
1. Introdución 
O Delas Fest, o primeiro festival de arte urbana con perspectiva de xénero de Europa, alcanzou
en 2021 a súa terceira edición consolidado como unha cita estatal de referencia no sector. Entre
o 28 de xuño e o 25 de xullo, diferentes espazos dos municipios de Ames, Brión, Santiago e Teo
volveron acoller intervencións artísticas e actividades para todos os públicos orientadas a
democratizar a expresión artística na rúa e contribuír ao combate das desigualdades que sofren
as mulleres que traballan no espazo público.

Grazas ao apoio da Deputación da Coruña e dos concellos de Santiago, Ames, Teo e Brión; aos
patrocinios de Montana Colors, Ibersa e Gadis, así como á colaboración de E.Nova Enerxía, a
Fundación Finanzas Éticas, Daveiga e Cafés Candelas, a equipa de 7H Cooperativa Cultural
puidemos manter a aposta por construír espazos de creación e experimentación artística desde
unha perspectiva feminista e contextual.

DELAS FEST 2021
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. Debido
a que se manteñen as condicións de discriminación e desiguadade, tanto no nivel simbólico
coma no material, que sofren as mulleres da arte urbana, as aspiracións do festival continúan
ligados á elaboración de respostas críticas e transformadoras a esta situación. En concreto, o
Delas Fest procura:



3. Novidades
Nesta terceira edición, formulada como parte dunha aposta que require de continuidade para
poder frutificar e consolidarse o festival repetiu a estrutura de actividades iniciada en 2020,
mantendo o desenvolvemento sucesivo e semanal das actividades en cada un dos catro
concellos implicados e, ademais, introducindo novidades nos formatos de participación.

3.1. Anfitriónate!
Tras dous anos artellando espazos de convivencia entre artistas e entidades do tecido social,
neste 2021 o festival reforzou o seu carácter comunitario e contextual a través dunha
convocatoria aberta orientada a atopar a persoas e colectivos interesados en exercer como
anfitrioas das artistas. A través de Anfitriónate!, as veciñas e residentes dos concellos nos que se
desenvolve o festival puideron involucrarse no proceso creativo que deu lugar ás novas pezas
murais, acompañando ás artistas, como unha sorte de guías locais, na descuberta da historia e
idiosincrasia do territorio. Con este fin, desde 7H coordinamos en cada un dos catro concellos un
grupo de entre 5 e 15 persoas encargado de manter unha xuntanza virtural, celebrada
previamente ao inicio do festival, e outra presencial, como actividade de arranque da
programación, coa creadora de acollida. 

3.2. Muros en Man Común
Outra das novidades da terceira edición do Delas Fest foi Muros en Man Común, unha iniciativa
inspirada en propostas como a de Murs Lliures e Wallsport en Catalunya, coa que quixemos que
o festival descentralice e disperse as obras realizadas ao seu abeiro. A convocatoria, que está
aberta de forma permanente, diríxese a persoas ou entidades que, como propietarias ou co-
propietarias dalgún inmoble ou edificación en Ames, Brión, Teo ou Santiago, desexen ceder
gratuitamente algunha fachada susceptible de ser soporte das intervencións artísticas. O
obxectivo é crear un repositorio de muros mancomunados, isto é, de propiedade privada pero
cedidos para un ben común: a democratización da expresión no espazo público desde unha
mirada feminista. Deste xeito, ademais de incluír novas localizacións aos equipamentos e
infraestruturas de propiedade municipal, soporte das obras realizadas nas dúas primeiras
edicións, o festival ofrece novas vías á veciñanza para implicarse no seu desenvolvemento.

https://7hcoop.gal/delasfest/anfitrionate/
https://7hcoop.gal/delasfest/anfitrionate/
https://7hcoop.gal/delasfest/muros-en-man-comun/


4. Desenvolvemento do festival
O programa de actividades do festival estivo integrado por catro intervencións artísticas, catro
obradoiros de creación e diferentes encontros entre veciñas e creadoras. De seguido, damos
conta dos resultados de cada unha delas.

