Per organitzacions, entitats i empreses
Assessorem, formem i facilitem grups per incorporar l’(eco)feminisme,
l’ètica de la cura i l’abordatge restauratiu de conflictes i violències.

L’Esberla som una cooperativa de consultores, facilitadores i dinamitzadores en:
Igualtat i coeducació.
Prevenció i abordatge de conflictes.
Ecofeminismes.
Economia social i solidària.

Som Cooperativa de treball, la forma jurídica que ens permet crear un
projecte col·lectiu, democràtic i just.
Som d’iniciativa social i sense ànim de lucre perquè l’educació, la
formació i la participació són béns comuns, lliures i transversals a la
vida de totes.

Els valors que ens guien en la nostra activitat són:
		
Honestedat i transparència.
		
Transformació.
		
Curiositat crítica i creativitat.
		
Cura.
		
Sostenibilitat.
Les nostres metodologies es basen en:
		
La perspectiva feminista i l’ètica de la cura.
		
El treball de processos.
		
Les tècniques de facilitació participatives i vivencials.
		
La mirada restaurativa.
		
El treball que reconnecta i l’ecologia profunda.

(ECO)FEMINISMES
A
 companyem les organitzacions a
incorporar l’(eco)feminisme en el seu
funcionament intern.

PLANS I ASSESSORAMENTS
Treballem amb metodologies participatives des del feminisme i l’ètica de la cura i incorporem el
treball de processos per facilitar tensions i abordar temes difícils.

PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE

PLA DE TRANSICIÓ ECOFEMINISTA

Elaboració de diagnosi de gènere i pla d’igualtat, per a la
construcció d’organitzacions més justes, diverses, curoses i
segures.

Elaboració de diagnosi ecologista i de gènere, per a la
construcció d’organitzacions més justes, diverses, curoses i
segures.

Aspectes que contempla la legalitat en matèria de plans
d’igualtat i abordatge opcional d’altres temàtiques:
micromasclismes, relacions de poder, valor i distribució
de tasques productives i reproductives, ètica de la cura,
abordatge de conflictes.

Aspectes que contempla la legalitat en matèria de plans
d’igualtat i abordatge de temàtiques ecologistes: governança,
distribució equitativa de tasques productives i reproductives,
abordatge de conflictes, relacions de poder, prevenció de la
salut, organització dels espais i temps, reconnexió amb la
natura, reparació dels impactes ambientals de l’organització i
promoció de la resiliència mediambiental.

Accions:
Creació d’una comissió estable d’igualtat.
Formació introductòria per a la comissió.
Recollida i anàlisi de dades quantitatives i 		
qualitatives.
Elaboració d’informe-diagnosi, segons paràmetres
legals vigents.
Elaboració participada de pla d’accions i mecanismes
d’avaluació.
Suport pel registre del pla d’igualtat.
Tallers de formació i sensibilització per treballadores.
(Opcional)
Sessions de facilitació emocional i resolució de
conflictes amb mirada restaurativa i perspectiva
interseccional. (Opcional)

Accions:
Creació d’una comissió estable ecofeminista.
Formació introductòria sobre ecofeminisme i 			
emergència climàtica.
Sessions grupals de reflexió i autodiagnosi per 		
identificar potencialitats, dolors, necessitats i 			
reptes de l’organització.
Recollida i anàlisi de dades quantitatives i 			
qualitatives.
Sessions d’elaboració participada de pla d’accions i 		
mecanismes d’avaluació.
Suport en la redacció del pla de transició ecofeminista
i mecanismes d’avaluació.
Jornada i/o retirs de reconnexió amb la natura i 		
d’acompanyament a l’eco ansietat.
Tallers de formació i sensibilització per treballadores. 		
(Opcional)

PLANS I
ASSESSORAMENTS
PROTOCOL INTERN DE PREVENCIÓ
I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES

REDACCIÓ DE
MATERIALS
I RECURSOS
PEDAGÒGICS
Dissenyem i elaborem materials i recursos de sensibilització
i aprofundiment per a les organitzacions que vulguin tenir a
l’abast o donar a conèixer les eines i mirades que facilitin la
incorporació de la perspectiva (eco)feminista.
Les nostres propostes són:

Processos de reflexió, debat i construcció del protocol des
d’un enfocament feminista i restauratiu i acompanyats des
de la mirada del treball de processos, per gestionar tensions i
dolor de possibles casos no resolts amb anterioritat.

Guies pedagògiques de marc conceptual i proposta 		
d’activitats.
Tríptics.
Cursos online.
Guionatge de material audiovisual.

Accions:
Creació d’una comissió estable de protocol.
Formació introductòria per a la comissió.
Facilitació i conducció de sessions per a definir 		
mirada, objectius, àmbits, mecanismes i circuits del 		
protocol.
Acompanyament de la comissió en la posada en marxa 		
del protocol.
Tallers paral·lels de formació i sensibilització per 		
treballadores. (Opcional)
Sessions de facilitació emocional i resolució 			
de conflictes amb mirada restaurativa i perspectiva 		
interseccional. (Opcional)

FORMACIONS
Format (presencial, semipresencial o online) i durada (entre 2 i 10 sessions) a demanda.
Combinem marc teòric i dinàmiques de reflexió individuals i grupals.
Incorporem la mirada i pràctica feminista, didàctica i curosa per apropar els coneixements a
tothom, independentment de la seva formació prèvia.
Utilitzem un llenguatge proper i amè però ple de continguts.

EQUITAT DE GÈNERE PER A ENTITATS
I EMPRESES
Mesures i mecanismes per fomentar l’equitat de gènere a
les organitzacions.
Continguts:
Plans i protocols al nostre abast.
Mecanismes de conciliació i corresponsabilitat.
Organització dels espais, temps i treballs.
Dinàmiques grupals per abordar les relacions de poder
i micromasclismes.
Pràctiques quotidianes per crear entorns més 			
inclusius, emancipadors i lliures de violències 			
masclistes.

PREVENCIÓ I ABORDATGE DE
LES VIOLÈNCIES SEXUALS A LES
ENTITATS I EMPRESES
Mesures i mecanismes per dotar les professionals de
coneixements, habilitats i actituds per prevenir, identificar i
intervenir en l’àmbit de les violències sexuals.
Continguts:
Què són les violències sexuals i com es poden prevenir?
Els protocols: eina de compromís, pla de treball i marc 		
d’actuació.
L’elaboració de protocols a la pràctica.
Abordatge restauratiu: eines per cuidar les persones 		
més enllà del paper.
Presa de responsabilitat col·lectiva i reparació dels 		
danys.

FORMACIONS
PLANS D’IGUALTAT:
QUÈ SÓN I COM ES FAN?

USOS DEL TEMPS I
CORRESPONSABILITATS PER A
ENTITATS I EMPRESES

Explicació teòrica, dinàmiques participatives per la reflexió
col·lectiva, recursos i eines per descobrir i aprofundir sobre
els plans d’igualtat.

Coneixements, habilitats i actituds per introduir els usos del
temps i la corresponsabilitat en el funcionament intern de
l’organització.

Continguts:

Continguts:

Què són els plans d’igualtat i en quins àmbits 			
s’estructuren?

Usos del temps i corresponsabilitat del treball			
domèstic i de cura des d’una perspectiva feminista.

Marc normatiu català, estatal i europeu.

Polítiques del temps i consciència del temps en les 		
organitzacions.

El sistema sexe-gènere i la perspectiva interseccional.
Conceptes clau per l’anàlisi de les desigualtats de 		
gènere a les organitzacions:
		Cultura organitzacional
		Segregació horitzontal
		Segregació vertical
		

Corresponsabilitat de la cura i organització del temps

		Bretxa salarial
		Salut laboral
		
Assetjament sexual i/o per raó de gènere o orientació 		
		del desig

Oportunitats, límits i reptes dels plans d’igualtat.

Com transformar el funcionament intern de 			
l’organització per a uns usos del temps que facilitin la 		
corresponsabilitat dels treballs?
Com atendre situacions d’estrès, sobrecarrega i manca 		
de reconeixement dels treballs reproductius?

FORMACIONS
ODS I ECOFEMINISME A LES
ORGANITZACIONS
Coneixements i reflexions per enfocar l’estratègia
organitzativa en relació amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de la ONU i incorporar la
mirada crítica de l’ecofeminisme.
Continguts:
ODS: què són i de què serveixen?
Què és l’ecofeminisme?
Ecofeminisme per a un món en crisi ecològica, social i 		
de cures.
Reptes ecofeministes al nostre territori i experiències 		
reals.

ACOMPANYAMENTS
ACOMPANYAMENT A
L’INCORPORACIÓ DE LA
PERSPECTIVA (ECO)FEMINISTA
Acompanyament i assessorament per incorporar la
perspectiva (eco)feminista a les organitzacions.
Accions:
Trobada inicial amb representants per entendre la 		
realitat de l’organització o administració.
Elaboració de proposta de programa de treball 		
personalitzat.
3 sessions de tallers de reflexió i diagnosi grupal.
Reunió de feedback i valoració i proposta de 			
mesures.

ÈTICA DE LA CURA, ABORDATGE DE
CONFLICTES I PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIES
A
 companyem les organitzacions a incorporar l’ètica
de la cura i l’abordatge restauratiu de conflictes i
violències en el seu funcionament intern.

