
1. Introdución 
O primeiro festival de arte urbana con perspectiva de xénero de Europa volveu deixar a súa
sinatura en fachadas e muros da comarca compostelá. Entre o 24 de agosto e o 20 de setembro,
diferentes espazos dos municipios de Ames, Brión, Santiago e Teo acolleron a nova edición do
Delas Fest, un pioneiro proxecto organizado por 7H Cooperativa Cultural co obxectivo de
democratizar a expresión artística na rúa e contribuír ao combate das desigualdades materiais e
simbólicas que sofren as mulleres que crean no espazo público.

Malia a complexa situación que atravesa o sector cultural coma consecuencia da crise do
coronavirus, a grande acollida e impacto da experiencia inaugural, celebrada en decembro de
2019 cun cento de participantes, alentou o equipo promotor a sortear a incerteza e as dificultades
económicas dotando á solidariedade horizontal e á colaboración colectiva dun protagonismo
clave na sostibilidade do proxecto.

Grazas ao éxito da campaña de mecenado na plataforma Goteo.org, na que se involucraron
preto de 400 persoas, así como ao apoio dos concellos de Santiago, Ames, Teo e Brión, da
Xunta de Galicia e do Ministerio de Cultura e Deporte; aos patrocinios de Cuarto Pexigo,
Fundación Didac, Montana Colors, Gadis e Ibersa; e á colaboración da Cidade da Cultura, o
Delas Fest non só repitiu na axenda da arte urbana galega senón que reforzou a súa aposta pola
xeración de espazos que favorezan a igualdade de xénero no sector cunha programación máis
ambiciosa.

DELAS FEST 2020
F E S T I V A L  F E M I N I S T A  D E  A R T E  U R B A N A  E  C O N T E X T U A L



Reescribir a historia da arte urbana de modo colectivo e desde unha perspectiva de xénero.
Reducir a discriminación cara ás mulleres artistas mediante a visibilización do rol das mulleres
da arte urbana, poñer en valor o seu traballo e facilitar a súa incorporación ao sector
profesional da arte.
Combater, desde o exemplo da experiencia a pé de rúa, os estereotipos de xénero e a
invisibilización do traballo das artistas na arte urbana.
Fortalecer as redes de traballo e ampliar os espazos de encontro construídos a raíz do Elas
tamén Pintan e a primeira edición do Delas Fest para analizar, de modo colectivo, as
desigualdades presentes no sector e fomentar redes que faciliten unha igualdade efectiva.
Converter o noso territorio nun referente da arte urbana feminista e contextual a nivel
internacional, potenciando a imaxe de Galicia como destino cultural asociado á igualdade.
Transformar as vilas e espazos rurais do noso país dun modo igualitario, apoiando que as
mulleres ocupen o espazo público coas súas experiencias e creacións.
Facilitar referentes, ferramentas e técnicas creativas á mocidade e, especialmente, as
mulleres máis novas ou non profesionais, que lles resulten de utilidade para atopar unha
profesión no ámbito da cultura.
Descentralizar recursos e propostas culturais habitualmente destinadas ao contexto urbano
cara ao rural, permitindo á poboación de todas as áreas do país acceder á arte
contemporánea.

2. Obxectivos
Os propósitos formulados redundaron e afondaron nos definidos na edición fundacional,
procurando así:



3. Desenvolvemento do festival
O programa de actividades do festival estivo integrado por catro intervencións artísticas, unha
xornada de análise e creación colectiva e catro obradoiros de creación. A continuación, damos
conta dos resultados de cada unha delas.

3.1. Intervencións artísticas
O traballo das participantes no festival encargadas de realizar as intervencións artísticas tivo

lugar, tal e como estaba previsto, en catro localizacións da comarca: Lidia Cao realizou un mural

na fachada do Pavillón Polideportivo de Calo (Teo); Fitz Licuado interviu a traseira da Casa da

Cultura do Milladoiro (Ames); e Xoana Almar pintou unha das fachadas do Complexo Deportivo

de Santa Isabel (Santiago). En Brión, Susana Blasco non puido acudir por problemas de saúde

polo que, no seu lugar, Dúo Amazonas realizou un mural no Campo de Fútbol Municipal.

