
CURRICULUM VITAE

DADES PERSONALS
Rubén Sancho Mar nez. Nascut a València en 1967.

FORMACIÓ
- Llicenciat en Psicologia, per la Universitat de València en 1990.
- Cer ficat de Professionalitat d’Informació Juvenil. Nivell de qualificació 3.
- Títol Propi de Segon Grau en Expert en Sexologia, de la Universitat d'Alcalá i l’Ins tut de Sexologia
(INCISEX).
- Màster Iberoamericà de Psicologia Comunitària, de la Universitat de València.
- Curs de formació de Terapeutes Gestalt, en l’Ins tut de Teràpia Gestalt de València.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL I LABORAL
- Assessor d'assumptes generals de membres del Consell, en Vicepresidència i Conselleria 
d'Igualtat i Polí ques Inclusives. La meua tasca ha estat enfocada principalment al 
desenvolupament de la Renda Valenciana d’Inclusió. 
- Professional de joventut, com a tècnic auxiliar de serveis socioculturals, en l'Ajuntament d'Alfafar.
- Psicòleg, en el Col·lec u Lambda de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de València.
- Tècnic de l'àrea de salut i qualitat de vida, en el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
(CJCV).
- Docent i ponent en cursos, tallers, jornades, seminaris i congressos.

IDIOMES
Valencià: grau superior per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 
Anglés: cer ficat de nivell intermedi, de l’Escola Oficial d'Idiomes de València.
Francés: fins 3r curs de cicle elemental, en l’Escola Oficial d'Idiomes de València.

EXPERIÈNCIA ASSOCIATIVA
Vaig començar a desenvolupar la meua vocació social en la parròquia del barri de La Cebollera a 
Quart de Poblet, passant després al moviment escolta, en el Grup Scout Imhala Panzi, d'Aldaia, 
entre 1981 i 1983. 
Des de jove em vaig vincular a l’ac visme LGTBI i de resposta a la infecció per VIH/sida, entrant en 
el Col·lec u Lambda en 1988. 
Vaig ser soci fundador de l’Associació Valenciana Contra la Sida (AVACOS), membre de la comissió 
gestora i de la primera junta direc va entre 1991 i 1994. 
Posteriorment, vaig ser membre de la comissió permanent del Col·lec u Lambda des de 1994 amb 
dis ntes responsabilitats fins que vaig assumir la coordinació general entre 1999 i 2001. Guardonat
amb el Premi Magarida Borrás en 2011. 
En la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de l'estat espanyol (FELGTB) vaig
ser secretari general entre 2005 i 2006 i coordinador de l'Àrea de Salut Integral i VIH/sida entre 
2009 i 2012.
Finalment, en l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) vaig 
exercir com a vicepresident entre 2015 i 2017. 


