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On som?
Moment de transformar.

L'any 2022 ha estat un any intens durant el qual hem sentit que ESPAI CONEIX
SCCL ha fer un pas qualitatiu i actualment, en acabar l'any és quan estem fent
balanç per a construir el següent pas que marcarà el com volem crèixer com a
cooperativa. 

L'expansió del 2022 ens ha permès conèixer nous territoris, professionals i
entitats així doncs, seguint la nostra filosofia de "Compartir és viure", hem
seguit  sumant sinèrgies amb d'altres entitats i de nou, hem ampliat personal. 

Estem contentes de l'esforç, la dedicació i implicació d'aquest any i ens sentim
molt afortunades de la xarxa d'afectes, compromís, confiança i cures que
teixim dia a dia i que ens permeten seguir sumant i creixent en el que ens
apassiona: la mediació, la dinamització i la formació.

  



On som: 
Novetats 2022 

Plans Estratègics de les Dones rurals valencianes + Espai
Dones Racó d'Ademús
Durant el 2022  hem participat en l'elaboració dels esborranys dels Plans Estratègics
de les Dones Rurals valencianes per la Generalitat Valenciana i la Diputació de
València, a més d'establir un Espai de Dones per la comarca del Racó d'Ademús en
ple funcionament.

Es consolida la participació en processos participatius pel
col·lectiu de joves de la ciutat de Barcelona: 
Pla Jove BCN 2022-2030
Pla d'Infància 
Procés Participatiu d'Adolescència i Joventut de la Ciutat de Barcelona
Procés participatiu per la cocreació de 10 àrees de joc totalment accessible,
Procés participatiu Espai jove Caterina Albert. 

S'amplia la xarxa de centres educatius amb l'assessorament i
la dinamització de processos de diàleg i promoció de cultura
de la pau
El 2022 ha estat l'any de consolidació de programes educatius i d'ampliació
d'aquesta xarxa per assolir el repte d'erradicar les violències des de diferents àmbits
de la promoció de la cultura de la pau i promoció de la convivència.

Comencem "Coneix es consolida" 
Dins de l'estratègia d'enfortiment de la cooperativa hem començat a treballar un
joc de rol contra les Violències amb aula formativa associada i càpsules
audiovisuals per poder arribar a crear detecció, prevenció, provenció i gestió de les
violències amb perspectiva de gènere interseccional. 



PERSONAL TREBALLADOR
16 persones en plantilla: 12 dones i 4 homes al
marge de les tres sòcies treballadores: 

4 persones col·laboradores que han format part
de l'equip de treball encarregat de la facilitació i
dinamització de processos participatius.

SÒCIES TREBALLADORES
3 persones sòcies treballadores

01

02PERSONAL,
COL·LABORACIONS I
PRÀCTIQUES

03 PRÀCTIQUES
Hem acollit 4 persones en pràctiques del camp
de la mediació i la dinamització comunitària. 



Altres dades: 
Xarxa Intercooperació +
condicions laborals

Conciliació familiar.
Formació en prevenció de riscos laborals
Pla de formació
Pla d’igualtat
Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament  sexual i per
raó de sexe
Contractació segons el conveni d’Acció Social
Protocols a seguir en mediació, dinamització i formació.

 CONDICIONS LABORALS
Al personal d’Espai Coneix Sccl se li facilita:

Co-facilitació de processos participatius.
Incorporació de projectes d'intercooperació a través de subvencions,
licitacions i ens privats: complementarietat de funcions, presentació a
lots diferencials amb característiques pròpies, noves línies de treball.

 
TREBALL EN XARXA I D'INTERCOOPERACIÓ 

Durant el 2022 seguim amb la línia d'intercooperació iniciada el 2020
amb entitats de l'Economia Social i Solidària que, durant 2022, hem
sostingut col·laboracions diverses en processos de facilitació i
dinamització, principalment.

En el 2022 mantenim la línia d'intercooperació amb l'objectiu de: hem
donat un pas més i hem consolidat l'objectiu del 2021 establint una
cooperació estable amb d'altres cooperatives i entitats per a potenciar:



Feina feta: mediació,
dinamització, formació i

laboratori de creació.



Mediació
Consolidació de les sòcies a d'Acdma i Centre Mediació Dret privat Generalitat de Catalunya i registre
de les tres sòcies al Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya. El següent objectiu és registrar
Espai Coneix SCCL com a cooperativa especialitzada.

Manteniment i ampliació de les pràctiques restauratives a Centres Escolars: Institut Escola Rafael
Alberti (Badalona), Escola Alexandre Galí (Terrassa), Salesians de Badalona entre altres. Pràctiques
restauratives amb alumnat, claustres i equips directius.

