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Aquest document és un resum del que ha passat a L’Esberla aquest últim any. Es tracta d’una
memòria de l’activitat cooperativa, per tant hi trobarem tot allò que hem generat,
transformat i acompanyat en aquest darrer 2021.
És per això que aquesta memòria consta de diferents apartats:

Estamos en el punto más alto desde 2002. ¡Felicidades a todos!

1. Introdïnt l'Esberla
2. Fets destacats del 2021
3. Esberlant i posant en valor les nostres relacions
4. Esberlant la pròpia cooperativa
5. Esberlant a través dels projectes
6. Esberlant fent xarxa, construint aliances i comunicant
7. Avaluant els canvis i seguint avançant
Per complementar aquesta memòria, es pot consultar el Balanç Social de la XES que
elaborem cada any com a eina de transparència i on es veu representat l’impacte en xifres
quantitatives de la cooperativa.

INTRODUÏNT A
L'ESBERLA
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QUI SOM
Som una cooperativa de treball, d'iniciatativa social i sense ànim de lucre que acompanyem
els processos de transformació interna de persones i comunitats.
Estamos una
en eltransformació
punto más altosocial
desde 2002.
a todos!
Treballem per aconseguir
justa i¡Felicidades
conscient on
les necessitats de les
persones i col·lectius estiguin al centre.

QUÈ FEM
L’Esberla som una cooperativa de consultores, facilitadores i dinamitzadores en:
Igualtat, feminismes i ètica de la cura
Som i fem feminismes i ètica de la cura en l’àmbit educatiu, local i organitzatiu per seguir
caminant vers la justícia social; per revaloritzar i repartir equitativament el treball de
cures; i per viure en espais i comunitats segurs i lliures de violències.
Prevenció i abordatge de conflictes i violències
Partim dels impactes que les opressions estructurals tenen en la vida de les persones i
intentem entendre les arrels d'aquests impactes polititzant els malestars individuals i
quotidians; escoltant les veus i generant espais d'altaveu que potenciïn l'articulació
d'estratègies i de recursos personals i col·lectius.
Ecologia profunda, ecofeminismes i sobirania alimentària
La Sobirania Alimentària dóna veu a tots els processos i agents al voltant de l'alimentació,
dret i deure a decidir què mengem tornant a politizar i responsabilitzar. Pel que fa a
l’ecofeminisme, a l'Esberla venim del feminisme i volem ampliar encara més la mirada,
posar consciència en els impactes dels poders i opressions, deixar d'oblidar-nos de la Natura.
L'ecologia profunda ens permet abordar la crisi des de les emocions, com a motor del canvi i
empoderament.
Economia social i solidària (ESS)
Som ESS en la forma d’organització cooperativa, els valors que integrem, i en les dinàmiques
d’intercooperació que establim. Promovem l’ESS transformadora del nostre entorn i
comunitat a través de projectes i participant en xarxes i estenent el discurs cooperatiu des
de la nostra acció. Dins l’ESS, a L’Esberla tenim una mirada de l’economia més
transformadora aportant la visió feminista, ecologista, democràtica i d’arrelament al
territori.

FETS DESTACATS
DEL 2021
1er TRIMESTRE
Configurant el camí cap a la nova estructura!
Comencem el treball sobre el privilegi blanc
S’incorpora la Núria a l’equip
El Víctor s’agafa una excedència

2on TRIMESTRE
Comencem a organitzar-nos amb un nou
model
Donem impuls a la comunicació amb el suport
de l’Albert
Comencem a desenvolupar l’estratègia
comercial
Inici del desenvolupament de l’ERP en l’ODOO!
Inici del pla d’igualtat intern
S’incorpora la Maria a l’equip
Renovem el consell rector: Andrea presidenta!
La Bàrbara deixa de treballar amb nosaltres

3er TRIMESTRE
Presentem molts projectes a subvencions
grans i d’intercooperació
Ritual de tancament de serveis de l’etapa de
lleure educatiu i juvenil.
Inaugurem l’escoleta interna de L'Esberla
Iniciem el procés de reflexió estratègica
Comença, ara si que si, el procés odoo!

