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Qui som?              
 

La Perifèrica som una consultora estratègica conformada per diferents professionals de 

l’àmbit social i educatiu que portem més de 15 anys treballant per al foment de la convivència, 

la cohesió social i el desenvolupament de la societat a través de l’educació, la cultura i l’acció 

comunitària.  

 

Ens caracteritzem per una àmplia trajectòria, nivell d’expertesa, proximitat i capacitat en 

realitzar serveis en els àmbits de la participació, l’acció comunitària i la transformació 

cultural i educativa. Amb una especial mirada cap a la reducció de les desigualtats socials 

i la promoció de la interculturalitat. 

 

Què fem?              

 

• Participació i acció comunitària: Acompanyament estratègic i desenvolupament 

d'accions adreçades a administracions, entitats i empreses d'arreu del territori en el 

disseny i implementació d'iniciatives comunitàries i de foment de la participació. 

 

• Transformació cultural i educativa: Acompanyament estratègic i desenvolupament 

d'accions per a la millora de la realitat cultural i educativa adreçades a 

administracions, entitats i centres educatius d’arreu del territori. 
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Com ho fem?            
 

• Proximitat: Respectem i fem valdre els coneixements i els potencials de les persones 

amb les quals treballem. 

 

• Innovació: Cerquem metodologies adaptades a les realitats amb les quals 

interactuem. 

 

• Acompanyament: Donem protagonisme al desenvolupament personal i professional i 

respectem els ritmes individuals i els del grup. 

 

• Transformació: Facilitem el creixement de les persones, grups i comunitats. Defugim 

d’etiquetatges per a una millor intervenció. 

 

• Co-producció: Treballem en equip incorporant les mirades complementàries dels 

diversos actors involucrats. 

 

Què oferim?            
 

1. Formació i assessorament. 

2. Recerca i disseny de projectes. 

3. Elaboració de material didàctic. 

4. Coordinació de projectes. 

 

1. Formació i assessorament - Dissenyem i desenvolupem formacions i assessoraments a 

mida tant a equips professionals, administracions, entitats o empreses d’arreu del territori: 

 

o Cursos de formació específica i a mida (participació, acció comunitària, circ social, 

competències educatives, alimentació sostenible, gestió d’equipaments).  

o Acompanyament estratègic a equips de treball. 

o Assessorament i suport a equips de joventut i infància.  

o Assessorament per a la gestió d’equipaments socioculturals i de joventut. 

o Dinamització de workshops, tallers i sessions de treball. 

o Ideació de línies estratègiques en temàtiques de política pública. 

o Planificació i seguiment de plans de formació. 

 

Alguns exemples són: 

• Per a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona hem fet l’acompanyament 

estratègic per incloure la mirada comunitària a nou equips dels Centres de Serveis de 

Socials.   
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• Per al Departament de Desenvolupament Professional de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona hem assessorat en la ideació, planificació i seguiment de plans de formació 

plurianual. I destaca la implementació dels Equips de Policia de Barri. 

• Per a l’Àrea de Participació i Inclusió de l’Agència Catalana de la Joventut hem format 

i acompanyat a regidories i equips de joventut de tot el territori català en el marc del 

programa Obrim Via. 

• Per al Consell Comarcal de la Cerdanya hem format i acompanyat a l'equip de 

joventut de Cerdanya Jove per a incloure la participació en el projecte Estiu Viu. 

 

2. Recerca i disseny de projectes - Dissenyem i desenvolupem tot tipus de recerques i de 

projectes incorporant la perspectiva participativa i comunitària: 

 

o Elaboració de diagnòstics i projectes comunitaris. 

o Desenvolupem recerques sobre acció comunitària. 

o Desenvolupament de recerques sobre convivència escolar,  xarxa educativa local 

i absentisme i abandonament escolar. 

o Avaluació de plans i programes de formació. 

 

Alguns exemples són: 

• Per a l’Ajuntament de Sant Cugat hem elaborat la diagnosi comunitària de diversos 

espais públics. 

• Per a l’Ajuntament de Montcada i Reixac hem elaborat un estudi sobre la situació 

d’absentisme i abandonament escolar en el municipi. 

• Per a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona hem conceptualitzat la perspectiva 

comunitària de les Escoles Bressols Municipals enteses com a Cases de la Petita 

Infància. 

• Per a l’Ajuntament de L’Hospitalet hem redactat el projecte comunitari del Pla Integral 

dels Blocs-Florida. 

 

3. Elaboració de material didàctic - Dissenyem i desenvolupem tot tipus de material i 

propostes pedagògiques tant pròpies com en col·laboració amb altres entitats i 

organitzacions: 

 

o Disseny de programes educatius i projectes curriculars. 

o Elaboració d’unitats didàctiques.  

o Elaboració d’infografies, butlletins i vídeos educatius. 