Intervenció en gestió de conflictes des de la mirada restaurativa en claustre escolar per demanda de
Consorci d'educació

Implementació dels Serveis de Mediació en centres educatius: Escola Ernest Lluch (Abrera) I Escola
Tàber (Barcelona)

Consolidació de la participació en el grup de treball: Prevenció i Joves de la xarxa RISE (Red
Internacional de Innovación en Seguridad) a través de l'ampliació reflexiva i pràctica del grup
d'intercooperació en Seguretat Humana (Barcelona). Treball intern per a publicar un document de
Bones pràctiques que veurà la llum a febrer de 2023

Mantenir les col·laboracions amb la Xarxa de Mediació, entitats especialitzades en la facilitació i/o
mediació comunitària: Formigues Liles, Nadal Villena, monoDestudio (València)  i entitats d'àmbits
estratègics de participació ciutadana, urbanisme, arquitectura, lleure, educació, etc com: Pla Estel, 
 Dipcoop, LaFabrica, Coordinadora Camperola del País Valencià, Mundubat ong, etc 

Fent xarxa i compartint coneixements: 



Mediació
Servei de mediació Cardedeu:
La voluntat del Servei de Mediació és apropar-se a la gestió alternativa de conflictes des de la seva
vessant transformadora, d'apoderament i de recuperació de la condició de ciutadania dels veïns i
veïnes del municipi. D'aquesta manera s'afavoreix el desenvolupament de la comunitat i la seva
corresponsabilitat en la presa de decisions d'allò que els afecta directament.

Programa de mediació sociocultural amb el poble gitano a Viladecans:
Servei per potenciar la convivència entre la població gitana i no gitana del territori. Coneixent la nova
realitat de la població gitana i promovent la inclusió a la vida del barri, alhora que es fomenta també
el coneixement de les diferents realitats culturals del barri.

Pràctiques restauratives en àmbit educatiu i comunitari: 
Les pràctiques restauratives en, per i amb la comunitat són una eina alternativa per a poder gestionar
els conflictes de manera pacífica, dialogada i participativa. Permeten compartir allò que es vol
transformar en un espai segur i equitatiu que promou la corresponsabilitat en la gestió de la
convivència.

Acompanyament terapèutic: 
És un espai de creixement personal, d'autodescobriment i de reapropiar-se de la capacitat de
connexió amb el present i amb les nostres emocions. Realitzem aquest acompanyament a nivell
individual tant presencial com telemàtic.



Dinamització
Transforma't Bon Pastor: el mes de maig de 2022 Espai Coneix SCCL inicia nova licitació amb
ampliació horària per al personal treballador i amb nou territori a tenir present, Baró de Viver. El
projecte continua gestionat per Espai Coneix reforçant l'adaptació a les noves necessitats i situacions
de vulnerabilitat al barri de Bon Pastor i, tímidament, Baró de Viver  (Barcelona) a través de la
prevenció, la gestió de conflictes i la dinamització comunitària.

Verdum és jove: ampliació del projecte de construcció de ponts entre equipaments, administració i
xarxa del territori i joves estigmatitzats en el barri a través dels jocs de rol amb la incorporació d'espais
de cures/diàleg entre dones. Enguany s'han fet sessions de per treballar la sensibilització de
l'antigitanisme de la mà de 9Barris Conviu, i s'ha donat un pas més incorporant la participació
proactiva de la comunitat gitana intergenralicional en les accions comunitaris que es promouen des
del Casal de Barri de Verdum, 

Procés participatiu del Pla Jove BCN 2023-2030: Procés participatiu per la definició del Nou Pla
d’Adolescència i Joventut 2022-2030 a on mitjançant la creació de debats entre joves de 16 i 29 anys,
així com amb els diferents professionals que treballen en relació a la població adolescent i jove es
recullen accions i propostes per incorporar al nou pla. Projecte d’intercooperació amb Pla Estel i
MonoDestudio.

Pla d’Infància 2021-2030 de l’Ajuntament de Barcelona: Disseny i dinamització del procés participatiu
amb infància vinculada a entitats del tercer sector dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant
Martí de Barcelona, amb l’objectiu de donar veu a la infància de famílies en situació de vulnerabilitat
socioeconòmica.



Dinamització
Processos participatius de la Ciutadania Adolescent (Decidim Barcelona): espai de participació de
la ciutadania Adolescent (Decidim.Barcelona). Projecte cocreat de manera intercooperació amb
Pla Estel, Descoberta, Urbanins i Nadal Villena. 

Procés participatiu Espai jove Caterina Albert: Disseny i dinamització del procés participatiu per la
definició del programa funcional del futur equipament per joves als Jardins de Caterina Albert del
districte de Gràcia de Barcelona.