4rt TRIMESTRE
Acabem el pla d’igualtat intern de L’Esberla
Acabem el procés de reflexió estratègica
Comencem a donar voltes al canvi de model
organitzatiu de L’Esberla
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ESBERLANT I
POSANT EN VALOR
LES NOSTRES
RELACIONS
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TRANSFORMANT EL MODEL DE NEGOCI
Durant els últims anys hem anat transitant cap a un nou model de negoci que ens permeti
consolidar-nos com a cooperativa i ser a referents en diferents àmbits dels feminismes dins
l’ESS i aquest 2021 s’ha fet realitat a través de la redefinició de les metodologies de treball
però sobretot clarificant l’activitat cooperativa.
Per aquest motiu hem pres decisions doloroses però necessàries per seguir endavant amb el
projecte deixant de dur a terme projectes històrics de l’Esberla vinculats a la gestió de
projectes de lleure educatiu com els menjadors escolars i els projectes de participació
comunitària amb joves.

MODEL ORGANITZATIU
Acompanyant aquest procés de transformació interna, iniciem el 2021 amb nou model
organitzatiu que té un doble l’objectiu: 1) Que l’Esberla sigui una entitat més feminista,
democràtica i col·laborativa, 2) Posar en valor les tasques reproductives i invisibles de la
cooperativa.
És d’aquí on neix una proposta d’organització del treball interna que ens permet establir un
diàleg més honest i òptim entre les persones que desenvolupen projectes i les que tenen
cura de la sostenibilitat de les persones i la cooperativa.

ESBERLANT I
POSANT EN VALOR
LES NOSTRES
RELACIONS
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DADES ECONÒMIQUES
Compte de resultats
Import net xifra de negoci
Subvencions
Despeses de personal

87.009,02 €
-340.319,91 €

Altres despeses

-96.044,07 €

Resultat de l’exercici

-9.960,03 €

Desglòs dels ingressos
Subvencions
22.1%

339.394,93 €

Desglòs de les despeses
AAPP
30.8%

Empreses
47.1%

Resta de despeses
12.2%
Espai de treball
2.3%

Salaris
81.4%

Tanquem el 2021 amb pèrdues perquè:
Ens hem trobat en un escenari incert degut als entrebancs del 2020 amb la pandèmia.
Inversió de temps i energies en el replantejament del model de negoci: què volem fer i
com.
Prenem la decisió de deixar els 3 projectes que ens asseguraven ingressos fixes i estables
mensuals arrel del canvi de model de negoci.
Posem el focus i la mirada en serveis de consultoria, hem de posicionar-nos en aquest
mercat, i per això dediquem molts recursos a fer tasques comercials que tenen fruits a
finals del 2021.
La desviació del resultat ha estat per la no consecució del pressupost comercial.

ESBERLANT I
POSANT EN VALOR
LES NOSTRES
RELACIONS
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FORMACIONS INTERNES I SUPERVISIONS
Tot i no tenir un pla de formació definit, detectem sovint la necessitat de formar-nos i fer
un treball profund en certs temes que ens impacten a totes. Aquest 2021 destaquem les
formacions següents que ens han permès treballar amb més qualitat i seguretat:
Fòrum obert per començar a abordar el privilegi blanc i antirracisme a l’Esberla.
Aquest

espai

té

l’objectiu

d’establir

un

primer

espai

exploratori

amb

les

treballadores i sòcies de l’Esberla per veure i explorar què passa amb la raça i perquè
no tenim diversitat a l’Esberla.
Organitzem la primera escoleta interna de l’Esberla per aprofundir en temes
organitzatius, metodològics i de posicionament
Aprofundir i col·lectivitzar els continguts i metodologies de treball de l’Esberla
Com ser ambaixadores de l'Esberla, comunicar què fem i connectar amb el sentit de la
nostra feina
Introducció a l’eina Odoo i altres eines de gestió de projectes
Primera sessió per col·lectivitzar què entenem per Cures a l’Esberla i quines cures
creiem que fem i volem fer a la cooperativa
També s’ha invertit en supervisions externes i se’ns ha acompanyat en el desenvolupament
segur i qualitatatiu d’alguns projectes i relacions, destacant els següents temes:
Privilegi blanc
Ecofeminsime
Desenvolupar un pla estratègic
Relacions i malestars personals

