
Col·legiat nº 4.645 del “Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs”. Llicenciat 
en Ciències Geològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
entre 2011 i 2013 ha estat director de l’Escola Taller de Restauració 
Paleontològica IV del Govern d’Aragó. Ha treballat com a investigador 
al Departament de Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I 
de Castelló, on fa la tesi doctoral i com paleontòleg a l’Institut Català 
de Paleontologia Miquel Crusafont. En el camp de la paleontologia 
ha estat director de diverses excavacions a la Comunitat Valenciana, 
Catalunya i Aragó, i ha publicat articles científics en revistes nacio-
nals i internacionals sobre jaciments fòssils, com els d’Almenara-Ca-
sablanca, Orce, Dmanisi i els jaciments de dinosaures de la comarca 
d’Els Ports (Castelló). En el món de la divulgació científica és coautor 
de llibres, articles, vídeos i CDs, sent col·laborador de revistes de di-
vulgació. Posseeix a més de diversos postgraus, un màster en Gestió 
Cultural i un altre màster en Museografia i entorns de participació, 
que li han permès ser comissari de diferents exposicions geològiques 
i paleontològiques com, “Dinosauria”, “ANA, un jaciment viu”, o “Di-
nosaures, llangardaixos terriblement grans”. Des de 1993, és presi-
dent de l’Associació Cultural Grup Guix, en què ha dirigit i col·laborat 
en l’organització de diverses exposicions, cursos, tallers i simpo-
sis. Ha estat distingit l’any 2013 amb el premi “Vint de Febrer” per 
l’Ajuntament de Vila-real per la seva tasca en el món de la Paleonto-
logia. L’any 2009 va ser nomenat “Fill Adoptiu de Cinctorres”, per les 
tasques de protecció, estudi i divulgació del patrimoni paleontològic 
de la localitat. A més a més, a rebut altres premis com el premi Josef 
Cavanilles a l’Estudi, Divulgació i Conservació de la Naturalesa l’any 
2005, concedit per International Wildlife Photography i el premi Pro-
tagonistes de Vila-real a la Investigació i Ciència per la tasca desen-
volupada durant l’any 2003, concedit per Ondacero ràdio.
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