REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT

CURRÍCULUM VITAE

Títols oficials d’educació i formació

• Diplomada en Treball Social per la Universitat d'Alacant (1989-1991).
• Curs d'Adaptació Pedagògica en l'especialitat de Formació i Orientació Laboral. Universitat de
València (2000).
•Curs d'Animació sociocultural, organitzat per la Conselleria de Treball i Afers Socials. Gandia
(1992). 250h.
• Curs d’ Agent d'Inserció Soci-laboral, organitzat per la UNED. València (1998). 369h.
• Superació del Curs de Prevenció de Riscs Laborals de 60 hores. Organitzat per la Fundació
Tripartida i l'empresa autoritzada Publimedia (2012)

Títols no oficials d’educació i formació
• Assistència a les VIII JORNADES DE CULTURA GITANA A CATALUNYA, organitzades per la
FAGIC. Barcelona 2.000

• Assistència a les TERCERES JORNADES EUROPEES SOBRE DROGUES I MINORIES.
Organitzat per la Fundació secretariat Gitano a Madrid en 1.999.

• Assistència al Curs LA EVALUACIÓ DELS PROCESOS D'INTERVENCIÓ EN EL TREBALL
SOCIAL. Organitzat pel Ministeri de Treball i Assumptes socials. València. 1999.

• Assistència al Curs d'INTEGRACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL DE MINORIES: EL POBLE GITANO.
Organitzat per la Universitat Menéndez Pelayo. València 1998.
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• Assistència al curs ANTIRRACISME, DIVERSITAT I EDUCACIO. Organitzat per SOS RACISME.
València 1998.

• Assistència al curs sobre Gestió de Programes socials: Els programes d'IRPF, organitzat per
Ministeri d'Assumptes Socials. 1997.

• Participació en les 17a JORNADES D'ENSENYANTS AMB GITANOS, organitzades per aquesta
mateixa entitat a Barcelona l'any 1997.

• Assistència a les Jornades LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE LA MINORIA ETNICA GITANA,
Organitzades pel Consorci de Població Gitana a Madrid en 1997.

• Assistència a SESSIONS D'ASSESSORAMENT PER A SUPERVISORS, Organitzat per la
Universitat de València. 1994/2013.

• Assistència al Curs PROBLEMES DE LA DONA EN LA SITUACIÓ ACTUAL. Organitzat per
Càritas. València 1994.

• Curs de FORMACIÓ EN CERCA D'OCUPACIÓ organitzada pel Centre d'ocupació dones joves.
València. 1993

• Diverses Jornades de Prevenció de Drogodependències i Sida. València. 1992

Experiència laboral

1-ENTITAT VALENCIANA DE L’HABITATGE I EL SOL (EVHA) VICEPRESIDÈNCIA 2a I
CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA (GENERALITAT
VALENCIANA).
Des del 01-08-20 fins al 16-04-2021
SUBDIRECTORA D'INTERVENCIÓ SOCIAL
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Funcions i responsabilitats principals:
- Centralització de l'atenció al públic (ATP) en totes les seus.
- Coordinació de les adjudicacions d'habitatge d'URGÈNCIA amb tots els municipis:
o

habitatges de parc públic

o

habitatges de parc propi

o

habitatges cedits per entitats financeres.

- Coordinació dels programes contra la morositat amb els serveis socials de tots els municipis
que gestionen Renda Valenciana d'Inclusió.
- Coordinació amb cada ajuntament dels informes socials que es sol·liciten en tots els
procediments (regularitzacions, ocupants sense títol, desallotjaments, etc.)
- Anàlisis dels problemes de convivència en els barris/grups/comunitats

2-LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
(GENERALITAT VALENCIANA).
Des del 04-04-2020 fins al 30-08-2020.
SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE ATENCION PRIMÀRIA.
Funcions i responsabilitats principals:
D'acord amb el Reglament Orgànic i Funcional de la Vicepresidència: sota l'autoritat de la
persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la
Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal és l'òrgan superior que
assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la
Generalitat, del Consell, en matèria de polítiques de serveis socials, direcció i execució de la
política social, coordinació de les polítiques de promoció de l'autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència, a les persones amb discapacitat i majors.
De la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal depenen els següents
òrgans directius:
o

Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal.

o

Direcció General d'Infància i Adolescència.

o

Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius.
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3-VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
(GENERALITAT VALENCIANA).
Des del 31 de desembre de 2016 fins al 03-08-2020.
SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SERVEIS SOCIALS I AUTONOMIA PERSONAL
Funcions i responsabilitats principals:
D'acord amb el Reglament Orgànic i Funcional de la Vicepresidència: sota l'autoritat de la
persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la
Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal és l'òrgan superior que
assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la
Generalitat, del Consell, en matèria de polítiques de serveis socials, direcció i execució de la
política social, coordinació de les polítiques de promoció de l'autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència, a les persones amb discapacitat i majors.
La Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal depenen els següents
òrgans directius:
o

Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència

o

Direcció General de Diversitat Funcional.

4-LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
(GENERALITAT VALENCIANA).
Des del 8 de juliol de 2015 fins al 30 de desembre de 2016.
DIRECTORA GENERAL D'INCLUSIÓ SOCIAL.
Funcions i responsabilitats principals:
D'acord amb el Reglament Orgànic i Funcional de la Vicepresidència: La Direcció General
d'Inclusió Social és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència
Valenciana de la Igualtat, a la qual corresponen les funcions en matèria d'inclusió social,
integració de les persones migrants i voluntariat social.
Corresponen a la Direcció General les competències següents:
- Planificar i executar els plans, programes i instruments relacionats amb la inclusió de les
persones migrants, la inclusió social, els plans de desenvolupament comunitari, les accions
d'atenció col·lectiva, les xarxes d'intercanvi solidari i la cohesió social dels barris, i fer el
seguiment.
- Dirigir i coordinar els plans relatius a les persones migrants, inclusió social, intervenció
comunitària, activisme social i polítiques de dinamització sociocultural.
- Gestionar les competències atribuïdes a les comunitats autònomes en la legislació vigent en
matèria de drets i llibertats de les persones estrangeres en l'Estat espanyol, i la seua inclusió
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social.
- Actuar, en representació del Consell, en els òrgans col·legiats de les diferents
administracions públiques i en les conferències sectorials que es creen en matèria d'integració
de persones migrants, convivència social o voluntariat i d'inclusió social.
- Formar part dels òrgans col·legiats de la Generalitat en què es tracte el fet de les persones
migrants i la seua inclusió social; encarregar-se de la direcció tècnica; preparar els assumptes
que hagen de ser tractats; coordinar l'execució i el seguiment dels acords que adopten els
òrgans esmentats, i intervindre, si és el cas, en representació del Consell, en espais públics
que tracten qüestions relacionades amb les persones migrants i la seua inclusió.
- Establir i desenvolupar les mesures estratègiques específiques destinades a evitar o pal·liar
les desigualtats patides per col·lectius vulnerables i/o en situació d'exclusió social.
- Informar sobre l'oportunitat de projectes normatius, d'avantprojectes de pressupostos, de
programes, ajudes i subvencions que versen sobre matèries de la seua competència.
- Fomentar les accions de convivència social o voluntariat social a través de les entitats i
associacions per mitjà de les quals s'organitzen socialment.
- Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les
actuacions de les direccions territorials.
- Executar qualssevol altres funcions que li assignen els titulars dels òrgans dels quals
depenga jeràrquicament, en matèria del seu àmbit d'actuació funcional.

5- FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO.
Des de l'any 2000 fins al 7 de juliol del 2015
COORDINADORA PROVINCIAL
Funcions i responsabilitats principals:
Exercint les tasques de coordinació dels centres de la Fundació a la província de València:
València, Paterna (La Coma) i Torrent, un total de 31 treballadors. Les principals funcions són:
-Gestió i justificació dels programes més importants, com els següents:


Programa Operatiu Pluriregional de Lluita contra la Discriminació. Subvencionat pel
Fons Social Europeu des del 2.000 fins al 2.013. P. ACCEDER



Programa de Lluita Contra la Pobresa Infantil (Fundació La Caixa) implantat al 2007.



Programa d'Intervenció Comunitària Intercultural. Subvencionat per la Fundació La
Caixa. Des del 2010.