COHESIÓ I AFTERWORKS
Un dels objectius clau d’aquest 2021 ha sigut donar importància a la cohesió interna de
l’equip, per això s’han organitzat diferents activitats durant tot l’any per conèixer-nos més i
establir relacions personals tant dins com fora de l’entorn laboral.

ESBERLANT LA
PRÒPIA
COOPERATIVA
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Aquest 2021 hem desenvolupat diversos projectes interns de la cooperativa:

PLA D'IGUALTAT

PROCÉS D’AVALUACIÓ DELS PROJECTES

Iniciem el 2n pla d’Igualtat de l’Esberla
acompanyades per Almena Feminista Sccl.
El procés s’inicia al febrer de 2021 i al
novembre es va aprovar per les treballadores
i membres de la comissió. Durant el període
2021-2023 tenim tot d’accions de millora per
seguir avançant cap a l’organització
feminista que volem amb perspectiva de
gènere i mirada interseccional.

Fruit del treball fet sobre l’avaluació el 202
hem creat 4 qüestionaris d’avaluació interns
i externs.
Els qüestionaris han anat incorporant
millores i preguntes que ens permetran
veure quins són els nostres aspectes potents,
els que ens cal millorar, així com l’impacte
territorial i en nombre de persones que
tenim anualment a l’Esberla.

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE
L’ASSETJAMENT I VIOLÈNCIES
MASCLISTES INTERN

ELEMENTS COMUNICATIUS NOUS

Al setembre ens vam adherir al Protocol de la
XES de prevenció, detecció i abordatge de
l’assetjament, per raó de gènere, d’identitat
i expressió de gènere o de preferència
sexual.

ODOO
Hem fet un gran salt, hem implementat una
eina ERP per a la gestió global de tots els
processos de l’activitat de l’Esberla. Es tracta
d’una eina de programari lliure i codi obert
feta a mida per Aquarian Era Geeks SL i ha
suposat tot un any d’elaboració i
acompanyament per a trobar d’encaixar les
necessitats que tenim amb les possibilitats
que ofereix l’eina.

Hem elaborat un nou flyer presentant la
nostra activitat de manera molt reduïda i dos
nous catàlegs dels serveis que oferim a
administracions públiques i a organitzacions.
Hem adaptat el nostra web al canvi d'activitat
i la innovació en quant a serveis proposats.

SISTEMATITZACIÓ DELS RECURSOS
TÈCNICS I PEDAGÒGICS INTERNS
Hem posat ordre a tots els recursos de
creació pròpia perquè la saviesa que
generem a L’Esberla estigui ben ordenada, a
l’abast de totes i sigui fàcil de trobar.
D’aquesta manera fomentem la formació
interna i la democratització del
coneixement.

EL RUSC: MODEL ORGANITZATIU
FEMINISTA

PROCÉS DE VENDA I COORDINACIÓ
DELS PROJECTES

Estem iniciant el desenvolupament d’un
model organitzatiu feminista portat a la
pràctica a través de reflexions, canvis
estructurals i noves accions internes que ens
facilitin una gestió feminista de la
cooperativa.

Hem elaborat un document que recull tots els
passos a seguir des de que entra una
demanda de servei fins que aquest acaba, en
el marc de l’odoo, per a que totes tinguem el
procés clar i aquest sigui àgil i no ens tregui
gaire temps

ESBERLANT A
TRAVÉS DELS
PROJECTES
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PROJECTES DESTACATS QUE HEM DUT A TERME
PLA PER LA TRANSICIÓ ECOFEMINISTA
Acompanyament en l’elaboració del Pla de transició ecofeminista de
l’entitat incorporant de manera transversal i connectada la perspectiva
ecofeminista, decolonial i de l'ètica de la cura a tots els processos interns i
impactes externs, contribuïnt a construir un món més just, segur, curós,
sostenible amb les persones, les comunitats i la natura.