4.1. Intervencións artísticas
O traballo das participantes no festival encargadas de realizar as intervencións artísticas tivo
lugar en catro localizacións da comarca: Susana Blasco realizou unha colaxe mural na fachada
do IES de Pedrouzos (Brión); Marina Capdevila interviu unha das fachadas do Auditorio
Constante Liste da Ramallosa (Teo); Doa Oa pintou na Casa do Barbazán de Bertamiráns
(Ames) e Lily Brick transformou a fachada frontal dun edificio no barrio de Pontepedriña
(Santiago). A continuación, describimos o proceso creativo de cada unha das pezas.

3.1.1. Mural de Susana Blasco no Concello de Brión
A deseñadora gráfica, ilustradora e especialista na técnica da colaxe Susana Blasco (Zaragoza,
1972) creou unha peza mural na fachada do IES de Brión que procura reverter a habitual
invisibilización e desprezo das vivencias e saberes da muller rural. 

A intervención, composta pola combinación de preto de 150 pezas dunha colaxe de nove
fotografías, iniciouse coa compilación de retratos femininos antigos de mulleres do municipio ou
con algún vínculo con el. Dita tarefa foi realizada polo grupo de anfitrioas, conformado por
alumnado e profesorado do instituto e por veciñas de diversas idades, algunhas delas
integrantes da ACV O Tremo, da E.M. de Música e Baile Tradicional de Brión e da Unidade de
Memoria, que coñeceron a Blasco nun primeiro encontro de coordinación e toma de contacto
celebrado virtualmente. A partir do material facilitado pola veciñanza, quen compartiu con Blasco
as historias de vida contidas nos seus álbums familiares, a creadora aragonesa elaborou un
quebracabezas compositivo e simbólico. Tras presentar o deseño da peza presencialmente ás
anfitrioas, estas colaboraron no proceso de recorte das pezas, colocadas nos días seguintes
pola creadora aragonesa até crear á personaxe feminina que, por decisión da súa autora e das
persoas implicadas no proceso, foi nomeada como Minia de Pedrouzos.



4.1.2.Mural de Marina Capdevila no Concello de Teo
A ilustradora, deseñadora e muralista Marina Capdevila (Falset, Tarragona, 1985) realizou unha
intervención mural que reivindica o historicamente negado papel das mulleres na conservación e
difusión do patrimonio inmaterial así como na xeración de riqueza e benestar no rural. 

A temática da obra, localizada no Auditorio Constante Liste de Teo, está inspirada nas historias
que a creadora catalá coñeceu a través de varias residentes no concello, convertidas nas súas
anfitrioas. As veciñas, implicadas a nivel particular e como parte das asociacións A Regionalista,
Teenses pola Igualdade e Mulleres Rurais de Teo na convocatoria Anfitriónate!, trasladaron a
Capdevila o rol crucial das mulleres que, durante xeracións e xeracións, sostiveron a vida
colectiva dentro e fóra do fogar.

Na primeira xuntanza virtual, celebrada días antes da chegada da creadora a terras galegas, o
grupo de participantes facilitou a Capdevila un primeiro achegamente á historia e cultura de Teo
a través da súa particular visión das mesmas. Posteriormente, antes de iniciar o seu traballo na
fachada, a artista catalá tivo a oportunidade de coñecer as súas anfitrioas nun encontro
presencial no que, ademais de afondar en aspectos de especial interese para a elaboración do
seu bosquexo, puido acceder a material fotográfico do arquivo municipal. Este supuxo a
inspiración definitiva para que a catalá puidera trazar a composición final do seu mural: unha
mullerenaxe ás teenses maiores a través dunha peza realizada con pintura plástica e
protagonizada por tres personaxes femininas da terceira idade que, en actitude rebelde,
desenvolven accións tradicionalmente asociadas aos homes. 



