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Elena Puigdevall i Grau 

Directora General

Tamara Biedermann Villagra 

Directora de Serveis de Salut

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).

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.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Nacional d’Asunción-Paraguai. Quadre 
d’Honor (2003- 2009). Especialista en Medicina Física i Rehabilitació. MIR-Hospital 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 Rehabilitació (SCMFiR), de la Societat 
Espanyola de Rehabilitació Infantil (SERI) i de la Societat Paraguaiana de Medicina Física 
i Rehabilitació (SPMFyR). 

Compromesa des de la seva joventut en diversos projectes socials. La seva carrera 
professional, tant a Barcelona com al Paraguai, s’ha desenvolupat en diferents institucions 
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 coordinadora 
de projectes, amb èmfasis en paràlisi cerebral i patologia neurològica. 

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

Actualment i des de l’octubre de 2020, és Directora de Serveis de Salut de la Fundació 
Aspace Catalunya,  amb el desafiament, responsabilitat i compromís de continuar 
millorant i brindant atenció de qualitat al col·lectiu de paràlisi cerebral. 
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Míriam Torrella i Raymond 

Direcció Residència i Serveis d’Atenció diürna

Marta Barberan Varona

Directora de l’Escola d’Educació Especial 

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 Econòmiques (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 empresariales de Madrid (2013). 

Actualment i des de 2013, Directora de Serveis Diürns i residència en la Fundació Aspace 
Catalunya. 

Mentre cursa els estudis de Psicologia, treballa a l’Escola 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’organització (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  treballa 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 assistencials 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.

Diplomada en Magisteri en Educació Especial per la Universitat 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 professional a la Fundació Aspace 
Catalunya, iniciant la seva trajectòria com a mestra d’educació especial a l’escola de la 
Fundació. L’any 2021 és nomenada directora Pedagògica.

Ja com a mestra de l’entitat ha continuat la seva formació realitzant diferents cursos i 
estudis especialitzats a la Universitat 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’espectre 
autista en l’aula.
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Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona (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 responsable de caixa, atenció al client i funcions comercials a distintes 
oficines bancàries de Bankia (antiga Bancaja). 

Entre 2006 i 2014 desenvolupa la seva trajectòria 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 financers a matrius nacionals i internacionals amb 
normativa IFRS. 

Va incorporar-se a Fundació Aspace Catalunya a setembre de 2014 com a responsable 
d’Administració amb tasques de controller financer. Des de 2018 és Director d’Administració, 
Finances i Serveis Generals. 

 

Enginyer superior en electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (1998) i Mas-
ter 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 Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Funda-
ció Aspace Catalunya i forma part del Comitè de Seguretat de l’entitat.

Anteriorment va treballar en diferents projectes nacionals i internacionals de consultoria 
informàtica, primer a Better Consultants (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 internacional i la discapacitat. Posteriorment va ocupar diferents càrrecs de 
direcció TIC i de responsabilitat general de l’empresa en diverses entitats amb un ca-
ràcter 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 sub-
direcció general a la Design For All Foundation (2009-2010), i la direcció de la Unitat IT 
de la Fundació Equilibri (2011).

Albert Cantón Brizuela 

Direcció d’Economia i Finances Serveis Generals

Paul Mussach i Rodríguez 

Direcció de Sistemes d’Informació



www.aspace.cat

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialit-
zació 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 competències per la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM – 2011), així com Postgrau en Administració de Personal 
i Relacions Laborals per la UOC (2005) i és Coach Professional acreditada (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 
posicions, 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), in-
dustrial (2007-2011) i hoteleria/turisme (2011-2012), on ha ocupat posicions de tècni-
ca-consultora, Responsable de RRHH i Directora de RRHH.

També compta amb experiència al tercer sector com a responsable de RRHH per Ajuda 
Humanitària (2004-2005) i ha estat vinculada a entitats socials a nivell de voluntariats.

Llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona (2003), i Màster en anàlisi i con-
ducció de grups per la Universitat de Barcelona (2006).

Des de 2008, ha desenvolupat la seva carrera professional a la Fundació Aspace Cata-
lunya, 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 pro-
tecció 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 gestora 
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 reumatològica, as-
sociacions de familiars d’alzheimer, Federació de malalties rares-Feder, F. Pere Tarrés. 
2005-2008)

Yolanda Elipe López

Direcció de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa

Marta Borràs i Balmes

Direcció de Persones i Valors 
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Fisioterapeuta per la Universitat Ramón Llull-Blanquerna (2004-2007), Màster 
Universitari en Direcció d’Innovació i Transformació Digital per la UOC (2021-2022), 
Màster Universitari en eHealth (2020-2021), MBA Sport Management per la Universitat 
Pompeu Fabra (2014-2015), Tècnic esportiu especialista en esport paralímpic acreditat 
per la FEDPC, Fisioterapeuta especialista en pediatria, teràpia aquàtica i productes de 
suport.  

Actualment i des de gener del 2023, és el Director d’Operacions Transversals a la Fundació 
Aspace Catalunya. És el fundador i  CEO d’una startup basada en la gestió transversal de 
clíniques sanitàries. Responsable de formació de la FEDPC. Classificador internacional 
acreditat per la BISFed. 

Anteriorment, a exercit com a Director dels Serveis de neurorehabilitació perifèrics de 
Numància i Marc Aureli (2018-2022). Responsable de la secció esportiva paralímpica de 
Boccia a la FEDPC (2009-2020), participant com a seleccionador als Jocs Paralímpics 
de Londres 2012 i Rio 2016. Director en la organització de 3 campionats d’Europa i 2 
campionats del món d’esports paralímpics acreditats per la BISFed i IFCPF. Compromès 
amb la qualitat assistencial des de la fisioteràpia participant en campus internacionals 
d’esports olímpics i paralímpics i, coordinador de projectes d’implementació en la 
integració de l’esport amb les administracions des de la vessant social i sanitària. 

Carlos Varela Ferro

Director Operacions Transversals


