconeixement per part de la plantilla. 

 

 
 
 

 
 

Conclusions de l’àmbit temps de treball i corresponsabilitat 
 

Àmbit temps de treball i corresponsabilitat 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 

Hi ha la percepció entre la plantilla de 
què a l’entitat s’afavoreix l’equilibri 
entre la vida personal, laboral i 
familiar. 

 
Potenciar la comunicació de les 
mesures de conciliació que 
s’apliquen a l’entitat. 

 
Elaborar un llistat de les 
mesures de conciliació. 
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7. Comunicació no sexista 
 

L’organització en la seva comunicació tant interna com externa fa 

un ús generalitzat d’una comunicació no sexista. No disposa d’un protocol propi en 

relació a la comunicació no sexista sinó que, tal i com queda recollit en la normativa 

interna, adopta el pla de comunicació inclusiva del pla d’igualtat de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 
Percepció, creences i mentalitat de les persones 

L’àmbit de la comunicació no sexista és una de les necessitats detectades per una 

persona de la plantilla en relació a l’organització i sobre el que hauria d’incloure el pla. 

 

Conclusions de l’àmbit comunicació no sexista 
 

Àmbit comunicació no sexista 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 

L’entitat fa un ús generalitzat d’una 
comunicació no sexista. 

 
Elaborar un document on figuri el 
protocol que es segueix en relació a la 
comunicació inclusiva. 

 
Distribuir entre la plantilla el pla de 
comunicació inclusiva. 

 
8. Salut laboral 

L’avaluació de riscos laborals de l’entitat és realitzada a través d’una empresa externa 

que no incorpora la perspectiva de gènere en el seu anàlisi, ja que no s’elaboren els 

riscos específics a què estan exposades les persones que formen part de la plantilla 

pel fet de ser home o dona sinó que es realitza en funció del rol professional. Tampoc 

utilitza una comunicació inclusiva en l’últim informe d’avaluació realitzat amb data 

del 2019. 

 
Es té en compte en l’avaluació com a col·lectiu objecte de protecció especial “la 

maternitat”, identificant així l'existència de riscos específics per les dones en situació 

d'embaràs, part recent o lactància natural. 
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Les mesures específiques recollides són: 
 
 
RISC: 13: Sobreesforços AGENT CAUSANT: Treballs amb PVD, transport de material, 

postures adoptades 

Les dones embarassades, els menors i personal amb problemes o lesions a 

l'esquena, han de reduir la seva exposició a aquest risc 

 
Protecció a la maternitat: Quan una dona estigui en període de maternitat, part 

recent o lactància caldrà tenir en compte el que estableix la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals 31/95 a l'article 26. S'haurà d'atendre al que estableix vigilància de la 

salut per cada cas particular. 

 
Conclusions de l’àmbit salut laboral 

 

Àmbit accés salut laboral 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
  

Demanar que s’elaborin els riscos específics a 
què estan exposades les persones que formen 
part de la plantilla pel fet de ser home o dona. 

 
Demanar que s’utilitzi una comunicació 
inclusiva en els informes d’avaluació elaborats 
per 
l’empresa externa. 

 
9. Prevenció i actuació davant de 

l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe 

L’entitat no disposa d’un protocol que estableixi com prevenir i actuar davant 

possibles situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe dins de 

l’organització actualment, tot i que està en previsió l’elaboració d’aquest. Tampoc 

s’ha format a la plantilla en prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per 

raó de sexe, ni existeix una persona de referència dins de l’organització per atendre 

aquestes situacions. 
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Percepció, creences i mentalitat de les persones. 
 

S’observa que hi ha disparitat de situacions en relació al grau de coneixement sobre 

què fer o a qui dirigir-se en cas de patir o haver detectat assetjament sexual i/o per 

raó de sexe fet que mostra que és un àmbit que necessita ser potenciat dins de 

l’organització. 

