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1. QUE É O PROXECTO LUGARES?

O Proxecto Lugares é unha iniciativa de pensa-
mento contemporáneo, aprendizaxe e inter-
vención na paisaxe, desde unha mirada trans-
disciplinar, que agroma coa intención de poñer 
en valor e transformar, dun xeito sostible, o es-
pazo público dun dos itinerarios máis transita-
dos no mundo: o Camiño de Santiago.
 
A partir da arquitectura da paisaxe, do deseño e da artesanía, o Proxecto Lugares propón, 
da man da comunidade local, imaxinar e deseñar intervencións paisaxísticas e arquitec-
tónicas sostibles, con materiais naturais e de proximidade. A intención do proxecto é 
poder implantalas en territorios atravesados pola ruta xacobea. O núcleo da actividade 
desenvolverase o vindeiro mes de abril a través dun seminario que terá lugar no Castelo 
de Pambre, en Palas de Rei (Lugo), e dun taller que se celebrará nas covas de Seadur, en 
Larouco (Ourense). 

O Proxecto Lugares, apoiado pola Xunta de Galicia a través da Axencia Turismo de Galicia e 
pola Fundación “La Caixa”, enmárcase no cumprimento do Pacto Verde Europeo tanto polo 
seu debate central como polas súas solucións paisaxísticas e arquitectónicas para o territo-
rio.

2. OBXECTIVOS

Xerar pensamento e narrativas contemporáneas arredor do coidado, embelecemento e 
uso de materiais naturais e sostibles no espazo público da ruta xacobea tendo presente ás 
persoas peregrinas e á veciñanza dos lugares polos que transita.

Transmitir o coñecemento e técnicas de intervención na paisaxe ás comunidades locais 
dos territorios polos que discorre o Camiño de Santiago.

Deseñar, da man das comunidades locais, unha intervención sostible e coa ollada posta na 
arquitectura da paisaxe e a artesanía contemporánea para xerar novas experiencias no 
espazo público do Camiño de Santiago.

Favorecer a creación de comunidade a través de procesos culturais vinculados á interven-
ción na paisaxe desde unha mirada transdisciplinar
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3. O PROCESO

Proxecto Lugares nace nun lugar concreto: no cruzamento entre a arquitectura da paisaxe, 
a artesanía e o deseño, no eido contemporáneo, coas comunidades locais que habitan 
territorios polos que transita o Camiño de Santiago. Xuntas, cun enfoque ambiental, 
sostible e inclusivo, serán quen de imaxinar, debatir e deseñar novas experiencias nos 
vieiros que conforman a ruta xacobea. 

O proxecto desenvólvese nas comarcas da 
Ulloa e Valdeorras en catro fases ou procesos 
de traballo: 
 
Mediación. Proxecto Lugares puxo en marcha, desde febreiro de 2023, dous procesos de 
mediación con axentes sociais de Palas de Rei e Larouco, a través de conversas ou entre-
vistas, coa intención de identificar, desde a proximidade, lugares, materiais e valores no 
territorio do Camiño, co obxectivo de poder imaxinar unha intervención de arquitectura da 
paisaxe sostible.

Seminario. O Castelo de Pambre acollerá os días 18 e 19 de abril de 2023 unhas xornadas 
de encontro e pensamento, abertas ao público previa inscrición, na que profesionais 
vinculadas á arquitectura, paisaxe, deseño e artesanía abordarán cuestións vinculadas ás 
posibilidades das intervencións arquitectónicas, paisaxísticas e artísticas contemporáneas, 
desde unha visión sostible, no espazo público do Camiño de Santiago.

Taller. A aldea de Seadur, no municipio ourensán de Larouco, acollerá un obradoiro aberto 
ás comunidades locais para, a través da  transmisión de técnicas e coñecemos de arquitec-
tura, deseño, paisaxe e artesanía, imaxinar e desenvolver unha maqueta ou propotipo 
dunha posible intervención no espazo público. 

