
Ramon Chorques
CreactiuVLC

www.creactius.com

PORFOLIO



CURRICULUM

ESTUDIOS:

Técnico Superior en Dibujo Publicitario en l'Escola d'Arts i Oficis 
de València.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Ilustraciones y maquetación “Patrulla Carxofa” para Ajuntament 
de València.

Departamento de diseño de Ángel Martínez Diseño y Comuni-
cación.

Jefe de Producción de Anuntis en Barcelona, publicaciones: 
Laboris y Anuntis de Valencia, Zaragoza, La Coruña, Vigo, 
Madrid, Valladolid.

Departamento de Producción de Arts Editorial de Valencia, 
publicaciones: Laboris y Anuntis.

Departamento de Dibujo de Grabalfa, empresa dedicada a la 
flexografía.

Ilustraciones y diseño de la colección de cuentos "Cadireta de 
boga" para Publicaciones de la Caixa de Ontinyent.

Ilustraciones para Setem, Jarit, Fons Valencià per la Solidaritat, 
UNRWA, Injawara.

Ilustraciones para la Editorial Voramar.

Ilustraciones para Arts Editorial.

Primer premio categoria estudiantes del concurso de carteles de 
Fallas 1997 de Valencia.

Primer premio carteles de Moros i Cristians de Vallada.

Charlas sobre ilustración en diversos colegios.

Primer Premio Cortometrajes Valencia Negra 2016































www.injawara.eu

INTERCULTURAL JOINT AWARENESS RAISING ACTION

NO SE HACE

UN MUNDO DIFERENTE

CON GENTE INDIFERENTE

www.injawara.eu

INTERCULTURAL JOINT AWARENESS RAISING ACTION

























trabajando
la infancia
Comercio Justo y Explotación Infantil

COLEGIO

FÁBRICA



Alaquàs sense el meu cotxe
El dia 25 de setembre participa en el dia sense cotxe

Alaquàs sense el meu cotxe
Vine a passejar, a anar amb bicicleta i patins, amb tren... Vine a gaudir d’un poble més
amable, amb menys sorolls i fums, on les persones, i no els cotxes, siguen les vertaderes
protagonistes de l’espai urbà.

Convida els teus familiars, amics i amigues, i participa en un passeig pels nostres carrers
amb bicicleta, patins, monopatins, caminant... No cal inscriure’s, presenta’t en la plaça de
la Constitució a les 10:30 del matí, on tindrem preparat un recorregut que realitzarem
tots junts i et donarem un número per al sorteig de tres bicicletes.

El passeig finalitzarà en la plaça de la Constitució i seguidament en el carrer del Pais
Valencià es realitzaran les següents activitats:

• Per als xiquets/es s'habilitaran espais de jocs populars, circuits per a bicicletes de diferents
dificultats, espai de jocs populars, dibuixos...

• I per als més joves hi haurà taules de ping-pong, futbet, hoquei, jocs de taula, futbolí...

Espais sense cotxe
El dia 25 de setembre des de les 10:30 fins a les 14 h quedarà restringit l'aparcament i el trànsit
de vehicles en els carrers d'Alaquàs assenyalats en el plànol següent. Aquest itinerari et permetrà
durant tot el matí recórrer els carrers més cèntrics del municipi amb total tranquil·litat.
Conductor/a, per favor retire el seu vehicule.
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Carrer de la  Mare Josefa Campos
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Avinguda de Miguel Hernàndez
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