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TRANSEÚNTES



Puñal, artista plástico de Jaén (Andaluzia, Espanha), trouxe até ao concelho de Viseu o projeto “Transeúntes” durante o mês de Setembro 
de 2015.
O projeto pretende chamar a atenção para o valor do património tangível e intangível das comunidades através de atividades artísticas 
relacionadas com a identificação e catalogação de artefactos encontrados em lugares abandonados, com a participação das pessoas 
das comunidades que acolhem Puñal durante as residências artísticas.
Durante a primeira semana da sua estadia em Viseu, Puñal percorreu os caminhos das aldeias conversando com as pessoas e ouvindo 
histórias de vida e histórias da terra. Catou em lugares abandonados preciosos destroços perdidos da memória das gentes: cacos 
velhos, pedaços de ferrugem com a marca das intempéries, velhas lâmpadas de um tempo sem luz elétrica. Objetos que ecoavam vozes 
antigas, que o artista recolheu com cuidado, e com os quais realizou obras de arte. 
Durante a segunda semana, na Quinta da Cruz, Puñal partilhou o seu projeto com os visitantes. Com estudantes de escolas de Viseu 
conversou sobre o trabalho criativo incitou-os a experimentar possibilidades, a utilizar materiais reciclados e materiais da natureza, 
falou-lhes do seu trabalho nas comunidades abrindo-lhes os horizontes para o que pode ser a arte na sociedade. 
Uma vez terminadas as obras devolveu-as aos locais de proveniência, criando possibilidades de museus efémeros em plena natureza, 
fechando o círculo da visita e abrindo espaços de reflexão sobre processos artísticos e antropológicos  da  arte na comunidade. 

Teresa

A todos os que me receberam nas aldeias da freguesia de Torredeita e na Quinta da Cruz em S. Salvador, pela sua sabedoria e 
generosidade
Um  MUITO OBRIGADA.

Puñal  

  

   organização





Transeúnte Portugal
Es un proyecto que fundamentalmente se ha desarrollado en el entorno rural de 
Concelho Viseu (Routar, Escouras, Vila Cha do Monte, Couto de Cima) y Viseu.
Este proyecto se ha caracterizado por ser abierto y permeable, ha concurrido 
a éste quien quiere descubrir quién es y dónde se encuentra, a través de una  
mirada renovada que conjuga las nuevas relaciones que subyacen entre el 
Arte Contemporáneo, la plena comunión con el entorno y las personas que lo 
habitan. Pero sobre todo, desde el amor más profundo a la tierra, el respeto a las 
creencias y a la pluralidad ideológica y unificado desde un planteamiento diverso 
e inclusivo, entendiéndolo como una suma global necesaria para la comunidad.
Proyecto que pretende ser una herramienta más para poner  en valor el rico patrimonio 
de Portugal, visibilizar la estrecha relación que nos vincula como transeúntes de 
un mismo lugar en el que hemos compartido  espacios y vivencias, e ir tras la 
búsqueda de evidencias que revelan que tenemos almas ancestrales emparentadas 
que desarrollaron usos y costumbres que hasta hoy en día persisten en el  tiempo.

Noelia Blanca



AR
Puñal trouxe até ao concelho de Viseu o projeto “Transeúntes”. O projeto pretende chamar a atenção para o valor do património 
tangível e intangível das comunidades através de atividades artísticas relacionadas com identificação e catalogação de artefactos com 
a comunidade donde eles são oriundos  e criação de obras com esses artefactos. Ele teve o seu início em 2013 e sua conclusão está 
prevista para 2017. Integra cinco fases em diferentes regiões de Espanha e Portugal. 



Puñal  chegou à aldeia de Routar,  freguesia de Torredeita, concelho de Viseu, numa tarde quente de Setembro. Vinha encomendado 
por  Alfonso Infantes e Carmen Moliña, artistas de Jaén que eu conhecia de outros projetos de arte e de educação artística. Ao principio 
não sabia bem o que ele pretendia, tinha-me enviado a memória descritiva de Transeúntes e eu tinha-lhe falado que o apresentaria a 
pessoas que bem conhecem a aldeia onde vivo - Routar.   

Durante a primeira semana da sua estadia percorremos os meus caminhos da floresta e enquanto caminhávamos ia-lhe contando as 
histórias e lendas que marcaram a minha infância. Fomos ao Ribeiro, mostrei-lhe a capela e a antiga ermida. Quando eu era miúda 
costumava brincar ali, fazia exércitos de bugalhas enquanto o meu pai caçava. Fomos ao Pedrão e ficámos em silêncio diante do grande 
carvalho secular e capela e as raras construções que ali existem. Imaginámos como seria bom, nas tardes quentes, ter por ali um 
cântaro de água fresca para os caminhantes que percorrem as ermidas que se escondem no mato.  Calcorreámos caminhos de quartzo 
rosa e de caulino. Mostrei-lhe a pedra escorrega onde eu com os meus irmãos e os primos brincávamos e que mais tarde constitui 
também encanto de minhas filhas. Contei-lhe as histórias de moiras encantadas que a minha tia me tinha contado, de exploradores de 
volfrâmio, de resineiros e de agricultores que pensam a terra como um ser vivo, mostrei-lhe vestígios de monumentos pré-históricos  
escondidos pelas silvas e pelo tojos bravios.

Depois Punãl conheceu Rui Baptista, Orlando, Luís Santos, Paulo Meneses, e ouviu muitas outras pessoas e ouviu outras histórias. Cedo 
essas pessoas consideraram Puñal como um amigo ou um parente afastado, mostravam-lhe os objetos simbólicos que os prendiam à 
terra e às gentes daquele do lugar. As fontes de informação começaram a abundar e ajudaram o artista a compreender  melhor aspetos  
históricos, geográficos e  sociológicos que enformam as condições de vida e trabalho das gentes deste lugar.  





Percorreu sozinho os caminhos das aldeias entre Boaldeia, Vila Chã, Escoiras; Vila Nova e S. Salvador. Buscava nas ruínas me nos  
depósitos de lixo ocasionais matéria prima para a criação. Os seus novos amigos também lhe traziam objetos antigos, coisas do passado 
que eles gostavam de mostrar. Puñal construiu uma relação muito especial connosco e com os habitantes das aldeias que o acolheram. 
Era um forasteiro positivo, alguém que se interessava pelo nosso passado comum e pelo nosso sentido de pertença àqueles lugares. 

A sua escuta era atenta e respeitosa. As suas perguntas 
faziam-nos pensar sobre o nosso património (i)material fazendo 
transparecer como considera importante a sua preservação 
não apenas como objeto museológico condenado ao desuso 
mas como fator de sustentabilidade.   

Alguns dias chegava muito contente, tinha tido uma conversa com gente fantástica numa tasca ou num campo de milho ou tinha  
encontrado em alguma casa abandonada ou lixeira um objeto fantástico que meticulosamente limpava, catalogava e contextualizava  
com ajuda dos seus novos amigos.  A mala do seu carro ia abrigando objetos desconexos: uma arca; uma tábua de passar a ferro; caixas 
de fósforos, lamparina; pratos, taças, garrafas e bocados de cerâmica da primeira metade do século vinte. A descoberta dos pratos 
oriundos de  fábricas de cerâmica portuguesas que já não existem foi para ele um achado indescritível.  Rui Baptista falou-lhe dos pratos 
do ‘cavalinho’, e como as histórias das nossas vidas e dos nossos avós se podem ler também através dum caco velho da fábrica de 
louça de Gaia (Porto), Vista Alegre (Aveiro) ou Sacavém (Lisboa). Mas de todos os objetos, foram as garrafas que mais o intrigaram. Luís, 
tinha trabalhado numa fábrica de vidro, explicou-lhe longamente como as garrafas de vidro eram produzidas no século vinte, a razão de 
ser dos relevos, dos rótulos e das formas. Evocou com saudade o purismo formal das garrafas dos pirulitos e da laranjina C. Mais tarde 
levou-lhe uma preciosidade - as primeiras garrafas da Sumol!!

Descobriu por acaso a Quinta da Regada, nas Escoiras e logo decidiu que ali seria o seu laboratório na fase de desinfeção, catalogação 
e criação. A quinta parcialmente remodelada têm o encanto das ruínas, evoca um passado nostálgico e cheira a hortelã e cidreira. 
No riacho Puñal lavava com cuidado os seus tesouros. Nesta fase o seu trabalho foi muito solitário, imerso na paisagem imaginava   
hipóteses de construção. Esquecia-se de comer e nem as fortes chuvadas da época o lembravam das horas de recolher, chegava a 
casa noite escura com os olhos a brilhar, sonhava ‘assemblages’ maneiras de justapor os diferentes elementos recolhidos para criar um 
objeto que fosse suficientemente forte para simbolizar a comunidade que o acolhia.