Publicación. Todo o proceso do Proxecto Lugares quedará documentado nunha publica-
ción de carácter ‘crossmedia’, na que se poderán consultar textos, conclusións, fotografías 
ou vídeos producidos ao longo de todo o proceso en diferentes plataformas. 

 

Cruzamento entre a arquitectura da paisaxe,  
a artesanía e o deseño, no eido  

contemporáneo
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4. SEMINARIO 

Os días 18 e 19 de abril celebraranse no Castelo de Pambre (Palas de Rei), xunto ao Cami-
ño Primitivo, un seminario aberto ao público.  
 
Neste espazo de encontro, ducias de profesionais, artistas e axentes sociais do ámbito 
autonómico e  nacional, vinculadas á arquitectura da paisaxe, comunicación, deseño, 
artesanía ou pensamento porán sobre a mesa experiencias de intervencións sostibles. 
Abordarán cuestións como a hospitalidade ou o deseño de lugares contemporáneos no 
Camiño, as posibilidades de transformación do territorio a través do Camiño de Santiago 
ou o coidado e a beleza na ruta xacobea. Daranse a coñecer exemplos de boas prácticas de 
arquitectura, do paisaxismo, do deseño ou da artesanía; e porase en cuestión como pensar 
a paisaxe desde unha perspectiva sostible e contemporánea. 

Martes 18 de abril

 
09:30-09:45 h | Apertura institucional. Xunta de Galicia, Concello de Palas de Rei,  
 Fundación La Caixa.

09.45-10:00 h | Presentación do Proxecto Lugares. Con Nava Castro, directora  
 da Axencia de Turismo de Galicia, e Natalia Balseiro, directora  
 do Proxecto Lugares. 

10:00-10.30 h | Camiño de Santiago e desenvolvemento rural. Un percorrido pola  
 transformación do territorio a partir do Camiño de Santiago.  
 Con José Manuel Andrade, director da Fundación Juana de Vega. 

10:30-11:00 h | Pensar a paisaxe desde unha perspectiva contemporánea.  
 Con Paola Sangalli, bioenxeñeira e paisaxista. 

11:00-11:15 h | A mediación como ferramenta para o acompañamento das  
 intervencións arquitectónicas, paisaxísticas e artísticas  
 contemporáneas no espazo público.  
 Con Amparo Moroño, mediadora cultural. 

11:15-11:30 h | Que precisan do espazo público as persoas peregrinas durante  
 o Camiño de Santiago? Presentación da peza de vídeo do estudio   
 Miramemira. 

11:30-12:00 h | Pausa de descanso - café.

12:00-13.15 h | Intervencións arquitectónicas, paisaxísticas e artísticas contemporá- 
 neas no espazo público do Camiño de Santiago. Achegamentos, 
 referencias, técnicas e perspectivas desde as diferentes linguaxes da  
 arquitectura, da artesanía, da paisaxe e do deseño.

 Anatxu Zabalbeascoa (xornalista e historiadora da arte) conversa  
 con Paola Sangalli (paisaxista), Inés Rir (artesá), Maé Durant  
 (arquitecta e mediadora) e Uqui Permui (deseñadora).
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13:15-14:30 h | Intervencións sostibles da arquitectura da paisaxe no Camiño  
 de Santiago. Achegamentos ao patrimonio desde a arquitectura.

 Ariadna Cantis (comunicadora e arquitecta), Carlos Pita (arquitecto), 
 Pedro Calaza (director da Escola Galega de Paisaxe Juana de Vega), 
 Paola Sangalli (paisaxista).

14:30-16:00 h | Comida e descanso

16:00-17:15 h | Intervencións sostibles da arquitectura da paisaxe no Camiño de  
 Santiago. Linguaxes, escalas, materiais. Un camiño cara á sostibilidade. 

 Ana Amado (arquitecta), Jorge Nunes (psicólogo),  
 Izaskun Chinchilla (arquitecta), Carlos Seoane (arquitecto),  
 Verónica Moar (artesá). 

17:15-18:30 h | Intervencións sostibles da arquitectura da paisaxe no Camiño  
 de Santiago. Intervencións situadas, conexión co territorio e coas  
 comunidades locais.

 Ariadna Cantis (comunicadora e arquitecta), Estelle Julian (artista),  
 María Fandiño (arquitecta), Julia de la Cal (artesá). 

18:30 h  Visita Casa da Reboreda, no marco do proxecto Arqueixal,  
 que simboliza a recuperación e preservación da cultura e o modo  
 de vida tradicional do rural galego. 

20:00 h  Cea e descanso.

Mércores 19 de abril

 
10:00-11:40 h | Presentación de proxectos de boas prácticas de arquitectura, deseño,  
 artesanía e paisaxe.

Introduce Maé Durant. Interveñen: 
Carlos Seoane. O’Banco do Piñeiro e Lavadoiro de Ribeira. 
Carlos Pita. Proxecto Centro de Interpretación Castromaior Portomarín.
Verónica Moar. Instalación site-specific Porto de A Coruña.
Santiago Besteiro. Proxecto Chantos. 

11:40-12:00 h | Pausa de descanso - café.

12:00-13:00 h | Presentación de proxectos de boas prácticas. 

Introduce Ariadna Cantis. Interveñen:
María Fandiño. Explanada no horizonte.
Estelle Julian. Proxecto El Hilo no Camiño Primitivo.
Julia de la Cal. Cabanas e iglús de vimbio.
Amalia Puga.  Proxecto Entre Redes. 

13:00-14:00 h | Conclusións finais.

15:00 h  Despedida e peche.
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Amalia Puga

Deseñadora. A través do seu traballo, procura provocar 
emocións e xerar un impacto sobre a percepción e o 
comportamento das persoas. Inspirada polas tradicións e 
as súas racíes galegas, goza coa creación de proxectos que 
implementen solucións colaborativas entre persoas, coa 
finalidade de revalorizar a pequenos colectivos cunha cul-
tura e historia enriquecedoras. O seu proxecto da cadeira 
Bolina foi premiado pola Asociación de Diseño Industrial 
ADI-FAD.

Amparo Moroño

Licenciada en Historia da Arte e profesora colaboradora na 
Universitat Oberta de Catalunya. Ao longo da súa traxecto-
ria ten traballado en museos e centros culturais no ámbito 
da educación e da produción cultural, como o MACBA ou 
o MUSAC. Na actualidade é responsable do Programa de 
Cultura da Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte, 
coordinando proxectos sobre paisaxe e culturas agrarias 
da comarca ou intervencións na paisaxe con colectivos de 
mulleres da comarca e creadoras que traballan desde o 
ecofeminismo e as prácticas artísticas colaborativas.

Ana Amado

Arquitecta, fotógrafa e artista visual. Na súa obra recente 
salienta a fotografía con contido social e sírvese da arqui-
tectura como marco contextual. Compaxina o seu labor 
como freelance especializada en fotografía de arquitectura 
coa docencia en escolas de arte e universidades de todo o 
mundo. O seu traballo foi premiado e exhibido nacional e 
internacionalmente en numerosas institucións culturais e 
museísticas; e a súa recente investigación sobre o progra-
ma de colonización do INC será obxecto dunha exposición 
monográfica no Museo ICO no 2024.  

Anatxu Zabalbeascoa

Xornalista e historiadora da arte. É a especialista en arqui-
tectura do diario El País, no que escribe desde hai 27 anos. 
Autora de máis de dúas ducias de libros, entre eles The 
New Spanish Architecture, Vidas construidas ou Todo sobre 
la casa, no 2022 publicou Gente que cuenta, unha antoloxía 
de entrevistas con figuras como Patti Smith, Rem Koolhaas 
ou Zaha Hadid. Tamén foi xurado en numeroso premios 
de arquitectura e deseño, e foi comisaria de mostras como 
Máscara y espejo, no MACBA (1997) ou Minimalismos, no 
MNCARS Madrid (2001).