Segundo o formulado na proposta de desenvolvemento, a primeira actividade na que

participaron as artistas consistiu na reunión con distintas asociacións e colectivos dos catro

concellos. Do mesmo xeito que na primeira edición do festival, os encontros resultaron

fundamentais para que as artistas se achegaran á historia e idiosincrasia do contexto no que se

insiren os espazos intervidos.

A continuación descríbese o proceso creativo de cada unha das pezas.

3.1.1.Mural de Lidia Cao no Concello de Teo

A primeira actividade na que participou Lidia Cao (Santiago, 1997) foi o encontro coa Asociación

A Oliveira pola Recuperación da Memoria Histórica, que respondeu ao convite de 7H con

entusiasmo e relatos, experiencias e emocións que ampliaron o marco da intervención. A través

dos testemuños das participantes na reunión, entre os que se atopaba a memoria lúcida de

Eduardo Liste, a artista coñeceu valiosos capítulos e personaxes femininas das páxinas máis

invisibilizadas e esquecidas da biografía colectiva do municipio.



Precisamente, os rostros que protagonizan a composición, titulada "Auroras e Manuelas", son
Aurora e Manuela Liste Forján, veciñas de Calo e símbolo de todas as mulleres que afrontaron
con ousadía as violencias indecibles do fascismo. A resistencia e determinación de ambas as
dúas fronte a represión exercida sobre a súa familia debido ao compromiso coa Segunda
República e o comunismo materialízase nas mans de Aurora, quen suxeita as tesoiras que
cortan a soga da opresión. Así, o mural de Cao devolve espazo e vigor a súa memoria na
conciencia colectiva. 

3.1.2.Mural de Fitz Licuado no Concello de Ames
A intervención no Concello Ames de Florencia Durán (Montevideo, 1986) ou Fitz Licuado, como

é coñecida nos circuítos da arte urbana, reivindica a forza da sororidade e a axuda mutua entre

mulleres fronte ás cargas que o patriarcado nos impuxo ao longo da historia e aínda nos segue a

impor.

As figuras que protagonizan a peza, inspiradas en varias mulleres do municipio a quen a

creadora fotografou, sosteñen, coma escribiu Xohana Torres, a metade do ceo na fachada

traseira da Casa da Cultura do Milladoiro.

3.1.3. Mural de Xoana Almar no Concello de Santiago

A intervención mural de Xoana Almar realizouse no Complexo Deportivo de Santa Isabel, situado

en Galeras, un barrio santiagués historicamente ligado ao duro e feminizado oficio das

lavandeiras. 

Coma relataron á artista integrantes da asociación veciñal A Xuntanza, na reunión previa ao

comezo da intervención, foron moitas as mulleres residentes en Galeras que até mediados do

século pasado atoparon nos lavadoiros da zona un xornal complementario aos ingresos obtidos

do traballo agrícola. Agora, grazas á composición da creadora compostelá, a memoria desta

figura convivirá coa cotiandade da veciñanza e das visitantes que percorran o barrio.



3.1.4 Mural de Dúo Amazonas no Concello de Brión

Nesta segunda edición, as artistas latinoamericanas Lina Castellanos (Botogá, 1990) e Natalia

Andreoli (Bos Aires, 1992), coñecidas colectivamente como Dúo Amazonas, crearon un fermoso

mural de grandes dimensións no Campo de Fútbol do Concello de Brión para honrar o rol

feminino nos oficios manuais e artesanais do noso rural. A mensaxe condénsase na parte central

da composición, protagonizada pola laboriosa confección dunha caroza, a tradicional protección

invernal galega, acompañada da frase “Por min, que chova". 

Esta poética mullerenaxe non sería posible sen a activa participación das alumnas da E.M. de

Música e Baile Tradicional de Brión e do Obradoiro de Mente Activa, quen se reuniron

previamente coas artistas, compartindo historias como as do arraigo deste labor entre as veciñas

do municipio.





