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Estudis
1985. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra. Llicenciat en
Ciències de la Informació (Periodisme).
2005. Universitat Nacional Educació a Distància (UNED). Llicenciat en
Ciències Polítiques.
He acabat el programa de doctorat de la UNED “La vida política en el
món contemporani” que va ser dirigit pel professor Santos Julià.
Pendent el treball d’investigació.

Altres consideracions
Parle valencià, castellà i anglès.

Experiència laboral
1980-1983. Revista “El Maresme”. Mataró. Redactor. 1983. “Ràdio
Antena del Maresme”. El Masnou. Redactor i locutor.
1983. Diari “El Correo Catalán”. Barcelona. Corresponsal en la comarca
del Maresme.
1983-1984. Revista “El Maresme”. Mataró. Redactor en cap de la secció
d’Informació General.
1984-1985. “Catalunya Ràdio”. Barcelona. Corresponsal a la comarca
del Maresme.
1984. “Ràdio Llavaneres”. Sant Andreu de Llavaneres. Fundador.
1986-1989. “Televisió de Mataró”. Mataró. Cap d’Informatius i
presentador dels noticiaris: l’equip que coordinava constava de 30
persones entre periodistes, realitzadors i operadors de càmara.
En Televisió de Mataró vaig dirigir i presentar una sèrie d’entrevistes en
directe als principals candidats a la presidència de la Generalitat de
Catalunya en les Eleccions Autonòmiques de 1988 (Jordi Pujol, Raimon
Obiols, Joan Hortalà, Rafael Ribó,...). Els informatius de Televisió de
Mataró van rebre l’any 1989 el “premi al millor informatiu de televisió
local” atorgat per la “Federació de Televisions Locals i Comarcals de
Catalunya”.
1987. “Televisió de Llavaneres”. Sant Andreu de Llavaneres. Fundador.
1989-2013 “Canal 9-Televisió Valenciana”. València. Redactor dels
serveis informatius de la cadena autonòmica Canal 9. (Vaig guanyar la
plaça de periodista-redactor en la convocatòria de primavera de 1989
d’on va eixir la plantilla fundacional de Canal 9).
Durant els anys en Canal 9 vaig cobrir com enviat, entre altres fets d’interés informatiu:
Eleccions Generals de 1990 a Melilla (repetició dels comicis d’octubre de 1989).
Eleccions Autonòmiques d’Andalusia de 1990. Informació diària i programació en
directe.
Eleccions Autonòmiques d’Euskadi els anys 1990 i 1994. Elaboració de diferents treballs
d’investigació sobre l’entorn d’ETA. Coordinació i presentació de la programació en
directe.
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Guerra del Golf de 1991. Corresponsal diplomàtic en les diferents visites del ministre
espanyol d’Exteriors, Francisco Fernández Ordóñez, als països del Magrib i d’Orient
Mitjà.
Guerra del Golf de 1991. Estada a Israel per informar dels atacs amb míssils de l’exercit
d’Iraq contra Jerusalem.
Guerra d’Eslovènia de 1991. Informació diària i reportatges . Entrevista al president
d’Eslovènia, Milan Kucan.
Guerra de Croàcia de 1991. Informació diària i reportatges.
Inauguració de l’Exposició Universal de Sevilla de 1992.
Eleccions Autonòmiques de Catalunya de 1992. Reportatge, informació diària i
presentació de la programació en directe.
Eleccions Autonòmiques de Galícia de 1993. Reportatge, informació diària i
presentació de la programació en directe.
Eleccions Generals de 1993. Seguiment de la caravana electoral del candidat del
PSOE; Felipe González.
Jornada electoral de les Generals de 1993. Conducció de la programació en directe
des de la seu del PSOE a Madrid.
Eleccions Europees de 1994. Seguiment de la caravana electoral del president del PP,
José María Aznar.
Jornada Electoral de les Europees de 1994. Seu electoral del PP a Madrid. Conducció
de la programació en directe.

2015-2018. Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic en la
conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural del Govern de la Generalitat.
En el decurs d’estos tres anys, vaig participar en representació del Govern valencià,
entre altres esdeveniments, en les Cimeres Climàtiques (COPs) de París, Marrakech i
Bonn.

2019-2020. Assessor d’Assumpte Generals en la Vicepresidència
Segona i Consellera d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica del Govern
de la Generalitat.
Al desembre de 2019, vaig estar present, en qualitat d’assessor del Govern de la
Generalitat, en la Cimera del Clima de Madrid (COP 25).

Acció política
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Membre de la Fundació EQUO des de 2011.
Militant d’Equo i de VerdsEquo del País Valencià des de 2011 a 2018.
Membre de l’Executiva i portaveu de VerdsEquo del País Valencià des
de 2012 a 2018.
Militant de Compromís de 2012 a 2018.
Membre de l’Executiva i co-portaveu de Compromís de 2014 a 2018.
Candidat per Compromís en les Eleccions Europees de 2014 i
Autonòmiques de 2015.
Candidat independet en les llistes d’Unides Podem en les Eleccions
Autonòmiques de 2019.

Publicacions i activitats
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Autor del llibre “La Televisió (im)possible. 10 anys d’informatius a Canal
9”. Editat al febrer de 2000 per “Edicions Tres i Quatre” de València.
Treball sense precedents en la bibliografia sobre mitjans de
comunicació públics a Espanya en el qual s’analitza, des de diferents
posicions dins el seu organigrama de funcionament, les rutines
informatives d’una cadena i les seues influències externes.
Coautor de “Democràcia i mitjans al País Valencià” publicat pel
col.lectiu cívic “Valencians pel Canvi” l’any 2005.
Coautor de “Adeu RTVV”, recull d’articles sobre el desmantellament de
Radiotelevisió Valenciana editat per “publicacions de la Universitat de
València en 2013.
Abundants articles i col.laboracions sobre temes relacionats amb els
mitjans de comunicació , l’actualitat política i la problemàtica lligada al
Canvi Climàtic als diaris “El País” (edició de la Comunitat Valenciana),
“Levante” i la revista “El Temps”, entre d’altres
Articulista en els diaris digitals L’INFORMATIU i ELDIARIO.ES des de
setembre de 2010.
Contertuli sobre actualitat política en les cadenes de televisió INFO TV i
Levante TV de València. Des de juliol de 2005 fins 2010.
Autor del bloc “El bloc de Julià Álvaro” des de l’any 2008.
Autor del bloc “El túnel valencià”, un seguit de 30 entrevistes a diferents
personalitats de l’esquerra política i social valenciana sobre
l’hegemonia de la dreta en les institucions. Maig de 2011.

Premis
Premi “llibertat d’Expressió 1998” de la Unió General de Treballadors
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(UGT) del País Valencià per la tasca del Comité de Redacció de Canal
9.
Premi “El valor de la llibertat 2000” atorgat pel Partit Socialista del País
Valencià (PSPV) en reconeixement per la lluita del Comité de Redacció
de Canal 9 a favor de la llibertat d’expressió.
“Premi de la Crítica” en l’apartat Comunicació de l’Institut
Interuniversitari de Filologia Catalana” per la feina del Comité de
Redacció de Canal en defensa del català i els valors de la
comunicació democràtica.
Premi “Llibertat d’Expressió” atorgat per la “Unió de Periodistes del País
Valencià” pel treball fet pel Comité de Redacció de Canal 9 contra la
desinformació i la manipulació informativa a la Televisió Valenciana.
Premi de Narrativa “Ciutat de Bétera”. Març de 2001.
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