REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT

BIOGRAFIA
La meua vida va començar a Simat de la Valldigna, soc filla de mestres i neta de llauradors i de mestre
republicà.
La meua llengua materna es el Valencià, el meu arbre el taronjer i sempre me sentit volguda per la
meua gent i el meu País.
La meua carrera com a professional del Treball Social es va iniciar en els serveis socials municipals
d’una gran ciutat, Castelló de la Plana, en llocs de tècnic base; per a posteriorment passar al Tercer
Sector, i treballar en dos entitats dedicades a la inclusió i promoció d’un col·lectiu vulnerable: FAGA i
la Fundación Secretariado Gitano, que desenvolupen la seua tasca tant a la ciutat de València com a
altres localitats de l’àrea metropolitana amb problemàtiques socials semblants. En aquestes entitats,
he ocupat llocs de responsabilitat (Coordinadora de Projectes i Coordinadora Provincial), dirigint i
gestionant recursos humans i econòmics, amb una important vessant de relació amb les
Administracions Públiques, inclòs l’Ajuntament de València.

Aquesta trajectòria professional m’ha permès adquirir un ampli coneixement i una important
experiència tant del funcionament i del treball dels serveis socials municipals, como de la intervenció
social davant problemàtiques d’exclusió social, protecció de la infància i absentisme escolar,
discriminació de la dona o barris d’acció preferent (inclusius), entre d’altres.

A partir de 2015, a aquesta trajectòria s’uneix l’assumpció d’importants responsabilitats en el
Consell, exercint en la Generalitat els càrrecs de Directora General d’Inclusió Social (amb
competències en acció comunitària, immigració, etc,) i de Secretària Autonòmica de Serveis Socials i
Autonomia Personal primer (amb competències en matèria de Serveis Socials Municipals,
Dependència, Persones Majors i Diversitat Funcional), i d’Atenció Primària i Serveis Socials després
(amb competències en matèria de Serveis Socials Primaris, Infància i Adolescència, Acció Comunitària i
Barris Inclusius), així com la coordinació sociosanitària Igualtat-Sanitat i la supervisió de l’organisme
autònom IVASS (Institut Valencià d’Acció Social i Sanitària).

Una participació en el Govern de la Generalitat en el moment en què, baix la nova denominació i
enfocament conceptual d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’ha portat a terme tota la modernització i
impuls del Sistema Valencià de Serveis Socials. He format part i he contribuït a tota la transformació
que ha suposat l’elaboració, desenvolupament i primeres fases d’implementació de les lleis del
Botànic: Renda Valenciana d’Inclusió, Serveis Socials Inclusius, Dependència, etc. així com de tots els
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seus Nous Models i Plans. Una tasca legislativa i administrativa molt relacionada també amb l’activitat
municipal.

Finalment, podem dir que la meua trajectòria en l’àmbit social es completa en l’àrea d’habitatge, una
problemàtica social sempre present però que en els darrers anys ha anat agarrant cada vegada major
gravetat. I així, des de 2020, com a Subdirectora General d’Intervenció Social de l’EVHA, departament
de nova creació en el seu organigrama, construisc i pose les bases d’una política social en l’entitat,
històricament dedicada a la promoció immobiliària sense un model clar d’intervenció.

És per tot això que considere que reunisc els coneixements tècnics, l’experiència professional i les
habilitats directives i d’organització necessàries per assumir el repte de la Coordinació General de
l’Àrea de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de València.
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