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Trajectòria professional de l’equip directiu 

Ricard Matas Robreño 
Gerent 

Diplomat en Gestió Pública, post-graduat com a expert en inserció laboral de col·lectius en situació de 
vulnerabilitat i becat per realitzar un Programa de Direcció General d’EADA. Ricard Matas inicia la seva 
activitat professional treballant en el món de la consultoria especialitzada en el sector públic. 

Ben aviat, fa el salt a l’economia social incorporant-se a Fundació Tallers com a prospector laboral primer 
i després com a director de màrqueting, vendes i captació. L’any 2007, assoleix la gerència de Fundació 
Tallers càrrec que manté en l’actualitat. Amb la confluència amb el Grup Sant Pere Claver, s’incorpora com 
adjunt a gerència al comitè de direcció del Grup dirigint l’àrea d’inclusió laboral i la captació de fons. 
També dirigeix els serveis d’Al·lèrgia, Odontologia i Proves Complementàries. 

Compagina la seva activitat a Fundació Tallers amb altres activitats vinculades al món de la consultoria, la 
gestió i la formació.     

 
Francisco Raya 
Responsable de la direcció financera  

Llicenciat en Geografia econòmica per la UAB i Postgrau en direcció financera per la UPC. Inicia la seva 
carrera professional realitzant serveis com a documentalista per a l’Ajuntament de Terrassa, treballant a 
l’àrea administrativa d’una empresa del sector de la publicitat. En 1994 s’incorpora a Fundació Tallers on 
ha realitzat diferents funcions. L’any 2007 assoleix la direcció financera de l’entitat. 

 
Gemma Navarra Garcia 
Responsable de Producció de Serveis Industrials i Ofisfera 

Politòloga i Diplomada en Gestió i Administració Pública. Complimenta la seva formació amb un curs 
d’Habilitats de Lideratge per a Projectes Innovadors a l’Economia Social, amb un curs de Lean 
Manufacturing i amb un curs d’Activitats Rehabilitadores per a persones amb trastorn mental, entre 
d’altres. 

Des del 2012 entra a formar part de Fundació Tallers com una responsable d’una de les línies de producció 
de Serveis Industrials fins a l’actualitat com a responsable de tota l’àrea, àrea formada per més de 100 
persones. El 2023 assoleix la direcció d’Ofisfera. 
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Oscar Pozo 
Responsable dels Serveis Mediambientals  

Diplomat en Enginyeria Tècnica Agrícola. Oscar Pozo inicia la seva activitat professional treballant en el món de 
la jardineria pública i privada. 

Al 1999 s’incorpora a Fundació Tallers com a monitor de jardineria a Badia del Vallès primer i després com a 
encarregat de les brigades de jardineria de Barcelona i Badia. L’any 2006 s’amplien les seves competències amb 
la nova brigada de neteja viària de Sta. Coloma de Gramenet, i assoleix la responsabilitat dels Serveis Externs de 
Fundació Tallers, càrrec que manté en l’actualitat. Anys després, assumeix les brigades de neteja d’interiors, al 
2018 l’àrea de licitacions i al 2021 també passen al seu àmbit les deixalleries i punts verds. 

 
Marta Berdala 
Responsable de les Tàctil Tintoreria 

Administrativa de formació  i treballant a L’ICASS (L’institut Català d’Assistència i Serveis Social) Coneix 
l’activitat de Fundació Tallers l’any 1992 i decideix optar a una plaça d’administrativa a la seu social de 
Barcelona, per gestionar cursos de formació per auxiliars tècnics psiquiàtrics (projectes Europeus).  

Passa al Centre Especial de treball com a monitora CET on finalitza la seva activitat d’atenció directa com 
a Cap taller l’any 2010. Durant aquests anys cursa una diplomatura de Llenguatge de Signes i 
posteriorment l’accés a la universitat. 

Ja com a comercial de Manipulats i Artesanies, arriba a l’àrea de Comunicació on cursarà un  post-grau de 
Màrqueting i Comunicació en acció social a Blanquerna l’any 2016 per acabar portant l’activitat comercial 
de les endorphins.  

Actualment es la responsable de les Tàctil Tintoreria.  

 
Neus Lisón 
Responsable de la Unitat de Suport a l’Activitat Productiva 

Llicenciada en Psicologia Clínica per la Universitat de Barcelona. Voluntariat en lleure amb infants i joves 
amb vulnerabilitat al Barri Gòtic de Barcelona. 

Entra a Fundació Tallers l’any 1995 com a psicòloga del Centre Especial de Treball i des de 1999 és la 
responsable del Servei de Suport a les Persones. Durant aquest temps ha viscut l’evolució del sector i ha 
liderat programes d’acompanyament especialitzat per donar resposta a les necessitats de les persones, 
les famílies i l’organització, des de la mirada de la promoció de l’autonomia i el desenvolupament 
personal i professional. 
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Maria Tomico Plasencia 
Responsable del Servei d’Intermediació Laboral 

Llicenciada en Psicologia Clínica i de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Psicoterapeuta i Terapeuta Familiar acreditada per la Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF), 
Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar (FEATF). Més enllà de la llicenciatura, va fer un 
Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista per l’Institut Erich Fromm, un Post Grau en Art Teràpia per 
la UDG i el Màster en Teràpia Familiar Sistèmica per l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, especialitzant-se en l’abordatge sistèmic dels problemes de salut mental.   

Prèviament a la seva incorporació a Fundació Tallers, va treballar en una Residència Urbana per a 
persones amb drogodependències i a la Comunitat Terapèutica Can Coll. Tot seguit, es va iniciar en el 
món de la Inserció Sociolaboral treballant per vàries entitats en zones desfavorides, amb diferents 
col·lectius en risc d’exclusió social. Al 2009 entra a Fundació Tallers a través de Sinergrup en el “projecte 
Bojos per la feina”, inserció sociolaboral per persones amb problemes de salut mental. Al 2010 passa a 
ser la responsable del Servei d’Inserció Laboral de Fundació Tallers i membre del Comitè de Coordinació. 

 
Belén Romero 
Responsable de Formació Ocupacional i Dual 

Llicenciada en Psicopedagogia per la UB. Habilitada com a orientadora per l’Institut Català de les 
Competències Professionals. Formada en Gestió emocional en l’atenció als usuaris, Violència de gènere 
en joves: sensibilització i prevenció de conductes de risc i gamificació de continguts educatius. 

Al 2005 entra al món de orientació professional amb col·lectius de risc d’exclusió social. Des de llavors ha 
treballat com a orientadora i gestora de Formació Ocupacional en diferents entitats tant publiques com 
privades. 

Al 2016 arriba a FT com a prospectora al SIL i al 2018 passa al projecte Singulars de FP Dual i altres 
Projectes Formació Ocupacional. 
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