
 “Per a mi el Treball Social és una forma de ser persona, de creure en el canvi, 

d’acceptar la diferència, d’apoderar les personas i les comunitats, d’ésser i 

estar en relació amb la resta, i sobretot de creure que les coses poden millorar 

per a totes les persones, en tots els llocs del món” 

Eva Reina Giménez.  
Nascuda en Valencia, el 31 de gener de 1974 

FORMACIÓ 

Diplomada en Treball Social (1996). Llicenciada en Sociologia (2000). Habilitada 

com Educadora Social (2006). Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (2007). 

Curs d’Adaptació Pedagògica (2007). Màster en Benestar Social: Intervenció 

Individual, Grupal i Familiar (2012). Doctor en Ciències Socials, amb menció Cum 

Laude (2017) 

Coneixement d’idiomes: italià(nivell medi) i anglès (nivell bàsic). Nivell Mitjà de 

Valencià. 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Des que vaig finalitzar  els meus estudis he exercit de Treballadora Social en 3 

entitats diferents. Des de 1998 fins l’any 2000 vaig exercir en la Asociació de Veïns 

Vicente Blasco Ibáñez i la Fundació Vicente Blasco Ibáñez d’Alaquàs en el 

desenvolupament dels Programes Soledat +60, Col·laboració amb els Centres 

Docents i el Menor Discapacitat, a més a més de desenvolupar altres activitats 

com: Projecte d’Ajuda a Domicili, Projecte de Prevenció de Drogodependències, 

Rober i Alimentació, Projecte amb estrangers, Ludoteca en el periode estival, 

Investigació sobre el nivell de soledat i necessitats del col·lectiu de majors de 60 

anys del municipi d’Alaquàs i Estudi sobre les barreres arquitectòniques en el 

municipi d’Alaquàs... A l’any 2000 comence a exercir de Treballadora Social al M.I. 

Ajuntament d’Alaquàs, desenvolupant funcions en el programa de menors, 

especialitzant-me en l’adolescència, creant programes diversos com els de 

seguiment escolar, mesures judicials en medi obert, intervenció en violència filio-

parental, “entre iguals”, entre d’altres. Aquest treball l’exercisc durant 20 anys, 

canviant l’any 2020 a portar els programes de Renda Valenciana d’Inclusió, el 

programa d’Inclusió Social i el programa de Salut Mental d’Adults, al mateix 

ajuntament. 

PARTICIPACIÓ SOCIAL 

 3 seran els projectes en què he participat i em defineixen com a persona i 

professional. En 2014, i rere diversos anys de reivindicacions, es crea la 

Plataforma “El Cremo no es tanca”, que lluita per la creació d’un col·legi de rejoles 

per als xiquets i xiquetes que han passat tota la seua escolarització en barracons. 

Aquesta Plataforma fou de gran influència en totes les movilitzacions que es 

realitzaren a partir de 2015, arribant a realitzar un tancament a les instal·lacions 

del col·legi durant més de 100 dies i viatjant a l’Europarlament per reclamar el 

dret a l’educació de qualitat que totes les persones tenen. En 2018 es crea 

l’Associació 3-99, de la que sóc co-fundadora i que persegueix l’objetiu d’utilitzar els 

jocs de taula moderns com eina per a l’aprenentatge i la intervenció social. I ja, en 

plena pandemia, maig de 2020, es crea la ONG SAMA, de la que sóc co-fundadora i 

que té per ’objectiu desenvolupar diversos projectes, tant a Espanya com fora 

d’ella, sent el primer projecte la creació d’un col·legi a Guinea. 
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  “Per a mi el Treball Social és una forma de ser persona, de creure en el canvi, d’acceptar la 

diferència, d’apoderar les personas i les comunitats, d’ésser i estar en relació amb la resta, i 

sobretot de creure que les coses poden millorar per a totes les persones, en tots els llocs del 

món” 
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DOCÈNCIA 

Sóc professora associada del Departament de Treball social de la Facultat de Cièncias Socials de 

la Universitat de València des de 2010. Algunes assignatures impartides han estat: Intervenció 

Sociocomunitària, Intervenció amb menors en diferents contextos educatius, Fonaments del 

Treball Social, Comunicació Professional, Treball Final de Grau i Treball Final de Màster, entre 

d’altres. 

COTS 

Porte col·laborant amb el col·legi de revisora de la revista del mateix des de fa uns 10 anys, a més 

d’haber realitzat alguna publicació en la mateixa en temes relacionats amb adolescència i 

juventut. 

 
 


