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Nace en maio de 2021 a iniciativa dun grupo de familias 
galegas con nenos afectados pola enfermidade de Dent. 

Coñecedores da existencia dunha investigación en marcha,  
e do proxecto Art for Dent en Galicia para dar visibilidade a 
esta doenza minoritaria, deciden unirse para sumar esforzos 
e axudar na financiación desta investigación. 

A iniciativa xurde de 4 familias galegas con nenos afectados 
en Lugo, Muros, Pontevedra e Brión. 

Xuntos conseguiremos máis e tamén nos apoiaremos para 
sobrelevar as incertidumes e dúbidas que nos afectan como 
pacientes e familiares. 

A Asociación 



A enfermidade de Dent está recoñecida como minoritaria. 
É unha doenza xenética provocada por unha mutación no 
cromosoma X que afecta gravemente ás funcións habituais 
dos riles. 

Éstos deixan de facer grande parte do seu traballo e desencadea 
que o organismo non asimile elementos básicos para a vida 
como o potasio, magnesio, proteínas, vitaminas, calcio,... 

A día de hoxe, esta doenza non ten cura nin tratamento, e o noso 
obxectivo como asociación é acadar unha solución que poida 
mellorar ou solucionar este problema. Apoiar a investigación. 

A enfermidade



O noso obxectivo primordial, ademáis de dar a coñecer esta 
enfermidade minoritaria, é conseguir fondos e axudar na 
financiación da investigación desta enfermidade aos grupos 
de investigación referentes: 

- NefroChus (Hospital Clínico de Santiago de Compostela)
   www.nefrochus.com

- Vall d´Hebrón (Barcelona). 
   Instituto de Investigación: www.vhir.org

A investigación



Proxecto artístico



Art for Dent é un proxecto artístico 
e 100% solidario que naceu en maio 
de 2020, en pleno confinamento da 
man de Hugo e a súa familia. 

Hugo, o neno de Brión afectado 
pola enfermidade de Dent, comezou 
a pintar con seu pai como unha 
terapia e decidiron empregar esta 
creatividade como un xeito de 
promoción e un recurso para dar 
visibilidade a esta doenza. 



Facer exposicións itinerantes para 
dar visibilidade a esta doenza sería 
un bo xeito de dar a coñecer a 
asociación e a súa loita. 

Ademáis, con motivo da situación 
sanitaria que vivimos actualmente, 
un dos xeitos cos que se comezou 
a recaudar fondos foi cos produtos 
solidarios (camisetas, tazas e 
máscaras) á venda na web de Rei 
Zentolo con imaxes dos cadros. 





https://youtu.be/DDVLW6gItLU


Ladrón de Sueños II
160 X120 cms. 
Acrílico
2020

https://youtu.be/-cr4b2pKS_Q


En la playa tomando el sol 
120 x 80 cms./ unidad (tríptico) 
Acrílico
2020

https://youtu.be/ApqqSdCC1UA


La enfermedad naranja
120 x 80 cms./ unidad (tríptico) 
Acrílico
2020

https://youtu.be/h2SgfVdbXrI


Ladrón de Sueños I
200 x 160 cms.
Acrílico
2020

https://youtu.be/-cr4b2pKS_Q


Myselfie
200 x 160 cms.
Acrílico
2020

https://youtu.be/A_HiRey8A7o


Cara Oculta
180 x 160 cms.
Acrílico
2020

https://youtu.be/u7LjerPN7p4


Despertando del sueño
240 x 120 cms.
Acrílico
2021

https://youtu.be/hjV97OTeo5I


Vomitando sombras
160 x 120 cms./ unidad (tríptico) 
Acrílico
2021

https://youtu.be/ZEbMPK1Vg5Q


Exposición “MySelfie”
Estudo/Obradoiro Arturo Álvarez



Exposición “Myselfie”
Estudo / Obradoiro Arturo Álvarez

https://youtu.be/lgE3eNkWJu0


Exposición “Myselfie”
Estudo / Obradoiro Arturo Álvarez

https://youtu.be/lgE3eNkWJu0


https://youtu.be/6NOMx7j6n8I


Campaña promoción camiseta “Rallo”