CICLE DE TALLERS “ELS REPTES DE LA TRANSICIÓ ECOSOCIAL”
Taller per afavorir la consciència emocional davant de l’emergència social i
climàtica i crear un espai per empoderar-se, a nivell individual i col·lectiu,
per ser part de la transició ecosocial a través de 4 tallers de sota la
metodologia del Treball que Reconnecta: La gratitud; La consciència
emocional; El canvi de perspectiva; i la presa de consciència i el compromís
per formar part de la transició ecosocial.

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Acompanyar, assessorar i facilitar el procés per a que la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya elabori el seu protocol de prevenció i
abordatge de les violències masclistes que es donin en en seu sí, incloent
l’assetjament sexual i per raó de sexe, i d’esdevenir un referent per a la
resta de cooperatives de la Federació.

PLA COMUNITARI D'IGUALTAT
Acompanyament en l’elaboració del 1r Pla comunitari d’Igualtat de Badia del
Vallès

dotant

el

municipi

d’eines

de

desenvolupament

comunitari

transversals a gènere i contribuint, així, a construir societats més curoses,
equitatives i responsables tot essent el màxim inclusives comunitàriament.

ESBERLANT A
TRAVÉS DELS
PROJECTES
PROJECTES DESTACATS QUE HEM DUT A TERME
CURS ONLINE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES EN L’ÀMBIT DIGITAL
Disseny i facilitació del curs online de violències digitals que aporta una
mirada sistematitzada i crítica per comprendre el fenomen de les
violències masclistes a l’entorn digital i a les xarxes, així com per conèixer
l’articulació digital dels moviments feministes.

ACOMPANYAMENT EN CURA ORGANITZACIONAL
Vinculat al servei d'assessorament en ESS de Barcelona Activa, hem
desenvolupat un acompanyaments personalitzat a l’entitat Museu de
Camins, en la que hem acompanyat a l’entitat a reflexionar sobre el seu
model organitatiu, les necessitats i reptes actuals i com treballar cap a un
nou model basat en les necessitats actuals reconeixement del treball dels
últims anys

FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT EN PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA PROFUNDA
Taller formatiu i acompanyament a l'entitat per contribuir a que adquireix
eines, actituds i coneixements per poder potenciar la democràcia profunda
en la participació de l’entitat a través d’un espai de diagnosi, el
plantejament d’ accions de millora i una avaluació i revisió de les propostes
que surten de la sessió.

FORMACIÓ EN LIDERATGES, RAGNS I PODERS A LES AULES
Formació a les docents de secundària en el marc de l’Escola d’estiu del MEM
duent a terme 5 sessions formatives per aprofundir en: 1) lideratges i
democràcia profunda; 2) Dinàmiques de poder, privilegi i discriminacions a
l’aula; 3) Eines per la gestió grupal dels malestars i les emocions; 4) Eines
per la gestió grupal dels conflictes
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PROJECTES D'INTERCOOPERACIÓ
COOP MARESME 21/24
[Subvenció Ateneus cooperatius, DG d'ESS, el Tercer Sector i les Cooperatives]
Dispositiu d’intercooperació per al foment i la promoció de l’ESS per acompanyar i assessorar
l’emprenedoria col·lectiva a través de dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques
col·lectives, democràtiques, justes i solidàries per contribuir a l’enfortiment i el creixement de
l’activitat econòmica del Maresme.
Projecte desenvolupat amb: Musicop SCCL, Clack Audiovisual SCCL, Facto Cooperativa SCCL,
Fundació Unió de Cooperadors, Fundació El Maresme, Agència Talaia SCCL, Hobest SCCL,
Fundació Tecnocampus, Tuataramente SCCL, Folk You SCCL i Fundació CEO