Programa “Volem comptar”. Subvencionat per la Conselleria de Sanitat, on de
treballem amb famílies i salut.
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Programa d'intervenció amb violència de gènere. Xarxa de recursos. TREBALLANT PER
LA NOSTRA LLIBERTAT. Subvencionat per la Fundació la Caixa.



Programa d'Itinerari d'accés a l'ocupació. Conveni amb l'ajuntament de València,
implantat al 2001.



Programa d'intervenció amb gitanos immigrants de l'Est. Conveni ajuntament de
València. Des del 2007.



Programa d'intervenció amb dona gitana. Conveni ajuntament de València.2014 i
convocatòria de pobresa ajuntament de València.



Programa de prevenció de drogues. Convocatòria Conselleria. Des del 2005.



Programa de Plans Integrals d'ocupació, i Tallers de formació, tallers per a la
contractació. Conselleria d'ocupació. SERVEF. 2005 fins al 2010.



Altres programes esporàdics.

Organització de jornades formatives i divulgatives, i presentació de les campanyes de
publicitat que la Fundació Secretariat Gitano ha realitzat a la província de València.


Organització de la campanya de publicitat 2004-2005. Coneix a la comunitat Gitana:
Coneix-nos abans de jutjar-los.



Organització de la campanya de publicitat 2005-2006. Els teus prejudicis són les veus
d'uns altres.



Organització de la campanya 2007-2008. L'ocupació ens fa iguals.



Organització de la campanya 2010-2011. De major vull ser…. Siga com siga el teu
somni acaba secundària.



Organització de la campanya 2013-2014. De major vull ser. Mentoring. La presentarem
el 25 d'octubre.

- Organització de diferents accions formatives realitzades a València des de la Fundació:


Seminari de Prevenció de Drogodependències i Gitanos. 2006



Trobada d'entitats educatives que participen en el programa Promociona. 2014.



Seminari de Salut i Comunitat Gitana.2007



Seminari de Discriminació.2007



Curs d'Inserció soci-laboral dirigit a treballadors de l'ajuntament de València.2001.



Jornada 10 anys d'intervenció amb dona gitana: Taller Romi. 2011
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5- FAGA. Federació d'Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana.
Des de 1997 fins al 2000
COORDINADORA DE PROJECTES DE FAGA.
Funcions i responsabilitats principals:
Federació d'Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana. Des de 1997 fins al 2000
Desenvolupant funcions de planificació de programes per a les diferents associacions gitanes
a les següents convocatòries:


IRPF del Ministeri d'Assumptes socials.



Ajudes de manteniment de la Conselleria de Benestar social.



Programes de Garantia Social de la Conselleria de benestar social i d'educació.



TFIL. De la Conselleria d'Ocupació.



Programes de Drogues de la Conselleria de Sanitat.



Diferents convocatòries de la Conselleria d'Indústria i ocupació: Accions IOBE,
Emorgan, Etc.

6- AJUNTAMENT DE CASTELLÓ
En períodes alterns des de 1994 fins a 1995.
TREBALLADORA SOCIAL
Funcions i responsabilitats principals:
Cobrint baixes en el servei d'Informació i nou mesos de coordinació del Servei d'Ajuda a
domicili de la zona centre de Castelló.

Idiomes
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València
EXPRESSIÓ ORAL – NIVELL: Alt
EXPRESSIÓ ESCRITA – NIVELL: Mitja
LECTURA I COMPRENSIÓ - NIVELL: Mitjà
Certificada de la junta qualificadora del nivell elemental.

Castellà:
EXPRESSIÓ ORAL – NIVELL: Mitja.
EXPRESSIÓ ESCRITA – NIVELL: Mitja
LECTURA I COMPRENSIÓ - NIVELL: Mitjà

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Publicacions



El treball amb els joves vulnerables, amb l'article: La joventut desfavorida, reptes i
accions inclusives.
EDITORIAL: Universitat de València, 2005.



Ponència: Gestió de l'apoderament des de la diversitat. Jornades: Apoderament de
dones víctimes de violència de gènere. Organitzat per la Policia Local de València.
Projecte Daphne.



Ponència: La Dona gitana i la discriminació: Recursos de suport i promoció. Dins de
les Jornades: Gestió des de la diversitat des de la perspectiva de gènere. Organitzat
per CEPAIN.2014.



