Per administracions públiques
Assessorem, coordinem i executem polítiques públiques d’igualtat i
feminismes, coeducació i transició ecosocial

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.

IGUALTAT I FEMINISMES
A
 companyem les administracions en les seves
polítiques públiques per la igualtat de gènere, la
lluita contra les violències masclistes i la repartició
equitativa del treball de cures.

PLANS I ASSESSORAMENTS
PER AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS

Treballem amb metodologies participatives des del feminisme i l’ètica de la cura i incorporem el
treball de processos per abordar els aspectes més complexes.

PLA INTERN D’IGUALTAT DE GÈNERE
Elaboració de diagnosi de gènere i pla d’igualtat, per a la
construcció d’administracions i 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.
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)

PLA D’IGUALTAT DE CIUTADANIA
Processos participatius de ciutadania i treball transversal
entre les àrees de les administracions, des de la mirada i
pràctica feminista i interseccional.
Accions:
Creació d’una comissió tècnica transversal d’igualtat.
Formació introductòria per a la comissió.
Recollida i anàlisi de dades quantitatives i 			
qualitatives.
Disseny i facilitació d’un procés participatiu de 		
ciutadania (anàlisi crític del territori amb perspectiva
de gènere i generació de propostes).
Sessions de treball transversal amb l’equip tècnic.
Elaboració d’informe-diagnosi.
Elaboració participada de pla d’accions i mecanismes 		
d’avaluació.
Presentació pública dels resultats.

PLANS I ASSESSORAMENTS

PER AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS

PROTOCOL INTERN DE
PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES PER
ADMINISTRACIONS
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.
Accions:
Creació d’una comissió estable de protocol.
Formació introductòria per a la comissió.
Facilitació i conducció de sessions per 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)

PLA DE CURES I DEMOCRÀCIA
INTERNA PER ADMINISTRACIONS
Processos per reflexionar col·lectivament sobre els models
de treball i incorporar les cures de manera transversal en
l’administració.
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, 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.
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)

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.

PER PERSONAL POLÍTIC I TÈCNIC

INCORPORAR LA PERSPECTIVA
DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES
PÚBLIQUES

PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES DES DE LES
POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Coneixements, habilitats i actituds per introduir la
transversalitat de gènere en el disseny, implementació i
avaluació de les polítiques públiques.

Mesures i mecanismes per dotar els equips polítics i tècnics de
coneixements, habilitats i actituds per prevenir, identificar i
intervenir en l’àmbit de les violències masclistes.

Continguts:

Continguts:

Què implica la perspectiva de gènere?

Què són les violències masclistes?

Transversalitat de gènere a les polítiques públiques: 		
marc normatiu.

Violències simbòliques i estructurals.

Aplicar la transversalitat de gènere als diferents 		
àmbits de les polítiques públiques.

Passem a l’acció.

Els reptes de la perspectiva interseccional.
Com crear comissions de treball interdepartamentals 		
de caràcter tècnic i/o polític?

Violències subjectives.

FORMACIONS

PER PERSONAL POLÍTIC I TÈCNIC

USOS DEL TEMPS I
CORRESPONSABILITAT PER
ADMINISTRACIONS I POLÍTIQUES
PÚBLIQUES
Coneixements, habilitats i actituds per introduir els usos del
temps i la corresponsabilitat en el funcionament intern de
l’administració i en el disseny, implementació i avaluació de
les polítiques públiques.
Continguts:
Usos del temps i corresponsabilitat del treball 			
domèstic i de cura des d’una perspectiva feminista.
Polítiques del temps i consciència del temps en les 		
polítiques públiques.
Com transformar el funcionament intern de 			
l’administració 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
PER CIUTADANIA

ECONOMIES
FEMINISTES

FEMINISME(S) PER A
PRINCIPIANTS
Introducció a alguns dels principals moviments feministes
històrics i vigents, les seves lluites, reflexions i debats més
importants.

Reflexions i marc teòric sobre desigualtats quotidianes, a les
cases, a les comunitats, a les feines i a totes les esferes de la
vida social.

Continguts:

Continguts:

Feminismes occidentals.

El temps, una necessitat de primer ordre.

(Alguns) feminismes no blancs.

Dones i mercat laboral.

Treball invisible i cadenes globals de treball de cures.

Economia feminista: mirada crítica sobre l’explotació 		
de les dones, de les persones i del planeta.

Els feminismes i els moviments LGTBIQ+.

Experiències i aplicacions reals.

FORMACIONS
PER CIUTADANIA

VIOLÈNCIES MASCLISTES:
COMPRENDRE-LES PER
PREVENIR-LES I ERADICAR-LES
Eines per comprendre el complex fenomen de les violències
masclistes i identificar-les en el dia a dia. Debat sobre com
avançar socialment per erradicar-les des d’una perspectiva
feminista.

