El patronat

www.aspace.cat

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Metge, especialitzat en Medicina Tropical (UB) i en Gestió Sanitària
(ESADE)

Ha desenvolupat la seva vida laboral des de 1971 en diferents empreses del sector elèctric català que ara formen l’actual Endesa.
Va exercir els càrrecs de cap de Comptabilitat de Hidruña, Enher
i Fecsa-Enher, de responsable de Nous Procediments del Centre
Comptable de Endesa i completant la seva vida laboral com a mànager de la matriu Enel sent el Director de la Unitat de Control Intern i Processos per a Espanya.

Des de 1983 i fins a l’actualitat, ha dirigit diverses organitzacions
sanitàries, algunes vinculades a col·lectius especials: Fundació
Hospital Sant Pere Claver BCN (1983-87); Direcció Programa Altebrat /Móra d´Ebre/D. Sanitat (1987-89); Hospital Sant Camil /
St. Pere Ribes (1989-90); Programa Sanitari D.G. Serveis Penitenciaris/D. Justícia (1990-96); Hospital Matern-infantil Sant Joan de
Deu/ Esplugues (1996-98); Gerència A. Psiquiàtrica i S. Mental/
CatSalut (1998-04); Hospital Sant Rafael/ GGHHSCJ (2004-07);
Hospital d´Igualada/CSA (2007-12); Àrea Sanitària/Grup MUTUAM
(2012-actualitat).

Està vinculat a Aspace des de 1993, sent membre dels òrgans de
govern des de 1998 i és pare d’un fill que gaudeix dels serveis de la
Fundació a la Residència CIM.

Dr. Josep Ballester
Roselló
Vicepresident

Sr. Jorge Portella
i Rebordosa

President

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Professionalment sempre vinculat al món de l’educació amb diferents responsabilitats actualment és Director de Coneixement i recerca de la Fundació Catalunya La Pedrera.

La meva vida laboral des de 1991 està vinculada a la consultoria de
Serveis TIC, actualment com a Manager de Prestació de Serveis
(Service Delivery Manager) a Accenture.

Compromès socialment i en especial en el món de la discapacitat
ha estat membre de la Junta directiva d’ASPACE des de l’any 2000
de la que en va ser President des del 2010 fins el 2017. Ha format
part de federacions i entitats nacionals i internacionals i ha estat
president de la societat internacional de paràlisi cerebral des del
2008 fins el 2012 i actualment com a patró de la Fundació ASPACE
Catalunya amb la voluntat de treballar per aconseguir defensar els
drets i aconseguir millorar els serveis que necessiten les persones
amb discapacitat i el seu entorn. Ha estat pare d’una filla amb Paràlisi Cerebral.

Pare d’una filla amb Paràlisi Cerebral, alumna de l’Escola d’Educació
Especial des de 2004, he format part de la Junta Directiva
d’Aspace des de 2009 fins a l’actualitat com a patró de la Fundació
Aspace Catalunya, amb la voluntat de treballar per anar millorant
els serveis que necessiten les persones amb paràlisi cerebral i altres
discapacitats.

Sr. Marcel Carrera i
Cortiella

Sr. Lluís Farrés i
Cardoso
Vocal

Dra. Conxita
Mestres Miralles
Vocal

Actualment també és patró de la Fundació MUTUAM Conviure; secretari de la Junta Directiva d´AIS (Atenció i Investigació en Socioaddiccions); secretari de l’associació GASSIR (Grup Atenció Sanitària i Social d’Immigrants i Refugiats) i membre de l’associació
CHARIS/Barcelona-Montpeller.

Vocal

Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Farmacèutica
Especialista en Farmàcia Hospitalària.

Advocat en exercici i expert en dret sanitari i en protecció de
dades.

Actualment i des de 2016 és Degana a la Facultat de Ciències de
la Salut Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i Professora Titular a
la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (Universitat Ramon
Llull).

Soci de Bosch Soler Advocats i assessor jurídic de Unió Catalana
d’Hospitals, sempre ha desenvolupat la seva activitat professional com assessor i consultor jurídic en l’àmbit de les entitats sanitàries, socials i del tercer sector. Membre de la Junta Directiva
de la Secció de Dret Sanitari de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de
Barcelona i membre de la Comissió de Garantia i Avaluació de
Catalunya per fer efectiu el dret a la prestació d’ajuda per morir
a Catalunya.

Anteriorment, ha exercit de Farmacèutica adjunta al Servei de Farmàcia del Hospital San Rafael de Barcelona (1984-2006); de Coordinadora de Qualitat i Seguretat del Pacient a l’Hospital de Sant
Rafael de Barcelona (2006-2012); de Directora del Servei de Farmàcia al Grup Mutuam de Barcelona (2012-2016); així com també
de professora associada al Departament de Físico-Química de la
Facultat de Farmàcia a la Universitat de Barcelona, (1992-2008) i
de Professora associada a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (1992-2016).

Pare d’un fill amb discapacitat intel·lectual.

Sr. Josep M. Bosch i
Vidal

Vocal

Dra. Anna Fornós i
Barreras

Vocal

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona el
1977. Especialista en Neurologia per l’UAB al 1981 i especialista en
Neuropediatria per la Maternitat Provincial de Barcelona en l’any 1988.

