Perfil i trajectòria professional dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Ramon Terrassa i Cusí

Barcelona, 5 de juliol de 1971

Càrrec actual

Director
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR)

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Grau d’Educació Social (URL).
Diplomatura d’Educació Social (URL).
Primer cicle de Pedagogia (UB).
Director i monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil i animador sociocultural, diplomes de la Generalitat
de Catalunya.
Formació continuada diversa en múltiples centres acadèmics.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Educador a CJT-Escola Pia Catalunya (1989-1993).
Director de Formació i professor a la Fundació Pere Tarrés (1992-2010).
Administrador i vocal d’Eurojeunes (1995-1997).
Vocal del Consell Assessor de la formació de l’educació en el lleure (2003-2011).
Vocal del Consell del Voluntariat de Catalunya (2005-2011).
Expert tecnològic de l’INCUAL (2006-2007).
Secretari de l’AEISC (2008-2011).
Secretari de Família – DBSF (2011-2013).
Director general d’Acció Cívica i Comunitària – DBSF (2013-2016).
Director del CAR- DPRES (2016-actualitat).

Informació addicional
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Secretaria d’Administració
i Funció Pública

Altra informació rellevant

Monitor d’esplais i colònies des de 1989 fins a 1993.
Habilitat des de 1998 com a educador social pel Col·legi d’Educadors Socials de Catalunya.
Ponent de temes educatius i socials en cursos, jornades, congressos, taules rodones i altres activitats
assimilables (detall disponible), organitzades per la Taula del Tercer Sector de Catalunya, AEISC,
Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Govern de Catalunya, Junta de Castilla
León, Govern de les Illes Balears, Ajuntament de Barcelona, Ministerio de Asuntos Sociales, Gobierno de
Madrid, Escuela Oficial de Tiempo Libre de Cantabria, Ajuntament d’Eivissa, Asociación Didania, Fundació
Claret.
Col·laborador docent del Màster en Fundacions i Associacions de “Les Heures-Fundació Bosch i Gimpera
de la Universitat de Barcelona”, el 2004 i 2006.
Tutor de pràctiques d’estudiants de les facultats de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Universitat
Oberta de Catalunya i Universitat Ramon Llull des de 1994 fins al 2006 sense interrupció.
Col·laboracions habituals amb premsa general i especialitzada i amb ràdio referents a temes educatius i
socials: diari Avui, diari ABC, revista Estris, revista Monitor Educador, Catalunya Ràdio, Ràdio 4, Com
Ràdio, Educaweb, Diari de la Fund.Catalana de l’Esplai i altres.
Coautor del llibre: Perspectives de l’educació el lleure, Ed. Claret, Barcelona 2006.
Coordinador de l’edició de diversos manuals de formació d’educadors publicats per l’Ed. Claret.
Patró de la Fundació Pro-Cat des de 1994 fins al 2010.
Dins el període 2011-2016: vocal dels consells d’administració INCASÒL, CIRE, TNC i patró de la
Fundació la Marató.
Localitat i data

Barcelona, 30.03.2016

RI037R0136

Signatura

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.
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