FORMACIONS

PER CENTRES EDUCATIUS

GRUPS DE JOVES ACTIVISTES
FEMINISTES
Formació i acompanyament a joves per crear grups d’iguals
mobilitzadors en l’àmbit del feminisme, amb autonomia i
consolidació organitzacional interna.
Continguts:

Continguts:
Què són les violències masclistes?
Violències simbòliques i estructurals.
Violències subjectives.
Passem a l’acció.

Formació sobre sistema sexe-gènere i 				
heteropatriarcat, violències de gènere, feminisme 		
amb mirada interseccional i consciència crítica vers 		
l’amor i l’enamorament.
Acompanyament a la creació del grup i definició del 		
seu funcionament intern.
Aplicació del feminisme i de la Ètica de la cura al grup.

FORMACIONS

PER ENTITATS I EMPRESES

EQUITAT DE GÈNERE PER
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

PER ENTITATS I EMPRESES

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.

FORMACIONS

PER ENTITATS I EMPRESES

PLANS D’IGUALTAT:
QUÈ SÓN I COM ES FAN?
Explicació teòrica, dinàmiques participatives per la reflexió
col·lectiva, recursos i eines per descobrir i aprofundir sobre
els plans d’igualtat.
Continguts:
Què són els plans d’igualtat i en quins àmbits 			
s’estructuren?
Marc normatiu català, estatal i europeu.
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.

REDACCIÓ DE
MATERIALS I
RECURSOS
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
feminista, de l’ètica de la cura i la democràcia profunda.
Les nostres propostes són:
Guies pedagògiques de marc conceptual i proposta
d’activitats.
Tríptics.
Cursos online.
Guionatge de material audiovisual.

ACOMPANYAMENTS
ACOMPANYAMENT D’EQUIPS
PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT DE
L’ATENCIÓ A LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES
Acompanyament i cura emocional, prevenció del burn out
i facilitació d’equips. Treballem des de l’aprenentatge
entre iguals, el treball de casos i les dinàmiques grupals de
reflexió i suport mutu.
Accions:
Reunió inicial per detectar potencialitats de l’equip,
necessitats i reptes.
Elaboració de proposta de programa personalitzat.
Sessions mensuals d’assessorament i cura de l’equip.
Reunió de feedback i valoració.

COEDUCACIÓ
A
 companyem les administracions en les seves
polítiques públiques per la coeducació, el marc
pedagògic que permet construir comunitats educatives
justes, curoses i lliures de violències masclistes, tot
superant els estereotips i les desigualtats de gènere.

PLANS I ASSESSORAMENTS
PER AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS, A DESTINACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS
D’EDUCACIÓ FORMAL I NO FORMAL
Treballem amb metodologies d’investigació-acció participativa on els equips educatius són els
protagonistes del seu propi anàlisi i elaboració de propostes.

PLA DE COEDUCACIÓ DE BARRI,
MUNICIPI O COMARCA
Elaboració i execució de pla de coeducació integral per
construir una educació emancipadora, diversa, justa i lliure
de violències masclistes i LGTBIQfòbiques.
Accions:
Sessions d’anàlisi, reflexió i formació amb la 		
comunitat educativa per identificar les fortaleses,
el que cal reforçar, necessitats i reptes en clau 		
coeducativa (currículum, extraescolars, urbanisme).
Sessions per definir un pla d’accions per incorporar
la coeducació de manera transversal, dins i fora dels
centres escolars.
Formació i assessorament per als equips educatius i
de monitoratge.
Formació i assessorament per als equips dels 		
equipaments municipals (biblioteques, espais
joves, equipaments esportius, parcs infantils, etc).

PLA DE COEDUCACIÓ I PREVENCIÓ
DE LES VIOLÈNCIES PER CENTRES
ESCOLARS
Elaboració i execució de pla de coeducació per a
centres educatius que vulguin construir espais educatius
emancipadors, diversos, justos i lliures de violències
masclistes i LGTBIQfòbiques.
Accions:
Sessions de treball d’anàlisi i reflexió en clau de 		
gènere del currículum, espais, temps de lleure 			
educatiu i de pati, organització de l’equip docent i 		
abordatge dels conflictes a les aules.
Sessions d’assessorament i treball de casos per a 		
educadores i equips de cicles i/o departaments. 		
(En funció de l’etapa)
Acompanyament en l’elaboració del pla d’accions.

Xerrades i fòrums per a les famílies, obertes a la
ciutadania.

Formació per als equips d’educadores, mestres i 		
professorat.

Activitats i tallers de continuïtat amb infants i
joves.

Xerrades i fòrums per a les famílies.