3.2. Programa de actividades
Nesta edición, 7H quixemos manter a programación de actividades a pesar das dificultades
provocadas pola  pandemia, enriquecendo o programa que xa desenvolvimos no 2019 cunha
nova actividade de carácter lúdico e innovador na nosa terra: o Delas JAM. A continuación,
detallamos brevemente as actividades realizadas. 

3.2.1. Obradoiro de “Graffiti e protesta social” no Concello de Teo
Dirixido por: Lupita Hard co apoio de 7H Cooperativa Cultural.
Participantes: 10
Datas, horario e localización: 27 de agosto, de 11h a 19h no Pavillón de Calo.

Tras un breve percorrido pola historia da disciplina coma ferramenta comunicativa no espazo
público, as participantes no obradoiro "Graffiti e protesta social", impartido pola artista viguesa
Lupita Hard, experimentaron en colectivo coas técnicas e posibilidades expresivas do spray. A
través de diferentes dinámicas guiadas pola liberdade creativa, as mozas transformaron o gris
muro do Pavillón de Calo nunha colorida e enérxica composición abstracta.



3.2.2. Obradoiro de introdución á arte urbana con spray no de Concello de Ames

Dirixido por: 7H Cooperativa Cultural
Participantes: 10
Datas, horario e localización: 5 de setembro de 11h  a 19h na Praza de Correos do Milladoiro.

A Praza de Correos do Milladoiro experimentou unha metamorfose de cor tralo obradoiro de
introdución á arte urbana con spray impartido por 7H. Tras unha pequena introdución teórica e a
partir dunha proposta de bosquexo, as participantes, de moi variadas idades, experimentaron coa
pintura en aerosol sobre a parede principal do parque infantil situado no centro da vila. O
resultado tomou a forma dunha constelación de soños, protagonizadas por figuras xeométricas e
liñas inspiradas nos petróglifos espallados ao longo do territorio municipal.



3.2.3. Obradoiro de “Realismo e pintura mural” no Concello de Santiago
Dirixido por: Dúo Amazonas co apoio de 7H Cooperativa Cultural.
Participantes: 10
Datas, horario e localización: 11 e 13 de setembro de 10h a 15h no Complexo Deportivo de
Santa Isabel.

Dirixido a artistas interesadas en iniciarse na pintura mural aplicando o estilo do realismo
pictórico, o obradoiro realizouse en dúas sesións intensivas nos espazos exteriores do Complexo
Deportivo de Santa Isabel, en Compostela. Na primeira sesión, as integrantes de Dúo Amazonas
compartiron coas participantes as distintas fases de creación dun mural e as ferramentas e
técnicas de cada unha delas a partir do seu traballo coma muralistas. Ao día seguinte, as
ensinanzas foron postas en práctica a partir da elaboración conxunta dun bosquexo e da súa
materialización nunha das paredes laterais do recinto municipal. O resultado do traballo colectivo
é unha fermosa representación da forza da soridade entre compañeiras, a axuda mutua e os
coidados a través do protagonismo expresivo de mans, as figuras protagonistas da composición.



3.2.4. Obradoiro de 7H no Concello de Brión
Dirixido por: 7H Cooperativa Cultural.
Participantes: 10
Datas, horario e localización: 3 de outubro, de 11h a 19h no Campo de Fútbol Municipal.

Tras ter que ser adiado debido ás malas condicións climáticas, o obradoiro desenvolveuse 
 nunha das fachadas exteriores do Campo de Fútbol Municipal de Brión baixo a coordinación da
equipa de 7H Cooperativa Cultural, que traballamos de xeito horizontal e colectivo coas
participantes. Dirixido a persoas interesadas en iniciarse na técnica da pintura mural, o taller
comezou cunha pequena aproximación teórica á arte urbana e, posteriormente, coa conversa do
grupo arredor da proposta de bosquexo presentada. Froito da posta en común de ideas, a
composición final combina o tradicional e feminizado traballo do liño, de grande importancia no
municipio, coa antiga lenda da Raíña Lupa, á que se vincula cun castro situado no Concello, nun
mural que transforma o acceso principal ao masculinizado recinto deportivo nun espazo máis
igualitario e reivindicativo.



