
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

Gestió d’equipaments 
Oferim serveis de gestió externa d’equipaments destinats 
a l’atenció de les persones grans, sempre d’acord amb 
els criteris de la entitat que els promou i aportant tota  
la nostra expertesa i els millors professionals per a dur-
ho a terme amb eficàcia i eficiència.

Organització de tallers , cursos 
i esdeveniments destinats a les 
persones grans
Entenem l’envelliment com una etapa de la vida per 
continuar aprenent, formant-se, intercanviar coneixe-
ments i participar activament a la societat, per tal de no 
distanciar-se dels canvis que es produeixen. Organitzem 
programes per a promoure al benestar físic i mental de les 
persones grans: tallers, cursos, seminaris, processos parti-
cipatius, sortides culturals, programes de vacances, etc.

Serveis de Consultoria
Formacions bàsiques, avançades o específiques 
dirigides a personal tècnic, entitats, ciutadania,  
entre d’altres:

 Diagnòstics d’envelliment
 Acompanyament a projectes de Ciutat 

Amigable amb les Persones Grans
 Plans Estratègics per a l’envelliment  

de la població
 Assessorament per la dinamització d’espais 

de participació per a Persones Grans

Persones grans
Oferim serveis generals de gestió, atenció i/o dinamització d’activitats adreçades a les persones grans, generalment  
promocionades a través de les administracions públiques. Així mateix, la nostra dilatada experiència en aquest camp, 
ens permet oferir també serveis de consultoria i assessorament en disseny de projectes per a l’atenció a l’envelliment.



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. 

Sònia Díaz
soniad@doblevia.coop
Directora de la Unitat  
de Persones Grans

Òscar Nicolás
oscarn@doblevia.coop
Tècnic

Meritxell Orós
meritxello@doblevia.coop
Tècnica
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ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE · 
APRENENTATGE CONTINUU · BENESTAR 
EN LES PERSONES GRANS · ACTIVITATS 

CULTURALS · ASSESSORAMENT · 
PERSONALITZACIÓ · EXPERTESA +20 ANYS

Llicenciada en Sociologia, especialitat de Polítiques Socials 
(UAB) i Màster en Lideratge Social i Polític (UAB). Directora de 
la Unitat de Persones Grans de Doble Via. Experta en projectes 
de dinamització comunitària i participació ciutadana. Fundadora 
de l’Associació SIENA pel desenvolupament de projectes de 
consultoria relacionats amb l’envelliment de la població i la 
seva participació activa a la societat. Membre del grup d’experts 
d’IMSERSO que assessoren al programa mundial Ciutats 
Amigues de les Persones Grans. Docent al Postgrau d’Atenció 
Centrada en les Persones de la UAB, del CFGM de Persones  
en Situació de Dependència i del CFGS d’Integració Social.

Animador sociocultural. Ha treballat en voluntariat i en 
projectes educatius per a infants i joves. Fundador d’ una 
ONG local amb activitat al quart món i altres tipus de 
projectes de solidaritat internacional i medi ambient. Amb 
decidida vocació social, cursa els estudis d’Educació Social.  
És professor d’informàtica per a gent gran al programa Activa’t 
+60 de Barberà del Vallès i coordinador de la dinamització  
de les activitats per a persones grans dels casals de La 
Floresta, Les Planes i Mirasol de Sant Cugat del Vallès. 
Col·labora amb totes les associacions de gent grande Sant 
Cugat del Vallès, en gestió i organització d’activitats conjuntes.

Llicenciada en Pedagogia amb l’especialitat de Pedagogia 
Social (UAB). Inicia la vida laboral a GAYOMBA SCCL, empresa 
cooperativa de dones, dedicada a la dinamització sòcio-
cultural amb gent gran, com a sòcia fundadora l’any 1993, 
treballant en la gestió i dinamització de casals de gent gran de la 
Generalitat, serveis per a ajuntaments, residències, i programes 
intergeneracionals. Ha estat responsable de l’Àmbit de Projectes 
de Gent Gran i el de serveis a escoles de la cooperativa. L’any 
2009 assumeix la direcció del centre cívic Mira-sol de la XCCP 
de Sant Cugat del Vallès, i a partir del 2020, responsable del 
Programa municipal per a la gent gran de Barberà del Vallès.


