
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

Tallers, cursos i activitats formatives 
per a totes les edats
Programem cursos i tallers de diverses àrees formatives 
vinculats a les necessitats i demandes de l’equipament  
o dels col·lectius als quals s’adrecen. Una oferta innova-
dora que s’adapta als interessos canviants de la població 
i que vetlla per la qualitat dels processos i dels professio-
nals que la duen a terme.

Programes d’activitats culturals
Organitzem, gestionem i programem activitats culturals de 
diferents disciplines i temàtiques dirigides a públics diversos 
i en tot tipus de formats. Activitats de caire familiar, activitats 
participatives, dirigides, espectacles, concerts, exposicions, 
conferències, cicles de reflexió o debat, itineraris, etc. 

Impuls i acompanyament al 
moviment i teixit associatiu
Oferim serveis de suport i impulsem propostes  
i iniciatives a les persones i col·lectius dins del 
moviment associatiu.
També organitzem programes formatius, orientats a 
dotar-les d’eines i recursos i processos participatius 
per a fomentar la seva implicació i el treball en xarxa.

Dinamització Comunitària 
Realitzem projectes de dinamització en els equipa-
ments o en un territori concret, tenint en compte 
les necessitats de les comunitats que en fan ús o 
que hi conviuen, per propiciar espais de trobada, 
cooperació i relació en els espais públics. 

Cultura i Comunitat
Oferim serveis de gestió cultural i comunitària, adaptats a les necessitats de cada client, tenint en compte el territori i 
les persones que en formen part, fomentant la participació i l’acció ciutadana.
Gestionem de manera integral equipaments culturals de proximitat (centres cívics, centres culturals, de cultura 
popular, etc.) i tots els programes que se’n deriven, generalment en col·laboració amb les administracions públiques 
plantejant sistemes de gestió compartida.

CULTURA DE PROXIMITAT · PER TOTES LES EDATS · PARTICIPACIÓ CIUTADANA ·  
GESTIÓ COMPARTIDA · DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA · +20 ANYS EXPERIÈNCIA



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 oferir la cobertura de polítiques i projectes 
que poden tenir impacte transversal dins d’una organització i donem 

resposta a aquest tipus de necessitats de forma coordinada.

Doble Via és una organització 
reversible off/on line

La majoria dels nostres serveis els 
podem oferir en ambdues modalitats.
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CFGS Integració social, exerceix com a dinamitzadora als centres 
cívics de Granollers, amb una llarga trajectòria a Doble Via i en 
el món del lleure. Ha compaginat aquesta feina durant molts 
anys exercint com a músic, tant en l’àmbit de la docència com 
als escenaris. Té experiència i formació en cultura comunitària, 
principalment relacionada amb les arts comunitàries.

Llicenciada en Història i Màster en Història Antiga i Medieval, així com en Gestió 
Cultural. Coordina els serveis del Casal de les Planes de Sant Cugat del Vallès i 
dinamitza les activitats i col·lectius que s’hi allotgen. Vinculada des de ben petita 
al teixit associatiu santcugatenc i compromesa amb la cultura popular catalana. 

Estudis artístics, grau superior en audiovisuals i espectacle al 
País Basc i a l’Escola de teatre Jèssica Walker a Barcelona. Ha 
complementat els estudis amb circ, dansa, ioga, gestalt infantil i 
director de lleure. Treballa a Doble Via acompanyant infants al Casal 
Infantil i a l’Escola Bressol El Molí, dos equipaments de Les Planes a 
Sant Cugat del Vallès. A més també exerceix com a formador d’arts 
plàstiques, teatre i educació emocional. I és coordinador general 
infantil del Happy Ioga festival.

Llicenciada en Història de l’art. Màsters en museografia interactiva 
i didàctica i en gestió cultural. Té una llarga trajectòria dins la coo-
perativa en l’acompanyament associatiu i en la gestió i dinamització 
d’equipaments culturals de proximitat. Implicada i compromesa en 
els projectes, li agrada el treball en equip i l’actitud positiva.

Llicenciada en Pedagogia, especialitzada en l’àmbit del lleure i comunitat. 
Ha treballat molt temps en la intervenció socioeducativa. Exerceix com a 
directora del Casino la Floresta, un equipament cultural polivalent de Sant 
Cugat. Amb una llarga experiència amb acompanyament a entitats, dina-
mització i programació de projectes culturals. Conciliadora i compromesa. 

Politòleg per la Universitat Pompeu Fabra. Es dedica a la dinamització cultural 
amb perspectiva comunitària. També ha desenvolupat tasques com a gestor 
cultural i dinamitzador de processos participatius. Té interès en la justícia social 
i el món del treball, mirant de contribuir-hi des del seu lloc de feina.
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Graduat en Ciències Polítiques. Director de La Troca, Centre de Cultura 
Popular i Tradicional de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Granollers. 
Experiència en desenvolupar projectes de cultura popular i en l’acompan-
yament d’entitats. Vinculat a l’associacionisme cultural i a l’activisme polític.


