
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

Punts de trobada
Vetllem per fer d’aquests espais centres acollidors, neu-
trals i imparcials per acomplir els règims de visites entre 
els menors i les famílies. Els nostres professionals inter-
venen per tal que les estades des menors i els intercanvis 
entre progenitors i famílies es realitzin amb la màxima 
seguretat i garanties.

Serveis residencials per a joves migrats
Gestionem projectes educatius residencials adreçats a 
joves migrats, per tal de promoure la seva autonomia 
personal i social amb acompanyament educatiu i 
terapèutic, autonomia en pròpia llar, cultura i comunitat, 
formació i inserció laboral, promoció de la salut i 
acompanyament jurídic.

Serveis d’intervenció socioeducativa
Com a serveis preventius d’atenció als infants i les seves 
famílies dels 0 als 17 anys, posem èmfasi en la intervenció 
davant situacions de risc i en coordinació amb els serveis 
socials dels municipis. Servei de suport a les famílies amb 
infants i adolescents en situació de risc, servei d’atenció 
diürna i servei d’acompanyament socioeducatiu.

Aules d’estudi assistit
Treballem amb infants i joves la motivació per a l’estudi. 
Centrem la nostra acció educativa en l’acompanyament 
individual i en el desenvolupament de les actituds, hàbits 
i capacitats, oferint dinàmiques i tècniques per a la millor 
comprensió dels continguts acadèmic.

Intervenció en medi obert
Gestionem i dinamitzem projectes d’àmbit comunitari 
i d’intervenció social a l’espai públic i a l’espai comuni-
tari, amb professionals de la mediació i la intervenció 
social, educadors de carrer o de medi obert que 
detecten i intervenen en les necessitats i/o conflictes, 
en coordinació amb altres serveis de l’administració 
presents al territori.

Tallers adreçats a famílies
Espais d’autoanàlisi i reflexió on cada persona podrà 
fer una mirada a l’escenari familiar: rols adoptats, es-
tils educatius, conflictes més habituals, etc. L’objectiu 
és tenir present aquest punt d’inici i partida per tal 
de treballar-ho i transformar-ho a través de diferents 
activitats, experiències, vivències i estratègies amb la 
resta de participants.

Serveis d’assessorament  i supervisió 
d’equips i projectes 
El nostre dilatat recorregut en els camps esmentats 
ens permet oferir un servei d’assessorament estratègic 
i/o operatiu en el camp de l’acció social, amb un 
acompanyament i supervisió continuada de tots els 
processos de posta en marxa o de continuïtat.

Acció Social
Dissenyem, planifiquem i gestionem serveis d’intervenció i/o prevenció de l’àmbit d’acció social per a totes aquelles 
institucions i organitzacions que ho precisin, tals com:



Un equip de persones expertes

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 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. 
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Educadora social i Antropòloga social i cultural. Màster en psicopeda-
gogia i Màster en estudis de dones, gènere i ciutadania. Té una llarga 
trajectòria en l’àmbit de la vulnerabilitat social, el treball comunitari i 
els projectes amb perspectiva de gènere i interseccional. Directora dels 
projectes de l’àmbit d’acció social i perspectiva de gènere de la Coope-
rativa Doble Via, activitat que compagina amb la docència universitària 
en Graus d’Educació social a diverses universitats catalanes. 

Educadora social amb Màster en direcció, gestió i intervenció en serveis 
socials. La seva trajectòria professional s’ha centrat en atenció a la infància, 
adolescència i joventut en situació de vulnerabilitat en contextos residencials. 
Actualment exerceix a una residència per a joves vinculada al treball de 
l’autonomia i als  programes d’inserció  social, formatius i laboral.

Educadora social i historiadora. Postgrau en Acompanyament d’adoles-
cents i joves que migren sols i soles. Directora de la Residència per a 
Joves de la Cooperativa Doble Via, un recurs d’inserció sociolaboral per 
joves migrats tutelats i extutelats. La seva trajectòria es centra en l’àmbit 
de les polítiques de joventut, de participació comunitària i d’atenció a 
persones joves en situació de vulnerabilitat. Persona inquieta, crítica i 
autocrítica, amb bagatge en moviments socials i el món associatiu.

Educadora social amb Postgrau en comunicació i cooperació internacio-
nal al Mediterrani. La seva trajectòria professional s’ha centrat l’àmbit 
d’infància i adolescència en risc en context residencial i medi obert; i 
també té experiència de voluntariat internacional en diferents països 
llatinoamericans. Sotsdirectora de l’àmbit d’acció social de la cooperati-
va i paral·lelament, imparteix tallers per a famílies sobre p/marentalitat 
responsiva a escoles, instituts i ens locals. 

Educadora Social amb estudis en Belles Arts. Màster en direcció i gestió 
d’empreses no lucratives i postgrau en atenció a joves immigrants no 
acompanyats.  Amb experiència en diversos àmbits de la professió edu-
cativa especialment en educació amb joves immigrants i en estratègies 
en reducció de riscos en el consum actiu de drogues. Actualment exerceix 
a una residència per a joves vinculada al treball de l’autonomia i als  
programes d’inserció  social, formatius i laboral així com educadora de 
carrer per l’atenció a persones en consum actiu i “sensellarisme”.