Na Quinta da Cruz partilhou o seu projeto com jovens da Escola Secundária de Viriato. O ano letivo estava a iniciar e as professoras Fátima 
Tenreiro e Paula Soares quiseram aproveitar a oportunidade do contacto dos alunos com um artista. A Quinta da Cruz providenciou o 
local ideal para o laboratório, ali, com os jovens Puñal conversou sobre o trabalho criativo, incitou-os a experimentar possibilidades, a 
utilizar materiais reciclados, materiais da natureza, falou-lhes do seu trabalho artístico nas comunidades e abriu-lhes os horizontes para 
o que pode ser a arte na sociedade.  Com os grupos de jovens que iam passando, pelo laboratório na quinta da Cruz, iam-se  terminando 
as obras até que chegou a sua companheira Noelia Blanca Chica que o ajudou a fazer o registo fotográfico da ação. 

De todas as obras que Puñal realizou em Viseu, a que mais contributos recebeu foi a inacabada ‘Mala’. O tal baú de madeira e latão 
encontrado no lixo em Vila Chã que interessou a jovens e crianças durante a estadia do artista na Quinta da Cruz. Ali acorreram os 
alunos da escola Secundária de Viriato, as crianças das redondezas de S. Salvador e mais tarde outros grupos.  A ‘Mala’ tem desenhos 
de gente anónima e outras pessoas que ali deixaram o seu contributo: - o ‘bordado da toalha de mesa da mãe’ (Mariluz, Assol); o estilo 
inconfundível do Sr. Simões (ASSOL); - os desenhos da Vera (Assol), e das passantes Flora, Salomé e Constança.

Uma vez terminadas as obras, as que foram terminadas na Quinta da Cruz, Punãl quis devolve-las aos lugares das estórias e dos 
encontros. Pequenas instalações ‘in situ’ foram registadas por Noelia, tendo em conta o momento adequado para que a luz fosse 
propícia. Nesta etapa desabrochou o sentido pleno do tema ‘água’ que vinha da segunda fase do projeto, não só porque  grande parte 
das atividades se desenrolaram debaixo de água de chuva ou em riachos cristalinos, mas também porque a água aparecia como 
elemento aglutinador das experiências e não foi de admirar ver que os sítios escolhidos por Puñal, tinham em comum o elemento 
água, o ribeiro, a fonte, a nascente ou a pia de pedra. Neste trabalho Punãl para além de nos alertar para o inestimável valor do nosso 
património material e imaterial relembra-nos  o valor essencial da água num mundo que tende a esquecer que este recurso planetário é 
escasso. Nas obras que realizou, durante este período, Puñal  apontou sabedorias antigas que habitam a pedras das levadas, o musgo  
das fontes e os seixos dos rios.







Mas das nossas conversas, é sobretudo da palavra ‘Ar’ que me recordo. De quando chegou e disse como o ar aqui é límpido. Gosto 
de pensar este lugar que habitamos, este lugar que nos faz ser quem somos na imaterialidade das manhãs de nevoeiro, na luz mágica 
que aparece depois das trovoadas, na luminosidade aguda das manhãs de  Agosto ou nos suaves violetas que recortam a Serra do 
Caramulo nos finais de tarde de Outono. Puñal, nas suas peças que lembram lâmpadas de Aladino, evocou  os ambientes de cor e luz 
que temos inscritos nas nossas histórias de vida, as histórias que partilhamos com ele durante esta quarta fase do projeto Transeúntes. 

Routar, 13-02-2016
Maria Teresa Torres Pereira de  Eça

No tempo em que o sol nascia a nascente e se punha no ocaso, havia 
muitos burros na face da Terra.
Mas na minha aldeia, em “Routar” existiam muitos jericos que puxavam as 
carroças dos comerciantes que andavam de feira em feira na esperança 
de encontrar outros jumentos que se deixassem enganar.
Acontece que um dia, um transeunte se abeirou (de orelhas esticadas) do 
Sr. Francisco da Enjeitada, como era conhecido o sapateiro que... de asno 
teria pouco!
Então em jeito de “Xico Esperto”, ironizou: - Boa tarde Sr. Francisco, já 
estou na terra dos burros!!!
O sapateiro que não era pessoa de perfil ónagro, retorquiu: - Pois é, meu 
rapaz..., fica sabendo que realmente há por aqui muitos burros, mas...
vieram todos para cá, pois nunca aqui nasceu nenhum!
Felizmente e para consolo dos aldeões, ainda hoje  assim é!

