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Resilience Earth
Resilience.Earth som una cooperativa sense ànim de lucre de gestió del canvi, que aposta per la
resiliència comunitària, el disseny regeneratiu i l’economia social i solidària com a eines fonamentals
per a la transformació social, ecològica i econòmica.
Les membres de la cooperativa oferim diversos serveis com el disseny, planificació i avaluació; la
facilitació i formació; o la innovació i recerca. Treballem amb més de 50 organitzacions locals i
internacionals, hem acompanyat a més de 100 projectes, comunitats, municipis i institucions que volen
fer front als reptes que planteja el present, d’una manera positiva, creativa, engrescadora i sostenible en
el temps.
Què fem?
INNOVACIÓ I RECERCA: investigació-acció participativa
Ens brindem a la investigació-acció participativa i com a expressió d’aquest compromís assegurem el codi
obert en tot allò que fem. Principalment, la nostra recerca es centra en les següents àrees:
· Desenvolupament de la capacitat organitzativa
· Participació i resiliència comunitària
· Disseny eco-social regeneratiu
A l’apartat de Recursos hi trobareu disponibles un gran nombre de documents de recerca, mètodes analítics
i eines de formació resultat dels projectes d’innovació i recerca que hem desenvolupat.
FACILITACIÓ I FORMACIÓ: solucions particulars i diverses
Dissenyem i facilitem formacions que responguin a les necessitats específiques de les persones participants i
de les organitzacions, institucions i iniciatives contractants.
Conscients dels efectes positius de les metodologies participatives i vivencials, ens comprometem en
emprar-les per a fomentar el diàleg, promoure l’aprenentatge i generar saviesa. Algunes de les tècniques
educatives que utilitzem provenen de l’educació popular, el teatre social, la narració indígena, els mapes
mentals, l’anàlisi sistèmica i la facilitació sistèmica i visual. Les àrees en les que oferim formacions i
facilitacions són les següents:
· Desenvolupament de la capacitat organitzativa
· Participació i resiliència comunitària
· Disseny eco-social regeneratiu
· Drets Humans i No Violència
DISSENY, PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ: fortalesa col·lectiva
Oferim serveis d’assessoria adaptats a les organitzacions de la societat civil, a les institucions públiques i
socials i a les iniciatives ecològicament responsables.
Com a membres de la Societat Europea d’Avaluadors, seguim els estàndards europeus per tal de proveir
anàlisis rigoroses i recomanacions constructives a les organitzacions, institucions o iniciatives contractants.
Els serveis específics que oferim són els següents:

· Disseny eco-social regeneratiu
· Estratègies de participació comunitària
· Estratègies de planificació participatives i operatives
· Seguiment i avaluacions participatives

L’any 2020 en xifres
Nombre de persones treballadores sòcies: 4 – 2 dones i 2 homes
Nombre de persones treballadores no sòcies: 6 – 4 dones i 2 homes
Nombre total de persones a l’organització: 10 – 6 dones i 4 homes
Nombre de proveïdores de l’organització: 80
Nombre de clientes de l’organització: 58
Nombre de proveïdors que pertanyen al mercat social de la XES: 11
Nombre de clients que pertanyen al mercat social de la XES: 7
Xarxes i iniciatives de transformació social estables en les que participem de manera efectiva:
Associació Núria Social
Arriant, Formació i Lleure
XES Garrotxa
Community Catalyst
Peace Brigades Internacionals
Red de Transición
ECOLISE
Xarxa de Conservació de la Natura
Permacultura Íbera
Cowocat
European Evaluation Society
FCTC
CercleGarrotxa-Ripollès de l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines

Projectes:
1. Desenvolupament regeneratiu
NET RAW

Històricament, Europa ha estat marcada per la seva activitat agrícola, la qual ha estructurat
diverses àrees d’activitat, producció, creació de llocs de treball, organització social, cultural i la
gestió de l’entorn i el paisatge. Des del S.XX però, les onades d’èxode rural són massives, i en
les últimes xifres del S.XXI ja es comptabilitza que el percentatge de la població que habita a
les àrees metropolitanes supera a la de les zones rurals.
Tanmateix, la ruralitat europea s’està tornant profundament atractiva i residencial, i en ella
s’hi reagrupen una gran diversitat de situacions territorials i personals que cal no obviar. Així
doncs, el rural s’ha convertit un lloc on des de la innovació es pot crear una nova forma de
viure, en relació a l’intercanvi de valors, al desenvolupament de noves formes de comunicació i
en la creació de noves àrees de servei, adaptades i flexibles davant el nou context.