4.1.3. Mural de Doa Oa no Concello de Ames
A artista visual multidisciplinar especializada en pintura mural Doa Ocampo Álvarez (Sober,
1986), coñecida artisticamente como Doa Oa, converteu a Casa do Barbazán, en Bertamiráns,
nun espazo recuperado para a natureza a partir dunha peza enmarcada no seu proxecto 
 Reforestando, iniciado en 2015 co fin de devolver ao mundo vexetal espazos que lle foron
arrebatados e, á vez, osixenar localizacións urbanizadas ou afectadas polo impacto do ser
humano.

Para levar adiante a súa intervención no festival, en primeiro lugar a creadora luguesa mantivo
unha reunión virtual con veciñas da contorna, entre as que se atopaban integrantes da AV O
Reguiño e da AC As Tres Aldeas, na que lles trasladou a filosofía do seu traballo, próxima ao
ecofeminismo, e animounas a implicarse na co-descuberta da realidade local a través dun
proceso de documentación colaborativa. Así, ao longo de varios días, as anfitrioas recompilaron
e compartiron coa artista información sobre a flora autóctona do concello, as historias e lendas
relativas ao emprego místico ou medicinal das plantas e no referente aos oficios vinculados á
herboloxía, á xardinaría, ao curandeirismo ou ao coidado da terra. 

A partir destas pescudas, Doa decidiu centrar a súa composición na rúcula ou eruca vesicaria,
unha das plantas comestibles silvestres e medicinais da contorna recollida no traballo de campo
realizado polas participantes na convocatoria de Anfritriónate! Representada en diferentes etapas
do seu ciclo de crecemento a través da súa descomposición en fragmentos, nos que se aprecia
gran nivel de detalle, converteuse para moitas residentes nun símbolo da resistencia da natureza
nunha área fortemente transformada por edificacións.



4.1.4. Mural de Lily Brick no Concello de Santiago
A fisionomía do polígono de vivendas dos grupos Compostela e Cardeal Quiroga Palacios
experimentou unha transformación radical no seu rostro público grazas aos trazos da artista
visual Mireia Serra i Bernadó (Lleida, 1990), coñecida artisticamente como Lily Brick.

A creadora ilerdense realizou un mural de gran formato con spray e pintura plástica que
reivindica a memoria de loita das mulleres do barrio inspirado nas historias compartidas por
veciñanza da zona implicada na convocatoria Anfitriónate! Antes da súa chegada a Santiago, Lily
tivo a oportunidade de coñecer o pasado e presente de Pontepedriña nunha xuntanza virtual na
que participaron tanto residentes, implicados a nivel individual, como representantes da AA.VV
Sandra Prego Rial, da AA.VV. Pontepedriña e do Centro Sociocultural.

As memorias e vivencias que lle compartiron as participantes reflectíronse nunha peza, que lles
amosou presencialmente nun encontro previo ao inicio dos traballos sobre o muro, que ensalza o
invisibilizado peso do traballo cotiá desenvolto polas mulleres. Encargadas do coidado das súas
crianzas e, á vez, do sostemento da economía familiar, en moitos casos vinculada ao río Sar,
foron exemplo de todas as que turraron, durante xeracións, cara a adiante malia ter enfronte un
horizonte duro e incerto. Así o plasma a composición gráfica, cuxa mensaxe vese reforzada cun
verso de SES escollido pola artista catalá para titular a peza: "Queremos curar a fendedura,
olvidar a tristura e voltar comezar".
 





4.2. Programa de obradoiros
Nesta edición mantivemos a aposta, iniciada en 2020, de descentralizar as actividades
formativas e ofrecer un taller en cada un dos concellos implicados. A continuación, detallamos
brevemente o desenvolvemento de cada un deles.

