Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Ester Sara Cabanes i Vall

Tortosa, 7 d'abril de 1971

Càrrec actual

Directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Treball, Afers Socials i Famílies

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
• Diplomada en treball social a la EUTS de Tarragona.
• Educadora social habilitada.
• Estudiant de psicologia a la UOC.
• Curs d’especialització en abusos sexuals i altres maltractament infantils a la UB.
• Màster en Logopèdia a la Universitat de VIC.
• Postgrau en traumateràpia infantil a centre IFIV BCN.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Presidenta del G.E. Blanquerna de 1995 a 1999.
Educadora al CRAE Llar Ponent de Tortosa de l’any 1995 a 1999.
Responsable del PIS ASSISTIT Cruïlla de l’ASJET a Tortosa de 1998 a 2003.
Educadora a la UBASP de l’Ajuntament de Tortosa de 1999 a 2003.
Responsable de l’Àrea d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència a les Terres l’Ebre al Departament de Benestar Social i Família des
de 2003 fins 2018.
Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies des de 2018 a
l’actualitat

Informació addicional
Altra informació rellevant

• Idiomes: català (equivalència nivell C), castellà i anglès.
• Informàtica a nivell d’usuàri.

Localitat i data

Barcelona, 15 de març de 2018

RI037R0136

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.