PA
R

TI
C

IP
A

N
TE

S



9

Ariadna Cantis

Arquitecta, experta en comunicación e comisaria inde-
pendente. Divide a súa actividade entre a difusión da 
arquitectura e do urbanismo, a investigación e a xestión 
de proxectos, obradoiros e publicacións coa intención de 
xerar un pensamento crítico entre arquitectura e cultura 
contemporánea a través da investigación dos límites das 
disciplinas. Desde Madrid colabora con revistas nacionais 
e internacionais especializadas en arquitectura e, ao longo 
da súa traxectoria, ten participado en numerosas exposi-
cións, conferencias e seminarios en América, Europa e Asia.

Carlos Pita

Arquitecto e profesor de universidade. Acadou recoñe-
cementos por proxectos como o campo de fútbol de 
Gandareira, en A Bandeira (Silleda) -como o Gran Premio 
ENOR ou Panorama de Obras da Bienal Iberoamericana 
de Arquitectura e Urbanismo (2019)- ou a Praza de Armas 
de Ferrol -Premio COAG de espazos urbanos-. A súa última 
obra rematada é o Centro de Interpretación do Castro de 
Castromaior en Portomarín. Ademais de publicar en revis-
tas nacionais e internacionais, foi comisario e deseñador 
da montaxe de exposicións, como Cabanas MMXXIII (Kiosco 
Alfonso e Sala Palexco da Coruña, 2023).

Carlos Seoane

Arquitecto e profesor de universidade, é tamén presidente 
da Fundación Compostela Arquitectura e vicepresidente 
da Fundación RIA impulsada por David Chipperfield. Na 
XV BEAU (Bienal de Arquitectura e Urbanismo) acadou o 
Premio de Urbanismo por O’Banco do Piñeiro e de Produto 
pola súa proposta de elementos de identidade do Cami-
ño de Santiago. Unha das súas obras máis coñecidas é o 
Mirador Pedra da Rá, galardoado cos premios FAD, LLEDÓ 
e COAG. Coa súa obra ten participado tamén exposicións 
colectivas, como foi o caso da recente Galicia Futura. 

Estelle Julian

Artista. A súa práctica aborda diferentes campos como a 
arquitectura, a arte, a ecoloxía e a participación. Interésan-
lle os procesos de desenvolvemento de ferramentas inclu-
sivas, que se poden concretar en obradoiros, proxectos 
comunitarios ou exhibicións. Este interese polas prácticas 
espaciais contemporáneas e polo medio ambiente leva a 
Julian a investigar o espazo urbano e rural dun xeito máis 
experimental, premiado na Biennal de Arte Público Miquel 
Navarro ou na Mostra Art Públic de Valencia.

PA
R

TI
C

IP
A

N
TE

S



10

Inés Rodríguez

Creativa artesá, impulsora de Inés Rir& Co, estudio situado 
en Allariz e no que realiza produtos textís artesáns que 
unen tradición e novos diseños. Nos seus traballos integra 
o ecodeseño para favorecer a sostibilidade dos procesos, 
como é o uso de novos materiais como a fibra de proteína 
láctea. Actualmente combina a súa actividade artesá coa 
investigación na creación de materiais relacionados cos re-
siduos naturais e coa mentorización de proxectos de inno-
vación social que promoven a dinamización dos territorios 
rurais a través da artesanía, o textil ou o turismo sostible. 

Izaskun Chinchilla

Arquitecta e catedrática da University College of London. É 
autora do libro La ciudad de los cuidados (Catarata, 2020). 
Chinchilla reivindica o compromiso da arquitectura coa 
innovación e no 2013 gañou o certame internacional City 
of Dreams cunha proposta composta por material reutili-
zado. Máis de 200 revistas e publicacións de arquitectura 
nacionais e internacionais fixeron referencia a súa obra e 
súa contribución no sector foi recoñecida cunha mención 
honorífica no Arc Vision Prize 2013, que destaca a carreira 
de mulleres arquitectas de todo o mundo. 

Jorge Nunes

Psicólogo. Traballar con e para as persoas sempre foi o seu 
desexo profesional. Pon en valor a xeración de oportunida-
des para potenciar o desenvolvemento persoal e laboral, a 
diversidade dos equipos e o benestar das persoas traba-
lladoras nos diferentes contexto. Actualmente forma parte 
do departamento de persoal de Finsa e é un dos colabora-
dores do proxecto A panda de Adá. 

José Manuel Andrade

Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais, come-
zou a súa carreira profesional na Fundación Juana de Vega 
no ano 1997, e desde o ano 2005 dirixe esta entidade que 
ten por obxecto contribuír ao desenvolvemento do medio 
rural de Galicia. A súa traxectoria profesional convérteo 
nun especialista en temas relacionados coas problemáticas 
e retos dos espazos rurais. Neste eido ten participado en 
diversos foros, congresos, cursos, seminarios e publicado 
artigos en libros e revistas. Ademais, é profesor asociado 
da Universidade da Coruña.
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Julia de la Cal

Ilustradora, deseñadora gráfica e artesá galega. Desenvolve 
proxectos de cestería aplicada ao paisaxismo, interiorismo, 
produto, intervencións artísticas e actividades participati-
vas e divulgativas. Colabora con diversas entidades a través 
de obradoiros de cestería tradicional e contemporánea. 
Nos últimos anos acadou a Bolsa Eloy Gesto dos Premios 
Artesanía de Galicia (2021) para ampliar a súa formación de 
cestería e arquitectura verde en Francia e dirixiu o proxecto 
Tramas de vimbio, achega á cestería (2022) ou instalación 
Mussolets en Salt (Girona).

Maé Durant

Arquitecta. Cofundadora de PezEstudio, unha plataforma 
creativa de arquitectas ecofeminista na que desenvolve 
proxectos r-urbanos que promoven o impacto das persoas 
sobre o medioambiente e o desenvolvemento de cidades 
máis inclusivas e con perspectiva de xénero. É cofundadora 
de Inteligencias Colectivas, un proxecto aberto de inves-
tigación e deseño, así como da cooperativa de prácticas 
colaborativas Espacio Ucrania. Nos últimos anos realizou 
seminarios e talleres en universidades e programas de 
arquitectura e deseño a nivel nacional e internacional.

María Fandiño

Arquitectura e paisaxista, a súa preocupación radica no 
nexo entre ambas especialidades, concretamente no dese-
ño de espazos que conxuguen as dinámicas e a estrutura 
do territorio. Combina a súa actividade profesional no des-
pacho PAISAXE coa investigación e a docencia. Na súa obra 
salienta a Explanada do Horizonte (Portecelo, O Rosal), 
galardoada con numerosos recoñecementos, entre eles o 
Premio Nacional de Arquitectura 2022 en Sostibilidade e 
Saúde.

Paola Sangalli

Bióloga e paisaxista. Presidiu a Asociación Española de 
Ingeniería del Paisaje (AEIP), lidera a Federación Europea 
de Bioenxeñería da Paisaxe (EFIB) e é membro do consello 
asesor de Política Territorial do goberno vasco. Entende 
a paisaxe como síntese de procesos e vivencias, á que 
se deben achegar, ademais da técnica, historia, beleza, 
sensibilidade e comprensión tanto do lugar como de quen 
habita o mesmo. Co seu estudio Sangalli Coronel y Asocia-
dos desenvolve proxectos nos que ecoloxía e as solucións 
baseadas na natureza son o centro da súa acción. 
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Pedro Calaza

Enxeñeiro agrónomo e arquitecto da paisaxe, é o actual 
director da Escola Galega da Paisaxe, decano do COIAG 
e membro do grupo de traballo dos bosques urbanos e 
periurbanos da FAO. Desenvolve o seu labor profesional 
como Director nacional de Infraestrutura Verde en URBA-
SER, encabezando as actividades no campo da planifica-
ción, proxecto e xestión da paisaxe, infraestrutura verde 
e espazos públicos. Complementa a súa actividade como 
investigador e profesor na universidade, tanto en España 
coma no estranxeiro.

Santiago Besteiro

Artesán. Após a súa graduación en Belas Artes decide crear 
un proxecto que aúne a súa paixón polo deseño, os oficios 
tradicionais e a escultura.. No ano 2018 crea o Santiago 
Besteiro Design, un estudio-obradoiro multidisciplinar que 
dedicado ao deseño, desenvolvemento e elaboración de 
pezas artesás de alta calidade realizadas con materiais na-
turais e biodegradables. No ano 2022 é seleccionado para 
representar a España na Bienal de Artesanía HomoFaber 
e recibe o Premio Nacional de Artesanía na categoría de 
emprendemento. 

Uqui Permui

Deseñadora gráfica e UX e profesora asociada na Universi-
dade de Santiago de Compostela. Desenvolveu diferentes 
proxectos colectivos vinculados á esfera pública, á arte, 
ao deseño e á investigación. É o caso de Proxecto-Edición 
(2006-2009), Contedor de feminismos (2009-2022), En Negro 
Contra as Violencias (2015-2022) ou From Spain With Design 
(2019-2023), entre outros. É socia da Asociación Galega de 
deseño (DAG) e a súa representante en READ (Foro de Aso-
ciaciones de Diseño de España), da que foi presidenta nos 
anos 2021 e 2022. É padroeira da Fundación Castelao.  

Verónica Moar

Ceramista e artista galega. A súa práctica artística carac-
terízase por desdebuxar as fronteiras convencionais da 
cerámica expandindo as súas posibilidades en eidos como 
a escultura, a performance ou a danza contemporánea. No 
2014 acadou a bolsa Eloy Gesto dos Premios Artesanía de 
Galicia e nos últimos anos realizou exhibicións individuais 
en institucións como a Fundación DIDAC ou no Museo Ar-
queolóxico da Coruña, ademais de participar en proxectos 
expositivos colectivos con carácter nacional e internacional.
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5. TALLER 

A localidade ourensá de Larouco, moi próxima ao Camiño de Inverno, acollerá os días 19, 
20, 21 e 22 de abril un taller entre a comunidade e axentes locais e un grupo de persoas 
participantes nas xornadas de debate co reto de deseñar, xuntas, un lugar.  

Baixo a mediación de Maé Durant, e a través da 
transmisión de técnicas e coñecementos de 
paisaxismo, de arquitectura, de artesanía e 
deseño (ademais de ter presentes as conclu-
sións e boas prácticas presentadas nas xorna-
das de Palas de Rei), imaxinarán e desenvolve-
rán de forma colaborativa a maqueta ou o pro-
totipo dunha posible intervención ou experien-
cia artística no espazo público.

A participación no taller está aberta a todas aquelas persoas da comunidade local que 
poidan asistir ou compartir coñecementos e experiencias coas asistentes, ademais de 
realizar visitas e paseos polo territorio para e identificar e visitar os lugares sobre os que se 
traballará de forma colaborativa. Este obradoiro, con dez prazas dispoñibles, está dirixido 
especificamente ao alumnado ou profesionais de arquitectura, do paisaxismo, do deseño 
ou da artesanía.