SERVEI D’ACOMPANYAMENT A LA CREACIÓ D’HABITATGE COOPERATIU EN L’ENTORN RURAL
[Subvenció Singulars DG d'ESS, el Tercer Sector i les Cooperatives]
Impuls de l’habitatge cooperatiu mitjançant la recuperació del patrimoni arquitectònic rural
destinat a iniciatives que incorporin la generació d’activitats econòmiques i que prioritzin la
dinamització del territori.
Projecte desenvolupat amb: Voltes Arquitectura SCCL, Coop de Mà SCCL i Disseny Integral de
Projectes SCCL

DES DE LES COOPERATIVES DE TREBALL CAMINEM CAP A LA TRANSICIÓ ECOSOCIAL
[Programa anual de foment del cooperativisme de la FCTC]
Guia de transició ecofeminista per a cooperatives de treball: Projecte de sensibilització,
autodiagnosi, visibilització de bones pràctiques i articulació sectorial per a la transició
ecosocial i feminista de les cooperatives de treball dels sectors de la cultura, comunicació i
audiovisual, hostaleria i turisme, i cures i atenció a les persones.
Projecte desenvolupat amb: Bildi Grafiks SCCL, Resilience Earth SCCL i Associació Red de
transición

ESBERLANT A
TRAVÉS DELS
PROJECTES
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PROJECTES D'INTERCOOPERACIÓ
ASSESSORIA DIGITAL DE TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA PER A CUINES DE COL·LECTIVITATS
[Subvenció Bit Habitat Ajuntament de Barcelona]
Creació d’una assessoria digital de transició agroecològica per a col·lectivitats, amb un
programa propi basat en eines digitals, i testejat a diversos centres d’un districte de la
ciutat de Barcelona.
Projecte desenvolupat amb: Associació Menjadors Ecològics

GUIA I PROGRAMA FORMATIU PER A LA TRANSICIÓ ECOFEMINISTA EN L’ACOMPANYAMENT I
L’ALIMENTACIÓ PER A COL·LECTIVITATS
[Subvenció Impulsem el que Fas de l’Ajuntament de Barcelona]
Elaboració de la “Guia i programa formatiu per a la transició ecofeminista en
l’acompanyament i l’alimentació per a col·lectivitats”, un material que pretén esdevenir la
llavor d’un projecte de més abast: la plataforma virtual menjadorseco.coop.
Projecte desenvolupat amb: Menjador Ca la Rosa SCCL

ASSESSORIA INTERDISCIPLINAR PER A LA TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA DEL SISTEMA ALIMENTARI
[Subvenció Singulars DG d'ESS, el Tercer Sector i les Cooperatives]
Creació d’una assessoria integral per acompanyar la transició agroecològica de les cuines per
a col·lectivitats. Aquesta transició contribuirà a enfortir econòmicament una cadena
alimentària de país sostenible a tots els nivells, clau per fer front a l’emergència climàtica i
garantir l’accés de la població a una alimentació saludable.
Projecte desenvolupat amb: El Pa sencer SCCL, Arran de Terra SCCL i Associació Menjadors
Ecològics

ESBERLANT A
TRAVÉS DELS
PROJECTES
RESUM EN DADES DELS PROJECTES DESENVOLUPATS
Durant el 2021 s’han desenvolupat 92 projectes:
92 projectes a 20 poblacions de Catalunya, amb una facturació de 407.143,71€
17 dels projectes han estat de caire transversal al territori donant servei a 13
administracions comarcals, provincials i de país
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RESUM EN DADES DELS PROJECTES DESENVOLUPATS
Percentatge de projectes venuts segons tipologia de clienta (92 projectes en total)

Administracions públiques
41.3%

Entitats i organitzacions
48.9%

Subvencions
9.8%

Percentatge de facturació dels projectes venuts segons tipologia de clienta (407.143,71€ en total)
Administracions públiques
28.9%