PLANS I
ASSESSORAMENTS
PLA DE CURES I DEMOCRÀCIA
INTERNA
Processos per reflexionar col·lectivament sobre els models
de treball i incorporar les cures de manera transversal a les
organitzacions.
El pla segueix els eixos de l’ètica de la cura: valors
hegemònics, participació, gestió emocional, conflictes
i lideratges. S’analitza: governança, presa de decisions,
distribució equitativa de tasques productives i reproductives,
abordatge dels conflictes, les relacions de poder, prevenció de
la salut i organització dels espais i temps.
Accions:
Acompanyament en la creació d’una comissió estable 		
d’igualtat i cures.
Formació introductòria per a la comissió.
Sessions de reflexió i autodiagnosi per identificar 		
potencialitats, necessitats i reptes.
Sessions d’elaboració participada de pla d’accions i 		
mecanismes d’avaluació, per les 4 esferes de l’entitat: 		
estructural, organitzacional, relacional i individual.
Tallers paral·lels de formació i sensibilització a partir 		
de necessitats detectades. (Opcional)
Sessions de facilitació emocional i resolució 			
de conflictes amb mirada restaurativa i perspectiva 		
interseccional. (Opcional).

REDACCIÓ DE
MATERIALS
I RECURSOS
PEDAGÒGICS
Dissenyem i elaborem materials i recursos pedagògics/
de sensibilització per a organitzacions, per tenir a l’abast
i difondre de manera amena, didàctica i curosa el marc
conceptual de l’ètica de la cura i l’abordatge restauratiu de
conflictes i violències.
Les nostres propostes són:
Guies pedagògiques de marc conceptual i proposta 		
d’activitats
Tríptics.
Cursos online.
Guionatge de material audiovisual.

FORMACIONS
Format (presencial, semipresencial o online) i durada (entre 2 i 10 sessions) a demanda.
Combinem marc teòric i dinàmiques de reflexió individuals i grupals.
Incorporem la mirada i pràctica feminista, didàctica i curosa per apropar els coneixements a
tothom, independentment de la seva formació prèvia.
Utilitzem un llenguatge proper i amè però ple de continguts.

MECANISMES DE CURES A LES
ENTITATS I EMPRESES
Mesures i mecanismes d’incorporació de les cures de manera
transversal a les organitzacions.
Continguts:
Què és l’ètica de la cura i per què és necessari 			
incorporar-la?
Com fer un autodiagnòstic organitzacional des de 		
l’enfoc feminista i de l’ètica de la cura?
Eixos i eines per incorporar l’ètica de la cura a les 		
entitats:

DEMOCRÀCIA INTERNA I
PREVENCIÓ DELS CONFLICTES A
LES ENTITATS I EMPRESES
Eines per crear relacions grupals més conscients, identificar
les dinàmiques que reprodueixen desigualtats i caminar cap
a una presa de decisions més inclusiva i justa.
Continguts:
Introducció a la participació i a la democràcia 		
profunda.
Dinàmiques de poder: mecanismes de detecció, 		
prevenció i abordatge.

		

Distribució equitativa de tasques

Gestió de conflictes i gestió emocional a les 			
organitzacions: eines pràctiques.

		

Conciliació vital i corresponsabilitat

Lideratges democràtics.

		

Participació i democràcia

		

Gestió de conflictes

Rols organitzatius: la importància de l’equilibri i del 		
reconeixement.

		

Relacions i dinàmiques de poder

		

Prevenció i abordatge d’agressions

Pla d’acció per la incorporació de les cures a l’entitat.

ACOMPANYAMENTS
ACOMPANYAMENT PER LA
INCORPORACIÓ DE LES CURES
Acompanyament i assessorament per generar mecanismes
estructurals i quotidians de cures a l’organització.
Accions:
Reunió inicial amb representants per entendre la 		
realitat del grup.
Enquesta a totes les persones de l’entitat per detectar 		
malestars i punts calents.
Elaboració de proposta de programa personalitzat.
3 sessions de reflexió grupal.
Reunió de feedback i valoració i proposta de mesures.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I
FACILITACIÓ DE GRUPS
Acompanyament i abordatge de conflictes al grups. Treballem
des del treball de processos que posa consciència a les
relacions de poder i busquem estratègies de transformació dels
malestars a partir de la saviesa del propi grup.
Accions:
Reunió inicial per comprendre dimensions i 			
característiques del conflicte.
Elaboració de proposta de programa personalitzat.
2 o 3 sessions grupals de facilitació.
Reunió de feedback i valoració.

Des del 2013 hem acompanyat a més de 60 organitzacions i administracions
públiques a trobar el seu propi camí de transformació. Entre altres:

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

@esberla.coop
@esberla.coop
@esberla_coop
@L’Esberla

Participem de:

Amb el suport de:

