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Va nàixer a Gandia el 1959, al si d'una família de forners. En l'àmbit 
professional, és llicenciat en Filologia Valenciana (1a promoció de 1981) així 
com en Ciències Polítiques i Sociologia (2003); també ha cursat estudis 
d'Econòmiques. En 1983 comença a treballar de Professor de Secundària en 
l'especialitat de Valencià a l'IES Maria Enríquez quan s'incorpora la nostra 
llengua a l'ensenyament. En 1984 n'aprova les primeres oposicions a 
Catedràtic. Des del 1987 exerceix a l'IES Ausiàs March de la nostra ciutat 
després de 3 cursos a l'IES Pare Vitoria d'Alcoi on va ser vicedirector i cap 
d'estudis. A més, és professor de la Universitat Politècnica de València des de 
l'any 2002 en el Departament de Lingüística Aplicada. 

Ha estat implicat en els moviments polítics i socials des de ben jove, sempre en 
clau valencianista i d'esquerres. Va formar part del Col·lectiu Ecològic de la 
Safor i de la primera Esquerra Unida de Gandia, que s'integrà en la UPV en 
1983, formant part de la llista a les eleccions locals d'eixe any. Ha estat 
secretari local de la UPV. En 1999 es presenta com a independent en les llistes 
locals d'EUPV. I en 2011 els dirigents i l'Assemblea del Bloc li demanen 
integrar la candidatura a les eleccions municipals d'eixe any en el número 4 
com a independent. Poc després s'integra en la Coalició Compromís, formant 
part de les executives locals i els comités de campanya de les diferents 
eleccions. 

En l'àmbit social, ha estat President de l'Associació de Veïns del Centre Històric 
i va formar part de la comissió de la FLAV que revisà la vigent Carta de 
Participació Ciutadana (2002), i que detalla les Consultes Ciutadanes i els 
Pressupostos Participatius. Molt aficionat al bàsquet, ha integrat diverses 
directives del Gandia Bàsquet, com a responsable de Comunicació. Ha 
col·laborat de diferents maneres en el món de les falles i en qualitat de sociòleg 
en diversos mitjans de comunicació social. 

Entre les seues publicacions destaca l'assaig «Processos de canvi 
sociolingüístic a Gandia i la Safor» i la columna periodística «Fem un 
pensament», publicada en el diari Levante-EMV (2009-2011), a més d'haver 
estat editor de la revista de la literatura El·lipsi. 
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