Acompanyem els processos
de transformació interna
de persones i comunitats

Coeducació i cura comunitària
Acompanyar les comunitats educatives
a enfortir la coeducació i l’ètica de la
cura per tal de prevenir i fer front a les
discriminacions que les travessen

Serveis de coeducació i cura comunitària
DESTINATÀRIES: Comunitats educatives, Infants, Joves, Famílies, Professorat, Equips Educatius,
Barris i Municipis
NECESSITATS

ACCIONS CLAU

SERVEI
Diagnosi
participativa
i consultoria

Formació
vivencial
i recursos

Disseny i acompanyament de processos participatius per l’auto-diagnosi de
l’estat de la diversitat de discriminacions que travessa la comunitat educativa
Assessorament per la formulació de plans estratègics a mitjà i llarg
termini per la cura de les discriminacions en la comunitat educativa
Cicles formatius presencials i online per professorat i equips educatius sobre
coeducació i cura comunitària de les discriminacions
Cicles de tallers presencials i online de sensibilització per infants,
joves i famílies sobre les discriminacions que les travessen
Recursos i materials didàctics fets a mida per la comunitat educativa
sobre coeducació i cura comunitària de les discriminacions

Consciència
col·lectiva, Visió
i Orientació

Comprendre,
Aprendre
i Consciència Crítica

 rocessosderesoluciódeconflictes dins la comunitat educativa
P
al voltant de discriminacions
Facilitació i
restauració

Processos d’empoderament i creativitat per grups d’infants
i joves activistes front les discriminacions

Cura, Comunicació,
Creativitat i Dol

Espais restauratius comunitaris a través de Cercles de Paraula
i Fòrums Oberts per visibilitzar i prevenir les discriminacions

Coeduca
Comunitari

Prospecció de l’estat de la coeducació i la cura a la comunitat educativa
Programa de transformació comunitària de les discriminacions
a 3-5 anys vista treballant amb la diversitat d’agents d’un territori

Transformació a llarg
termini, Autogestió i
Perdurabilitat

ALIADES CLAU: teixim col·laboració amb entitats del propi territori que treballen per la prevenció
i denúncia d’opressions socio-culturals (entitats feministes, LGBTIQ+, antiracistes, etc.)

Sobirania Alimentària
Acompanyar i enfortir les pràctiques
comunitàries que potenciïn la Sobirania
Alimentària i la Justícia Climàtica

Serveis de sobirania alimentària
DESTINATÀRIES: Comunitats educatives, Menjadors Socials, Famílies, Infants, Joves, Professorat,
Equips educatius, Barris i Municipis
NECESSITATS

ACCIONS CLAU

SERVEI

Diagnosi
participativa
i consultoria

Formació
vivencial i
recursos

Facilitació i
restauració

Menjador
Ecològic
Comunitari

Disseny i acompanyament de processos participatius per l’auto-diagnosi de
l’estat de la sobirania alimentària d’un menjador escolar o social
Assessorament per la formulació de plans estratègics a mitjà i llarg
termini per la transformació cap un model ecològic i de sobirania
alimentària comunitària d’un menjador escolar o social
Cicles formatius presencials i online per professorat i equips educatius sobre
sobirania alimentària i ecofeminisme
Cicles de tallers presencials i online de sensibilització per infants, joves i
famílies sobre sobirania alimentària i ecofeminisme
Recursos i materials didàctics fets a mida per la comunitat educativa sobre
sobirania alimentària i ecofeminisme
 rocessosderesoluciódeconflictes al voltant del model alimentari d’un
P
menjador escolar o social
Espais restauratius comunitaris a través de Cercles de Paraula i Fòrums Oberts
al voltant de l’emergència climàtica i la sobirania alimentària
Prospecció de l’estat de la sobirania alimentària (producció, cuina i educació)
d’un menjador escolar o social
Programa de transformació comunitària de la sobirania alimentària a 3-5
anys vista treballant amb la diversitat d’agents d’un territori

Consciència
col·lectiva, Visió
i Orientació

Comprendre,
Aprendre
i Consciència Crítica

Cura, Comunicació,
Creativitat i Dol

Transformació a llarg
termini, Autogestió i
Perdurabilitat

ALIADES CLAU: teixim col·laboració amb entitats del propi territori que treballen per la sobirania
alimentària (xarxes de consum, xarxes de pagesia, entitats ecologistes, etc.)