Entitats i organitzacions
48.3%

Subvencions
22.8%

ESBERLANT A
TRAVÉS DELS
PROJECTES

| 15

RESUM EN DADES DELS PROJECTES DESENVOLUPATS
Percentatge de projectes venuts segons àmbit dels projectes (92 projectes en total)
ESS
7.6%

Altres
4.3%

Ecofeminisme i sobiranies
7.6%

Igualtat i feminismes
50%

Coeducació i cura comunitària
30.4%

Percentatge de facturació dels projectes venuts segons àmbit dels projectes (407.143,71€ en total)
Altres
10.8%
Igualtat i feminismes
29.4%
ESS
18.1%

Coeducació i cura comunitària
7.3%
Ecofeminisme i sobiranies
34.5%

ESBERLANT FENT
XARXA,
CONSTRUINT
ALIANCES I
COMUNICANT
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PARTICIPACIÓ ACTIVA I XARXA
Durant el 2021 hem participat de diferents xarxes del moviment cooperatiu i del moviment
feminista. Volem destacar la participació en 3 espais que ens han permès generar discurs,
aportar la nostra visió i transformar activament i en col·lectiu.
L’Eixam: és l’espai de coordinació, suport mutu i ariet col·lectiu de cooperatives i
entitats socioeducatives que ens dediquem a la coeducació. Al llarg de l’any les trobades
han servit per definir objectius del grup i l’espai, conèixer-nos en profunditat com a
entitats i estrènyer llaços cooperar entre nosaltres.
Xarxa d'Ateneus Cooperatius: A través de l’ateneu Coop Maresme hem estat participant
activament a la XAC, un espai de construcció col·lectiva amb representació de 14 ateneus
de tot el país per contribuir a promoure i desenvolupar una alternativa a través de l’ESS.
Eix feminismes de la Federació Cooperatives Treball de Catalunya: Hem participat de
l’eix on s’ha fet seguiment del pla de treball i s’han donat idees i recursos a l’equip de la
federació (tècnica i política) especialment en l’elaboració del Protocol de Prevenció i
Abordatge de les Violències Masclistes, la campanya del 8M: #Feminismesalapràctica i
suport i discurs de les referents de l’eix que que assisteixen a la Xarxa de Transicions
Feministes.

COMUNICANT L’ESBERLA
En el procés de transformació col·lectiva volem destacar l’impacte de la comunicació i la
referencialitat que hem anat tenint durant aquest any:
Hem publicat 6 articles al blog de la nostra pàgina web. Els continguts més destacats han
estat:
Què cal saber sobre els Plans d’Igualtat (agost 2021)
Plans d’igualtat: tràmit legal o pas per la transformació social? (octubre 2021)
La mirada restaurativa en l’abordatge de les violències sexuals (setembre 2021)
Protocols de violències masclistes a les organitzacions: què, com i per a què?
(novembre 2021)

ESBERLANT FENT
XARXA,
CONSTRUINT
ALIANCES I
COMUNICANT
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COMUNICANT L’ESBERLA
Increment de la nostra presència a les xarxes socials.
En total, són 5000 persones que ens segueixen a les nostres xarxes socials (Instagram,
Twitter i Facebook)!
Publicacions més rellevants

Aparició a diversos mitjans de comunicació:
Telenotícies comarques TV3: Coop Maresme impulsa la creació de cooperatives que
afavoreixin la transformació social (Novembre 2021)
Xarxanet: Les entitats feministes prevenim i abordem les violències masclistes?
(Novembre 2021)
Podcast de Fiare Banca Ètica sobre dones i finances (Setembre 2021)
Ràdio SER Catalunya, Tot és comèdia: els menjadors escolars (Setembre 2021)
Nexe: Mireia Caldés i Laura Pourtier: “És trist que una entitat feminista es faci
trampes al solitari” (Juliol 2021)
Mataró Noticia: Entrevista a Berta Mundo, coordinadora de Coop Maresme, sobre ajut
#PepaMaca2021 a Mataró al Dia (Juliol 2021)
Ona Maresme: Diada del cooperativisme, entrevista amb Maria Marco i Ariadna
Mendieta (Juny 2021)
Xarxanet: Bàrbara Rabinad: ”És fonamental posar en valor les tasques menys valorades
per resoldre els conflictes” (Març 2021)
Ràdio Palau: El Meu Carrer sobre el pla local d’igualtat amb l’Esberla (Març 2021)