Procés participatiu per cocrear 10 àrees de joc totalment accessibles a Barcelona: disseny i
dinamització de les sessions de cocreació amb entitats, veïnats i centres educatius per la cocreació
de 10 àrees accessibles a la ciutat de Barcelona. Projecte cocreat conjuntament amb Pla Estel. 

Dinamització de les superilles: suport en la dinamització de les sessions participatives amb el
veïnat en relació al projecte de Superilles Barcelona.



Formació
Formació  en mediació als centres educatius: Escola Ernest Lluch (Abrera) i Escola Tàber
(Barcelona).

Formació en pràctiques restauratives: a diferents centres vinculats al Centre de Recursos
Pedagògics de Badalona, Consorci d'Educació o per iniciativa privada.

Peripècies de la convivència: sessions formatives i de sensibilització per visibilitzar la
normalització de les  violències en les relacions i la gestió positiva de conflictes en centres
educatius i de manera integral en tota la comunitat educativa (famílies, claustre, alumnat,
equip de monitoratge) implementant: pràctiques restauratives, coeducació i comunicació no
violenta.

Servei de mediació de Rubí: de la mà del Servei de mediació seguint formant part de l'equip
formatiu en gestió positiva dels conflictes que es realitza en els centres educatius de la ciutat.

Formació en gestió de conflictes a entitats o centres educatius vinculats a EFA, escola de
formació d'ACELLEC

Formacions "ad hoc" per personal tècnic de l'administració, equips de treball de Serveis de
mediació, equips de Serveis socials, equips de monitoratge i àrees d'educació, lleure, social i
comunitari sobre: Participació, Interculturalitat, Conflictologia, Feminismes, Mediació i altres
processos de Gestió Integral de Conflictes i Promoció de la Convivència. 



Feminismes
Com a línia transversal de totes les línies de treball i amb una importància rellevant a la cooperativa, la línia
de treball de feminismes està vigent, de manera més evident en:

Dones en Xarxa - Valls: 
Projecte per a dones nouvingudes al municipi que té per objectiu aportar habilitats lingüístiques per a
l'adaptació a l’entorn, aplicades de forma pràctica. Augmentar el coneixement de l'entorn per fomentar la
participació a la xarxa comunitària del municipi. 

Empoderament de dones a través de l'art: tallers dinàmics per grup de dones valencianes de microteatre,
dansa, risoteràpia i clown amb l'objectiu de millorar les condicions psicoemocionals i la prevenció de les
violències masclistes a càrrec de l'Ajuntament de València.

"Violències masclistes: les posem en joc?": inici del desenvolupament d'una eina socioeducativa per la
prevenció de les violències masclistes en joves mitjançant el joc de rol, material didàctic i plataforma
de'ensenyament online per referents socioeducatius.

Espai dones - Racó d'Ademús: Un espai per dones feminista, actiu, rural i participatiu cocreat i gestionat per
elles mateixes a través de la facilitació del Departament d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ademús i el nostre
recolzament tècnic, de coordinació, supervisió i acompanyament AIXÒ 

Pla estratègic dones rurals valencianes Generalitat Valenciana ha estat presentat a l'octubre de 2022,
després del procés participatiu arreu de tot el territori valencià amb dones d'àmbit rural i la presentació de
l'elaboració del mateix entre 2021-2022.

Pla estratègic de les dones rurals valencianes del Departament d'Igualtat de Diputació de València: el
procés d'elaboració del pla s'ha realitzat durant 2022 i la seva presentació a 2023 marcarà les línies de treball
i les accions prioritzades pels municipis i mancomunitats de la província de València vers les dones 



Laboratori de creació

Recercar una eina lúdica per a apropar la gestió de conflictes i prevenció de les violències a la
ciutadania per adolescents i joves.
Digitalitzar continguts dels àmbits de treball de la cooperativa per a apropar la nostra feina a entorns
digitals.
Co-disseny d'una aula de formació online

Espai Coneix SCCL ha apostat per vincular el camp de la gestió integral de conflictes i promoció de la
convivència amb dos centres formatius d'ensenyaments superiors per a compartir amb alumnat jove
recursos, coneixements, mirades, experiències per a poder assolir "Coneix es consolida" amb els següents
objectius prioritaris :



Què consolidem?



Facilitació de processos participatius dins l'Acord Marc

Espai Coneix SCCL es situa com a professional de la facilitació atenent i donat servei a
diferents processos executats durant l'any essent una de les cooperatives que són dins
l'Acord Marc de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. 

Mediació i comunitat gitana

Aquesta formació a mida ja forma part dels nostres serveis i de fet, professionals,
ajuntaments i col·laboradors comunitaris, ens demanen l'acció per a poder donar
resposta a la prevenció i gestió de conflictes que es donen en un territori concret.
L'equip formatiu està format per un mediador gitano i una mediadora comunitària no
gitana.