4.2.1. Obradoiro de perfeccionamento en spray
Dirixido por: Sax co apoio de 7H Cooperativa Cultural.
Participantes: 10
Datas, horario e localización: domingo 4 de xullo, de 11 a 14h e de 16 a 19h no IES de Brión

Unha das artistas urbanas máis veteranas no contexto estatal, a grafiteira Silvia Rodríguez Pena
(Vigo, 1980), coñecida artisticamente como Sax, impartiu un obradoiro destinado a aproximarse
ás técnicas do spray a través da realización dunha peza colectiva. Tras unha primeira parte do
taller destinada á familiarización cos botes e á experimentación coas diferentes posibilidades
creativas do graffiti sobre caixas de cartón, o grupo de participantes realizou unha composición, a
modo de sinatura colectivo e lembranza do paso do festival polo instituto, nun dos muros
situados no recinto escolar.



4.2.2. Obradoiro de iniciación ao spray no Concello de Teo
Dirixido por: 7H Cooperativa Cultural
Participantes: 10
Datas, horario e localización: 10 de xullo, de 11 a 14h e de 16 a 19h na Piscina Municipal dos
Tilos

A Piscina dos Tilos experimentou unha metamorfose de cor tralo obradoiro de introdución á arte
urbana con spray impartido por 7H. A partir dunha proposta de bosquexo compartida ao inicio do
taller, as participantes, de moi variadas idades e experiencia coa pintura en aerosol, colaboraron
na creación dun mural retranqueiro e reivindicativo. A través do diálogo textual e visual, a peza
deixa unha mensaxe contra o canon de beleza imposto polo discurso patriarcal a todas as
usuarias do equipamento municipal.



4.2.3. Obradoiro de iniciación ao muralismo no Concello de Ames
Dirixido por: 7H Cooperativa Cultural
Participantes: 10
Datas, horario e localización: 17 e 18 de xullo de 10 a 15h no Paseo Fluvial de Bertamiráns

Dirixido a persoas interesadas en iniciarse na pintura mural, o obradoiro realizouse en dúas
sesións intensivas no Paseo Fluvial de Bertamiráns. Na primeira xornada, o equipo docente de
7H compartimos coas participantes unha pequena introdución teórica á historia da disciplina así
como as pautas básicas para iniciar o deseño dun bosquexo. Partindo dunha perspectiva
ecofeminista, as participantes inspiráronse na contorna natural e nas súas propias compañeiras
para realizar diferentes propostas compositivas. Unha vez consensuado o bosquexo xurdido da
posta en común de ideas e elixida a gama cromática de forma colectiva, ao día seguinte
executouse a peza. A reivindicación sobre a necesidade de reconectar, desde os coidados, aos
nosos corpos coa terra, é o seu fío condutor.



4.2.4. Obradoiro de pintura mural para artistas no Concello de Santiago
Dirixido por: Iria Prol co apoio de 7H Cooperativa Cultural
Participantes: 10
Datas, horario e localización: 24 e 25 de xullo, de 15 a 21h no Complexo Deportivo de Santa
Isabel

O grupo de participantes no obradoiro de pintura mural para artistas, impartido pola ilustradora e
muralista Iria Prol, creou unha colorida e suxestiva composición protagonizada por numerosas
figuras que visibilizan e reivindican a diferenza desde a representación de corpos e identidades
diversas. 

A partir do bosquexo inicial formulado pola artista galega, as asistentes ao taller reinterpretaron o
deseño, incorporando a súa propia visión á proposta, posteriormente executada de forma
colaborativa. O resultado incrementa a presenza da arte urbana feminista e contextual no
pavillón municipal, onde tamén é posible gozar da obra de Xoana Almar e da peza resultante do
taller de Dúo Amazonas, ambas as dúas realizadas durante a edición 2020 do festival.