NET-Raw es qüestiona el lloc que ocupen les dones rurals tant en els mitjans com en les
polítiques públiques europees i nacionals, pretén comprendre a través de la metodologia IAP
(Investigació- Acció Participativa) els punts palanca de les polítiques nacionals (en particular,
els plans d’igualtat de gènere en les zones rurals) i estudiar els seus impactes a escala europea.
El projecte es centra en experiències concretes de zones rurals de França, Catalunya i Grècia,
oferint a un grup de dones de cada regió trobar-se, intercanviar i reflexionar sobre les seves
pràctiques, prenent consciència de les capacitats d’innovació i adaptació, posant especial
èmfasi al concepte de «ruralitat positiva» i mobilització col·lectiva.
Activitats
Fase 01: Conferències i tallers
Fase 02: Recerca i creació de material comunicatiu (PLI / Webdocumentary / Exposició
fotografies)
Resultats
La creació d’una cartera d’habilitats de les dones rurals, que ofereixi eines per a
l’empoderament individual i col·lectiu, així com el cultiu de resiliència comunitària i territorial
de les dones -acompanyat d’un suport audiovisual-.
Un Laboratori de la Vida Rural, on a través de la cartera comentada, les dones poden
intercanviar i transferir les experiències i condicions de vida de cada país. Oferint la
oportunitat a les dones d’apropiar-se aquest capital de coneixement (cognitiu, cultural i
metodològic) per a construir el seu propi camí, xarxa i/o cooperatives.
Participants
França: Universitat de Grenoble i Odette
Grècia: Ergani Center
Catalunya: Resilience.Earth
Col·laboradores Odette & Co. (França)
Ergani Center (Grècia)
Universitat de Grenoble Alpes (França)
Any/s d’execució 2018-2020
COMMUNITY
CATALYSTS
CO-CREATION
PROJECT

Activitats

Resultats

Des de la cooperativa Resilience Earth ens vàrem anar trobant amb projectes que
treballaven des de una perspectiva similar a la nostra en l’àmbit local en zones rurals i
des d’una perspectiva sistèmica de resiliència territorial. Som conscients de que aquest
camp està molt poc desenvolupat i es troba en una situació crítica d’emergència, tan
pel despoblament, com pel tipus de desenvolupament dominant de les zones rurals o
pel paper prominent de les grans ciutats generant centralització de l’economia i del
poder de decisió. Per aquesta raó vàrem decidir contactar amb aquestes organitzacions
i començar un projecte conjunt on desenvolupar models de treball amb una mirada
plural . Vàrem crear un hackató de 5 dies al Núria Social on varen venir cinc
organitzacions de diferents països i vàrem co-crear la línia de treball i la planificació
estratègica. Així va néixer el Community Catalysts, un projecte internacional que
actualment segueix activament desenvolupant coneixement per a la intervenció i
catalització de processos de canvi en zones rurals.
Trobareu tota la informació al web que hem creat www.catalysts.community
Fase 1: Coordinació per a l’inici del Procés Participatiu.
Fase 2: Campanya de comunicació per donar a conèixer el procés.
Fase 3: Diagnosi a través d’entrevistes, enquestes i fitxes de treball.
Fase 4: Procés participatiu per a generar el document estratègic a través de 16 taules
participatives.
Fase 5: Redacció i validació del Pla Estratègic Comarcal.
Generació d’un document estratègic de manera participativa que defineixi les bases per

Participants
Col·laboradores

millorar la governança del territori. Aquest document ha d’esdevenir en una estructura que
permeti que el desenvolupament territorial es realitzi de manera coordinada entre tots els
actors del territori, amb transparència i el màxim consens possible, lluny de les decisions
arbitràries, partidistes o imposades.
La població de la Garrotxa.
Consell Comarcal de la Garrotxa.