Clínica de Fisioterapia (Bizkaia) Peluquería Milenio (Santiago) Farmacia (Brión) 

Kratos Restaurante (Brión) Bianco Moda (Padrón) Estanco San Pedro (Santiago) 

Clínica Alameda (A Estrada)Sicilia in Bocca Pizzería (Santiago)

Restaurante Varela (Lugo)

Escola Infantil Santa Marta 
(Santiago)

CristalBox (Lugo)

Establecementos

solidarios



Establecementos

solidarios

Arquisip inmobiliaria (Milladoiro) CEIP Pedrouzos (Brión) 

Librería Miranda (Bueu) Escola Infantil Municipal Brión Escola Infantil Municipal Brión 

O Garaxe Hermético (Pontevedra)



Murais Urbanos Solidarios “Rallo”



Outra iniciativa desta asociación para 
conseguir visibilidade foi comezar 
con murais urbanos solidarios. 

En outubro de 2020 facíase un mural 
solidario nunha vivenda de Brión, 
gracias ao patrocinio de Procolor e 
Grúas Estación.   





Noticia no Telexornal TVG coa información do mural: 
https://fb.watch/3N0XToVIfY/

https://fb.watch/3N0XToVIfY/
https://youtu.be/PfsXWiaZy6w


Mural urbano realizado 
nas instalacións de 
Procolor en Santiago de 
Compostela. 

Procolor facilita o 
material necesario para 
realizar todos os murais 
solidarios de Art for Dent. 



Murais Urbanos Solidarios “aDENTrARTE”
Unha viaxe solidaria polo mundo da Arte



En abril de 2021 comezamos 
unha nova iniciativa 
mural dentro da campaña 
“aDENTrARTE”. Consiste en 
vestir a nova camiseta “Pepe” 
solidaria a obras de arte 
recoñecidas mundialmente. 

O primeiro mural realizouse 
en Padrón, Rosalía coa 
posición da Mona Lisa. 





O 23 de maio de 2021 
presentouse o mural 
de Rosalía en Padrón e 
ademáis presentouse a 
Asociación Galega da 
enfermidade de Dent. 





Noticia no Telexornal TVG coa presentación do mural e da Asociación:  
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-seran-fds-5111090?t=2110

https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-seran-fds-5111090?t=2110
https://youtu.be/20-txEisA2U


A finais de agosto de 
2021 presentouse un 
novo mural de Rosalía en 
Lugo, frente á igrexa de 
San Roque. 





Os días 3, 4 e 5 de 
setembro de 2021 
participamos no Festival 
de Arte Urbano “Meninas 
de Canido”, con outro 
mural solidario. 





Produtos solidarios



Produtos solidarios á venda na web de www.reizentolo.es e nos puntos de venda



O 100% do beneficio que se 
recauda gracias á empresa 
galega Rei Zentolo vai 
destinado íntegramente á 
conta que o Vall d´Hebrón ten 
para esta investigación. 



Proxecto reciclaxe







En febreiro de 2020 comezamos coa recollida e campaña de 
tapóns solidarios grazas á Sociedade Deportiva Esclavitud e 
ao Concello de Padrón. No Novo Campo do Doce recibimos, 
almacenamos e seleccionamos as máis de 30 toneladas de 
tapóns que xa conseguimos enviar á recicladora e que se 
convertiu en aportación económica para a investigación. 

A día de hoxe achégannos tapóns desde moitos puntos de 
Galicia: Pontevedra, Muros, Lugo, Coruña, Ourense,... 
GRAZAS A TOD@S! 

Desde o comezo foron moitas persoas, clubes, concellos, 
clínicas, empresas, entidades,... que colaboran con nós e nos 
fan chegar os tapóns solidarios. 

MOITÍSIMAS GRAZAS POLA AXUDA DE TOD@S!

Proxecto reciclaxe



Vídeo de todo o proceso de selección e envío dos tapóns solidarios
https://youtu.be/VVYgNPkEVcs

https://youtu.be/VVYgNPkEVcs


AxúdasNOS?
Colabora coa Asociación galega da enfermidade de Dent 

e axúdanos a apoiar a investigación.

@artfordent

www.artfordent.es
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