Mércores 19 de abril

18:00-19:30 h | Encontro nas covas de Seadur. Recibimento coa alcaldesa, Patricia  
 Lamela, os coveiros e Carina Rodríguez, arquitecta técnico especialista  
 na arquitectura do viño e quen guiará ao grupo polas tipoloxías de  
 covas. Presentación do espazo onde se fará o taller, da dinámica do  
 mesmo e do territorio por parte da mediadora local Cristina de la  
 Torre. Viño de benvida con viños da Denominación de Orixe Valdeorras 
 elaborados en adegas de Seadur.

20:00 h  Fin da xornada. P
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Xoves 20 de abril

09:00-11:00 h | Paseo polo Camiño de Inverno no seu acceso a Valdeorras.

11:00-11:30 h | Encontro con Asunción Arias, presidenta da Asociación de Amigos  
 do Camiño de Inverno por Valdeorras.

12:00 h  Almorzo e inicio do taller nas covas de Seadur.

14:30-16:00 h | Parada para xantar.

16:00-19:00 h |  Taller nas covas de Seadur. 

19:30-20:30 h | Paseo por casco antigo e encontro con viticultiores  
 e produtores locais.

20:30 h  Fin da xornada.

Venres 21 de abril 

 
09:00-11:00 h | Visita a diferentes espazos de Valdeorras nos que se podería  
 realizar a intervención de arquitectura da paisaxe. 

11:00-11:30 h | Encontro con José Fernández (Pepe das Pedras), experto en xeoloxía  
 e responsable da área de arqueoloxía do Instituto de Estudios  
 Valdeorreses. Impulsor do Museo Xeolóxico de Quiroga.

12:00 h  Almorzo e inicio do taller nas covas de Seadur.

14:30-16:00 h | Parada para xantar.

16:00-19:00 h | Taller nas covas de Seadur. 

19:30-20:30 h| Paseo por un entorno natural e encontro con artistas e artesáns locais.

20:30 h  Fin da xornada.

Sábado 22 de abril 

09:00-11:30 h | Taller nas covas de Seadur. 

11:30 horas  Almorzo nas covas de Seadur

12:00-14:00 h | Taller nas covas de Seadur. 

14:00-16:00 h | Parada para xantar.

16:00-18:00 h | Taller nas covas de Seadur e presentación dos resultados.

18.30-20:00 h |  Andaina polo Camiño de Inverno.

20:00 h Fin da xornada.
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Izaskun Chinchilla

Arquitecta e catedrática da University College of London. É 
autora do libro La ciudad de los cuidados (Catarata, 2020). 
Chinchilla reivindica o compromiso da arquitectura coa 
innovación e no 2013 gañou o certame internacional City 
of Dreams cunha proposta composta por material reutili-
zado. Máis de 200 revistas e publicacións de arquitectura 
nacionais e internacionais fixeron referencia a súa obra e 
súa contribución no sector foi recoñecida cunha mención 
honorífica no Arc Vision Prize 2013, que destaca a carreira 
de mulleres arquitectas de todo o mundo. 

Julia de la Cal

Ilustradora, deseñadora gráfica e artesá galega. Desenvolve 
proxectos de cestería aplicada ao paisaxismo, interiorismo, 
produto, intervencións artísticas e actividades participati-
vas e divulgativas. Colabora con diversas entidades a través 
de obradoiros de cestería tradicional e contemporánea. 
Nos últimos anos acadou a Bolsa Eloy Gesto dos Premios 
Artesanía de Galicia (2021) para ampliar a súa formación de 
cestería e arquitectura verde en Francia e dirixiu o proxecto 
Tramas de vimbio, achega á cestería (2022) ou instalación 
Mussolets en Salt (Girona).

Maé Durant

Arquitecta. Cofundadora de PezEstudio, unha plataforma 
creativa de arquitectas ecofeminista na que desenvolve 
proxectos r-urbanos que promoven o impacto das persoas 
sobre o medioambiente e o desenvolvemento de cidades 
máis inclusivas e con perspectiva de xénero. É cofundadora 
de Inteligencias Colectivas, un proxecto aberto de inves-
tigación e deseño, así como da cooperativa de prácticas 
colaborativas Espacio Ucrania. Nos últimos anos realizou 
seminarios e talleres en universidades e programas de 
arquitectura e deseño a nivel nacional e internacional. 