Acompanyament i assessorament pel desplegament
dels plans coeducatius.

Activitats i tallers de continuïtat amb infants i joves.

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.

PER EQUIP POLÍTIC I TÈCNIC

LA COEDUCACIÓ COM ESTRATÈGIA I
POLÍTICA MUNICIPAL
Marc general de la coeducació i polítiques públiques
coeducatives, claus per impulsar la coeducació des de les
accions municipals i coneixement de programes inspiradors.
Continguts:
Introducció a la coeducació.
Marc general de les polítiques públiques coeducatives 		
i de prevenció i abordatge de violències en infants i 		
joves.
Disseny de polítiques municipals coeducadores.
Programes i projectes inspiradors.

FORMACIONS

PER LA COMUNITAT EDUCATIVA (FAMÍLIES, ACOMPANYANTS DE CRIANÇA)

REPENSEM LES NOSTRES VIDES
DES DE LA COEDUCACIÓ
Marc general de la coeducació i eines per educar
quotidianament de manera emancipadora, diversa i justa.
Continguts:
Introducció a la coeducació a casa.

VIOLÈNCIES MASCLISTES:
COMPRENDRE-LES PER
PREVENIR-LES I ERADICAR-LES
Eines per comprendre el complex fenomen de les violències
masclistes i identificar-les en el dia a dia a casa o en la seva
comunitat educativa.
Continguts:

Revisió crítica i proposta de jocs, joguines, llibres, 		
sèries i pel·lícules que promouen models de gènere 		
emancipadors i diversos.

Què són les violències masclistes?

Organització coeducativa de les tasques, espais i temps
de casa.

Passem a l’acció.

Abordatge i gestió de conflictes i agressions en clau de
gènere.
Recursos per a l’educació afectivo-sexual.

Violències simbòliques i estructurals.
Violències subjectives.

FORMACIONS

PER CENTRES EDUCATIUS (EDUCADORES, EQUIPS DOCENTS)

LA COEDUCACIÓ
ENTRA A LES AULES
Marc general de la coeducació i eines per construir una
pràctica educativa més emancipadora, diversa i justa.
Continguts:
La coeducació, marc pedagògic per superar 			
els estereotips i combatre les violències masclistes i 		
LGTBIQfòbiques.
Recursos claus de coeducació.
La coeducació al currículum, activitats i materials.
Organització coeducativa dels espais i temps educatius
(aula, pati, cantina).
Organització coeducativa dels equips educatius (presa 		
de decisions, cura, vincles i dinàmiques de poder).

PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES EN
L’ENTORN EDUCATIU
Marc general de la coeducació i eines per a la prevenció,
l’abordatge i la restauració de les violències masclistes als
centres educatius.
Continguts:
Marc conceptual de les violències masclistes, poder i 		
interseccionalitat.
El fenomen de la violència i el seu aprenentatge en les 		
diverses etapes educatives.
Abordatge de les violències LGTBIQ+.
Eines per transformar la masculinitat hegemònica i 		
treball de casos pràctics.
Mirada restaurativa i assumpció de responsabilitat.

FORMACIONS

PER CENTRES EDUCATIUS (EDUCADORES, EQUIPS DOCENTS)

ABORDATGE I PREVENCIÓ DELS
CONFLICTES I DEL BULLYING
Eines per la prevenció, l’abordatge i la restauració de les
situacions de conflicte i dels casos de bullying.
Continguts:
Marc conceptual del conflicte.
Marc conceptual del bullying.
Cicle de la violència i dinàmiques de discriminació
des de la perspectiva interseccional.
Eines per l’abordatge i l’acompanyament dels 		
conflictes.
Mirada restaurativa i assumpció de responsabilitat,
claus per la prevenció.

ACOMPANYAMENT
ACOMPANYAMENT I SUPERVISIÓ
D’EQUIPS EDUCATIUS
Acompanyament i assessorament d’equips educatius en la
incorporació de la coeducació i la prevenció de violències
masclistes en la seva activitat docent i en el treball de casos.
Treballem des de l’aprenentatge entre iguals, el treball de
casos i les dinàmiques grupals de reflexió i suport mutu.
Accions:
Reunió inicial per detectar potencialitats de l’equip, 		
necessitats i reptes.
Elaboració de proposta de programa personalitzat.
Sessions mensuals d’assessorament i treball de casos.
Reunió de feedback i valoració.

REDACCIÓ DE
MATERIAL
I RECURSOS
PEDAGÒGICS
Disseny i elaboració de materials i recursos de
sensibilització i aprofundiment per al món educatiu, per
tenir a l’abast i difondre de manera amena, didàctica i
curosa el marc conceptual de la coeducació i la prevenció de
violències masclistes i LGTBIQfòbiques.
Exemples de materials:
Guies pedagògiques de marc conceptual i proposta 		
d’activitats.
Tríptics.
Cursos online.
Guionatge de material audiovisual.