 

 
 
 
 

Conclusions de l’àmbit prevenció i actuació davant de l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de sexe 

 

Àmbit prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 

Detecció de la treballar 
aquest l’organització. 

 
necessitat 
àmbit dins 

 
d
e
 
d
e 

 
Elaborar un protocol d’actuació davant 
de l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

   Establir una persona de referència dins 
de l’organització per atendre aquestes 
situacions. 

   Incorporar l’àmbit de prevenció i 
actuació davant de l’assetjament sexual i 
per raó de sexe en la formació a la 
plantilla. 
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10. Objectius generals del Pla 
d’Igualtat 

 
1. Establir el compromís amb la Llei 3/2007, del 22 de març, per a la Igualtat 

d’Oportunitats entre dones i homes. 

 
2. Promoure l’aplicació del principi d’igualtat de tracte i no discriminació en 

totes les polítiques, els processos i les decisions que afectin a l’equip humà d’Espai 

Coneix. 

 
3. Promoure, difondre i formar a la plantilla en la necessitat de la Igualtat 

d’Oportunitats entre dones i homes. 

 
4. Fomentar la prevenció en assetjament sexual i per raó de sexe, així com 

protegir la salut de les dones embarassades i en període de lactància. 

 
5. Recolzar i desenvolupar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral. 

 

11. Objectius específics del Pla d’Igualtat 
per àmbits 
 

Cultura i gestió organitzativa 

1.1 Promocionar la sensibilització vers la igualtat d’oportunitats entre la plantilla 

1.2 Elaborar pla d’igualtat propi, pla de comunicació inclusiva i protocol 

d’assetjament. 

1.3 Protocolitzar la voluntat de disposar d'un fitxer de dades desagregades per sexe 

en cas d'augmentar la plantilla. 

 

Condicions laborals 

1.1 Protocolitzar el compromís amb l'equitat de gènere per si es produeix una nova 

composició del Consell Rector i un augment de la plantilla. 
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Accés a l’organització 

1.1 Formalitzar els mecanismes que s’utilitzen o establir protocols definits en relació a 

la paritat en el procés de selecció. 

Formació interna i/o contínua 

1.1 Potenciar la formació entre els membres masculins de la plantilla. 

1.2 Potenciar la formació en igualtat com a formació interna per les persones 

treballadores. 

1.3 Formalitzar el compromís amb la conciliació laboral i formativa. 
 

Promoció i/o desenvolupament professional 

1.1 Formalitzar les mesures per garantir la presència equilibrada de dones i homes 

als llocs de responsabilitat i decisió. 

1.2 Potenciar la comunicació entre la plantilla de les mesures que es prenen pel que 

fa la promoció. 

 
Retribució 

1.1 Potenciar que tots els salaris estiguin dins del que regula el Conveni d’acció social. 

 
Temps de treball i corresponsabilitat 

1.1 Potenciar la comunicació de les mesures de conciliació que s’apliquen a l’entitat. 

1.2 Elaborar un llistat de les mesures de conciliació. 
 

Comunicació no sexista 

1.1 Elaborar un document on figuri el protocol que es segueix en relació a la   

comunicació inclusiva. 

1.2 Distribuir entre la plantilla el pla de comunicació inclusiva. 
 
 
Salut laboral 

1.1 Disposar dels riscos específics a què estan exposades les persones que formen 

part de la plantilla pel fet de ser home o dona. 

1.2 Demanar que s’utilitzi una comunicació inclusiva en els informes d’avaluació 

elaborats per l’empresa externa. 
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Prevenció i actuació enfront l’assetjament sexual i assetjament per 

raó de sexe 

1.1 Elaborar un protocol d’actuació davant de l’assetjament sexual i per raó 

de sexe. 

1.2 Establir una persona de referència dins de l’organització per atendre 

aquestes situacions. 

1.3 Incorporar l’àmbit de prevenció i actuació davant de l’assetjament 

sexual i per raó de sexe en la formació a la plantilla. 