3.2.5. Xornada “Mulleres e Cultura Urbana”
O 12 de setembro a Cidade da Cultura de Galicia acolleu a xornada "Mulleres e Cultura Urbana",
un evento impulsado co obxectivo de  fomentar o intercambio de experiencias, a creatividade
colectiva e o espírito crítico na abordaxe das desigualdades de xénero no sector. Realizada ao
abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 como parte da programación do Delas
Fest 2020, a actividade foi subvencionada polo Ministerio de Cultura y Deporte e combinou
sesións de análise e debate cun concerto de High Paw e un encontro de improvisación creativa
con spray destinado a reivindicar a riqueza da cultura urbana feita por mulleres en Galicia. A
continuación, abordamos brevemente o desenvolvemento de cada unha das actividades que
conformaron a programación.

Sesión de mañá: faladoiros e mesa redonda
Tal e como estaba previsto, a sesión da mañá presentou unha orientación máis reflexiva cos
dous faladoiros arredor do traballo artístico no espazo público e unha mesa redonda na que cinco
artistas galegas examinaron o estado da cultura urbana no noso país desde as súas experiencias
en diferentes disciplinas.

O primeiro faladoiro, titulado "O espazo público como espazo político", correu a cargo da artista
visual especialista en xénero Lina Castellanos, integrante do colectivo de muralistas Dúo
Amazonas. Desde unha perspectiva feminista e decolonial, a creadora colombiana centrou a súa
intervención no exame das violencias e discursos que historicamente construíron a rúa coma un
lugar no que as mulleres e as identidades diversas só podemos transitar. Nese senso,
Castellanos abordou a súa visión do muralismo coma un xeito de habitar de forma colectiva o
espazo público.

O segundo faladoiro, titulado “A arte urbana desde o colectivo e contextual”, foi conducido por
Lorena Arévalo, doutora en Arte e Humanidades pola Universidade de Vigo, docente e integrante
do proxecto “Expostas”. A súa intervención xirou arredor da defensa da arte urbana como un
medio de comunicación que permite expresar realidades invisibilizadas e discursos minorizados
e, por tanto, da concepción dos muros como espazos de reunión e converxencia cidadá con
potencial contrahexemónico.



A mesa redonda, titulada “Mulleres e cultura urbana. Unha análise desde o feminismo”, estivo
protagonizada por Eva Comesaña, Festa, IRA, Iria Prol e Marcia Vázquez. Baixo a moderación
de Clara Rodríguez Cordeiro, comisaria do Delas Fest, as convidadas conversaron arredor da
organización colectiva das artistas urbanas nun contexto masculinizado, atravesado pola
competitividade, os prexuízos e no que o anonimato, en eidos coma o do graffiti, dificulta a
creación de redes. As diferentes disciplinas e experiencias de cada unha das participantes
alimentou unha animada conversa na que quedou patente a identificación da precariedade
laboral, a temporalidade dos proxectos, a ausencia de políticas de conciliación e a feble rede de
espazos que ofertan programación vinculada á cultura urbana no noso país como os principais
obstáculos que enfrontan as mulleres creadoras neste eido.

Nos tres casos xerouse un espazo de intercambio de experiencias e saberes no que, ademais da
implicación das artistas convidadas, resultou fundamental o rol desempeñado polo público
asistente, quen exerceu coma suxeito activo no diálogo sementado polas diferentes
intervencións. Tanto nos faladoiros coma na mesa redonda, as persoas que ocuparon os asentos
do Auditorio da Cidade da Cultura formularon cuestións ás conferenciantes que permitiron
ampliar as marxes do debate así coma enriquecer as temáticas e mirada abordadas. Ademais,
cómpre destacar que boa parte das intervencións das persoas presentes na sala subliñaron a
importancia da existencia dun espazo de reflexión como o desenvolto, dada a ausencia de foros
semellantes nos que examinar en colectivo o estado da cultura urbana no noso país desde unha
perspectiva de xénero. 

