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(Jerez de la Frontera (Cadis), 1970) és llicenciat en Ciències de 
la Informació (Periodisme) en la Universitat CEU Sant Pablo 
(Montcada), adscrit a la Universitat Politècnica de València. 
Com a formació complementària compta amb un Master en 
gestió de la Comunicació Política i Electoral amb qualificació 
global de NOTABLE, de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2007-2008); Curse Gabinets de Mitjans de comunicació en 
l'Administració Local de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona 
(Julio 2002); III Seminari Internacional de Comunicació Política 
i Electoral organitzat per The GraduateSchool of Political 
Management de The George Washington University (Madrid 
2004); VIII Seminari Internacional de Comunicació Política i 
Electoral organitzat  per The Graduate School ofPolitical 
Management de The George Washington University (Madrid 
novembre de 2009) i Jornada sobre Campanyes Electorals: 
Noves tendències en comunicació política ESADE (Facultat de 
Dret Universitat Ramon Llull (maig 2010). 
 
Dins del món laboral, ha treballat sempre en l'àmbit de la 
comunicació. Va començar en Antena 3 Radio (1990), després 
en el periòdic Levante de Castelló (1994-2001) (on va exercir 
de cap de la secció de local) fins que en 2001 va passar a 
treballar en l'àmbit institucional (cap de premsa del grup 
parlamentari socialista en els Corts. En 2007 va passar a 
ocupar el càrrec de cap de gabinet i relacions informatives de 
l'Alcaldia de Benicàssim, amb l'alcalde Francesc Colomer. En 
2008 va ser nomenat director de comunicació del PSPV de la 
Província de Castelló, fins a 2012, quan va passar a ocupar el 
càrrec de director de comunicació del PSPV fins a 2014 amb 
Ximo Puig com a secretari general. En 2015 es va incorporar 
com a cap de gabinet de l'Alcaldia de Castelló, amb Empara 
Marque d'alcaldessa, ja que ocupa en l'actualitat. 
Es va afiliar al PSPV en 2009 i des de juliol de 2017, és el 
Secretari de Comunicació de la Comissió Executiva Nacional 
del PSPV. 
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