Luis Santos 
Viseu, Portugal

Setembro 2015





Routar(N.ª S.ª do Ribeiro)

“Nossa Senhora das Neves,
Aos pés tem uma fontinha,
Passa por um cano de ouro
Vai regar a lameirinha....”

O ribeiro associa-se a nascentes e cursos de águas e respetivos terrenos marginais onde se cultivavam alimentos para pessoas e 
animais. N.ª S.ª do Ribeiro, ou Capela da N.ª S.ª das Neves, foi construída, cerca de 1620, nas  terras do Ribeiro em Routar. Em meados 
do séc. XVIII a capela foi reedificada a requerimento da Irmandade da Senhora do Ribeiro.
Conta-se que um homem chamado Henrique, natural da Freguesia de Farminhão, ao regressar da Índia no ano de 1600 foi afrontado 
por um terrível temporal, prometeu que mandaria erguer um templo a nossa Senhora caso voltasse são a terra. Assim aconteceu e 
Henrique escolheu um local em sítio profundo e sem horizontes para cumprir a sua promessa, dando à ermida a forma de um navio com 
uma grande capela mor adornada com quadros pintados pelo famoso Grão Vasco. Perto da capela mandou construir a casa do ermitão, 
com horta regada por uma fonte de boa cantaria.

Rui
 





Escouras (Quinta da Regada)

A lameirinha é sempre regada e, é um património material, rústico de uso agrícola, onde abunda a água. Ter a terra regada significa 
que as culturas (milho, feijão, couve, alface, etc… ) estão bem tratadas e com humidade suficiente para se desenvolverem e prosseguir 
o seu ciclo de vida. As necessidades de água são variáveis interdependentes das chuvas, da permeabilidade dos solos, das culturas 
agrícolas e da produção animal. A designação de Quinta Regada, nas Escouras, sugere uma propriedade rústica com água abundante 
e disponível sem grande esforço humano.

Rui
 





Quinta da Cruz
A Quinta da Cruz, atualmente inserida nos Museus Municipais de Viseu, foi na sua origem um espaço privado, casa de família e quinta 
de cultivo diversificado.
Adquirida pelo Município com a finalidade de se tornar num Equipamento Cultural, destinado a promover a arte contemporânea, foi 
inaugurada em Agosto de 2014. Admite na sua orgânica quatro edificações: a casa principal, com dois pisos destinados a receber 
exposições de curta duração, um auditório, um espaço de receção/atendimento e um edifício polivalente, adaptado a diversas atividades 
educativas, entre outros. A excelência do espaço exterior da Quinta e a zona ajardinada, são o bilhete de entrada para se desfrutar de 
uma biodiversidade sem igual, atravessada pelas águas do rio Pavia.  A arte, como motor de uma sociedade, pode, na Quinta da Cruz, 
ser explorada nas suas mais diversas vertentes o que possibilita uma multiplicidade de sinergias e diálogos necessários e vitais para o 
processo de construção de cidadãos mais atentos ao seu património e  culturalmente mais comprometidos.

Rita

 





Vila Chã do Monte
Vila Chã do Monte, e as suas imediações agrícolas e florestais, integram pelo menos 26 monumentos dedicados ao culto dos mortos, 
considerados ‘alminhas’. Geralmente as alminhas são erguidas em encruzilhadas quase sempre de caminhos rurais, em matas, em 
proximidades dos cursos de água ou entrada das pontes. Quando as alminhas integram painéis pintados a óleo estes ilustram almas do 
purgatório em agonia, podendo integrar anjos, a Virgem, Cristo ou Santos empenhados na libertação das almas. 
As alminhas convidam o viajante a parar: fazer uma oração; deixar uma esmola; oferecer flores ou ascender uma vela. 
Acredita-se que a separação entre corpo e alma ocorrerá no momento da morte. As almas poderão ser encaminhadas, para o céu ou 
para o inferno, em função do peso preponderante do bem ou do mal que as pessoas praticaram em vida. Porém quando o bem se revela 
insuficiente para conduzir a alma ao céu esta será encaminhada para o purgatório. O culto das almas do Purgatório será uma forma de 
purificação da alma que a poderá conduzir ao paraíso. 

