
 

Joan Salvador Sorribes i Hervàs (València, 1961) és un periodista, escriptor i activista 

valencià. Històric militant valencianista, va ser fundador en 2006 del partit Estat Valencià, 

que actualment forma part de Coalició Compromís. 

Ha treballat de periodista en diversos mitjans de comunicació valencians i catalans i ha 

escrit diverses obres literàries de diversos gèneres: publicacions infantils com 

ara Mercevideta o L'Escrivent d'Històries Inventades, poesia, reculls de relats, reculls 

d'articles d'opinió. 

Biografia i trajectòria 

La seua trajectòria professional s'ha desenvolupat majoritàriament en l'àmbit 

del periodisme i del món editorial, havent sigut director de diferents publicacions com 

"Boom, Revista Jove", "El Periòdic de l'Horta", director de l'Editorial Camp Valencià (de 

la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià) i co-director de les edicions literàries 

d'Editorial Germania, entre altres. 

Joan Sorribes comença la seua militància en les joventuts de l'ORT. A principis dels anys 

80 entraria al partitnacionalista Esquerra Unida del País Valencià, que en 1983 s'integraria 

a Unitat del Poble Valencià.
[1]

 

En 1998 participa en la refundació d'Esquerra Valenciana, i en 2006, junt amb la base del 

col·lectiu Utopia, que datava dels anys 80, funden el partit independentista Estat 

Valencià.
[1]

 

A les eleccions generals espanyoles de 2008 va ser candidat al Senat amb la coalició Per 

la República Valenciana, formada per Estat Valencià junt a Esquerra Nacionalista 

Valenciana i República Valenciana-Partit Valencianista Europeu.
[2]

 

Tres anys més tard, a les eleccions municipals del 2011 Joan Sorribes, com a representant 

d'Estat Valencià va participar com a cap de llista a la candidatura de Coalició 

Compromís en Alfafar (Horta Sud), sense obtindre representació per un estret marge de 

vots.
[1]

 

Durant l'abril de 2013, Joan Sorribes va rebre cartes amb amenaces de mort i una 

fotografia seua amb una bala al front,
[3]

 després d'una campanya difamatòria contra ell per 

part dels mitjans de comunicació afins al PP.
[4]

 

En octubre de 2013 va participar en una vaga de fam junt a diversos activistes del Parc 

Alcosa, per a demanar a l'Ajuntament d'Alfafar recursos econòmics per al manteniment del 

barri, gestionat per una cooperativa que efectua tasques d'integració social. Després de 

diverses reunions fallides,
[5]

 i de 25 dies en vaga, es va arribar a un acord 
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