19 de abril. Información sobre a convocatoria de Muros en Man Común en Quincemil -
El Español. https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/muros-en-man-comun-
el-delas-fest-busca-muros-que-intervenir-en-la-comarca-de-compostela
5 de maio. Entrevista no Diario Cultural da Radio Galega sobre a convocatoria de Muros
en Man Común. https://www.crtvg.es/rg/podcast/diario-cultural-diario-cultural-do-dia-05-05-
2021-5037413
10 de maio. Información sobre a convocatoria de Muros en Man Común en La Voz de
Galicia.https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/teo/2021/05/10/buscan-muros-santiago-
teo-ames-brion-convertirlos-obras-arte/0003_202105S10C29910.htm
2 de xuño. Información sobre o Delas Fest en Lindeiros. O xornal da bisbarra de
Compostela. https://lindeiros.gal/o-delas-fest-busca-a-colaboracion-dos-vecinos/
4 de xuño. Información sobre o Delas Fest en Galicia Confidencial.
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/165469-festival-delas-fest-celebrase-28-xuno-25-
xullo-comarca-santiago
4 de xuño. Información sobre o Delas Fest en Galicia Press.
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2940374/armadora-buque-apresado-irlanda-
abona-fianza-170000-euros
5 de xuño. Información sobre o Delas Fest en La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/brion/2021/06/05/delas-fest-programa-28-junio-
25-julio-diversas-actividades-artisticas-area/0003_202106S5C109918.htm
11 de xuño. Información sobre o Delas Fest en Compostela24horas.
https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/2941338/tercera-edicion-festival-
feminista-delas-fest-celebra-28-junio-25-julio-comarca-santiago.
24 de xuño. Información sobre o Delas Fest en Quincemil -El español.
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/delas-fest-regresa-a-santiago-el-primer-
festival-feminista-de-arte-urbano-y-contextual
28 de xuño. Entrevista sobre o Delas Fest en Hoy por Hoy Santiago de Radio Galicia -
CADENA SER:
https://play.cadenaser.com/audio/ser_galicia_hoyporhoysantiago_20210628_122500_140000/
29 de xuño. Información sobre o Delas Fest en La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/brion/2021/06/28/arranca-festival-arte-mural-
delas-fest-brion-nuevo-trabajo-participativo/00031624885586414500720.htm

5. Plan de comunicación e repercusión mediática
Debido á dimensión colectiva e ao anhelo de xerar comunidade de forma paralela ao
desenvolvemento da proposta, a comunicación concibiuse como un dos seus eixos fundamentais
desde o momento do deseño. 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.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/muros-en-man-comun-el-delas-fest-busca-muros-que-intervenir-en-la-comarca-de-compostela
https://www.crtvg.es/rg/podcast/diario-cultural-diario-cultural-do-dia-05-05-2021-5037413
https://www.crtvg.es/rg/podcast/diario-cultural-diario-cultural-do-dia-05-05-2021-5037413
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/teo/2021/05/10/buscan-muros-santiago-teo-ames-brion-convertirlos-obras-arte/0003_202105S10C29910.htm
https://lindeiros.gal/o-delas-fest-busca-a-colaboracion-dos-vecinos/
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/165469-festival-delas-fest-celebrase-28-xuno-25-xullo-comarca-santiago
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2940374/armadora-buque-apresado-irlanda-abona-fianza-170000-euros
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/brion/2021/06/05/delas-fest-programa-28-junio-25-julio-diversas-actividades-artisticas-area/0003_202106S5C109918.htm
https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/2941338/tercera-edicion-festival-feminista-delas-fest-celebra-28-junio-25-julio-comarca-santiago
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/delas-fest-regresa-a-santiago-el-primer-festival-feminista-de-arte-urbano-y-contextual
https://play.cadenaser.com/audio/ser_galicia_hoyporhoysantiago_20210628_122500_140000/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/brion/2021/06/28/arranca-festival-arte-mural-delas-fest-brion-nuevo-trabajo-participativo/00031624885586414500720.htm


