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Os graffitis están relacionados coa 

caligrafía; empezaron en New York nos anos 

setenta, onde as pandillas rueiras usaban os 

graffitis para marcar o seu territorio.  



A arte urbana ou arte rueira, fai referencia 

a toda a arte feito na rúa. A diferenza das 

pintadas, a arte urbana  normalmente 

conta con un permiso e incluso algúns son 

subvencionados  por entidades municipais, 

nacionais ou asociacións de arte.  

A arte urbana trata de comunicarse 

mediante debuxos, tratando concienciar a 

poboación do que pasa na sociedade. 

 



As pintadas, son escrituras realizadas por 

xente anónima que destacan pola súa 

ilegalidade. Xeralmente fanse en 

espazos urbanos e o obxectivo é marcar 

territorio coa súa firma ou pseudónimo 

na maior cantidade de lugares posibles.  

 



Graffitis  

Legal  
Arte urbano 

Contan con 
permiso  

Comunican 
mediante debuxos 

Queren 
concienciar a 

xente sobre algún 
tema 

Ilegal  Pintadas  

Non contan con 
permiso 

Realizan  palabras 
e firmas  

O obxectivo é 
marcar territorio 



                   Pintadas                                     Arte urbano  



No noso concello hai moitas destas pintadas 
algunas delas en Aguiño, por exemplo: 

 

 

 

 

Ribeira é un dos concellos de Galicia que 
gasta máis diñeiro en limpar pintadas. 

Pero non só en Aguiño, en Galicia hai 
monumentos, catedrais,… de gran 
importancia afectadas polas pintadas. 

 

Nas pedras das 
praias 

No campo de 
futbol 

Nas fábricas 
abandonadas  

Ao lado do 
supermercado 

Enfrente do 
parque… 









Os graffitis do colexio están feitos por Sarah Portela. 



Algúns/as dos/as graffiteiros/as máis 
recoñecidos/as do mundo son: 

 

1. Banksy 

2. El niño de las pinturas 

3. Keith Haring 

4. Lady Pink 

5. A squid called Sebastian 
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Nesta cuarentena algúns graffiteiros fixeron varias 

obras para homenaxear ao personal sanitario, 

facer “burlas políticas”… 

 



Eu  pensei propostas como: 

1. Si se sabe a identidade do vándalo/a que  

fixo a pintada en vez de envialo o cárcere, 

mandarlle que limpe a pintada ou se non, 
que faga traballos na comunidade, ata que 

cubra os danos causados. 

2. Que deixen unha parede ou algún sitio para 

que a xente poida pintar. 

3. Propoñerlle ao alcalde que convide a algún 

graffiteiro a facer unha das súas obras. 

 



 

                                              12 de decembro de 2019 

  
   Á atención da Alcaldía do concello de Ribeira: 
         
        Chámome Lía, estudo 6º de primaria no colexio 

C.E.I.P Heroinas de Sálvora. Estou facendo un 
T.T.M que corresponde a Traballo de 
Transformación do mundo  para o colexio, o tema 
que escollín trata sobre as pintadas como actos 
vandálicos, para iso recabo información e quería 
facerlle as seguintes preguntas:  
 
Canto lle supón de gasto anual ao Concello         
limpar estas pintadas? 
 
De que trata, e como vai o proxecto que tiñan en 
mente sobre convidar a diferentes artistas a facer 
algunhas das súas obras? 

  
        Agradecería, a ser posible, que me respondera as 

preguntas para completar o meu traballo. 
  
                                                                   
Un saúdo. 
 
  
 


