ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ PEP BELTRAN RAMIREZ
Διπλωματούχος των παραστατικών τεχνών του Institud del Teatre, Barcelona.
Διαχειριστής και προωθητής πολιτιστικών σχεδίων ( Gestor cultural).
Θεατρικός σύμβουλος της δημοτικής επιχείρησης πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου
της Βαλένθια, και άλλων δήμων ( Xativa, Manises, Albacete, Requena),
όπου κατεύθυνε και διοργάνωσε περιοδείες και μόνιμες θατρικές σκηνές. Υπεύθυνος
σχεδιασμού παραγωγής των εκθέσεων στο Palan de les Artes ( Όπερα της Βαλένθια ).
Ειδίκευση στη Μουσειολογία και τον λαϊκό πολιτισμό.
Διευθυντής του Gresol gestion cultural για 22 χρόνια, όπου σχεδίασε και
πραγματοποίησε διάφορα μουσειογραφικά και εκθεσιακά προγράμματα σε όλη την
Ισπανία
Τεχνικός διευθυντής στον πολιτιστικό οργανισμό Sovint (Asosacion Cultural Sovint)
όπου υλοποίησε προγράμματα ευαισθητοποίησης, διαπολιτισμικά και διεθνούς
συνεργασίας.
Μουσειογραφικά έργα :
Μουσεία στο Δήμο της Aldacete : Museo internacional de Arte Popular, Museo de la
Cuchilleria (Μουσείο της Μαχαιροποιίας) Museo de la paz ( Μουσείο της Ειρήνης )
και κέντρα περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
Οικο-μουσεία στις πόλεις Aras de los Olmos και Sot de Chera.
Αρχαιολογικό μουσείο του Calp, και μεταξύ άλλων , το Εθνολογικό και Αρχαιολογικό
μουσείο της Βαλένθια (παρέμβαση στις μόνιμες αίθουσες).
Εκθεσιακά προγράμματα :
Περιοδικές εκθέσεις σε διάφορα μουσεία : IVAM, MUVIM, Centre cultural ‘ La
Beneficienta’ (Εθνολογία και Αρχαιολογία)
Museo National de Arte Romano (συλλογές του Ερμιτάζ),Σιδηροδρομικό Μουσείο,
όμιλος των Museos de la Comunitat Valenciana.
Ατομικές εκθέσεις : σχεδιασμός και παραγωγή περιοδικών εκθέσεων σχετικά με τις
ανθρώπινες αξίες, την αλληλεγγύη, την ευαισθητοποίηση και την πολυπολιτισμικότητα
για τον Δήμο της Βαλένθια,Xarxa de Museos de la Diva, Juntade Castilla –La
Maucha, Region de Murcia, Govierno Vasko, Navarra, Diputacio de Barcelona και
για τα ιδρύματα Bancaixa, CAM, CCM, Caja Duero, Caja Murcia, Caixa Carlet.
Εκπαιδευτική εμπειρία :
Μέλος της ομάδας βάσης και συνιδρυτής του EAJ (Escuela de Animadores Juveniles
de la GV –σχολή εμψυχωτών Νεολαίας της κυβέρνησης της Βαλένθια).
Εκπαιδευτής της INEM (οργανισμός του Ισπανικού κράτους για την ανεργία ) και της
SERVEF ( οργανισμός βοήθειας προς τους άνεργους της κυβέρνησης της Βαλένθια )
στο πεδίο της κοινωνικοπολιτιστικής εμψύχωσης και εμψύχωσης της νεολαίας και της
κατάρτισης των εκπαιδευτικών.
Καθηγητής εμψύχωσης και διαχείρισης πολιτιστικών σχεδίων (Animacion y gestion
cultural) σε εκπαιδευτικά κέντρα. (E. de Magisterio de Cheste, Edetania, EPLA, CIM)

Καθηγητής του Μάστερ της προώθησης και διαχείρισης πολιτιστικών σχεδίων στο
πανεπιστήμιο CEU San Pablo (Valencia) όπου κατείχε τον ρόλο του επιμελητή
σπουδών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και μέλος της εξεταστικής επιτροπής.