Consell d’Alcaldes de la Garrotxa.
Any/s d’execució 2020-2021

2. Resiliència comunitària
FEM
GARROTXA

Activitats

Resultats

Participants
Col·laboradores

Disseny del Procés Participatiu per a la cocreació del Pla Estratègic cap a un Garrotxa
Resilient.
Fem Garrotxa és el nom que s’ha donat al Procés Participatiu per a la creació del PLA
ESTRATÈGIC DE LA GARROTXA 2020-2030. Un veritable procés participatiu que ens
permetrà avançar en la definició d’una planificació estratègica cap a una Garrotxa resilient.
El PLA ESTRATÈGIC PARTICIPATIU DE LA GARROTXA 20-30 definirà les bases per a la
millora de la governança de la comarca ens els propers anys i assegurarà que les decisions
estratègiques i polítiques públiques siguin participades i consensuades
Fase 1: Coordinació per a l’inici del Procés Participatiu.
Fase 2: Campanya de comunicació per donar a conèixer el procés.
Fase 3: Diagnosi a través d’entrevistes, enquestes i fitxes de treball.
Fase 4: Procés participatiu per a generar el document estratègic a través de 16 taules
participatives.
Fase 5: Redacció i validació del Pla Estratègic Comarcal.
Generació d’un document estratègic de manera participativa que defineixi les bases per
millorar la governança del territori. Aquest document ha d’esdevenir en una estructura que
permeti que el desenvolupament territorial es realitzi de manera coordinada entre tots els
actors del territori, amb transparència i el màxim consens possible, lluny de les decisions
arbitràries, partidistes o imposades.
La població de la Garrotxa.
Consell Comarcal de la Garrotxa.

Consell d’Alcaldes de la Garrotxa.
Any/s d’execució 2020-2021
SUSQUEDA, A Aquest projecte de participació es dissenya amb el clar objectiu de reconstruir l’imaginari
RITME DE
col·lectiu de Susqueda de forma participativa amb agents clau del territori perquè el municipi
VIDA
torni a expressar tot el seu potencial al món, i inicï el seu camí de regeneració ecològica,
comunitària i econòmica.
Per a fer-ho es proposa l’exploració de la identitat territorial i la creació d’un nou relat per al
municipi que sigui expressat a través d’una campanya de comunicació. Resilience Earth
dissenya aquest procés a través d’una diagnosi inicial, la participació vilatana i un fòrum com a
punt de trobada de totes les veïnes per a poder obtenir la informació necessària per a la cocreació del nou relat de Susqueda. Al fòrum vilatà s’utilitzen metodologies del treball de
processos i el relat es descriu partint de la visió del pentad. A la última part del procés es

Activitats

Resultats
Participants
Col·laboradores

convoca a una vintena de veïnes per participar d’un taller de creativitat col·lectiva per, totes
dissenyar la campanya de comunicació. Finalment, amb l’acompanyament professional de les
comunicadores de Resilience Earth es fa pública la campanya sorgint. Objectius:
Indagar sobre la identitat municipal i territorial de Susqueda.
Co-crear un nou relat de Susqueda.
Co-dissenyar i publicar una campanya de comunicació amb el nou relat de Susqueda.
Fase 1: Coordinació per a l’inici del Procés Participatiu i creació de la Comissió de Seguiment i
Avaluació.
Fase 2: Diagnosi Participativa.
Fase 3: Fòrum ciutadà per una identitat col·lectiva de Susqueda.
Fase 4: Co-Producció d’una campanya de comunicació Municipal.
Fase 5: Presentació de la campanya.
L’augment de les relacions sinèrgiques entre els veïns i veïnes de Susqueda. La creació i
exposició pública d’un nou relat de Susqueda a través d’una campanya de comunicació.
Veïnes de Susqueda.
Marc Planagumà.

