Des de fa més de 20 anys, oferim serveis integrals de gestió
d’equipaments i programes d’acció social i cultural, d’educació,
d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així
com assessoria i acompanyament en el disseny i planificació
d’iniciatives en aquests àmbits d’actuació, en totes les etapes
de la vida, des de la infantesa fins la vellesa.
Des dels valors del cooperativisme, amb un estil personalitzat,
professional i proper, cooperem amb els nostres clients i
vetllem per l’acompliment dels objectius que ens encomanen,
amb criteris d’eficàcia i eficiència.

Amb qui treballem
AJUNTAMENTS
ESCOLES
INSTITUCIONS I ORGANITZACIONS
EMPRENEDORIA SOCIAL

Gènere i Feminismes

Formació, intervenció i assessorament en feminisme

Des de l’Àrea de Gènere i Feminismes de Doble Via, treballem en la consultoria social feminista a través de formacions, assessorament
i projectes d’intervenció, per tal d’incorporar la perspectiva feminista interseccional a les organitzacions, a l’educació i als projectes i serveis públics.

Plans d’igualtat municipals

Diagnosi, proposta i implementació d’un Pla intern d’igualtat
fet a mida per la vostra organització. Seguiment i dinamització del pla d’igualtat així com del CIRD del municipi.

Accions formatives adreçades a
personal tècnic i educatiu

Formacions bàsiques, avançades o específiques dirigides
a personal tècnic, entitats, ciutadania, entre d’altres:
Incorporació de la perspectiva
de gènere als projectes
Coeducació
Interseccionalitat
Violències masclistes
Violències sexuals
Lgtbiq+fòbia

Tallers de prevenció i sensibilització
Realitzem tallers de prevenció i sensibilització
en l’àmbit de la coeducació en l’etapa d’educació
primària i de prevenció de violències masclistes
i LGTBIQ+-fòbiques a l’etapa de secundària.

Assessorament sobre perspectiva de
gènere als projectes i organitzacions
Acompanyem a personal tècnic municipal sobre com
treballar la transversalització de gènere i aplicar-ho
en els projectes, les anàlisis i com avaluar-ne l’impacte.

Punts lila a espais d’oci i espais
quotidians dels municipis

Els punts lila són un servei de prevenció, sensibilització
i atenció a les violències que tenen una arrel estructural
relacionada amb la intersecció de privilegis i opressions,
principalment les que venen motivades per raó de gènere, sexe, racialització, capacitats, etc. Està dirigit a tota
la població i es pot implementar en qualsevol espai.

Servei d’informació i assessorament
a dones (SiAD)
Gestionem aquests espais adreçats a l’atenció
a dones en diferents àmbits:
Atenció a dones que pateixen
o han patit violència masclista
Als fills i filles d’aquestes
Assessorament jurídic
Assessorament laboral
Assessorament formatiu

Servei d’acompanyament i assessorament
emocional per a persones joves
Projecte socioeducatiu d’acompanyament a persones
joves per tal de tractar les habilitats socials, les relacions socioafectives, les violències masclistes, la diversitat sexual i les relacions sexoafectives, l’autoestima,
l’autoconcepte, les frustracions, les relacions familiars
o la vinculació amb els agents de l’educació formal
des d’un perspectiva feminista i interseccional.

Un equip de persones expertes
Aina Carrasco

Érika Domínguez

erikad@doblevia.coop
Directora de Gènere i Feminismes

aina.carrasco@doblevia.coop
Tècnica de Gènere i Feminismes

Educadora social i Antropòloga social i cultural. Màster en estudis
de dones, gènere i ciutadania. Directora dels projectes de l’àmbit
d’acció social i perspectiva de gènere de la Cooperativa Doble Via,
activitat que compagina amb la docència universitària en diverses
universitats catalanes. Persona inquieta, viu els feminismes com
una forma de transformació personal i social.

Sociòloga especialitzada en gènere i màster en estudis de
dones, gènere i ciutadania. Exerceix com a tècnica de la unitat
de gènere i feminismes de la Cooperativa Doble Via. De forma
complementària, es dedica a la docència en el departament
d’Economia de la Universitat de Girona.

Roberto Piqueras

Alba Mayol

Dissenyadora de moda per LCI de Barcelona (2002/06) i freelance
en aquesta industria durant una dècada. Titulada en Educació
Social per la UAB al 2021. Actualment cursa el màster de Recerca
en Educació (UAB). Coordina l’espai de gestió emocional amb
joves de Viladecans (Punt afectes), un servei d’acompanyament
integral a persones LGTBIQ+, i treballa com a formador i tallerista
realitzant dinàmiques pedagògiques per prevenir la LGTBIQ+fòbia
als centres educatius, oferint suport al grup de recerca
socioeducativa IARS dins del projecte Caleami (UAB).

Integradora Social, Animadora Sociocultural i estudiant del
Grau d’Educació Social. Realitza la coordinació del projecte
del Punts Liles de Doble Via. A més, exerceix de dinamitzadora
de polítiques i programes d’igualtat de gènere del CIRD Joana
Barcala de Mollet del Vallès. Vinculada a moviments socials,
cultura popular i activisme feminista.

TRANSVERSALITAT · MULTIDISCIPLINARIETAT · SOLUCIONS A MIDA
ADAPTABILITAT · CO-CONSTRUCCIÓ · EXPERIÈNCIA +20 ANYS

Doble Via és una organització
reversible off/on line
Capaços d’adaptar-nos amb fluïdesa
i naturalitat als entorns canviants i a
les circumstàncies imprevistes, podem
oferir la majoria dels nostres serveis
en les dues modalitats.

Una resposta integrada i transversal de serveis

L’abast i diversitat de temàtiques i públics en les que es mou Doble
Via Cooperativa ens permet posar a l’abast de tots els nostres clients
la cobertura integrada de projectes, d’impacte transversal dins d’un
Ajuntament o una organització. I, davant d’una intersecció competencial
entre diferents departaments, àrees o regidories, podem dipositar tota
la nostra experiència de coordinació i integració de projectes.

DOBLE VIA COOPERATIVA.

Plaça Aiguallonga s/n 08198

genereifeminismes@doblevia.coop

Sant Cugat del Vallès / La Floresta

www.doblevia.coop

tel: 93.544.26.28

