
 
 

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. 

PATRÍCIA CLAVIJO. Directora de Medi Ambient. A Mas Albornà des del 2018 
Llicenciada en Ciències Ambientals per la UB, amb màster de Gestió Integral de l’Aigua per la 
UCA i experiència com a cap de servei. Ha realitzat la coordinació i gestió de serveis com la 
neteja viària, la jardineria i les deixalleries. Té experiència en la gestió de la cartera de clients i 
l’assessorament en matèria de Medi Ambient.  

JÚLIA BEREZO. Directora de l’àrea social. A Mas Albornà des del 2021.  

Llicenciada en psicologia per la UAB en l’itinerari de psicologia clínica i de la salut. Disposa de 
certificat d’aptitud pedagògica. Ha desenvolupat la seva tasca professional de manera 
continuada amb persones amb dificultats cognitives i conductuals, tant en el sector educatiu 
com en l’àmbit sanitari. Master en Psicooncologia per la UB i Master en expertesa en el 
tractament del dol, les pèrdues i el trauma per l’Institut IPIR (Institut de formació continuada 
de la UB).  

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. 

DANIEL BERLANGA. Director de Producció. A Mas Albornà des del 2021. 
Màster en Administració i Direcció d’empreses per la UAB dins del programa d’excel·lència 
acadèmica PUE: especialitat financera i comptable. Grau en Ciències empresarials a la UPF 
(MECES). 
Director i Corporate Controller amb ampli domini d’eines informàtiques per a la gestió 
financera i empresarial.   
 

 