 

12. Mesures i indicadors del Pla 
d’Igualtat 

Cultura i gestió organitzativa 
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Condicions laborals 
 

Accés a l’organització 
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Formació interna i/o contínua 
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Promoció i/o desenvolupament professional 
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Retribució 
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Temps de treball i corresponsabilitat 
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Comunicació no sexista 
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Salut laboral 
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Prevenció i actuació enfront l’assetjament sexual i 

assetjament per raó de sexe 
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13. Seguiment i avaluació del Pla 
d’igualtat 

 

El seguiment i l’avaluació del pla té com a finalitat la valoració de l’adequació de 

mesures establertes. 

 

L’avaluació en aquesta primera etapa de la implantació del pla es farà de manera 

interna. El procediment que s’utilitzarà serà la recollida de tota la informació i 

indicadors que són necessaris pel desenvolupament del pla. Serà dut a terme per la 

Comissió d’Igualtat que es reunirà amb caràcter ordinari cada trimestre, i amb 

caràcter extraordinari mensualment. 

 
Mitjançant un full de seguiment, es podrà comprovar en quina situació s’està, 

detectar incidències i les solucions possibles als problemes. A la finalització de la 

vigència del pla (després de 3 anys) s’elaborarà un informe final que contempli totes 

les intervencions realitzades, les acciones portades a terme, la metodologia i els 

resultats. 
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Accions 2020 2021 2022 2023 Persones responsables 

Promocionar la sensibilització 
vers la igualtat d’oportunitats 
entre la plantilla. 

     
Comissió Igualtat 

Elaborar pla d’igualtat propi, 
pla de comunicació inclusiva i 
protocol d’assetjament 

    Comissió Igualtat 

Protocolitzar la voluntat de disposar d'un 
fitxer de dades desagregades per sexe en 
cas d'augmentar la plantilla 

    Consell Rector 

Protocolitzar el compromís 
amb l'equitat de gènere per si 
es produeix una nova 
composició del Consell Rector 
i un augment de la plantilla. 

    Consell Rector 

Formalitzar els mecanismes que 
s’utilitzen o establir protocols 
definits en relació a la paritat en 
el procés de selecció. 

    Consell Rector 

Potenciar la formació 
entre els membres 
masculins de la 
plantilla. 

    Consell Rector 

Potenciar la formació en 
igualtat com a formació 
interna per les persones 
treballadores. 
 

    Consell Rector + Tècnica de 
feminismes 
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Formalitzar el compromís amb la 
conciliació laboral i formativa. 
 

    Consell Rector + Tècnica de 
feminismes 

Formalitzar les mesures per 
garantir la presència 
equilibrada de dones i homes 
als llocs de responsabilitat i 
decisió. 
 

    Consell Rector 

Potenciar la comunicació 
entre la plantilla de les 
mesures que es prenen pel 
que fa la promoció. 
 

    Comissió d’Igualtat 

Potenciar que tots els salaris 
estiguin dins del que regula 
el Conveni d’acció social. 
 

    Consell Rector 

Potenciar la comunicació de 
les mesures de conciliació que 
s’apliquen a l’entitat. 
 

    Comissió d’Igualtat 

Elaborar un llistat de les mesures de 
conciliació. 
 

    Comissió d’Igualtat 

Elaborar un document on 
figuri el protocol que es 
segueix en relació a la 
comunicació inclusiva. 

    Comissió d’Igualtat 
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Distribuir entre la plantilla el pla de 
comunicació inclusiva. 
 

    Comissió d’Igualtat 

Disposar dels riscos 
específics a què estan 
exposades les persones que 
formen part de la plantilla pel 
fet de ser home o dona. 
 

    Consell Rector + Tècnica de 
feminismes 

Demanar que s’utilitzi una 
comunicació inclusiva en els 
informes d’avaluació elaborats 
per l’empresa externa. 
 

    Comissió d’Igualtat 

Elaborar un protocol 
d’actuació davant de 
l’assetjament sexual i per raó 
de sexe. 
 

    Comissió d’Igualtat 

Establir una persona de referència dins de 
l’organització per atendre aquestes 
situacions 

    Tècnica de feminismes 

Incorporar l’àmbit de prevenció i actuació davant de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe en la 
formación a la plantilla 

 
 

   Consell Rector + Tècnica de 
feminismes 

 


