
EQUIP DIRECTIU DE MAS ALBORNÀ 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

JOAN CLOTET. Director executiu. A l’organització des del 2002 

Llicenciat en Psicologia per la UB i màster en direcció i administració d’empreses per EAE, ha 

desenvolupat la seva trajectòria professional en el camp de la psicologia, especialitzant-se en 

l’àmbit de la discapacitat amb diferents experiències i col·laboracions amb entitats del sector 

fins que el 2008 passa a responsabilitzar-se de la direcció de la Fundació. 

EUGENIA GONZÁLEZ. Directora de RRHH i Administració. A l’organització des del 1998 

Diplomada en Relacions Laborals per la Universitat Rovira i Virgili i en Ciències del Treball per 

la UOC compta amb un màster en Direcció de Centres Especials de Treball per EADA. Amb 

experiència en la gestió de les relacions laborals i la prevenció, des del 2007 és la responsable 

de la gestió dels RRHH i l’administració. 

XAVIER FONT. Director de Producció. A Mas Albornà des del 2016 

Llicenciat en Ciències del  Medi Ambient per la IUSC (Fairleigh Dikinson University, USA), 

màster en direcció i administració d’empreses per EAE i màster en Gestió Integral de l’Aigua 

per la UPC té una gran experiència com a cap de serveis, gestió de neteja viària i tècnic 

ambiental.   

OLGA PONS. Directora de l’àrea social. A l’organització des del 2008. 

Llicenciada en psicologia per la UB i amb certificat d’aptitud pedagògica. Inicia el seu contacte 

amb el món de la discapacitat en diferents associacions de lleure. S’ha especialitzat en 

l’atenció a la discapacitat evolucionant dins l’organització exercint diferents càrrecs a diferents 

àrees de l’organització.  El 2015 passa a formar part de l’equip directiu.  

CRISTINA BARBACIL. Directora de comunicació. A Mas Albornà des del 2007 

Llicenciada en Publicitat i RRPP per la UAB, amb màster en Màrqueting i Comerç digital per 

EAE, Postgrau en comerç i màrqueting internacional (FUB) i Màster en direcció de màrqueting i 

comunicació (UOC), ha treballat en diferents departament de comunicació i publicitat i el 2007 

passa a formar part de l’equip directiu de Mas Albornà. 


