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Proposat com a

Comissionat d’Igualtat i Diversitats
Vaig néixer a Xàtiva (València) l’any 1981 i visc a
Tarragona des del setembre del 2009, quan vaig
començar a treballar a la URV. D’aleshores ençà he
estat vinculat a diversos col·lectius de la ciutat i soc
membre de la colla castellera dels Xiquets de
Tarragona. Si m’he de definir, diria que soc una
persona sociable a qui li agrada passar temps amb
amics i amigues, el cinema i, sobretot, marxar amb la
càmper per la muntanya.
Vaig iniciar la meva formació acadèmica estudiant Dret a la Universitat de València
(1999-2004), on vaig defensar la tesi a l’Institut Universitari de Drets Humans (2009).
Abans, vaig fer dues estades predoctorals a la Universitat de Manchester (2007) i
l’Institut Internacional de Sociologia Jurídica d’Onyati (2008). Posteriorment, he estat a
la UC Hastings College of the Law de San Francisco (Estats Units) (2013), a la Freie
Universität de Berlin (2016) i a la Vrije Universiteit d’Àmsterdam (2016-2017).
Des que em vaig incorporar a la URV, he estat professor ajudant, professor lector i
professor agregat de l’àrea de Filosofia del Dret al Departament de Dret Públic. He
impartit principalment assignatures de grau i de màster a la Facultat de Ciències
Jurídiques i també fora de la URV. Vaig ser codirector de la Unitat d’Igualtat de la URV
(2020-2021) i soc secretari de la Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA).
Soc membre del grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, on desenvolupo les
línies d’investigació en estudis de gènere, violències masclistes, drets humans, drets
LGBTIQ+ i dret d’asil. Soc autor de més de 30 publicacions en revistes internacionals,
nacionals i editorials de prestigi. He estat investigador en projectes de la Unió Europea i
del Plan Nacional.
He estat sempre una persona compromesa amb la igualtat i els drets humans, tant fora
com dins de la universitat. He decidit sumar-me a aquest projecte per tal de poder
construir i posar en pràctica polítiques d’igualtat valentes, fermes i decidides que tinguin
una mirada clarament feminista i interseccional. Em fa molta il·lusió poder escoltar les
demandes, il·lusions i aspiracions de l’estudiantat i la resta de col·lectius per poder
emprendre conjuntament iniciatives que facin de la URV un espai que garanteix la
igualtat i respecta la diversitat. Som-hi!