Cabe sinalar, tamén, que co obxectivo de ampliar a proxección pública do evento e facilitar o seu
contido ás persoas que non puideron asistir presencialmente, xa fora polo aforo limitado como
por calquera outro motivo, estas sesións foron emitidas en directo a través da canle de Youtube
de 7H Cooperativa Cultural, onde se pode acceder ao contido.



Sesión de tarde: Delas Jam e concerto de High Paw
Na sesión da tarde a programación adquiriu un carácter más festivo coa celebración do encontro
de improvisación pictórica Delas Jam. Carola Bagnato (Mar de Plata), Festa (Compostela), IRA
(Compostela), Killa.eK (Quito), Porte (Compostela), Sax (Vigo), Shen Oner (Huesca) e Sphiza
(Porto) foron as artistas seleccionadas para participar na actividade, destinada a xerar un espazo
lúdico e seguro para o diálogo e a experimentación pictórica. As creadoras, especialistas en
graffiti, foron gañadoras das 8 bolsas de creación que, co obxectivo de apoiar a implicación no
evento, lanzamos desde 7H Cooperativa Cultural co apoio da Xunta de Galicia e do Ministerio de
Cultura e a colaboración da Cidade da Cultura e Montana Colors, empresa catalá que facilitou o
spray necesario para as intervencións.

Como resposta á necesidade, amplamente manifestada por profesionais do sector, de poder
incidir no espazo público sen sufrir violencias por razón de xénero, o encontro resultou un espazo
de complicidades e talentos, ceibo de competencias e egos, baseado na convivencia de
creadoras con experiencias e miradas tanto xeográfica coma profesionalmente diferentes.



Para realizar as súas pezas, as participantes na ‘Delas Jam’ asumiron o reto de empregar coma
soporte superficies de papel de celofán situadas entre as árbores do Xardín do Teatro do Gaiás e
unha gama de cores previamente escollida polo equipo de 7H, transformando o espazo nunha
pequena galería de arte ao aire libre tan visualmente atractiva para as asistentes coma
artisticamente suxestiva para as creadoras. 

Xunto ás áreas nas que estas traballaron, tamén se habilitaron cinco espazos para que o público
asistente que quixera experimentar puidera facelo de balde. As intervencións artísticas
resultantes, dotadas dunha grande variedade temática e estilística, mantivéronse expostas para
a súa visita até o venres 18 de outubro, cando foron retiradas.



Coma colofón da xornada, a compositora e cantante High Paw, ofreceu un concerto co seu
persoal estilo de soul, reggae, roots, raggamuffin e letras feministas. Nalgúns temas, a música
viguesa estivo acompañada polas bailarinas de ritmos urbanos Eva Comesaña e Marcia
Vázquez, integrantes da asociación 85C. Malia a imposibilidade de bailar, debido aos protocolos
hixiénico-sanitarios de seguridade, as artistas lograron conectar co público, que gozou do
espectáculo e aprendeu novas formas de mover o corpo desde os asentos do anfiteatro.



7 de agosto. Información da convocatoria da Delas Jam na web de Compostela24horas:

7 de agosto. Información da convocatoria da Delas Jam en Cultura Galega, portal de
información do Consello da Cultura Galega:

11 de agosto. Entrevista en RadioVoz sobre a convocatoria da Delas Jam:

22 de agosto. Entrevista na contracapa de Nós Diario sobre o Delas Fest 2020:

22 de agosto. Información sobre o Delas Fest 2020 nas páxinas de Santiago de El
Correo Gallego:

22 de agosto. Información sobre o Delas Fest 2020 nas páxinas de Santiago de La Voz
de Galicia:

24 de agosto. Entrevista en Hoy por Hoy de Radio Galicia sobre o Delas Fest 2020:

25 de agosto. Información sobre o Delas Fest 2020 nas páxinas da sección da área
metropolitana de Santiago en El Correo Gallego:

26 de agosto. Entrevista sobre o Delas Fest 2020 no Diario Cultural na Radio Galega:

26 de agosto. Información sobre a xornada “Mulleres e Cultura Urbana” en
compostela24horas:

31 de agosto. Información sobre o Delas Fest 2020 en El Correo Gallego:

4. Plan de comunicación e repercusión mediática
Co propósito de alcanzar a maior visibilidade e impacto social posíbeis, a comunicación
concibiuse como un dos eixos fundamentais da proposta desde o momento do deseño do festival.
Así, desenvolvéronse accións comunicativas con anterioridade ao comezo do festival, co fin de
anunciar a súa celebración e captar a atención de medios e potenciais públicos; durante a
celebración do mesmo, dando conta dos avances de cada de unha das actividades; e tralo seu
remate co fin de informar dos resultados. Tanto durante a súa celebración como unha vez
finalizado, o festival suscitou unha importante atención mediática en medios de comunicación
impresos e audiovisuais de ámbito local e galego.

A continuación, enuméranse as distintas pezas informativas e reportaxes centradas no festival coa
correspondente ligazón de acceso a cada unha delas:

https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/2051638/convocanse-8-bolsas-
creacion-artistica-participar-na-delas-jam

http://culturagalega.gal/noticia.php?id=31439

https://www.radiovoz.com/archivo/68/vocesdecompostela/

https://www.nosdiario.gal/articulo/cultura/clara-r-cordeiro/20200822112237103591.html

https://www.elcorreogallego.es/sam/volve-o-festival-en-feminino-delas-fest-ata-ames-teo-brion-
e-a-capital-de-galicia-HB4322328

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2020/08/22/delas-fest-vuelve-ano-trae-arte-
urbano-firma-femenina/0003_202008S22C99912.htm

https://play.cadenaser.com/audio/ser_galicia2_hora14galicia_20200824_140500_141500/

https://www.elcorreogallego.es/sam/lidia-cao-e-lupita-hard-abren-o-delas-fest-con-mural-e-un-
taller-en-teo-KN4348873

http://www.diariocultural.gal/radio-galega/o-delas-fest-comeza-a-sua-segunda-edicion/

https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/2067109/xornada-mulleres-e-cultura-
urbana-abordara-situacion-do-sector-clave-galega-e-feminista

https://www.elcorreogallego.es/sam/arte-urbano-con-perspectiva-de-genero-en-el-encuentro-
delas-fest-MA4417718

https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/2051638/convocanse-8-bolsas-creacion-artistica-participar-na-delas-jam
http://culturagalega.gal/noticia.php?id=31439
https://www.radiovoz.com/archivo/68/vocesdecompostela/
https://www.nosdiario.gal/articulo/cultura/clara-r-cordeiro/20200822112237103591.html
https://www.elcorreogallego.es/sam/volve-o-festival-en-feminino-delas-fest-ata-ames-teo-brion-e-a-capital-de-galicia-HB4322328
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2020/08/22/delas-fest-vuelve-ano-trae-arte-urbano-firma-femenina/0003_202008S22C99912.htm
https://play.cadenaser.com/audio/ser_galicia2_hora14galicia_20200824_140500_141500/
https://www.elcorreogallego.es/sam/lidia-cao-e-lupita-hard-abren-o-delas-fest-con-mural-e-un-taller-en-teo-KN4348873
http://www.diariocultural.gal/radio-galega/o-delas-fest-comeza-a-sua-segunda-edicion/
https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/2067109/xornada-mulleres-e-cultura-urbana-abordara-situacion-do-sector-clave-galega-e-feminista
https://www.elcorreogallego.es/sam/arte-urbano-con-perspectiva-de-genero-en-el-encuentro-delas-fest-MA4417718


3 de setembro. Información sobre as actividades do Delas Fest 2020 en Ames nas
páxinas de Santiago en El Correo Gallego:

3 de setembro. Información sobre as actividades do Delas Fest 2020 en Ames en
AMSGO!