Cura organitzacional
Acompanyar i enfortir la democràcia,
l’equitat de gènere i el cooperativisme
en les organitzacions

Serveis de cura organitzacional
DESTINATÀRIES: Entitats, Cooperatives, Empreses, Administració Pública i Organitzacions
ACCIONS CLAU

SERVEI

Diagnosi
participativa
i consultoria

Formació
vivencial
i recursos

Facilitació
i restauració

Pla d’Igualtat

Disseny i acompanyament de processos participatius per l’auto-diagnosi
de l’estat de la democràcia i cura organitzacional
Assessorament per la formulació de plans estratègics a mitjà i llarg
termini per l’enfortiment de la democràcia i cura organitzacional
Acompanyament a les organitzacions pel disseny d’un protocol d’actuacions
davant les agressions
Cicles formatius presencials i online per membres d’entitats i organitzacions
sobre democràcia i cura organitzacional
Cicles de tallers presencials i online de sensibilització per la detecció i
gestió de violències de gènere i sexuals dins les organitzacions
Recursos i materials didàctics fets a mida per l’organització sobre democràcia
i cura organitzacional
 rocessosderesoluciódeconflictes dins les organitzacions que travessen
P
un moment de crisi o repte
Espais restauratius organitzacionals a través de Cercles de Paraula i Fòrums
Oberts al voltant d’agressions o fets traumàtics
Diagnosi de l’estat de l’equitat i els valors de l’Ètica de la Cura dins
l’organització
Programa de formació i transformació organitzacional per l’equitat i l’Ètica
de la Cura dins l’entitat

NECESSITATS

Consciència
col·lectiva, Visió
i Orientació

Comprendre,
Aprendre
i Consciència Crítica

Cura, Comunicació,
Creativitat i Dol

Transformació a llarg
termini, Autogestió i
Perdurabilitat

ALIADES CLAU: teixim col·laboració amb entitats i cooperatives que treballen per la democràcia i cura
organitzacional des de diferents especialitzacions (Facilitació, Estratègia organitzacional, Ateneu
Cooperatius, Administració Pública, etc.)

Som cooperativa d’iniciativa social i sense ànim
de lucre. Des del 2013, hem acompanyat a més
de 40 comunitats educatives i organitzacions
a trobar el seu propi camí de transformació.

Els valors de L’Esberla
Honestedat i Transparència: Tenir temps de consciència emocional per poder ser
congruents, transparents i responsables de les nostres accions, decisions i impactes
en el món.
Transformació: Transformar i restaurar les opressions socials sent conscients dels
nostres límits per fer-ho. Honrar i visibilitzar la història i el context de transformació
interna de les comunitats amb les que treballem.
Curiositat crítica i creativitat: Actitud de curiositat crítica per comprendre més
la diversitat interna de les comunitats i prendre consciència dels nostres punts cecs.
Creativitat i benvinguda al canvi davant dels imprevistos o moments de crisi.

Contacte:
esberla@esberla.cat
618 18 61 52
www.esberla.cat

@esberla.coop

Cura i apreci de la diversitat: Distribuir equitativament les càrregues de feina i
potenciar la cultura de l’apreci i el reconeixement mutu. Crear espai i temps de qualitat
per la democràcia profunda, la gestió de la diversitat i la resolució de conflictes.

@esberla.coop

Sostenibilitat: Protegir els límits de la sostenibilitat de l’esfera organitzacional,
econòmica, de conciliació vital de les treballadores, de les destinatàries, de les clientes
i del medi ambient. Prioritzar la perdurabilitat dels nostres efectes en el món.

@L’Esberla

@esberla_coop

Participem de la XES i la FCTC

Per una xarxa de suport entre entitats, barris i municipis que treballen
per coeducació, la sobirania alimentària i l’enfortiment de la cura
organitzacional de forma comunitària

