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Equip
directiu



Dr. Carles  
Sanrama Sánchez 

Director general

Sra. Elena  
Puigdevall i Grau 

Subdirectora general

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). Especia-
litat en Medicina del Treball per la UB  (1987-88). Formació en gestió hospitalària  UCH (1998-99).

Actualment i des de 2008 és el Director general de la Fundació Aspace Catalunya.

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 guàr-
dies 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 Ra-
fael de Barcelona (2004-2008).

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 Infer-
meria 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).

Actualment i des d’octubre de 2020, és Subdirectora general de la Fundació Aspace Catalunya.

Anteriorment, va desenvolupar la tasca assistencial al Consorci Parc de Salut Mar en l’Àrea d’Hos-
pitalització 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, con-
tractació 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 respi-
ratòries domiciliàries (2007-2017);  ha exercit com a Directora dels Serveis de Salut d’Aspace des 
d’octubre de 2017-2020.
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Sra. Marta 
Barberà  Varona

Diplomada en Magisteri en Educació Especial per la Uni-
versitat de Barcelona (1990-1993). Amb estudis d’intèrpret 
de Llengua de signes a través de la Federació Catalana de 
Sords.

Des de l’any 1994, ha desenvolupat la seva carrera profes-
sional a la Fundació Aspace Catalunya, iniciant la seva tra-
jectòria com a mestra d’educació especial a l’escola de la 
Fundació. L’any 2021 és nomenada directora Pedagògica.

Ja com a mestre de l’entitat ha continuat la seva formació 
realitzant diferents cursos i estudis especialitzats a la Uni-
versitat de Barcelona, a Rosa Sentat i a Prisma, dels quals 
se’n destaquen: l’acompanyament a Infants i adolescents 
en les pèrdues i el dol, el llenguatge musical en l’escola 
d’educació especial, l’abordatge del llenguatge plàstic i 
artístic en l’educació especial i la interpretació del dibuix 
infantil escolar, així com cursos específics en Estimulació 
Basal, Kinaesthetics i l’abordatge dels trastorns de l’espec-
tre autista en l’aula.
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Sra. Míriam  
Torrella i Raymond 

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (1984-1989) , Diplomada en Logopèdia en l’Escola 
de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau (1987-1990), Estudis de Postgrau en Serveis Socials 
i política social: Planificació i Gestió dels Serveis socials en 
la Universitat de Barcelona, Facultat de Ciències Econòmi-
ques (1992), estudis de Postgrau en Direcció de Màrqueting 
en l’Institut d’Educació Continuada de la Universitat Pompeu 
Fabra (2000), Mestratge en Direcció d’Institucions Sanitàries 
en la Universitat Autònoma de Barcelona, Fundació Doctor 
Robert (2010), Mestratge MBA en la Escuela de estudios em-
presariales de Madrid (2013). 

Actualment i des de 2013, Directora de Serveis Diürns i resi-
dència en la Fundació Aspace Catalunya. 

Mentre cursa els estudis de Psicologia, treballa a l’Esco-
la d’Educació Especial Lexia de Barcelona. Va treballar en 
Direcció i Gestió en l’àmbit social, concretament el sector 
d’atenció a persones amb discapacitat adquirint experiència 
i creixement professional en la majoria dels àmbits d’orga-
nització (1990-2009). La seva trajectòria professional en el 
sector s’inicia a la Federació ECOM com a responsable del 
Programa d’Integració Social i laboral en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Granollers, des de  l’any 1993 i fins 1996  tre-
balla com a directora tècnica de la Residència Maria Feixa de 
l’Associació Cívica d’Ajuda Mútua (ACAM) i durant 13 anys 
(1996 - 2009) com a directora general de la mateixa entitat 
en un període d’expansió en la creació de recursos assisten-
cials i concertació de places amb la Generalitat de Catalunya. 
Des de l’any 2009 i fins l’any 2013 continua professionalment 
en el sector sanitari com a Directora de Gestió de Pacients 
en l’Hospital Universitari Sagrat Cor i en l’Hospital General 
de Catalunya formant part de l’equip de planificació i gestió.

Direcció Residència  

i Serveis d’Atenció diürna

Directora de l’Escola d’Educació Especial 

Dra. Tamara  
Biedermann Villagra 

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Naci-
onal d’Asunción-Paraguai. Quadre d’Honor (2003- 2009). 
Especialista en Medicina Física i Rehabilitació. MIR-Hospi-
tal Vall d´Hebron Barcelona (2011-2015). Rotació externa 
en Rehabilitació Infantil de l’Hospital Vírgen de Macarena- 
Sevilla (2015). Especialista en Discapacitat Infantil per la 
Universitat Complutense de Madrid (2017- 2018).  

Membre de la Societat Catalana de Medicina Física i Reha-
bilitació (SCMFiR), de la Societat Espanyola de Rehabilita-
ció Infantil (SERI) i de la Societat Paraguaiana de Medicina 
Física i Rehabilitació (SPMFyR). 

Compromesa des de la seva joventut en diversos projec-
tes socials. La seva carrera professional, tant a Barcelona 
com al Paraguai, s’ha desenvolupat en diferents instituci-
ons sanitàries com a l’Hospital Vall d´Hebron (2018), CUAP 
COTXERES (2017-2018), Cemefir (2016-2017) i fundacions 
com Teleton i Cerenif, com a metgessa especialista i coor-
dinadora de projectes, amb èmfasis en paràlisi cerebral i 
patologia neurològica. 

Ha iniciat la seva trajectòria en la Fundació Aspace Catalu-
nya com a metgessa especialista a l’abril de 2018. 