María Fandiño

Arquitectura e paisaxista, a súa preocupación radica no 
nexo entre ambas especialidades, concretamente no dese-
ño de espazos que conxuguen as dinámicas e a estrutura 
do territorio. Combina a súa actividade profesional no des-
pacho PAISAXE coa investigación e a docencia. Na súa obra 
salienta a Explanada do Horizonte (Portecelo, O Rosal), 
galardoada con numerosos recoñecementos, entre eles o 
Premio Nacional de Arquitectura 2022 en Sostibilidade e 
Saúde.
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Paola Sangalli

Bióloga e paisaxista. Presidiu a Asociación Española de 
Ingeniería del Paisaje (AEIP), lidera a Federación Europea 
de Bioenxeñería da Paisaxe (EFIB) e é membro do consello 
asesor de Política Territorial do goberno vasco. Entende 
a paisaxe como síntese de procesos e vivencias, á que 
se deben achegar, ademais da técnica, historia, beleza, 
sensibilidade e comprensión tanto do lugar como de quen 
habita o mesmo. Co seu estudio Sangalli Coronel y Asocia-
dos desenvolve proxectos nos que ecoloxía e as solucións 
baseadas na natureza son o centro da súa acción. 

Santiago Besteiro

Artesán. Após a súa graduación en Belas Artes decide crear 
un proxecto que aúne a súa paixón polo deseño, os oficios 
tradicionais e a escultura.. No ano 2018 crea o Santiago 
Besteiro Design, un estudio-obradoiro multidisciplinar que 
dedicado ao deseño, desenvolvemento e elaboración de 
pezas artesás de alta calidade realizadas con materiais na-
turais e biodegradables. No ano 2022 é seleccionado para 
representar a España na Bienal de Artesanía HomoFaber 
e recibe o Premio Nacional de Artesanía na categoría de 
emprendemento. 

Verónica Moar

Ceramista e artista galega. A súa práctica artística carac-
terízase por desdebuxar as fronteiras convencionais da 
cerámica expandindo as súas posibilidades en eidos como 
a escultura, a performance ou a danza contemporánea. No 
2014 acadou a bolsa Eloy Gesto dos Premios Artesanía de 
Galicia e nos últimos anos realizou exhibicións individuais 
en institucións como a Fundación DIDAC ou no Museo Ar-
queolóxico da Coruña, ademais de participar en proxectos 
expositivos colectivos con carácter nacional e internacional.
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6. OS LUGARES

• Castelo de Pambre, Palas de Rei (Lugo)

• Seadur, Larouco (Ourense)

https://goo.gl/maps/wRnh92rRENuRJYmd6
https://goo.gl/maps/g67iAcpmiUphDEmF7 



7. MÁIS INFORMACIÓN

EQUIPO

Dirección: Natalia Balseiro
Produción: Caterina Varela
Mediación: Cristina de la Torre e Sabela Ramos
Deseño: Uqui Permui
Comunicación: Lucía Martínez e Lucía Pita

Páxina web

Instagram | LinkedIn

Contacto:

Lucía Pita | 675 404 321 
lucia.pita@theofficeco.es 
 
Podes descargar aquí o kit de prensa do Proxecto Lugares

Proxecto Lugares é unha iniciativa impulsada pola Xunta de Galicia a través da Axencia 
Turismo de Galicia e patrocinada pola Fundación “La Caixa”

https://sites.google.com/view/proxectolugares/inicio
http://www.instagram.com/proxectolugares
https://www.linkedin.com/in/proxecto-lugares/
mailto:lucia.pita@theofficeco.es
https://drive.google.com/drive/folders/1Y8p5bQuUxuy6oaiIvyo89O3SCtB7hAE3?usp=share_link

