Vicente Gallart Torán, nascut a València en el barri d'el Cabanyal, el 15 de novembre de 1954.
Actualment resident en el barri d'El Canyamelar.
Titulat com a Arquitecte Tècnic i Arquitecte per la Universitat Politècnica de València.
Funcionari de carrera pertanyent al cos de Professors Ensenyança Secundària en l'especialitat
de Dibuix. El 15 de novembre de 2014, després de 32 anys com a docent, va optar a la jubilació
i va passar a formar part de les classes passives.
Va formar part del grup de veïns que a finals dels anys 90 van constituir la Plataforma Salvem
el Cabanyal. L'any 2001 va entrar a formar part de l'Associació de Veïns i Veïnes CabanyalCanyamelar, incorporant-se directament com a vocal a la Junta Directiva, i al poc de temps va
ser designat Vicepresident i portaveu de la dita associació.
Durant tots aquests anys ha participat en nombrosos treballs, activitats d'investigació,
documentació i divulgació sobre aspectes socials, urbanístics i patrimonials d'el CabanyalCanyamelar. Ha publicat nombrosos articles d'opinió sobre la situació d'aquestos barris en
diversos Mitjans de comunicació i ha participat en innumerables tertúlies, conferències, debats
i visites guiades, en els que es fonen les seues vivències personals com a veí, el treball
desenvolupat com a activista i la seua formació com a arquitecte.
L'any 2015 es va incorporar a l'Associació de Comerciants i Professionals del Marítim
(ACIPMAR).
La seua carrera professional com a Arquitecte s'ha desenrotllat fonamentalment en el camp de
la rehabilitació, desenrotllant treballs tant per a l'Administració (IVVSA), com per a particulars i
comunitats de propietaris. Destaca la seua àmplia i dilatada experiència en la rehabilitació
estructural com a conseqüència de patologies derivades de la presència de ciment aluminós.
També ha desenrotllat nombrosos projectes de rehabilitació en edificis del CabanyalCanyamelar.
A l'octubre de 2015 va ser anomenat para el càrrec de gerent de la societat pública Plan
Cabanyal-Canyamelar S.A., pel nou equip de govern municipal sorgit de les urnes.