Rui

 





Couto Cima
Lapa do Repilau: Trata-se de um dólmen neolítico com cerca de 5000 anos, consta de câmara poligonal alargada e corredor longo. A 
câmara era composta por nove esteios, mas atualmente conta apenas com oito. Por seu lado, o corredor apresenta quinze esteios, nove 
do lado norte e seis do lado sul. A laje de cobertura foi destruída há alguns anos, para ser aproveitada na construção de uma represa. O 
corredor encontra-se parcialmente coberto por duas lajes. Existe uma laje que deverá corresponder à cobertura da entrada de câmara. 
Na pedra da cabeceira existe uma figura esculpida.

Rui

 





Torredelcampo
Durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013 he estado trabajando en la Comarca de Sierra Sur, 
en la denominada “Ruta de los Torreones” (El Castil, Torre la Muña, El Berrueco), en término de Torredelcampo, creando entre las ruinas 
de los cortijos abandonados y de la Iglesia del Berrueco, que a duras penas se mantiene en pie, utilizando los pocos y escasos recursos 
que sin valor patrimonial y testimonial he encontrado entre las ruinas (trozos de cantaros, lavabos, plato, botellas, ropa, sillas, hierro, 
etc.,) para la confección de esculturas, pinturas e instalaciones, en la estricta soledad que recorren estos espacios de gran valor histórico 
y de agravado estado de conservación, en este proyecto he querido retratar y documentar el trabajo artístico creativo, el lugar que lo ha 
acoge, el abandono progresivo que sufrió tras el éxodo rural de la Revolución Industrial Española y los nuevos procesos ideológicos de 
innovación y cambio que acontecieron después de esta y como redefinieron las zonas rurales.

Puñal

 





Santa Cruz de
Tenerife
Proyecto Pedagógico Inclusivo Transeúnte, Santa Cruz de Tenerife, desarrollado dentro de las Jornadas de Arte, Diversidad y Sociedad 
Canaria, organizadas por la Asociación Arte en la Diversidad, Enbe Danza Teatro. Proyecto realizado en Geneto, Complejo Acamán y en 
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), con los  alumnos del Taller Giro-Arte, pertenecientes a SINPROMI S.L, empresa pública, del Cabildo 
Insular que trabaja por y para la formación de personas con discapacidad, cuya finalidad es lograr la plena normalización de estas. 

He de confesar que cuando me propusieron “acompañar” a los alumnos del taller Giro-Arte a realizar esta experiencia sentí un poco de 
envidia, pensé que a veces las personas con discapacidad gozan del privilegio de vivir experiencias y aventuras emocionantes sin ir a 
buscarlas, les llegan sin proponérselo porque alguien simplemente las proyecta pensando en su condición, pero lo que no esperaba era 
que se me propusiera ser una participante mas de este proyecto.
Una vez en marcha, la experiencia empecé a desconectarme de mi rol de acompañante y me encontré más libre para disfrutar del 
proceso creativo que nos proponía Puñal, deje que mi instinto hiciera conexiones entre los objetos, las formas, texturas, colores e 
historias que se fueron sincronizando sin darme cuenta, así como la relación con mis compañeros.
Al final independientemente del resultado, me quedo con la sensación de que cada una de las obras que hicimos delata que estamos 
en constante transformación y movimiento, conectados, sin privilegios ni discriminación a la misma fuente.
 

Marlene Orán













Puñal
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y SOCIO-CULTURALES 
Puñal Artista multidisciplinar con más de 25 años dedicado al mundo de las artes plásticas, inquieto a la vez que comprometido e 
implicado con la sociedad que me ha tocado vivir,  utilizo el arte como herramienta de transformación  de las desigualdades. He formado 
y Formo parte de entidades y proyectos que hermanan y afirman al individuo como único e irrepetible (Federación Nacional Arte y 
Discapacidad, Asociación Cultural Innovart, Asociación Social y Cultural en Pro de la Discapacidad La Integral,  Asociación Cultural 
“Domine Cabra”, Grupo Ákaro, Componente del grupo “En”, Proyecto Acoger y Compartir... etc.

