
Per a mi el Treball Social és compromís, conciència col·lectiva, lluita pels drets 

de la ciutadania, dignitat, justicia social… cóm no va a agradar-me aquesta 

professió?  

Mª BELÉN PIRÓ CAMPOS 
Nascuda en Sagunt el 22 de noviembre de 1970 

FORMACIÓ 

Diplomada en Treball Social per la Universitat de València des de 1991, vaig 

tindre l’oportunidad en 2012 de fer el curs d’adaptació al Grau en Treball Social i 

això m’ha permés ser Graduada per la mateixa universitat. 

Al haver desenvolupat la major part de la meua carrera professional al camp de les 

drogodependències i altres trastorns adictius, la formació de posgrau l’he feta 

fonamentalment sobre aquesta temàtica: 

 Máster experta en drogodependències i SIDA 

 Especialista en drogodependències i terapia familiar 

 Prevenció front els nous models de consum de drogues 

 Servicis Socials i relaciones jurídiques 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Sempre de treballadora social, vaig començar en 1993 en la comunitat terapèutica 

de rehabilitació de drogodependents “Els Reiets” (Alacant). 4 anys després, em 

traslladaren al Servici de Menors de la Direcció Territorial de Benestar Social de 

Castelló, on vaig estar treballant fins octubre de 1998. Des d’aleshores, sóc la 

tècnica de la UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA EN CONDUCTES 

ADICTIVES de l’Ajuntament de Sagunt. 

PARTICIPACIÓ SOCIAL 

Miembre actiu de la Plataforma per l’Educació Pública del Camp de Morvedre.  

DOCÈNCIA 

Gran parte del meu treball es desenvolupa com a docent a las aules d’educació 

secundària, pel que he tingut que formar-me específicament. A més a més, he sigut 

formadora de professorat mitjançant el CEFIRE i he format a companys i 

companyes de Serveis Sociales en Intervenció familiar, social i educativa en 

situacions de consum de drogues. 

PUBLICACIONES 

AJUNTAMENT DE SAGUNT, “Familia y TIC: Guía para una convivencia 

saludable” (2019) 

COTS 

Crec que puc aportar al COTS una gran experiència en el Treball Social 

Comunitari; molta il·lusió i ganes d’obrir el Col·legi a la participació i el desig de 

fer posible allò imposible.  
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