Any/s d’execució 2020

3. Economia social i solidària
CERCLE
GARROTXA –
RIPOLLÈS
ATENEUS
COOPERATIUS
DE TERRES
GIRONINES

El Cercle Garrotxa Ripollès és un projecte sorgint del programa AraCoop promogut pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com a iniciativa per a impulsar l’economia
social i cooperativa a Catalunya. Actualment hi ha 14 Ateneus Cooperatius a tot el territori
català. El Cercle GR som part de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines juntament amb 12
entitats agrupades i organitzades en 4 cercles territorials.
La manera organitzativa del programa, és que les pròpies iniciatives i cooperatives s’agrupin i
portin a terme diferents accions amb el mateix fi. El Cercle Garrotxa Ripollès presenta una
proposta amb diferents eixos de treball; un d’ells és el foment del cooperativisme i
l’acompanyament en la creació, la consolidació i la transformació a projectes, iniciatives i
organitzacions de l’Economia Social i Solidària. Per aquesta raó s’ha dissenyat un programa
específic anomenat La Grimpada, que esdevindrà un cicle de formacions i acompanyament a
projectes de l’Economia Social i Solidària a la Garrotxa i al Ripollès.
També són eixos de treball: El foment de l’ESS entre les joves, als espais educatius, tant de
caire formal com no formals. La realització d’una diagnòsi territorial sobre l’estat de l’ESS i
l’Agroecologia local. La formació i acompanyament a prescriptors del territori. La possibilitat
d’acompanyar amb una mirada d’ESS a la reempresa. El suport logístic a la XES Ripollès i la
XES Garrotxa. La intenció de treballar conjuntament com a cercle GR.
Resilience Earth som col·laboradores del CercleGR, formant part del disseny del programa,
oferint formació i essent les responsables de la comunicació del mateix. Fent suport en tot
moment a les entitats agruapades que són Núria Social, Arran de Terra i Suara Cooperativa.
Podeu seguir les activitats i formacions del CercleGR xarxes socials amb el perfil @CercleGR

Activitats

Disseny del programa CercleGR
Formació dins el cicle de La Grimpada

Comunicació global del CercleGR
Resultats

Foment del cooperativisme i l’acompanyament en la creació, la consolidació i la transformació
a projectes, iniciatives i organitzacions de l’Economia Social i Solidària.
Participants
Veïnes de la Garrotxa i el Ripollès.
Col·laboradores Associació Arran de Terra
Suara Cooperativa
Associació Núria Social
Arriant
XES Ripollès
ANEGx
DinàmiG
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Grup de Suport
la Qperativa
Any/s d’execució 2018 - Actualitat
ACOMPANYAMEN
T COMUNICATIU
A EMPRESES DE
L’ECONOMIA
SOCIAL I
SOLIDÀRIA

Activitats

La comunicació forma part del dia a dia de tot projecte, tractar-la amb una mirada
transformadora és la proposta que oferim Resilience.Earth.
Aquesta mirada inclou des d’acompanyaments en la comunicació més clàssica fins a nous
formats on explorar com ser-hi presents. Lluny de campanyes de màrqueting invasives
procurem tractar la comunicació com a una necessitat d’explicar-nos i escoltar-nos; La
comunicació entesa com a un diàleg que s’estableix entre totes aquelles persones que
configuren i fan realitat projectes transformadors, innovadors i respectuosos amb la societat i
l’entorn natural. Promocionant en tot moment la utilització de les llicències lliures i sempre
respectant l’autoria dels materials comunicatius.

Disseny de plans i campanyes de comunicació:
Fer un bon pla de comunicació, i actualitzar les xarxes socials esdevé indispensable per donar
a conèixer i ampliar les iniciatives i continguts dels projectes de l’Economia Social i Solidària,
dissenyem i acompanyem campanyes a:
Cercle Garrotxa Ripollès
L’Artiga Cooperativa
FESSrural
XES Garrotxa
Processos Coworking Terapèutic
Top Manta (membres de l’equip de xarxes socials)
Acompanyaments fotogràfics:
A través de la fotografia es pot fer un gran treball d’impacte positiu, la sòcia de Resilience
Earth i fotògrafa Alba Danés ha acompanyat a projectes com:
Òria Cosmètica
La Marmota
La Iera
Resultats
Campanyes de comunicació i material comunicatiu transformadors.
Participants
Projectes de l’Economia Solidària.
Any/s d’execució 2019 - Actualitat