Con más de 100 EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS a destacar:
Museo de Jaén, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla la Mancha, Hellín, Casa de Vacas, Madrid, Galería Paqui Delgado, Sant 
Sadurní d´ Anoia, Fundación Hervás Amezcua, Gavá Universidad de Jaén, Universidad de Murcia, Museo de Cuernavaca (Méjico), Arte 
MÛR Montreal (Canadá), Gallery El Studio Emeryville, California, (EEUU), Gallery Hughes, Toronto, (Canadá), Galería Reinhard Holtman, 
Múnich (Alemania), L,Espace Emile Gallé, Raon-l´Etape, (Francia) Louis Raynaud Gallery, Zurich (Suiza)...etc.

FERIAS, FESTIVALES,  BIENALES Y ENCUENTROS: 
V Feria de Arte Contemporáneo FACBA13 (Granada), Feria de Arte Contemporáneo (Sevilla), 5ª Bienal ARTE Y DESECHO (Castellón), 
ARTEFAMA I Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Torremolinos (Málaga), V Feria internacional ARTJAEN, Artexpo New York 
(EEUU), Art Toronto (Canadá)
Foc & sound (Castellón), V Encuentro Artístico de Úrex, Soria…etc.

ACCIONES: 
Arte Contrapuesto Equipo Akaro (Jaen), Pegata Universidad de Jaen, La Barraca Accesible, Cazorla (Jaen), Arco 2001 (Madrid), ARCO 
2001 PRÊT Á PORTER Racso&Puñal (Madrid), Festival multidisciplinar INNOVART los Cerralbos

INSTALACIONES:
II Proyecto Solidario Acoger y Compartir (Madrid), Transformación traumática Racso&Puñal (Talavera de La Reina), Festival multidisciplinar 
INNOVART los Cerralbos (Toledo), Presentación ONG Bentejui (San Fernando De Henares)

ORGANIZADOR, COMISARIO: de más de 30 proyectos a destacar: 
MARTE Feria de Arte Contemporáneo de Castellón, Feria de 12colores 12 emociones, I Item Arte Contrapuesto, Encuentro de Arte 
Vanguardia y Discapacidad, Encuentro Multidisciplinar Innovart, Certámenes Nacionales de Pintura Rápida y Fotografía. 



DIRECCIÓN ARTÍSTICA de más de 20 proyectos a destacar: 
Galería de Arte Contemporáneo Unodeuno, Ilan Wolf “Lunagrama”, II Bienal de Fotografía y Audiovisuales “Fotojaen11”, Josep Guinovart 
Selección “1970 – 2007”, Guillermo Pérez Villalta “Vísperas de Pascua”, ArtJaén2012,  I Bienal de fotografía y Audiovisuales de Granada

PROGRAMAS SOCIO-EDUCATIVOS DESDE LA CAPACIDAD a destacar:

- I Plan de Juventud 2012-2015 Diputación Provincial de Jaén 
- II Plan de Igualdad 2012- 2015 Diputación Provincial de Jaén 
- Laboratorio de Experiencias 2013- 2015 Residencia de gravemente afectados José López Barneo, Diputación Provincial de Jaén 
- Programa comunitario de dinamización de personas con discapacidad intelectual, 2013-2015 Diputación Provincial de Jaén, los 
Villares (Jaén)
 - Laboratorio “Capacidades Creativas”. 2011-2015 Asociación Pro Discapacitados Caminar, Torredelcampo (Jaén) 

GESTION, ORGANIZACIÓN Y COLABORACION EN ACCIONES  SOCIALES Y CULTURALES 
•	 1997-2014.-	Gestión	Administrativa	de	ONGs.
•	 1997-2014.-	Búsqueda	y	gestión	de	nuevos	recursos	económicos	para	ONGs.
•	 1997-2014.-	Planificar,	diseñar,	gestionar	y	organizar	diversas	actividades	formativas	de	ONGs.	
•	 1997-2014.-	Coordinación	equipos	de	trabajo	hasta	50	personas	de	ONGs.
•	 1997-2014.-	Desarrollar	e	impartir	talleres	formativos	y	de	sensibilización,	Igualdad	de	Género.
•	 1997-2014.-	Labores	de	apoyo	en	zonas	con	necesidades	de	transformación	social.

Yo trabajo con el arte por la igualdad entre personas, por esa igualdad inherente a todos los seres humanos por su condición, defendiendo 
las particularidades por que aportan diversidad y pluralidad, generando con esta acción una comprensión mayor de nosotros mismos,  
para al menos tener mayores oportunidades de una vida más plena.
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