
SOM COOPERATIVA,
TREBALLEM COOPERATIVAMENT 



Doble Via som una empresa cooperativa d’iniciativa social integrada per persones compromeses amb la innovació i la 
qualitat, que prestem serveis professionals d’atenció a les persones en l’àmbit socioeducatiu i cultural des de l’any 1999.

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.

Un model cooperatiu 
de referència que contribueix 

a la transformació social

Una organització 
que acompanya al client 

en els seus reptes 
de forma cooperativa

Professionals 
qualificades 

en constant formació

Persones orientades 
a l’excel·lència dels serveis 

i a la millora constant 
de l’experiència de client

SERVEIS SOCIOEDUCATIUS I CULTURALS DES DE 1999
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FORMEM PART DE ON SOM
Plaça Aiguallonga s/n
08198 La Floresta.
Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 544 26 28
 info@doblevia.coop

Doblevia 
CooperativaCooperatives

de Treball

mailto:info%40doblevia.coop?subject=


 ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ



OBJECTIUS

MISSIÓ

PREMI RAIMON BADIA D’EDUCACIÓ NO FORMAL I COOPERATIVISME
De periodicitat anual i amb la participació de diferents universitats catalanes i altres entitats que hi col.laboren, aquest premi 
reconeix aquells projectes universitaris que permeten mantenir , promoure i adaptar els serveis socioeducatius mitjançant 
l’ús de les TIC. Iniciatives que apostin per generar noves eines i/o recursos innovadors, amb una mirada àmplia i oberta , en 
que la presència educativa no formal i l’acompanyament de les persones quedin preservats tot superant la no presencialitat. 
Més informació a https://doblevia.coop/premi-raimon-badia/

1 Capacitar a proveïdores i professionals Aportar recursos telemàtics 
innovadors per a la producció 
i la gestió virtual.

en l’operativa virtual de comunicació, 
producció i gestió en molt poc temps. 2 3 Crear un banc de recursos 

virtuals sobre activitats 
formatives i socioculturals.

 

Grau de valoració de les persones involucrades
Disponibilitat dels recursos associats

Indicadors Eines

Informe-resum dels indicadors
d’avaluació del pla.

Entrevista personal al client per tal 
de copsar el seu grau de satisfacció 
en referència al present pla de xoc.

Enquestes personals de les persones involucrades
Registres / inventaris

Activar una 
plataforma 
d’educació en línia 
per als objectius d’un 
servei d’intervenció 
socioeducativa.

Disposar d’un recull �
de materials 
d’activitats sociocultu-
rals i educatives �
a la xarxa i en el banc �
de recursos propi.

Adquirir App’s que 
facilitin la realització 
i difusió d’activitats 
virtuals.

Adquirir llicències �
de plataformes �
de comunicació.

Tenir competències 
bàsiques per produir 
vídeos i retransme-
tre en directe.

Utilitzar les plataformes 
de comunicació 
virtuals: reunions, 
atenció d’usuàries, 
accions formatives...

Comunicar �
i dinamitzar activitats 
de manera virtual.

Crear espais 
intranet per �
a les professionals, �
per la gestió �
i comunicació.

Aportar dispositius 
i recursos: portàtils, 
mòbils, connexió de 
dades, trípodes, 
micròfons, 
diademes, focus...

Comissió d’Innovació Tecnològica �
de DobleVia Cooperativa

RETORN AVALUACIÓ

PLA DE XOC 2020/21
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HAN CONFIAT AMB NOSALTRES:
Ajuntaments · Administració pública · Associacions · Comunitats
Empreses privades · Entitats · Fundacions · Escoles · AFA’s

Ajuntament de

Sant Antoni de Vilamajor
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