4 de setembro. Reportaxe sobre o Delas Fest 2020 en Praza Pública:

8 de setembro. Información sobre as actividades do Delas Fest 2020 en Santiago en
Galicia Confidencial:

8 de setembro.  Información sobre as actividades do Delas Fest 2020 en Santiago en La
Voz de Galicia:

9 de setembro. Información sobre actividades do Delas Fest 2020 en Santiago en Galicia
Press:

9 de outubro. Información sobre actividades do Delas Fest 2020 en Brión en La Voz de
Galicia:

s/d. Información sobre a xornada "Mulleres e Cultura Urbana" na Revista Pincha:

s/d.  Información sobre o Delas Fest 2020 na páxina web de Montana Colors:

https://www.elcorreogallego.es/sam/alta-demanda-en-ames-para-el-taller-del-delas-fest-que-
buscan-repetir-FD44456103 de setembro.

http://revistaamsgo.com/o-delas-fest-volve-a-ames/

https://praza.gal/cultura/a-realidade-e-que-as-mulleres-nos-sentimos-menos-seguras-no-
espazo-publico-o-delas-fest-racha-cos-estereotipos-na-arte-urbana

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/137891-arrinca-delas-fest-santiago-coa-
intervencion-muralista-xoana-almar

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2020/09/08/delas-fest-recala-santiago-mural-
xoana-almar-improvasion-pictorica/00031599590779642718936.htm

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2081034/muralista-xoana-almar-inicia-
miercoles-intervencion-feminista-santiago-dentro-delas-fest

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/brion/2020/10/08/raina-lupa-
brion/00031602164027728576616.htm

http://revistapincha.gal/evento/mulleres-e-cultura-urbana/

https://www.montanacolors.com/noticias/mulleres-e-cultura-urbana/
 

No que se refire á resposta pública expresada a través das canles virtuais, cabe sinalar que as
numerosas publicacións realizadas nas contas de 7H Cooperativa Cultural e Delas Fest en
Facebook, Twitter e Instagram rexistraron altos niveis de actividade (interaccións, número de
“gústame”, número de post compartidos, comentarios, etc).

5. Conclusións e análise de resultados
Malia enfrontar as circunstancias menos favorábeis das imaxinábeis para a participación na
cultura no espazo público, o resultado é difícilmente máis satisfactorio. Tanto desde o punto de
vista do cumprimento dos propósitos enunciados coma desde a perspectiva da implicación da
cidadanía e da repercusión pública, cremos que o balance é moi positivo.

En primeiro lugar, é imprescindíbel sinalar o papel xogado polas preto de catrocentas persoas que
apoiaron o mecenado lanzado a través da plataforma Goteo.org para financiar a segunda edición
do festival. Os 13.050 euros recadados, ademais de resultar claves para poder levar adiante o
proxecto nun momento de crise e incerteza xeralizada, supuxeron tamén unha importante
expresión de apoio ao proxecto.  

https://praza.gal/cultura/a-realidade-e-que-as-mulleres-nos-sentimos-menos-seguras-no-espazo-publico-o-delas-fest-racha-cos-estereotipos-na-arte-urbana
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/137891-arrinca-delas-fest-santiago-coa-intervencion-muralista-xoana-almar
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2020/09/08/delas-fest-recala-santiago-mural-xoana-almar-improvasion-pictorica/00031599590779642718936.htm
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2081034/muralista-xoana-almar-inicia-miercoles-intervencion-feminista-santiago-dentro-delas-fest
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/brion/2020/10/08/raina-lupa-brion/00031602164027728576616.htm
http://revistapincha.gal/evento/mulleres-e-cultura-urbana/
https://www.montanacolors.com/noticias/mulleres-e-cultura-urbana/


Unha vez iniciado o festival, este soporte fíxose patente nos niveis de participación rexistrados.
Malia que as medidas hixiénico-sanitarias vixentes podían desincentivar a asistencia a actividades
como os obradoiros ou xornada “Mulleres e Cultura Urbana”, a resposta de público foi moi boa.

