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Gerència

Anna M. Suñer i Damon
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991) i
Màster en Economia Social i Direcció d’Empreses sense ànim de lucre per la
Universitat de Barcelona (2008).
La seva trajectòria professional ha estat vinculada al tercer sector i al grup
Plataforma Educativa on ha treballat com a Coordinadora Tècnica de l’Àrea
d’atenció a infància i adolescència i, a partir del 2007 com a gerent. Des de
2016, ocupa el càrrec de gerent de Fundació Astres.
A nivell de xarxes, és Secretària de la Junta de VORAVIU des del 2010,
Coordinadora de la PINCAT des del 2015 i vocal a la Junta de la Plataforma
Infancia España des del 2016
És membre fundadora de l’Associació 3 Esses (1994), que anys més tard
passarà a anomenar-se Fundació Plataforma Educativa (2003).

Cap d’Administració i Finances

Cristina Galobardas Pérez
Diplomada en Ciències Empresarials i Postgrau en Gestió de cooperatives i
empreses d’economia social. Especialista en comptabilitat, auditoria, gestió
econòmica i control de gestió de l’organització.
S’incorpora al grup Plataforma Educativa l’any 2004, i a l’equip de la Fundació
Astres l’any 2014.

Cap de RRHH

Sònia Montero Rodríguez
Senior Professional in Human Resources - International (SPHRi) i Postgrau
en Gestió i Administració de RRHH.
11 anys d'experiència professional en l'àmbit de RRHH
S'incorpora al grup Plataforma Educativa el 2015, i a l'equip de Fundació
Astres l'any 2021.
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Coordinació Tècnica Territorial Girona

David Ruiz Álvarez
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Girona (1996), Educador Social
habilitat pel Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya (CEESC) i
Màster en Models i Estratègies d’Acció social i educativa en la Infància i
l’Adolescència per la Universitat Ramon Llull.
Ha estat educador i director de diversos serveis residencials adreçats a infants
i adolescents acollits en el sistema de protección a la infancia de Catalunya.
Des de 2007 ocupa el càrrec de Coordinador Tècnic de Fundació Resilis a la
demarcació de Girona.

Coordinació Tècnica Territorial Tarragona

Noèlia Da Silva Díaz
Llicenciada en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1999) i
habilitada com a educadora social (2005).
La seva trajectòria professional ha estat vinculada des dels seus inicis al
Tercer Sector, especialitzant-se en l’acció social i el treball amb infants, joves
i famílies en risc d’exclusió social a la demarcació Tarragona.
Des de l’any 2017, ocupa el càrrec de coordinadora tècnica de Fundació
Astres.

Coordinació Tècnica Territorial Barcelona

Esther Adrover Garcia
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1996) i Màster en
Psicopatologia Infantil i Juvenil per la Universitat Ramon Llull (1998).
La seva trajectòria s’ha desenvolupat en els àmbits de la inserció i la
orientació laboral de col·lectius en risc d’exclusió social. Des del 2015, entra
a formar part del grup Plataforma Educativa i des de 2018 ocupa el càrrec de
coordinadora tècnica de Fundació Astres a la demarcació de Barcelona.
Participa activament de diversos grups i comissions de treball (sexualitat i
diversitats funcional, treball comunitari).
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Coordinació Tècnica Territorial Terres de l’Ebre

Núria Curto i Ferré
Llicenciada en Psicologia Clínica per la Universitat de Barcelona (1990) i
diplomada en Ciències Empresarials (2005).
La seva trajectòria professional ha estat vinculada des dels seus inicis al
Tercer Sector, especialitzant-se en l’acció social l’àmbit de la infància i
l’adolescència i l’àmbit de la discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.
Des de l’any 2017, és coordinadora tècnica de Fundació Astres a Terres de
l’Ebre.
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