29 de xuño. Información sobre o Delas Fest en Nós Diario.
https://www.nosdiario.gal/articulo/cultura/comeza-festival-arte-urbana-perspectiva-xenero-
delas-fest/20210628170507124389.html
29 de xuño. Información sobre o Delas Fest en Culturagalega.org.
http://culturagalega.gal/noticia.php?id=32663
29 de xuño. Reportaxe sobre o Delas Fest no Diario Cultural da Radio Galega.
http://www.diariocultural.gal/radio-galega/mulleres-e-cultura-urbana/
29 de xuño. Información sobre o Delas Fest en Enfoques.gal.
https://enfoques.gal/compostela/brion/las-artistas-del-delas-fest-dejaran-su-huella-en-ames-
brion-y-santiago/
30 de xuño. Entrevista sobre a terceira edición do Delas Fest en Radio Voz.
30 de xuño. Entrevista sobre o Delas Fest en COPE-Santiago.
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/santiago/audios/mediodia-santiago-
barbanza-1-07-2021-1320h-1330h-20210701_1511832
6 de xullo. Información sobre a intervención de Susana Blasco en Brión durante o Delas
Fest en La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/brion/2021/07/05/rostro-hipnotico-minia-
pedrouzos-luce-fachada-ies-brion/00031625491039604111514.htm?
utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twsan
13 de xullo. Información sobre a intervención de Marina Capdevila en Teo durante o
Delas Fest en La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/teo/2021/07/12/mayores-teo-inspiradoras-
protagonistas-mural-auditorio-constante-liste/00031626099588938839233.htm
14 de xullo. Información sobre a intervención de Marina Capdevila en Teo durante o
Delas Fest en Quincemil - El Español.
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/el-delas-fest-reivindica-a-las-mujeres-
del-rural-con-una-obra-de-marina-capdevila-en-teo
20 de xullo. Información sobre as actividades do Delas Fest no Concello de Ames en El
Correo Gallego. https://www.elcorreogallego.es/concellos/o-delas-fest-converteu-a-ames-na-
capital-galega-da-arte-urbana-e-o-muralismo-FH8449502
20 de xullo. Información sobre o Delas Fest en ABC - Galicia.
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-delas-fest-trae-arte-urbano-y-feminista-fachadas-
santiago-202107201112_noticia.html
20 de xullo. Información sobre as actividades do Delas Fest no Concello de Santiago en
La Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2021/07/20/arte-urbano-
colma-santiago-delas-fest/0003_202107S20C69913.htm
20 de xullo. Información sobre as actividades do Delas Fest no Concello de Ames en La
Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/ames/2021/07/20/span-langgl-
rucula-silvestre-protagonista-delas-spanfestspan-langgl-
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El Correo Gallego. https://www.elcorreogallego.es/santiago/arte-urbana-e-feminista-a-pe-de-
rua-FL8481351
23 de xullo. Información sobre as actividades do Delas Fest no Concello de Santiago en
La Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2021/07/23/gran-mural-
feminista-pontepedrina/0003_202107S23C2997.htm
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23 de xullo. Información sobre as actividades do Delas Fest no Concello de Santiago en
Diario24horas. https://diario24horas.com/arte-urbano-y-feminista-a-pe-de-rua/
28 de xullo. Información sobre as actividades do Delas Fest no Concello de Santiago en
La Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2021/07/27/delas-
fest-despide-santiago-mural-colaborativo-realizado-pabellon-santa-
isabel/00031627390112560112346.htm
28 de xullo. Información sobre a intervención de Lily Brick no marco do Delas Fest na
páxina de Montana Colors. https://www.montanacolors.com/noticias/lily-brick-delas-fest-
2021/
29 de xullo. Información sobre as actividades do Delas Fest no Concello de Santiago en
La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2021/07/28/explosion-color-
pontepedrina/00031627499777053544759.htm
30 de xullo. Información sobre as actividades do Dela Fest no Concello de Santiago en
El Español.https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/el-delas-fest-deja-un-nuevo-
mural-en-pontepedrina-a-su-paso-por-santiago

Ademais, dentro da estratexia promocional da nova edición, lanzamos publicamente Elas Street
Art, unha app gratuíta para Android, dispoñible en galego e castelán, creada co fin de  difundir o
traballo das mulleres que crean no espazo público en todo o mundo. A través da aplicación, que
xa conta con máis de 100 descargas, é posible localizar e acceder a fotografías e información
tanto das obras realizadas nas tres edicións do festival como doutras pezas realizadas por artistas
urbanas. O catálogo, integrado xa por máis de 90 pezas, vaise ampliando periodicamente e de
forma colaborativa a través das achegas de creadoras e usuarias.