Desde o punto de vista cuantitativo e atendendo á asistencia aos catro talleres de creación e á
xornada desenvolta na Cidade da Cultura, foron un total de 166 persoas as involucradas no
festival, cifra á que hai que sumarlle a das veciñas dos diferentes municipios que participaron
coma anfitrioas nas xornadas de convivencia. Cabe sinalar que a presenza feminina foi maioritaria
en todas as actividades, sendo especialmente subliñábel que a presenza masculina
incrementouse na actividade que presentaba un carácter máis lúdico e informal: a Delas Jam e o
concerto de High Paw na Cidade da Cultura.

Desde unha mirada cualitativa, é reseñábel a satisfacción expresada por moitas das participantes
ao finalizar as actividades, especialmente pola oportunidade de aprender en colectivo e desde
unha mirada feminista. No caso da xornada na Cidade da Cultura, a orixinalidade das
perspectivas implicadas e a pluralidade de temáticas abordada nos relatorios, no caso da sesión
da mañá, foron os comentarios máis repetidos. Respecto ás actividades da tarde, as asistentes
que nos trasladaron o seu sentir agradeceron fundamentalmente a posibilidade de gozar tanto no
rol de espectadoras, presenciando o proceso de creación de obras en directo por profesionais do
graffiti, coma no papel de artistas, experimentando con total liberdade creativa coa técnica do
spray.

Por outra banda, se atendendemos ás impresións que nos trasladaron as artistas participantes, o
intercambio de experiencias, a interacción coa veciñanza de acollida así como o acompañamento
da equipa 7H durante todo o proceso emerxen coma os principais puntos fortes da proposta. No
caso das participantes na xornada “Mulleres e Cultura Urbana”, a aprendizaxe entre iguais e os
contactos profesionais xerados foron os aspectos positivos máis repetidos. Máis concretamente,
as presentes nos faladoiros e no debate destacaron a oportunidade de ser parte activa na
construción de discursos sobre a profesionalización do sector desde as boas prácticas e a
igualdade de oportunidades nun ambiente proclive á conformación de alianzas. En canto ás
creadoras que participaron na Delas Jam, varias delas destacaron a posibilidade de compartir
tempo e espazo con compañeiras ás que, en moitos casos non coñecían, e coas que estabelecer
contacto para proxectos que transcenden á propia xornada.

É por todo isto que, tendo en consideración todo o mencionado anteriormente, cremos lexítimas
as aspiracións de converter o programa nunha cita que sitúe a Galiza na vangarda da promoción
da cultura urbana coma patrimonio cultural contemporáneo desde unha ollada innovadora e
feminista.













7H Cooperativa Cultural é un proxecto de autoemprego colectivo e un modelo de xestión empresarial
baseado na economía social e, por tanto, centrado nas persoas e na comunidade. Aspiramos a xerar un
modelo de participación que, desde a educación artística, a creación contemporánea e a comunicación
cultural fomente o diálogo, o recoñecemento e a visualización da diversidade cultural, promovendo a
transformación colectiva do noso contexto. Con este fin e como especialistas
en participación, feminismos e capacidades diferentes, traballamos desde os principios de inclusión,
igualdade e diversidade para garantir a participación de todas persoas nos procesos de creación cultural
contemporánea. 

Constituída en 2015, 7H nace ao amparo do Premio Emprende Gaiás-Sixto Seco á mellor idea empresarial
creativa. En 2016 recibimos o Premio aos Valores Cooperativos, concedido polo Consello Galego de
Cooperativas polo noso coidadoso traballo en colectividade e, en 2018, a Deputación da Coruña outorgounos
o Premio Begoña Caamaño á Acción Cultural pola Igualdade de Xénero en recoñecemento ao noso
programa de arte urbana feminista Elas Tamén Pintan, a distinción da que nos sentimos máis orgullosas.

Educamos creatividade

comunicamos cultura
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