
CURRICULUM VITAE

I.- DADES PERSONALS

Hola, sóc Vicent Marzà i Ibáñez. Vaig nàixer un 3 de març de
1983 a la ciutat de Castelló. Just abans de les festes de la
Magdalena i el mateix any que els meus pares i amics van
fundar una de les colles festeres més emblemàtiques: La 
Colla el Pixaví.

II.- FORMACIÓ ACADÈMICA I COMPETÈNCIES

A l'actualitat estic cursant (quan la feina i l'activisme m'ho permeten) estudis de Doctorat al 
grup de recerca en Pedagogia, Innovació, Societat i TIC de la Universitat Ramon Llull.  
Precisament  aquests  estudis  i  els  del  Màster  en  Llideratge  de  la  Transformació 
Socioeducativa que vaig cursar a la mateixa universitat m'han permés conèixer i treballar, 
des  de  l'acció  i  la  reflexió,  amb  experiències  molt  interessants  de  treball  en  xarxa  i  
desenvolupament comunitari, d'avaluació d'impacte de polítiques públiques i de projectes 
lligats a la innovació social i la lluita contra l'exclusió.

A més a més, sóc mestre de llengua estrangera, de francès per titulació i d'anglès per  
oposició, i tinc estudis no conclosos d'Enginyeria Industrial. Dos experiències formatives 
que m'han marcat la forma de ser: la voluntat indestriable de comprometre'm socialment i 
fer-ho d'una forma sistemàtica, organitzada i el més eficaç possible. 

III.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Des fa uns anys sóc funcionari de carrera del cos de mestres, especialista en llengua 
estrangera Anglès, i dedique la meua activitat professional a una vocació ben gratificant: 
formar ciutadania crítica i lliure des de ben menuts. Ho faig des d'una escola pública i en 
valencià: l'Escola Gaetà Huguet de Castelló, i abans ho he fet a l'escola Margarida Xirgu 
de Badalona i també al Carles Salvador de Castelló.

També he estat coautor de llibres de text per l'ensenyament del valencià per a l'editoral 
SM  i  he  col·laborat  amb  la  Gran  Enciclopèdia  Catalana  com  autor  d'entrades  i 
actualitzacions sobre el País Valencià.

Mentre he anat estudiant he treballat de dinamitzador cultural per a Escola Valenciana a 
les comarques de Castelló i he alternat algunes feines temporals com cambrer o muntador 
d'escenaris, entre d'altres.

IV.-ACTIVISME I POLÍTICA

Però no tot a la vida és treballar i formar-se acadèmicament. He participat en política des 
de l’adolescència. Entenc la política de forma ampla, des de les protestes locals com les 
mobilitzacions contra el vial Cabanes-Orpesa o les lluites contra l'urbanisme salvatge del 
PAI  Mestrets  fins  els  moviments  d’abast  global  com  les  lluites  altermundialistes  de 
principis  de 2003 i  2005 (Ginebra,  Gènova i  Barcelona),  que és on vaig començar  a 
caminar, fins a la militància activa en l’esquerra nacional del meu país, primer el Bloc i ara 
Compromís, i el sindicalisme de classe de l’STEPV, passant per Escola Valenciana.



Amb setze anys vaig començar a participar i poc després em vaig estrenar com a militant.  
Ara mateix tinc la sort de ser portaveu de Compromís per Castelló i treballar per una eina 
participativa i oberta al servei de les persones i les seues lluites per construir la ciutat i el 
país que volem. He estat membre de la cordinadora nacional del Bloc Jove, candidat a les 
Corts Valencianes per la circumscripció de Castelló amb el primer Compromís al 2007 i  
candidat a les municipals de Castelló de la Plana el 2011. He sigut membre de la junta 
directiva d'Escola Valenciana i membre de l'equip fundador i coordinador de la Gira i el 
Feslloch. A més a més he participat activament de les lluites ciutadanes que els últims 
anys s'han intensificat, tant a Castelló i el País Valencià com a Barcelona (ciutat on he 
viscut 4 anys):  des de plataformes unitàries per l'ensenyament,  la sanitat i  els serveis 
públics a concentracions per evitar desnonaments passant per les places del 15M o les 
vagues generals.

IV.- DADES COMPLEMENTÀRIES

La resta del meu temps l’ocupen els llibres, les amistats i l’esport. Amb els llibres, a més 
de gaudir de la lectura, m’agrada aprendre dels que en saben. Amb els amics m’agrada 
assaborir converses, fer festa i conéixer altres perspectives. En realitat, m’agrada la gent, 
quan més diversa millor.

He d’admetre que m’agradaria dedicar més temps a l’esport. Camine, nade i vaig a córrer 
quan aconseguisc trobar temps, però l’esport que més m’omple és el ciclisme. Vaig arribar 
a competir i encara, quan puc, isc amb la bici a recórrer paratges, d’ací i d’allà. Hi ha molts 
quilòmetres per fer i, com si buscàrem Itaca, el camí és la pròpia finalitat. La bici, junt amb 
l’activisme social i polític, m’ha permés conéixer bé les nostres comarques i la seua gent. 
Tant el ciclisme com la lluita política necessiten d’esforç constant i, sobretot, treballar en 
equip pel benefici col·lectiu. Esforç i equip.