PROGRAMES CONSOLIDATS D'ESPAI CONEIX 

Pràctiques restauratives 

Assessorament i implementació de les pràctiques restauratives en centres educatius i
entorns comunitaris. La voluntat i l'objectiu és acompanyar la comunitat posant
l'atenció en les relacions, la comunicació no violenta i promoure la percepció de
corresponsabilitat comunitària en la gestió dels conflictes.

Servei d'assessorament: comunitat i gènere

Espai Coneix SCCL ha tingut la sort d'assessorar a entitats i institucions dins la línia de
la gestió integral de conflictes des de la mirada comunitària restaurativa i donat pes
evident  al eix transversal de la perspectiva de gènere. 



En que ens hem
format?



Formació en acompanyament a les sexualitats i afectivitats

Formació de 60h dirigida a professorat, educadores i personal tècnic per part de la
cooperativa Magranes SCCL.

FORMACIÓ INTERNA D'ESPAI CONEIX SCCL. 

Curs de Coordinació de Benestar i Delegació de protecció en centres educatius

Programa de 100 hores desenvolupat per l'Escola espanyola de Mediació i resolució de
conflictes amb col·laboració UDIMA-EDAE.

Formació interna pel personal treballador Espai Coneix

Formació de 20 h al personal treballador sobre innovació en l'acció comunitària a través
de la Prevenció i Gestió de Conflictes + les formacions en prevenció de riscos laborals
de tot el personal de la cooperativa.

Formació en anàlisi d'economia i finances de cooperatives

Formació de 10 h per les sòcies treballadores sobre la gestió econòmica i financera de la
cooperativa per Barcelona Activa.

Formació en mediació en jornades del Departament de Justícia

Diversificació de formacions sobre àmbits de gestió alternativa de conflictes per les
sòcies treballadores.



Amb qui ens
enxarxem?



 XARXA
d'INTERCOOPERACIÓ I

PARTICIPACIÓ Continuem apostant pel treball de prevenció i gestió de conflictes a través de la
intercooperació i la col·laboració d'entitats del tercer sector com: Pla Estel coop, Urbanins,
Nadal Villena, Descoberta, MonoDestudio coop, Fundació Gizagune, EFA, Escola ACELLEC,
Mundubat, Coordinadora Camperola del País Valencià-COAG, DIP COOPERATIVA, ISOM
coop, entre altres

I a més, es mantenen i s'amplien els convenis de col·laboració amb:
PSICOXARXA SOLIDÀRIA DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS
INTERGRAMANET
FUNDACIÓ ESPLAI
UNIVERSITAT DE BARCELONA
EMAV
ESDI
ICEF
CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PLA MARCELL

Espai Coneix Sccl és part de la FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL i de la XES
(Xarxa Economia social); l'any 2020 vam començar la participació en el Balanç social que
proposen i continuem participant durant 2022, a més de ser xinxeta en Pam a pam. 



PLA ESTEL 
TACC
ESTUDI 6
XES
COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA
DIP COOPERATIVA
ISOM SCCL
ACDMA
ATENEU HARMONIA
INTERCULTURA
KREAR-T
PAM A PAM
ACELLEC
ESCOLA EFA
FP LLEFIÀ
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
MUNDUBAT ONG
COORDINADORA CAMPEROLA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (COAGPV)
PROFUTURE TRAINING
DESCOBERTA
URBANINS
NADAL VILLENA

CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DE BADALONA
AJUNTAMENT DE BARCELONA; DISTRICTE DE NOU BARRIS I DISTRICTE DE SANT ANDREU
AJUNTAMENT DE CARDEDEU
AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
AJUNTAMENT D'ABRERA
AJUNTAMENT DE VILADECANS
AJUNTAMENT DE VALLS
INSTITUT CATALÀ DE LA DONES
GENERALITAT DE CATALUNYA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
GENERALITAT VALENCIANA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

 GRÀCIES PER SER I ESTAR



Espai Coneix en xifres



Impacte social Espai Coneix

MEDIACIÓ:
Processos de mediació amb totalitat

de serveis: més de 120 
 

Impacte de la gestió de conflictes: més
de mil persones

 
Mediació amb atenció a conflictes

familiar, veïnals, escolars,
organitzacions i pràctiques

restauratives

DINAMITZACIÓ:
 

Processos participatius i dinamització
d'activitats comunitàries: 7 processos

 
Impacte de la dinamització de processos i

activitas:; més de 1250 persones
 
 

FORMACIÓ:
 

Formacions en mediació i pràctiques
restauratives: 22 formacions

 
Impacte de les formacions: a més de 150

docents i/o referents socioeducatius.
 
 



Any 2022 en imatges





GRÀCIES!