Finalmente, 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). Sirva como exemplo a publicación
de Facebook relativa ao resultado da intervención de Doa Oa en Ames, que acumula un total de
8.269 visualizacións de 7.799 perosas, 373 interaccións e 628 clics.
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6. Conclusións e análise de resultados
Un ano máis, o balance do festival escríbese en positivo, tanto en termos de obxectivos acadados
coma de sensacións compartidas. 

No que se refire ás novidades introducidas nos formatos de participación, é resaltable a boa
recepción das dúas convocatorias lanzadas co obxectivo de intensificar a relación da comunidade
co Delas Fest, especialmente tendo en conta que a mirada e motivacións coa que xorde o
proxecto céntranse máis nas sinerxías, empatías e relacións que se tecen no proceso que na
obtención de resultados inmediatos.

No referente a un dos sinais de identidade do festival, o apego e diálogo co territorio, cómpre
sinalar a boa acollida da convocatoria Anfitriónate!, que permitiu difundir o festival en públicos
descoñecedores tanto da proposta como das posibilidades da arte urbana como ferramenta de
transfromación comunitaria. Igualmente, a ampliación dos espazos de encontro entre as creadoras
convidadas e a veciñanza, mediante a celebración dunha xuntanza virtual previa, non só contribíu
a facilitar o traballo de bosquexo das creadoras senón que permitiu establecer unha relación de
proximidade e confianza maior entre todas as implicadas. Dito intercambio reflíctese nos diálogos
creativos construídos entre as intervencións artísticas e a realidade sociohistórica na que estas se
insiren. Unha edición máis, as intervencións non só supuxeron unha mellora estética importante,
nalgúns casos en espazos urbanos degradados, senón que tamén permitiron deixar nas rúas da
comarca obras que recrean historias e experiencias, conflitos e necesidades das súas xentes e
lugares.

En canto á convocatoria de Muros en Man Común, as 22 solicitudes recibidas, boa parte delas de
propietarias de inmobles de espazo periféricos de Santiago e das zonas rurais de Ames, Brión e
Teo, demostran o interese da veciñanza por apoiar a arte urbana feminista desde unha nova
dimensión. Nese senso, a experiencia coa comunidade de veciños do edificio de Pontepedriña no
que se realizou a intervención de Lily Brick, demostrou a posibilidade de democratizar o espazo
público a través da utilización de propiedades privadas, como as fachadas de edificios de
vivendas, en lugares nos que reflectir sentires compartidos e colectivos.

En segundo lugar, atendendo aos niveis de participación rexistrados, é destacable a bo resposta
de público nas diferentes actividades e concellos. Desde o punto de vista cuantitativo, atendendo
á asistencia aos catro talleres de creación e aos encontros entre creadoras e veciñanza, máis de
80 persoas involucráronse no festival. Cómpre sinalar que, se ben a a presenza feminina foi
maioritaria en todas as actividades, o lanzamento da convocatoria Anfitriónate! animou a máis
homes a implicarse na programación en relación ás dúas edicións anteriores. Igualmente, e tamén
grazas a que a programación procura a implicación de poboación de distintas idades, ocupacións
e intereses cunha oferta variada de actividades, esta edición logrou a implicación de diferentes
xeracións no desenvolvemento das accións creativas.

Finalmente, atendendo ás impresións verbalizadas de forma pública e/ou informal por boa parte
das participantes, ratificamos o acerto de facilitar espazos que permiten a formulación de
respostas creativas conxuntas e de apostar por un modelo de xestión comunitaria no que todas as
persoas son libres de sumar ao proceso creativo, pois isto permítenos afianzar o seu poder de
transformación social. 











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.
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