Marta Xatruch Virolés
Centre: Sinergrup, grup d’entitats amb sinèrgia social
Formació: Diplomada en Treball Social, Universitat Rovira i Virgili (1993). Postgrau en
Gestió de Serveis de Benestar Social, Universitat de Barcelona-Fundació Bosch
Gimpera (1994). Llicenciatura en Psicologia (anys acadèmics cursats 1995-96-97)
Sense finalitzar. Diploma d’Expert en inserció laboral i acompanyament laboral impartit
pel Centre d’Iniciatives d’Economia Social CIES. Màster en Gestió de la Petita i Mitjana
Empresa. Relacions laborals. Organitzat per Foment de Programes Educatius.
Departament de Treball i Fons Social Europeu (450 h) (2000). Extensa formació
continuada en serveis socials, discapacitat, salut, qualitat, prevenció de riscos laborals,
protecció de dades....
Experiència: Va començar la seva trajectòria professional a la Fundació Onada,
inicialment com a treballadora social, i després com a coordinadora i directora tècnica,
desenvolupant projectes innovadors i posant en marxa nous serveis d’atenció a les
persones. També ha format part de l’equip de la Fundació Tallers i en l’actualitat treballa
com a responsable de programes a Sinergrup, dinamitzant grups de treball i donant
impuls a noves línies de negoci de les entitats sòcies que contribueixin a la millora de la
qualitat de vida de les persones i la millora en la gestió de les organitzacions. Ha
participat en nombroses jornades i congressos tant dins com fora de Catalunya on ha
pogut compartir el seu ampli coneixement dels serveis i entitats del sector de la
discapacitat intel·lectual i dels serveis socials en general.
Nascuda el 1971, a Tarragona, la seva experiència laboral, i en activitats de voluntariat
en serveis socials, s’inicia l’any 1992, en àmbits de salut (joves i prevenció VIH) i
drogodependències, prostitució femenina, gent gran (serveis de teleassistència i serveis
d’atenció domiciliària), immigrants, i esplais amb infants en risc d’exclusió social, a Creu
Roja. Compta amb més de 22 anys en el sector d’atenció a persones amb discapacitat
intel·lectual i trastorn mental.
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