
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

Direcció i gestió apoderada d’equips 
de treball en equipaments juvenils
Assumim la direcció d’equips propis i treballem els aspectes 
clau perquè les persones se sentin apoderades i respecta-
des pel desenvolupament de la seva feina, fet que permet 
assegurar una millora substancial de la seva motivació, el 
clima laboral i, per tant, la seva eficàcia professional.

Dinamització, gestió i assessorament  
a col·lectius i entitats juvenils
Oferim serveis de suport, assessorament i acompanyament, 
tant a les persones i col·lectius juvenils en procés de constitució 
d’una entitat com a associacions ja constituïdes. També orga-
nitzem programes formatius a mida, orientats a dotar-les de 
recursos i eines per al foment de la seva autonomia.

Aules d’estudi i aules d’estudi assistit
Vetllem perquè aquests espais esdevinguin ambients 
adequats per a l’estudi i per a la realització de treballs  
en grup per a adolescents i joves, oferint tècniques d’estudi i 
recursos per millorar la comprensió dels continguts acadèmics. 

Experts en comunicació i cultura juvenil
Experts en estratègies de comunicació a través de les 
xarxes socials, en hàbits i característiques de consum 
digital dels joves, així com en el disseny de plans de 
comunicació eficients adreçats al col·lectiu jove.

Gestió d’equipaments juvenils
Gestió d’espais educatius i de serveis adreçats a l’àmbit 
juvenil, des d’un model de gestió única o bé compatida. 

Serveis d’atenció i emancipació juvenil 
Oferim serveis d’informació, assessorament, i acom-
panyament en les decisions dels joves cap al seu projecte 
personal de vida a nivell formatiu, laboral i familiar. 

Programes de foment i acompanyament 
a la participació estudiantil 
Gestió de programes que promouen la participació  
en els centres educatius de secundària.

Acompanyament en la diagnosi i 
elaboració de Plans Locals de Joventut 
Abordem la realitat juvenil i les polítiques juvenils 
locals des de la implicació directa dels joves per mitjà 
de l’avaluació participativa.

Assessorament i acompanyament als 
ens locals en el disseny d’estratègies  
i eines socioeducatives per a joves
Suport en l’estudi i anàlisi de les necessitats juvenils 
per tal d’identificar i formular propostes d’intervenció 
socioeducativa per a joves.

Adolescència i Joventut
La nostra missió se centra en l’oferta de serveis de qualitat adreçats a les persones joves.
El nostre model d’activitat afavoreix el creixement personal dels joves, la seva inclusió social i el desenvolupament del seu 
projecte de vida, tot fent-los partícips actius de la transformació de la realitat juvenil a la societat actual amb projectes com 
la co-gestió d’espais de joventut, matèria en la que tenim un bon bagatge. Vetllem per la correcta dotació de recursos i eines 
necessàries per a poder desenvolupar correctament els reptes que ens proposem.



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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EXPERTESA +20 ANYS

Educador social amb experiència de més de 25 anys en la gestió 
i la direcció de serveis i programes adreçats a adolescents i joves. 
Format en gestió empresarial cooperativa, direcció d’equips 
professionals, i gestió de processos estratègics i d’innovació.

Educadora social, dinamitzadora juvenil des de 2002, directora de 
programes i projectes de l’àmbit de joventut a Sant Cugat i Mollet 
del Vallès. Responsable de comunicació del servei de joventut 
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Formació en tècnica de 
màrqueting digital, de disseny gràfic i d’edició de vídeo. 

Animador sociocultural i turístic i coordinador de programes i 
projectes del servei de joventut de Cerdanyola del Vallès des de 
2016, assessor tècnic de suport d’iniciatives juvenils i impulsor de 
projectes de creació musical i d’arts escèniques. Formació en noves 
tecnologies, tendència juvenil i d’addicció a les pantalles. Implicat 
des de molt jove en l’associacionisme i la formació en el lleure. 

Psicòloga, amb menció socio-educativa especialitzada en 
infants i joves, amb una experiència de més de 10 anys en 
acompanyament juvenil. Formada en assessorament i orientació 
d’adolescents i professionals, en pedagogies vives i en economia 
social, solidària i feminista. A més d’haver estat molt involucrada 
amb l’associacionisme educatiu i juvenil.  

Titulat en Ciències Polítiques i Coordinador de Programes i Projectes 
del Servei de Joventut de Granollers des de 2010. Intensa trajectòria 
associativa, desenvolupada a l’Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya (2005-2012) i al Consell de la Joventut de Barcelona 
(2010-2012). La participació (especialment en l’àmbit estudiantil), 
els projectes educatius, l’acompanyament de joves en l’organització 
d’activitats i la programació cultural són els seus camps d’expertesa.