Amb estudis Comptables per l’EAE Business School i Ciències
Químiques a la UB, ha desenvolupat la seva vida laboral en l’àmbit
de l’Administració Comptable de diferents empreses.

Formació reglada en diferents disciplines destacant l’especialitat de
pediatria, neonatologia, neurologia evolutiva i estimulació precoç
entre altres. Múltiples publicacions al llarg dels darrers quaranta
anys en revistes especialitzades en l’àmbit de la neurologia i
diagnòstic precoç. Ha estat ponent en diverses conferencies, taules
rodones especialitzades, congressos, jornades i simpòsiums, i ha
participat en múltiples projectes de recerca i docència.

Actualment treballa a Morera Bargués Asesores, SL. Està vinculat a
la Fundació Aspace Catalunya des de l’any 1992 formant part dels
òrgans de govern de l’antiga Associació i posteriorment en la seva
successora, la Fundació Aspace Catalunya com a patró a l’igual que
a l’Institut Aspace Fundació Privada. És pare d’un noi, l’Adrià, que
resideix al Centre Integral Montjuïc des de l’any 2015.

Ha exercit de metgessa en el servei de Neurologia de l’Hospital del
Mar, en l’Institut de Neuropediatria de la Maternitat de Barcelona i
en l’entitat Asproces. Ha estat tècnica en la Subdirecció General de
programació i avaluació dins el servei de Programació i Atenció a
les persones, entre d’altres experiències professionals relacionades
amb l’atenció precoç entre els anys 1988 i 2003. Sempre ha exercit
la medicina privada com a neuròloga i ha col·laborat amb la
Universitat de Barcelona com a docent de diverses assignatures en
màsters especialitzats.

Sr. Josep M. Roch i
Llamas

Vocal

Directora Assistencial entre els anys 2005 i 2019 a la Fundació
Aspace Catalunya, és una de les metgesses amb més expertesa dins
l’àmbit de la paràlisi cerebral i malalties neurològiques relacionades
amb el trastorn del desenvolupament.

.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramón Llull-Blanquerna
(2005-2008), Executive Master of Business Administration (EMBA)
a ESADE (2017-2018), Organization Transformation & Change Management Module a HEC Executive Education University de París
(2017), Growth & Development in Emerging Markets Module a ISB
University a l’Índia (2018), Leading in Global Organizations Module
a Georgetown University als EE.UU (2018), Màster en Salut Pública
per la Universitat Pompeu Fabra (2010), Diplomatura en Infermeria
(1996-1999), Especialista en Infermeria de Salut Mental, Màster
en Administració i Gestió d’Infermeria per l’E.U.I Santa Madrona –
U.Barcelona (1999-2001), i Màster en Infermeria Psicosocial i Salut
Mental per la U.Barcelona (1999-2001).

Llicenciat de Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de Barcelona l’any 1985. Especialitat en Obstetrícia i Ginecologia a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona (1985-1989). Especialitat
en Medicina del Treball per la UB (1987-88). Formació en gestió
hospitalària UCH (1998-99).
Des de 2008, fins a 2021, va estar director general de la Fundació
Aspace Catalunya.

Dr. Carles
Sanrama Sánchez

Vocal

Anteriorment, va exercir de Metge Resident del servei d’obstetrícia i ginecologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona
(1985-1989); de metge adjunt del mateix hospital servei de guàrdies
1989/90; de cap de servei del programa sanitari del Departament
de Justícia de Catalunya desenvolupant les tasques encaminades a
la reconversió del sistema sanitari penitenciari de Catalunya i com
a subdirector mèdic a les presons de Wad Ras, La Model i la posada en marxa de Brians dissenyant juntament amb l’equip l’equipament i l’estructura i model sanitari del centre (1989-1998); de director assistencial dels serveis provincials de la congregació de les
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús (1998-2004); i de
director mèdic de l’Hospital de Sant Rafael de Barcelona (20042008).

Sra. Elena
Puigdevall i Grau

Secretari i no patró

Actualment i des de gener de 2022, és Directora general de la Fundació Aspace Catalunya.
Anteriorment, va desenvolupar la tasca assistencial al Consorci
Parc de Salut Mar en l’Àrea d’Hospitalització Psiquiàtrica d’Aguts
(1999-2004) i en l’àrea de salut mental comunitària; va participar
en diversos estudis de recerca i docència (2006-2016); va treballar
a l’Institut Català de la Salut formant part de la Gerència de l’Àmbit
d’Atenció Primària de Barcelona com a Responsable de l’Àrea de
Salut Mental (2004-2007); compta amb 10 anys d’experiència en
planificació, contractació i avaluació de serveis sanitaris públics al
Servei Català de la Salut/Consorci Sanitari de Barcelona en àmbits
com la salut mental, rehabilitació, diàlisi, transport sanitari i teràpies respiratòries domiciliàries (2007-2017); ha exercit com a Directora dels Serveis de Salut d’Aspace des d’octubre de 2017-2020, i
com a Subdirectora General de la Fundació el 2021.