Ponència: La violència de gènere en la població en situació de vulnerabilitat. Dins de
la jornada: Violència de gènere des de la promoció de la salut i la diversitat cultural.
Organitzat per la Conselleria de Sanitat. 2013.
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Ponència: Delictes d'odi i discriminació des de la perspectiva de les víctimes i les
seues organitzacions. Dins de les jornades: Actuacions davant el racisme, la
discriminació i els crims d'oci. Organitzat per Moviment contra la intolerància. 2013.



Ponència “La salut en la comunitat Gitana” dins del curs: Salut I comunitat Gitana:
Reptes i oportunitats. Organitzat per la Universitat d'Alacant. Coordinador: Daniel La
Parra.2012.



Ponències: Estratègia facilitadores de la comunicació i inclusió de les famílies d'ètnia
Gitana. Formació dins del Pla de formació de professorats de centres d'educació.
Organitzat per la Conselleria d'educació, formació i ocupació. Direcció General
d'educació i innovació educativa. 2011.



Participació en qualitat de ponent en el curs: L'escola inclusiva: Perspectives i
estratègies per al seu desenvolupament. Organitzat per Direcció General d'educació i
qualitat educativa de la Conselleria d'Educació. València, febrer de 2012.



Ponència en les Jornades sobre Pobresa Infantil, organitzades per la Fundació La
Caixa i Unicef. Madrid, Març de 2009.



Ponència: La lluita de la societat Civil contra el racisme, la xenofòbia i la intolerància.
En el primer Fòrum contra el racisme i la intolerància a la Comunitat Valenciana.
Organitzat per la Conselleria d'immigració i Moviment contra la Intolerància. 2009.



Ponència: La mediació amb immigrants. Dins de la Jornada tècnica: Intercanvi de
bones pràctiques de mediació intercultural en la comunitat Valenciana. Organitzat dins
de l'escola de mediació social, intercultural i de gènere. CEIMIGRA. 2007



Participació en el projecte Europeu “Estudi temàtic de les mesures polítiques
relacionades amb la joventut desfavorida” realitzades el dia 20 de Juny de 2005
organitzades per l'Ajuntament de Burjassot “ CEMEF” EL Consorci i CEAR.



Participació en la Taula redona “El futur del Poble Gitano. Situació actual de la
Joventut Romani “el dia 9 de Novembre de 2005 organitzat pel Moviment contra la
Intolerància dins del seu III FÒRUM DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE GITANO.



Ponència “Inserció Laboral: Una realitat Concreta” realitzada el 27 de Febrer de 2004,
organitzada per l'Ajuntament d'Alzira en la celebració de les Jornades Mon Gitano:
Una prespectiva de futur
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Curs “estratègies D'intervenció per a la inserció Soci-laboral” el 22 d'Octubre de 2003,
contemplat dins del Pla de Formació contínua de l'Ajuntament de València.



Participació com a experta en la realització de l'OBSERVATORI D'OCUPACIÓ I
COMUNITAT GITANA. Publicat per la Fundació Secretariat Gitano i el Fons Social
Europeu. 2002.



Coordinadora de l'Estudi: Programa Pluriregional de Lluita Contra la Discriminació.
Anàlisi de Context: Població Gitana a la Comunitat Valenciana. Fundació Secretariat
Gitano i Fons Social Europeu. 2001



Ponència “El treball amb col·lectius específics, singularitat/ integralidad” en 25
d'Octubre de 2001 organitzades per AFOCEJ- XARXA AREÑA. València.



Organització de la I TROBADA DE MONITORS D'ABSENTISME ESCOLAR GITANO
DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Organitzat per la Conselleria de Benestar Social.
El Puig. 1997.



Organització de la II TROBADA DE MONITORS D'ABSENTISME ESCOLAR GITANO
A LA COMUNITAT VALENCIANA. Organitzat per la Conselleria de Benestar Social. El
Puig. 1998.



Organització de la III TROBADA DE MONITORS D'ABSENTISME ESCOLAR DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. Organitzat per la Conselleria de Benestar SocialMoraira.1999.

Premis y distincions
Pertinença a grups / Associacions
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