Actualment i des de l’octubre de 2020, és Directora de Ser-
veis de Salut de la Fundació Aspace Catalunya,  amb el 
desafiament, responsabilitat i compromís de continuar mi-
llorant i brindant atenció de qualitat al col·lectiu de paràlisi 
cerebral. 

Directora de Serveis de Salut



Sr. Paul  
Mussach i Rodríguez 

Direcció de Tecnologia de la 

Informació i la Comunicació

Sra. Yolanda  
Elipe López

Directora de Comunicació  
i Transparència

Llicenciada en psicologia per la Universi-
tat de Barcelona (2003), i Màster en anàlisi 
i conducció de grups per la Universitat de 
Barcelona (2006).

Des de 2008, ha desenvolupat la seva car-
rera professional a la Fundació Aspace Ca-
talunya, iniciant la seva trajectòria com a 
Directora del Servei d’integració Laboral 
(2008-2011) i del Centre Especial de Treball 
(2008-actualitat). Al 2011 és responsable de 
protecció de dades, i al 2018 és nomenada 
Delegada de protecció de dades i Directora 
de Comunicació i Transparència.

Dins de l’entitat segueix la seva formació en 
gestió de la qualitat per la norma ISO 9001 
(2010), comunicació social, treball en equip, 
transparència, protecció de dades i respon-
sabilitat social, de manera contínua.

Anteriorment havia desenvolupat la seva 
carrera professional com a formadora i ges-
tora en l’àmbit socioeducatiu, en gestió de 
grups i equips de treball, grups formatius 
i grups de suport, així com en consultoria, 
gestió i avaluació de projectes socials, en 
diverses entitats de caire social i educatiu 
(Fundació alcohol i societat, Lliga reumato-
lògica, associacions de familiars d’alzheimer, 
Federació de malalties rares-Feder, F. Pere 
Tarrés. 2005-2008)

Sr. Albert  
Cantón Brizuela 

Director d’Administració i 
Serveis Generals

Sra. Marta  
Borràs i Balmes

Directora de Recursos 
Humans

Llicenciada en Psicologia per la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), especialitza-

ció en Psicologia Social i de les Organitzacions 

(1995-2000). Màster en Direcció de Recursos 

Humans per l’EAE Business School, adscrita a 

la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

(2001). Compta amb formació específica en 

diferents àrees de RRHH gràcies als estudis de 

Postgrau en Gestió de RRHH per competènci-

es per la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM – 2011), així com Postgrau en Adminis-

tració de Personal i Relacions Laborals per la 

UOC (2005) i és Coach Professional acredita-

da (ACTP-ICF, 2014)

Actualment i des de 2012 és Directora de 

RRHH de la Fundació Aspace Catalunya.

A nivell de trajectòria professional, ha treballat 

sempre en l’àmbit de RRHH en diferents posi-

cions, inicialment de Tècnica i més tard com a 

Responsable o Directora de RRHH.

La seva experiència ha estat tant en empreses 

privades en sectors com el tecnològic (2000-

2003), consultoria de RRHH (2003-2004), 

logística i transport (2005-2007), industrial 

(2007-2011) i hoteleria/turisme (2011-2012), 

on ha ocupat posicions de tècnica-consultora, 

Responsable de RRHH i Directora de RRHH.

També compta amb experiència al tercer sec-

tor com a responsable de RRHH per Ajuda Hu-

manitària (2004-2005) i ha estat vinculada a 

entitats socials a nivell de voluntariats.

Llicenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses per la Universitat de Barce-
lona (2002-2006), i completat postgrau 
d’auditoria per l’accés al Registre Oficial 
d’Auditors de Comptes (ROAC) al 2006, va 
compaginar els seus estudis amb tasques 
comercials a El Corte Inglés i com respon-
sable de caixa, atenció al client i funcions 
comercials a distintes oficines bancàries de 
Bankia (antiga Bancaja). 

Entre 2006 i 2014 desenvolupa la seva tra-
jectòria professional com auditor financer 
a KPMG Auditores, S.L., entre 2006 i 2014, 
especialitzant-se en el sector sanitari (tant 
públic com privat), així com sector serveis, 
distribució, productes tecnològics de gran 
consum, transport i immobiliari, incloent 
tasques de revisió de comptes anuals amb 
normativa estatal i també informes finan-
cers a matrius nacionals i internacionals 
amb normativa IFRS. 

Va incorporar-se a Fundació Aspace Ca-
talunya a setembre de 2014 com a res-
ponsable d’Administració amb tasques de 
controller financer. Des de 2018 és Director 
d’Administració, Finances i Serveis Gene-
rals. 

 

Enginyer superior en electrònica per la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (1998) i 
Master of Business Adaministration (MBA) 
per ESADE (2004-2006). Formació en 
Lideratge i Innovació Social per ESADE 
(2010-2011).

Des de 2012 és el Director de Tecnologi-
es de la Informació i Comunicacions de la 
Fundació Aspace Catalunya i forma part 
del Comitè de Seguretat de l’entitat.

Anteriorment va treballar en diferents pro-
jectes nacionals i internacionals de consul-
toria informàtica, primer a Better Consul-
tants (1998-2001) i després a Accenture 
(2001-2004) en diferents sectors, entre 
els quals la banca, els call centers i dins 
del tercer sector la cooperació interna-
cional i la discapacitat. Posteriorment va 
ocupar diferents càrrecs de direcció TIC 
i de responsabilitat general de l’empresa 
en diverses entitats amb un caràcter més 
social, essent les més rellevants la direcció 
TIC (2006-2009) i d’Operacions (2008-
2009) a Catalana de Màrqueting Telefònic 
(grup Enciclopèdia Catalana), la subdirec-
ció general a la Design For All Foundation 
(2009-2010), i la direcció de la Unitat IT de 
la Fundació Equilibri (2011).
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