
“Qué faria jo sense l’absurde i allò fugaç?” es preguntava Frida Khalo. Qué 
faria jo sense el treball social? Es pregunta la col legiada número 1500. Per a mi 
el Treball Social, entre altres coses, és l´art d´acompayar a les persones en 
procesos de canvi, en moments de dificultat i en l´exercici dels nostres drets de 
ciutadania axí com en la defensa dels drets humans i de la justícia social. 

Paqui Herrero Cuesta.  
Nascuda a Albacete el 20 de juny de 1978. 
 

FORMACIÓ 

Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de València (Promoció 1996-
2001). Vaig realitzar el Curs d’Aptitud Pedagògica durant el curs 2001-2002. 

Diplomada en Treball Social per la Universitat de València (Promoció 2001-2004) 
amb la qualificació de Premi Extraordinari. Posteriorment vaig ampliar la 
formació acadèmica amb diversos cursos de posgrau: 

Diploma de Treball social en Conductes Adictives (150 hores, 2004) i Diploma de 
Mediació Familiar en contexts socials diversos (160 hores, 2005). 

He ampliat la meua formació mitjançant cursos i jornades als següents àmbits: 
drogodependències-VIH/SIDA, altra formació en el sector sanitari  (cures en la 
fase final de la vida) i sociosanitari (dependència, tercera edat), formació 
especialitzada en la intervenció familiar i en la infantesa i adolescència, formació 
en violència de gènere i en colectius en risc d’exclusió social.  

Dispose del Grau mitjà de Coneixements de Valencià de la JQC V des de 1997. 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Vaig començar la meua anadura professional, al 2005, de treballadora social al 
centre de dia d’atenció a persones drogodependents de la Fundació APROVAT on 
vaig estar fins 2011. En 2012 vaig donar el salt a la Conselleria de Sanitat 
exercint durant un any de treballadora social a la UCA de Massamagrell. Des de 
juny de 2013 fins abril de 2014, vaig estar contractada de treballadora social al 
Centre d’Intervenció de Baixa Exigència en adiccions de la Fundació Salud y 
Comunidad. Des de desembre de 2014 fins abril de 2019 he desenvolupat de nou 
les meues funcions de treballadora social, ja de personal fixe després d’aprovar 
les oposicions de la meua categoria professional per a la Conselleria de Sanitat. 
Des d’abril de 2019, després de participar en el concurs de trasllats, exercisc el 
meu treball en la Unitat de Treball Social de l’Hospital Clínic Universitari de 
València.  

PARTICIPACIÓ SOCIAL 

”Instruïu-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu 
feliços” Josep Anselm Clavé.  

Sóc socia de diverses associacions per convenciment personal: des de fa més de 20 
anys en la Associació AFAEPS d’Albacete, entitat que treballa amb persones 
afectades per problemes de salut mental i des de fa més de 10 en la Associació 
ABAY pel desenvolupament d’Etiopía. 

DOCÈNCIA 
Dispose d’experiència docent en diversos cursos de formació, sent alguns el Curs 
d’especialització de treball social en conductes adictives (3ª i 5ª edició) i el Curs de 
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Detecció i Abordatge de Risc Sociosanitari en menors en l’àmbit sanitari (novembre 2015) 
organitzat per la EVES.  

He participat també, de ponent,  en jornades de diversa índole amb temàtiques relacionades 
amb el treball social en l’ámbit sanitari i sociosanitari organitzades per diverses institucions. 

També he col·laborat amb la Universitat de València en la tutorització d’estudiants de 
pràctiques des de 2006 fins a la actualitat i he impartit tallers monogràfics en l’itinerari de salut 
del Grau en Treball social. 

PUBLICACIONS 

Coautoria de la “Guia d’intervenció front la Violència de Gènere en dones amb adiccions”. 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valencia, 2016.  

Autoría de l’artícle “La Treballadora Social com coordinadora d’equips, un perfil idoni”. Publicat 
en la Revista DTS: Revista de Trabajo y Acción Social. ISSN 1133-6552. Nº 58, 2016, páginas 39-
61.  

Coautoria del Protocol d’Intervenció del treballador social en CENTRES I UNITATS DE 
PREVENCIÓ I TRACTAMENT EN DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES CONDUCTES 
ADDICTIVES, al capítol “Centros de Día de Apoyo al Tratamiento (CD tipo I) y Centro de Día 
de Reinserción (CD tipo II)”, inclos a la “Guía de Intervención del Trabajador Social Sanitario” i 
publicada a la página web de la Conselleria de Sanitat. 2012. 

Coautoria de l’artícle “Reacción y acciones desde el CODTS de Valencia ante la situación social”, 
publicado en la revista TS Nova nº 05-Año 2012-primer semestre (depósito legal V-1464-2012 e 
ISSN 2171-6005). 

 
COTS 

 
A l’any 2005 vaig participar de vocal en una “Junta de Transició“ fins que es va constituir la 
Junta Oficial encapçalada per Pilar Rueda Requena de presidenta.  

En 2009 vaig tornar a participar en la candidatura encapçalada per Josefa Gómez Moya. En la 
nomenada Junta vaix exercir de secretaria fins 2012. 

 


