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EQUIP IMPULSOR
BLANCH GELABERT, Sílvia - silvia.blanch@uab.cat
Doctora en Psicologia de l’Educació. Llicenciada en Psicologia
Clínica. Màster en Psicologia, Educació i Sistemes semiòtics.
Professora a la Facultat d’Educació de la UAB.

DE FEBRER DE OLIVES, Vicenç - vdefebrer@gmail.com
Llicenciat en Psicologia. Postgrau en Atenció socioeducativa a
infants petits i famílies. Impulsor dels centres integrals destinats a
la petita infància i família als Països Catalans. Creador i responsable
dels Espais Familiars de Sant Feliu de Guíxols.

ESTELA PRAT, Maria Rosa - mrestelaprat@movistar.es
Diplomada en Magisteri, especialitat de Pedagogia Terapèutica.
Experta en petita infància. Cofundadora i coordinadora dels Espais
Familiars de la ciutat de Badalona. Cofundadora i Secretària de
l’Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya.

GAY COSTA, Esteve Ignasi - esteveignasi.gc@gmail.com
Llicenciat en Medicina, especialitat en Medicina Preventiva i Salut
Pública, en la branca de Puericultura. Diplomat en Funció Gerencial
en l’Administració Pública per ESADE. Impulsor i coordinador del
Treball en Xarxa en diferents municipis del Baix Llobregat.

JEREMIAS PUIG, Imma - immajp@ono.com
Diplomada en Educació Social UB. Grau superior en Pedagogia
Social. Postgrau en Acolliments Familiars per la URLL. Llarga
experiència en els Espais Familiar a Sant Feliu de Llobregat.
Impulsora de la necessitat de formació universitària des de la
pràctica professional en el 0-3 i família.

RAJADELL PUIGGRÒS, Núria - nrajadell@ub.edu
Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona.
Professora a la Facultat d’Educació de la UB, interessada en el món de
la petita infància, des de la gestió, recerca i formació.
Sensible a la necessitat de formació universitària per als professionals
que treballen en el 0-3 i família.

TORRABADELLA GARCIA, Laura - laura_torrabadella@yahoo.es
Llicenciatura i Màster en Sociologia (UAB) i Triple Diplomatura en
Traducció i Interpretació (UAB-Bristol Polytechnic Universität Mainz).
Professora de Treball Social de la UB i investigadora de Polítiques de
Suport a les famílies a nivell europeu...

VENDRELL CADENA, Núria - nuria.vendrell.cadena@gmail.com
Llicenciada en Psicologia. Especialista en temes de família en l’àmbit
clínic i escolar. Coordinadora del debat sobre petita infància i espais
familiars a la província de Barcelona, operativitzant el document que
la Diputació de Barcelona va publicar.