AVALUANT ELS
CANVIS I SEGUINT
ESBERLANT
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Durant l’últim trimestre del 2021 he estat donant voltes a diferents processos interns per
seguint avançant cap a una cooperativa feminista, per això tanquem l’any amb els següents
processos oberts:

CULTURA DE RELACIÓ FEMINISTA
Fa un parell d’anys, abans de la pandèmia, detectem la necessitat d’un canvi en la cultura
relacional de la cooperativa, ja que històricament ens hem deixat guiar per les estructures
mercantils capitalistes de relació, lideratge i gestió de les empreses, segurament per la
falta de referents, per la falta de formació en gestió transformadora i també, perquè no dirho, per la pressió de ser sostenibles econòmicament.
En definitiva, necessitem un canvi perquè el projecte sigui més sostenible, coherent amb els
valors cooperatius i poder portar a la pràctica una organització i pràctica feminista real i no
només teoritzada.
D’aleshores, arrel de processos i reflexions profundes, consensuem com i des d’on ens volem
relacionar internament:
Volem vetllar per les necessitats col·lectives i de la cooperativa, és responsabilitat de
totes cuidar el col·lectiu i la cooperativa.
Volem relacionar-nos desde la calma i la qualitat i on aprenguem a dir-nos les coses
difícils amb l’objectiu de cuidar-nos mútuament, posant límits amb amor i tenint
converses difícils per obtenir relacions sanes.
Volem apostar per treballar en equips perquè ens ajuda a trencar amb la verticalitat i la
dependència a un sol rol, i perquè ajuda a ser corresponsables i redistribuir les
responsabilitats.
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MARC ESTRATÈGIC
Ens fem conscients que necessitem tenir una direcció clara i compartida a llarg termini, un
horitzó comú, on totes les persones de la cooperativa hi puguem participar per donar la
nostra opinió i fer-nos nostre el projecte. Així, al setembre 2021, iniciem un procés de
reflexió estratègica acompanyat per la cooperativa Hobest que ens permet parar i
reflexionar col·lectivament sobre el present i el futur de l’Esberla.
Són 4 sessions que ens permeten elaborar una diagnosi compartida del moment actual de
l’Esberla, identificar dels reptes estratègics, compartir una visió sobre el futur desitjat de
l’Esberla en els propers anys i definir uns eixos estratègics i uns objectius que ens permeten
desenvolupar la cooperativa cap a l’horitzó compartit.
Volem destacar la importància de fer aquests processos, que són difícils, però rellevants per
seguir avançant cooperativament. Vam viure un procés intens i profund on va haver de morir
una part del projecte per donar espai a la construcció d’un nou futur des del col·lectiu.

REDEFINICIÓ DEL MODEL DE GOVERNANÇA
Per tal de donar resposta a la cultura relacional i al Marc estratègic tanquem el 2021 sabent
que hem d’acompanyar aquests processos de canvis estructurals que ens permeten governar,
organitzar i prendre decisions de manera més cooperativa i feminista, posant el focus en:
Democratitzar els espais i la presa de decisions.
Corresponsabilitzar-nos totes de la organització, les cures i la gestió quotidiana de la
cooperativa.
Tenir una coordinació de la cooperativa més diversa i representativa.
Treballar en equips per donar-nos suport i trencar amb la dependència a un sol rol per no
generar pressió ni imprescindibilitat.

Estem arribant al 2022 amb tota l’energia per encarar aquests reptes i seguir
lluitant col·lectivament per ser una cooperativa (més) feminista
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