 

Alguns exemples són: 

• Amb Entrepobles hem dissenyat la guia didàctica “Activistes per la vida” per educació 

secundària obligatòria. 

• Amb Òmnium Cultural hem co-produït el Documental: “El Rec Comtal: La lluita veïnal 

per a un bé comú” en el marc del projecte Re-Voltes. 
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4. Coordinació de projectes - Acompanyem i donem suport en l’activació, organització i 

dinamització de xarxes educatives, culturals i comunitàries formades pels diferents 

agents que configuren un territori.  

 

o Planificació i gestió d’accions sociocomunitàries. 

o Coordinació i dinamització de programes de circ social. 

o Construcció i dinamització de projectes d’alimentació saludable. 

o Dinamització de espais de treball i acció comunitària. 

 

Alguns exemples són: 

• Per a Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona hem coordinat amb perspectiva 

comunitària el Programa per reduir l’obesitat Infantil al barri de la Prosperitat o el 

projecte Cistelles Saludables on acompanyem a famílies en situació de vulnerabilitat 

en l’adquisició d’eines per una alimentació sostenible i saludable. 

• Per a l’Ajuntament de Montcada i Reixac i la Diputació de Barcelona hem coordinat el 

projecte d’Educació 360 “Circ i Escacs a Can Sant Joan, una qüestió de drets”. 

 

Contactem?            
 

Per correu electrònic: hola@laperiferica.cat 

 

Per telèfon o WhatsApp: 639816557  

 

Per xarxes socials: 

Pàgina Web: https://www.laperiferica.cat 

Instagram: @la_periferica 

Twitter: @periferica_la 

Facebook: @laperiferica.cat 

  

mailto:hola@laperiferica.cat
https://www.laperiferica.cat/
https://twitter.com/periferica_la
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Vols conèixer el nostre equip?        
 
Carmen Frucutoso: Sociòloga i especialista en projectes d’acció 
comunitària i d’inserció sociolaboral per a joves. Ha treballat com a 
coordinadora de projectes amb joves per Salesians Sant Jordi, Incorpora 
La Caixa, desenvolupant tasques de gestió i acompanyament en 
projectes d’acció socioeducativa i comunitària. Ha estat professora de PFI 
de Cuina i restauració. 
 
Sara Alcalà: Educadora especialitzada en  restauració, dinamització 
comunitària i el treball amb joves.  Ha treballat com a cuinera a l’Ateneu 
Popular de 9 Barris i com a educadora per la Fundació Privada Jovent al 
barri de Ciutat Meridiana.  

 
Àlex Egea: Professor de la Facultat d'Educació de la Universitat de 
Barcelona i pedagog. Imparteix docència en Pedagogia Internacional, 
Educació per a l’equitat i el desenvolupament sostenible en el grau de 
Pedagogia. Col·labora també amb centres educatius, entitats i 
administracions públiques en el disseny, implementació i avaluació de 
projectes de millora i canvi educatiu. 
 

Antonio Alcàntara: Professor de la Facultat d'Educació de la Universitat 
de Barcelona i Educador Social. Especialitzat en joventut, participació, 
acció comunitària i circ social. Col·labora habitualment amb entitats i 
diverses administracions públiques. Ha estat coordinador de l’Àrea de 
formació i Circ Social de l’Ateneu Popular de Nou Barris.  
 

Raquel Cros: Formadora de circ i dinamitzadora comunitària. 
Llicenciada en Filologia Alemanya per la UB i Postgrau d’Arts Escèniques 
i Acció Social a l’Institut del Teatre. Actualment dinamitza el projecte 
comunitari Cultura i Barri i coordina el projecte de circ al barri de Can 
Sant Joan (Montcada i Reixac). Col·labora també amb projectes d’Arts 
Escèniques i Joves. 

 

Alba Sanjurjo: Antropòloga i Educadora Social. Especialitzada en acció 
comunitària i participació juvenil. Durant cinc anys ha treballat com a 
coordinadora del Casal de Joves de Porta (Nou Barris), acompanyant 
joves en l’elaboració de projectes socioeducatius. Col·labora fent 
formacions en l’àmbit del lleure educatiu a l’Escola Lliure el Sol. 
Actualment cursa el màster de formació del professorat.  

 

Marta Mayoral: Antropòloga i orientadora comunitària. CFGS d’Animació 
Sociocultural i Màster Interuniversitari en Joventut i Societat. 
Especialitzada en dinamització juvenil i acció comunitària. Ha treballat en 
diversos projectes d’investigació i intervenció social en l’àmbit de la 
joventut, els consums de drogues i l’educació afectivo-sexual. Actualment, 
treballa com a orientadora comunitària al Pla Educatiu d’Entorn de la 
Florida, a l’Hospitalet de Llobregat.  