TRANSICIÓ ECOSOCIAL
A
 companyem les administracions en les seves polítiques
públiques per la transició ecosocial des de l’ecofeminisme i
l’ecologia profunda, mirades que ens permeten analitzar la nostra
relació patriarcal amb la terra i els éssers vius que ens sustenten,
i construir un món resilient que posi la vida al centre.

PLANS I ASSESSORAMENTS
PER AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS

Treballem amb metodologies participatives des de l’ecofeminisme i l’ètica de la cura i incorporem
el treball de processos per abordar els aspectes més complexes.

PLA DE TRANSICIÓ ECOFEMINISTA
PER ADMINISTRACIONS
Elaboració de diagnosi ecologista i de gènere. 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’administració i
promoció de la resiliència mediambiental.
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’administració.
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)

FORMACIONS
Format (presencial, semipresencial o online) i durada (entre 2 i 8 sessions) a demanda.
Combinem marc teòric i dinàmiques de reflexió individuals i grupals.
Incorporem la mirada i pràctica ecofeminista, 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.

PER EQUIP POLÍTIC I TÈCNIC

DES DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
CAMINANT CAP ALS ODS AMB
MIRADA ECOFEMINISTA
Coneixements i reflexions per entendre com dissenyar
polítiques públiques en relació amb el Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de la ONU i incorporar la
mirada ecofeminista.
Continguts:
Introducció als ODS: què són i de què serveixen?
Marc general de l’ecofeminisme.
Ecofeminisme per a un món en crisi ecològica, social i 		
de cures.
Reptes ecofeministes al nostre territori, programes i 		
projectes inspiradors.

FORMACIONS
PER CIUTADANIA

ECOFEMINISME:
NI LES DONES NI LA TERRA
Introducció a l’Ecofeminisme, en tant que corrent filosòfic i
praxis que denuncia i lluita contra les opressions creuades
cap a les dones i a la Natura.
Continguts:
Què és l’ecofeminisme?

EN TEMPS D’ECOANSIETAT:
PARAR, RECONNECTAR I AVANÇAR
AMB L’ECOLOGIA PROFUNDA
Tallers vivencials de Treball que Reconnecta. Espais de
compartir al voltant de l’impacte emocional de l’emergència
climàtica i social que proporcionen inspiració i empoderament
per formar part de la transició ecosocial.
Continguts:

Ecofeminisme per a un món en crisi ecològica, social i 		
de cures.

La gratitud cap a la vida i la natura com a base del 		
canvi.

Reptes ecofeministes al nostre territori i experiències 		
de resistència.

La consciència emocional com a motor del canvi.
Canviar de perspectiva en recerca de la reconnexió.

Tothom pot ser ecofeminista: consells quotidians per 		
enderrocar el patriarcat i el capitalisme.

Anar cap endavant per contribuir a la transició 		
ecosocial.

FORMACIONS
PER CIUTADANIA

GRUPS DE JOVES
ACTIVISTES ECOLOGISTES
Formació i acompanyament a grup de joves per esdevenir
referents juvenils activistes pel clima amb autonomia i
consolidació organitzacional interna.
Continguts:
Difusió i creació del grup de joves.
Sessions vivencial de Treball que Reconnecta per 		
compartir les vivències al voltant de l’ecològica 		
profunda, l’emergència social i climàtica i 			
l’ecofeminisme.
Eines pedagògiques, formatives i emocionals per 		
autogestionar-se com a grup.
Disseny d’una acció de prevenció i sensibilització 		
dirigida a la població jove.

ACOMPANYAMENT
ACOMPANYAMENT A
L’INCORPORACIÓ DE LA
PERSPECTIVA ECOFEMINISTA PER
ADMINISTRACIONS

REDACCIÓ DE
MATERIAL
I RECURSOS
PEDAGÒGICS

Acompanyament i assessorament per incorporar la perspectiva
ecofeminista a l’administració o organització.

Disseny i elaboració de materials i recursos de
sensibilització i aprofundiment per a les organitzacions
o administracions que vulguin tenir a l’abast o donar a
conèixer les eines i mirades que facilitin la incorporació de
la perspectiva ecofeminista i de l’ecologia profunda.

Accions:

Exemples de materials:

Reunió inicial amb representants per entendre la 		
realitat de l’organització o administració.

Guies pedagògiques de marc conceptual i proposta 		
d’activitats.

Elaboració de proposta de programa de treball 			
personalitzat.

Tríptics.

3 sessions de reflexió i diagnosi grupal.

Guionatge de material audiovisual.

Reunió de feedback i valoració i proposta de mesures.

Cursos online.

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:

