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Eta bestelako ipuina kontatuko
bagenie neskatoei?
Eta epaileak, elektrikariak, kimikariak, unibertsitateko errektoreak, nekazariak, chefak edo kamioilariak izan daitezkeela jakingo balute? Eta neskato zintzoek ere erantzun egiten
dutela eta aginduak betetzen ez dituztela eta gerlariak eta
bihurriak izatea printze urdinak salbatzea baino askoz ere dibertigarriagoa dela kontatuko bagenie?
Eta indartsuak, ausartak eta independenteak izatera, beren
burua diren bezalakoak izanda maitatzera eta zerbait nahi
dutenean baietz esatera eta nahi ez dutenean ezetz esatera
animatuko bagenitu? Eta beren idealen eta ametsen alde borroka dezaten lagunduko bagenie?
Eta haur izateko hamaika modu daudela eta urdinaz eta arrosaz gain ortzadarraren kolore guztiak daudela ikusiko balute?
Eta neskatoak aurkariak barik aliatuak direla eta bakarrik
beharbada ezin dutela baina neska lagunekin agian baietz
irakatsiko bagenie? Eta hazi bitartean eredutzat izateko
emakume ahaldunduak aurkeztuko bagenizkie?
Eta neskatoak izateagatik diskriminazioei eta erasoei modu
sistematikoan aurre egin beharko dietela ohartaraziko bagenie? Eta, aldi berean, beren burua babesten eta beldurrik ez
edukitzen irakatsiko bagenie?
Eta feminismoa zer den kontatuko bagenie, txikitatik aldarrikatu dezaten bizitza oparoagoa eta indarkeria matxistarik
gabea? Eta bestelako ipuin bat kontatuko bagenie?
Edizio honetan lehen aldiz, 10 eta 18 urte bitarteko haur
eta gazteentzako jarduerak antolatu ditu Vitoria-Gasteizko
Jabetze Feministarako Eskolak. Herritar batek iradoki zuen
ekimena, “Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz” programa
parte-hartzailearen bidez. Programa horretan, udal-aurrekontuaren zati bat zertan gastatu erabakitzeko aukera ematen zaie herritarrei.
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KONTUAN HARTU
BEHARREKO OHARRAK:

1. Hitzaldiek zeinu-hizkuntzako interpreteak dauzkate. Gainerako jardueretarako interpreteak behar badituzue, jakinaraz iezaguzue jarduera hasi baino hiru egun lehenago, telefonoz edo posta elektronikoaren
bidez: 945 161 345 / igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org. Haurtzaindegi-zerbitzua behar izanez gero, berdin.
2. Eskolako jardueretarako lekuak iritsiera-ordenaren arabera esleitzen dira,
zozketarik egin gabe. Lekuak agortuz gero, ez da erreserba-zerrendarik
sortuko.
3. Irakurle-klubek, ikastaroek eta lantegiek gutxienez 10 eta gehienez 20
parte-hartzaile izan behar dituzte, proposamen zehatz batek bestelakorik adierazi ezean.
4. Jarduera mistoak pertsona orori zuzenduta daude, ez emakumeei bakarrik.
5. Gasteizko elkarte eta gizarte-taldeek berariaz eskatutako jarduerak barnebiltzen ditu eskolak, eta haien interes eta premien alderdi batzuei erantzutera daude bideratuta. Elkarlan hori giltzarria da elkarrekin ahalduntzeko eta hiriko elkartze-ehuna sendotzeko. Hori dela-eta, jarduera horiek
dohainik eskaintzea erabaki du Berdintasunerako Zerbitzuak, eta elkarte
horietako kideak ez diren emakumeentzat ere irekita daude.
6. Udal-instalazioen bazkide zaretenok kuota murrizteko aukera duzue ordaindu beharreko ikastaroetan zein lantegietan.
7. Langabezian zaudetenok dagokion prezioaren % 15eko beherapena izateko eskubidea duzue. Horretarako, nahikoa da Lanbideren ‘izen-emate
aldiko ziurtagiria’ aurkeztea, jardueran izena eman aurreko zazpi egunetan jaulkitakoa.
8. Izena eman baduzue baina azkenean ezin baduzue jarduera egin, jarduera
hasi baino lehen baja ofizialki ematea eskatzen dizuegu. 010 zenbakian
edo edozein gizarte-etxetan jakinaraz dezakezue. Hala, beste batzuek
hartu ahalko dute zuen lekua, normalean beteta egoten diren jardueren
kasuan. Gainera, baja ofizialki emanez gero, ordaindutako kuota itzuliko
dizuegu, dirua zuen banku-kontura sartuz (ordaindutako zenbatekoaren
% 15 atxikiko dugu, kudeaketa-gastu gisa).
9. Gutxieneko izen-emate kopurura iristen ez diren jarduerak bertan behera
geratuko dira. Horrelakoetan, ordaindutako kuotaren %100 sartuko dizuegu banku-kontura.
10.

logotipoa duten jarduerak Beldur Barik erakundearteko programan txertatuta daude. Emakundek koordinatzen du programa hori, eta
gazteen artean indarkeria sexista prebenitzea dauka helburu. Bestalde,
gazteekin hausnarketa eta eztabaida sustatzera bideratuta dago, gizarte
matxista hau berdintasunean oinarritutako gizarte bihurtzen laguntzeko.
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2018/2019KO
ESKOLAREN INAUGURAZIOA
2018ko urriak 4, osteguna | 18:30ean
Aldabeko gizarte etxea
HONAKO HAUEK
HARTUKO DUTE
HITZA:

Gorka Urtaran Aguirre,
Vitoria-Gasteizko alkateak

Jaione Aguirre López de Araya,

Berdintasuneko zinegotziak
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La chica miedosa que
fingía ser valiente
muy mal
Cristina Maciá eta Emma Lópezekin
ALGO CONTIGO ANTZERKI-KONPAINIA

Barbiren istorioa neska konplexu baten istorioa da: gauza gehiegik beldurtzen duten neska baten istorioa. Seguru asko, besteek baino
gauza gehiagori die beldurra. Eta, hala, bere
beldurrekin ahal bezala borrokatuz eta benetan dena baino ausartagoa delako itxurak
eginez, bere ametsa betetzea lortzen du azkenean. Hegazkin-zerbitzaria da, Munduko Gizonik Zoragarriena (MGZ) ezagutu du, herrialde
exotikoak bisitatzen ditu, bizitza osoan baino
diru gehiago irabazten du... Baina zerbait ez
dago ondo. Zer ari ote da huts egiten?
Umorez, samurtasunez eta gizartearen errealitatearen dosi eder
batekin, Algo Contigo konpainiako
aktoreek lagunduta, gaur egungo
gizarteko rol femeninoari buruzko
hausnarketa eskaintzen digu sareko
tuitlari famatuenak, bere txio feministengatik eta kritika garratzengatik aski
ezaguna denak. Emakume modernoari
eta haren beldur, arazo eta barru-barruko desioei egindako kantua da.
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HITZALDIAK
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HITZALDIA

Boterearen
mikrofisika
sexista
HIZLARIA: Nerea Barjola, doktorea
Generoa eta Feminismoetan
(EHU) eta Microfísica
sexista del poder liburuaren
egilea
MODERA- Aitziber Pérez de
TZAILEA: Karkamo, Hala Bedi
irratiko ‘O no será’
irratsaio feministako
kazetari eta kolaboratzailea

2018ko
azaroak 13,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
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Sarrera doan
lekua bete arte

Nerea Barjolak oinarritzat hartu du Miriam, Toñi eta Desirée neskatoen hilketa (Alcàsser kasua), egitateen gainean
justizia egiteko. Horretarako, horien
kausak arakatu ditu, eta sexu-arriskuari buruzko narrazioei eta transgresio
feministari ekarri zizkien ondorioak
aztertu. Bada, kontakizun horien inguruan egin dituen hausnarketak partekatuko ditu Barjolak gurekin. Bere ustean, sexu-indarkeria komunikatzeko,
eragiteko eta iraunarazteko oso modu
zehatza dira kontaketok, eta, aldi berean, mugetan birkokatzen ditu emakumeak (gazteak, batez ere), igaroz
gero bizitza bera ere galarazi dezaketen mugetan.

HITZALDIA

Irungo eta
Hondarribiko
alardeak:
22 urteko
gatazkaren
kronika
HIZLARIAK: Maite Asensio eta
Arantxa Iraola,
kazetariak eta Alardeak:
Ukatutako plazara
liburuaren egileak
MODERATZAILEA:

Marta Díez Sanz, Blusen
eta Nesken Batzordearen
eraso sexisten aurkako
lantaldeko kidea

1996an, Irungo eta Hondarribiko alardeetan soldadu gisa parte hartzea
eskatu zuten emakume batzuek. Nola
aldatu dira beren bizitzak? Zergatik
sortu zen hain erantzun gogorra haiek
parte hartzearen aurka? Nola eragin
dio herri horietako bizikidetzari? Zein
izan da erakundeen eta alderdi politikoen jarrera? Zer-nolako garapena
eduki du gatazkak urte hauetan? Eta,
horrenbeste denbora igarota, zer irakatsi digute Irungo eta Hondarribiko
alardeek?

2018ko
abenduak 11,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan
lekua bete arte
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HITZALDIA

#Belaunaldi
Aurkitua
HIZLARIA: Isa Duque-Psico Woman,
psikologoa, sexologoa
eta #TodaLoca dagoen
youtuberra
MODERA- Bilgune Feminista
TZAILEA:

2019ko
urtarrilak 8,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
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Sarrera doan
lekua bete arte

Azken urteotan, izugarri aldatu da
komunikatzeko modua. Belaunaldi berriek edo Z belaunaldiak ere (1994tik
aurrera jaiotakoen belaunaldiak) halaxe egin dute, sarerako sarbide aske eta
mugagabea eduki duten lehenengoak
izan baitira. Diskurtso feministak gaur
egungo nerabeen premietara hurbiltzen jakin dugu? Beren ahal guztia
baloratzen eta aitortzen dugu? Tratu
onei, YouTuberi, sare sozialei, begirada-aldaketei eta kontu gehiagori buruz,
Psico Womanekin.

HITZALDIA

Feminismoa
dekolonizatzeko
prest
HIZLARIA: Ana Marcela Montarano,
legelaria, feminista
eta gizarte-aktibista
costarricarra, Una mirada
al feminismo decolonial en
América Latina liburuaren
egilea
MODERA- Lady Viviana Toro
TZAILEA: Peláez, Wayra-ren
sortzailea eta Mujeres en la
diversidad taldeko kidea

Sistema patriarkal, kapitalista, arrazista eta koloniala gainditzeko xedez
hegoalde orokorretan jarduten duten
feminismoei buruzko eztabaida irekiko
dugu. Emakumeen eta tokiko biztanleen esperientziak modu zehatz eta
kokatuan aldarrikatzen dituzten proposamen teoriko politikoak dira feminismo dekolonialak. Historikoki menderatu eta behartu dituzten emakumeek
protagonismoa har dezatela da asmoa,
gramatika feministak berregin ditzaten horrela.

2019ko
otsailak 12,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan
lekua bete arte
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HITZALDIA

Haragia
politizatzea.
Gorputzdisidentziatik
aurre egiteko
estrategiak
HIZLARIA: Lucrecia Masson,
aktibista eta ikertzaile
transfeminista. Indioen
ondorengo sudaka,
desobeditzaile sexuala eta
lodia
MODERA- Zuriñe Rodríguez Lara,
TZAILEA: kazetaria eta Arabako
Emakumeen Asanbladako
kidea

2019ko
martxoak 12,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
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Sarrera doan
lekua bete arte

“Gorputz kolonizatutzat daukat gorputz lodia, argaltasuna arrakasta handiz gailendu den kulturan behe-mailakotzat jotzen dena. Porrot egiteko eta
desagertzeko gorputza da; gorputz
ezegokia, okerra. Alabaina, Fanoni jarraituz, kolonizatuak barre egiten du
kolonoaren hitzetan animalia ikusten
duenean. Orduan, hau esaten dut: Behia
naiz. Animaltasunean bilatzen dut neure adierazpena. Hausnarkaria naiz, eta
nire gorputzari eta gizatasunari ezarri
dizkieten mugei aurre egiteko adorea
daukat”. Lucrecia Masson aktibista lodiaren Epistemología rumiante liburuaren zati bat da testu hori.

HITZALDIA

Erradikalak gara
BAKARRIZKETAK Ane Labaka,
BERTSOAK
bertsolariaren eta
ANTZERKIA:
Beatriz Egizabal,
aktorearen eskutik
AURKEZLEA:

Andere Arriolabengoa,
bertsolari eta aktibista
feminista

“Erradikalak zarete” esaten digute.
Eta “nahi eta behar baino gutxiago”
pentsatzen dugu. Bi emakume elkartu
gara, eta maletak kontraesanez beteta dakartzagu, bertso- eta bakarrizketa-formatuan. Erraietatik ariko gara,
umorez, erroetara iritsi nahian. “Erradikalak gara” esango dizuegu. Eta “nahi
eta behar baino gutxiago” pentsatuko
duzue.

2019ko
apirilak 9,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan
lekua bete arte
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HITZALDIA

‘Adingabe
transak’
kategoria
konplexua
HIZLARIA: Miquel Missé, soziologoa
eta trans aktibista.
MODERA- Sofren Hounsell Río,
TZAILEA: Ozen! LGTB Ligako kidea

2019ko
maiatzak 14,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
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Sarrera doan
lekua bete arte

Transexualitatea da genero-binarismoak funtzionatzen ez duela erakusten duen adierazpen gorena, pertsona
asko sentitzen baitira binarismo horren
logiketatik kanpo, eta ez baitute binarismo horren aukerekin identifikatzen
beren burua. Azken urteotan, adingabe transen edo genero-adierazpen ez-normatiboak dauzkaten adingabeen
ikusgarritasunak kontraesan handiak
eragin dizkigu auzia jorratzeko orduan,
identitatea eraikuntza sozial eta kulturaltzat hartzen duen begiradatik
abiatutako jorraketan. Arau sozialetik
kanpoko genero-adierazpenen inguruan bizirik dauden eztabaidei helduko
diegu, begirada kritiko eta irekiarekin,
adingabeak erdigunera ekarriz.

IRAKURLE-KLUBAK
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IRAKURLE-KLUBAK
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IRAKURLE-KLUBAK

‘Feminist
Agenda euskal
literaturan’
irakurle-kluba

Ira

KOORDINA- Gema Lasarte
TZAILEA: Leonet, doktorea
Literatur Zientzietan eta
Literaturaren Didaktikako
irakaslea EHUn. Irakurzalea
eta literaturzalea da, eta
hainbat liburu eta artikulu
idatzi ditu.
Lantegi honen bidez, euskaraz idatzitako
zein euskarara itzulitako literaturara hurbildu nahi dugu, ikuspegi feministarekin. Era
berean, emakumeen zein gizonen parte-hartzea sustatu nahi dugu, berdintasuna sustatuko duen autokontzientzia sortzeko asmoz.
Saioetan, hainbat literatur testu aztertuko
ditugu, horien tramari, edukiei, adierazpenei,
pertsonaiei eta abarri helduz. Erdigunean,
emakumeak eta beren agenda, idaztean kontziente edo inkontzienteki darabiltena.

Hilabeteko lehenengo
asteazkenetan
19:00etatik 21:00etara

2018 / 10 / 03
2018 / 11 / 07
2018 / 12 / 12

2019 / 01 / 09
2019 / 02 / 06
2019 / 03 / 06
2019 / 04 / 03
2019 / 05 / 08

HAU IRAKURRIKO DUGU: B
 ihotz handiegia; Gu orduko
hauek; Bidean ikasia; Adiskide
paregabea; Emakume oinutsa;
Pentsamendu heterozuzena;
Gerrak ez du emakume aurpegirik

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
tokiak bete arte
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Urteko prezioa:
BAZKIDEEK: 4,80 €

BAZKIDE EZ DIRENEK: 8,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Laguntzailea: Udal
Liburutegien Sarea
19
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IRAKURLE-KLUBAK

Ha

‘Ordu bioleta’
irakurle-klub
feminista

KOORDINATZAILEA: Begoña Etayo Ereña, aditua generoberdintasunean eta garapen-lankidetzan eta
Maria de Maeztu Forum Feministako kidea
Feminismoaren kolorea da bioleta, eta ordu bioleta, aldiz, ilunabarrarena. Ordu horretan, egunek eta gauek elkar besarkatzen dutenean,
emakume-talde bat elkartuko gara, aldez aurretik irakurri dugun liburu
baten inguruan askotariko iritziak elkartrukatzeko. Emakumeon kontzientzia kolektiboan murgiltzeko aukera eskaintzen diguten eleberri,
saiakera eta iritzi-artikuluekin egingo dugu topo. Testu horien irakurketa pertsonal eta intimoekin ikastea da asmoa, baina baita gure lehen
irudipena besteen ekarpenekin osatzea ere. Aldi berean, feminismoaren
inguruko prestakuntza jasoko dugu, eta feminismoak gure bizitza nola
aberastu dezakeen ikusiko

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
tokiak bete arte

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Urteko prezioa:
BAZKIDEEK: 4,80 €

BAZKIDE EZ DIRENEK: 8,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Laguntzailea: Udal
Liburutegien Sarea
20

I. LANTEGIA

II. LANTEGIA

Hilabeteko
hirugarren
asteazkenetan

Hilabeteko
laugarren
asteazkenetan

2018 / 10 / 17
2018 / 11 / 21
2018 / 12 / 19
2019 / 01 / 16
2019 / 02 / 20
2019 / 03 / 20
2019 / 04 / 17
2019 / 05 / 15

2018 / 10 / 24
2018 / 11 / 28
2018 / 12 / 18
2019 / 01 / 23
2019 / 02 / 27
2019 / 03 / 27
2019 / 04 / 24
2019 / 05 / 22

18:30etik
20:30era

HAU IRAKURRIKO DUGU:
Feminismo para
principiantes, Persépolis,
El país de las mujeres, La
mujer de verde, Casa de
Muñecas eta Contra el
viento.

19:00etatik
21:00etara

(asteartea)

HAU IRAKURRIKO DUGU:
La mujer olvidada. Clara
Campoamor y su lucha por
el voto femenino, Malditas,
La novia oscura, El verano
sin hombres, La ridícula idea
de no volver a verte, Mujeres
eta El abanico de seda.

IKASTAROAK
ETA LANTEGIAK

21
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

Amen artean
TREBATZAILEA: Cira Crespo Cabillo,
historialaria eta
amatasunaren historian
aditua

Haurren hazkuntzaz bai baina amatasunak emakumeok nola aldatzen gaituen hitz egiten ez den tokiak bakarrik
topatzeaz nekatuta zaude? Amatasun-bizipenaz eta ama izateak nola aldatu
zaituen sakon hitz egiteko gunea nahi
duzu? Eta ama ez izateko erabakiaz,
zer? Amatasuna oso gai konplexua da,
zeharkatu egiten gaituena, eta gehiegitan hitz egiten da horri buruz hirugarren pertsonan. Saio hauetan, egoera
eta jatorri guztietako emakumeak gonbidatzen ditugu, ama izan ala ez, amatasunaz epairik gabe hausnartzeko eta
eztabaidatzeko gune hau partekatzera.
Igandeetan, 17:00etatik 19:00etara
2018

urriak 7
azaroak 11
abenduak 2

2019

urtarrilak 13
otsailak 10
martxoak 10
apirilak 7
maiatzak 12

IKASTAROAK ETA LANTEGIAK
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Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
29ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 14,72 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 24,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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TREBATZAILEA: Inma Ruiz de Lezama

Marañón. EMAIZE
zentro sexologikoa

Aniztasun funtzionala daukaten emakumeen eta gizonen sexualitatearen
inguruan hausnartzeko, sexualitate
horren inguruko mitoak zalantzan
jartzeko eta sexualitatea aldarrikatzeko guneak indartzen jarraitzen dugu.
Gune horietan, gorputzetik eta burutik
sexualitatera iristeko hainbat modu
sustatzeko gakoak ematen ditugu,
plazeretik, pribatutasunetik, sentipenetatik, afektuetatik, emozioetatik
eta desiretatik igaroz. Tutoretzapeko
familia-testuinguruetan eta bestelako
laguntzetan jarriko dugu arreta. Hori
guzti hori da funtsezkoa, aniztasun
funtzionala daukaten pertsonek beren
bizi-kalitatea hobetu dezaten.

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea: APDEMA,
Adimen Desgaitasuna
duten Pertsonen aldeko
Arabako Elkartea
24

Sexualitate
anitzak.
Dibersexualitateak

I. LANTEGIA

II. LANTEGIA

2018ko urriak
15 eta 17

2018ko urriak
16 eta 18

Hartzaileak:
APDEMAko
emakumeak
eta gizonak, 20
urtetik gorakoak

Hartzaileak:
APDEMAko
pertsonen
senideak eta
laguntzaileak

17:00etatik
19:00etara

18:00etatik
20:00etara

Autodefentsa
feminista

(Talde egonkorra,
gaztelaniaz)

IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

fem Aurr
ini etik
s
a
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t
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TREBATZAILEA: Maitena Monroy
Romero, fisioterapeuta
eta emakumeen aurkako
indarkerian aditua

Hausnarketa eta ekintza feministarako gunea sortu nahi dugu, lantegian
parte hartuko duten emakumeengan
ez ezik hiri osoan ere eragingo duena.
Are gehiago sakondu nahi dugu tresna
eta baliabide kognitibo, emozional eta
fisikoetan, indarkeriarik eta diskriminaziorik gabeko bizitzarako estrategiak taldean garatzeko xedez.
Astearteetan, 17:30etik 20:30era
2018

urriak 16
azaroak 20
abenduak 18

2019

urtarrilak 15
otsailak 19
martxoak 26
apirilak 16
maiatzak 21

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
urriaren 9ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 22,08 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 36,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK
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Art of hosting
edo lidergo partehartzailearen
artea

2018ko urriak
15 eta 16

Ordutegia: Astelehena
eta asteartea,
16:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
urriaren 8ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,36 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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TREBATZAILEAK: Catalina Ramírez eta
Jennifer Trujillo, Art
of hosting-en edo Axola
duten Elkarrizketak
Edukitzeko Artearen
nazioarteko komunitateko anfitrioiak.
Elkarlaneko prozesu
parte-hartzaileen prestatzaileak

Gero eta konplexuagoa eta zatikatuagoa den munduari erantzuten dio Elkarrizketa Adierazgarriak Uztatzeko eta
Deitzeko Arteak. Bertan, irtenbideek
eta berrikuntzek ez daukate buru bakarra edo ikuspegi zehatzik, adimen
kolektibora iristeko gaitasunean baitauka oinarria. Erakundeek goranzko
bidean doan mundu-kaosari erantzutea lortzen ez duten une honetan,
antolatzeko, berrikuntzak egiteko eta
elkarreraginean aritzeko modu berri,
eraginkor eta osasungarriak bilatu nahi
ditu esperimentazio-gune honek, gizarte osoari mesede egingo dioten egiturak sortzeari begira.
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

ak

Erremintekin
txoratuta
TREBATZAILEA: Paz Carbajosa
Dalmau, soinu- eta argiteknikaria, ibilgailuen
elektromekanikako
teknikaria eta aktibista
feminista

Emakumeek erremintak erabiltzeko
orduan traketsak eta ezinduak direlako
mitoa deseraiki nahi da lantegi honetan. Era berean, erremintak erabiltzera, beldurra galtzera eta erremintak
erabiliz gozatzera animatu nahi ditugu
emakumeak. Erremintak erabiltzeak
autonomia handiagoa eta are poza
eta autoestimua ere ematen dizkigula ikusteko aukera da honako hau, guk
geuk egindako gauzek bestelako balioa
izaten baitute.
Asteazkenetan, 18:00etatik 20:00etara
2018

urriak
17 eta 24
azaroak
7, 14, 21 eta 28
abenduak
12 eta 19

2019

urtarrilak
9, 16 eta 23

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
urriaren 10era

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 20,24 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 33,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

Ha

2018ko urriak
19 eta 20

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era, eta
larunbatean 10:00etatik
14:00etara eta 15:30etik
19:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
urriaren 12ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,04 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 18,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Autodefentsa
feminista
(Hastapena,
gaztelaniaz)

TREBATZAILEA: África Aznar
Moriones, arkitektoa
eta autodefentsa
feministako
prestatzailea

Sexu-indarkeriaren adierazpen oro eta
berdintasun-gabezia sustraitzen duten
zutabeak (izu sexuala, ikasitako babesgabetasuna, maitasun erromantikoa
eta generoaren sozializazioa) hautematea da lantegi honen xedea. Teknika kognitibo, fisiko eta emozionalak
landuko ditugu, norbera zein taldea
ahalduntzeko bidean. Horretaz gain,
zenbait baliabide eta teknika ikasiko ditugu, indarkeria-egoerei aurre egiteko.

AS

AF

ES
IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

Gure identitate
sexuatua
TREBATZAILEA: Inma Ruiz de Lezama

Marañón. EMAIZE
zentro sexologikoa

Gaixotasun mentala duten emakumeen
eta gizonen sexualitateari aitortza egiteko gunea da hau, beren bizi-kalitatea
hobetzeko funtsezko gakotzat hartuta
hori. Harremanei eta pribatutasunari,
erotismoari eta plazerari, emozioei eta
afektuei eskainitako gunea da. Halaber,
erantzukizuna eta kontzientziazioa eskatuko dizkiegu familia-testuinguruei
eta tutoretzapeko testuinguruei, gaixotasun mentala dutenen identitate
sexuatua, intimitatea eta sozializazio
sexualerako premia errespeta ditzaten.
I. LANTEGIA

II. LANTEGIA

2018ko urriak
23 eta 26

2018ko urriak
22 eta 24

Hartzaileak:
ASAFESeko
emakumeak
eta gizonak, 20
urtetik gorakoak

Hartzaileak:
Aniztasun
funtzionala duten
ASEFESeko kideen
senideak eta
laguntzaileak

17:00etatik
19:00etara

17:00etatik
19:00etara

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea: ASAFES,
Gaixotasun Mentala
duten Pertsonen eta
Senideen Arabako
Elkartea
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Gaztelania
generoko eta
kulturarteko
ikuspegiarekin
irakasteko
hurbilketa
TREBATZAILEA: Gladys Giraldo
Velásquez, aktibista
feminista eta
Arabako Emakumeen
Asanbladako kidea

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
urriaren 17ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa: Doako jarduera

30

Laguntzailea: Tipi-Tapa
sarea

Generoan eta kulturartekotasunean
zentratutako ikuspegi kritikoaren pean
gaztelania bigarren hizkuntza gisa
irakasteko prestakuntza praktiko eta
teorikoa. Hasierako diagnostikotik abiatuta, parte-hartzaileen premia espezifikoetara egokituko zaizkie edukiak.
16:00etatik 20:00etara
2018

urriak 24
azaroak
7 eta 21
abenduak
5 eta 12

2019

urtarrilak 16
otsailak 6
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

(ze

Ahalduntzen
duten kulturak:
landa-eremuko
emakumeak eta
boterea
TREBATZAILEAK: Dominique Saillard
eta Marixe Noya,
Oreka Sarea SLkoak

Landa-ingurunean berdintasuna landu
ahal izateko, emakumeen ahalduntzea
landu behar da aurrena, beren bizitzako eremu guztietan. Horretarako,
jarduteko eremuetan dauden antolaketa-sinesmenak eta -kulturak berrikusi
behar dira: etxetik bertatik enpleguraino, kontzejuetatik eta beste gune komunitario batzuetatik igarota.

2018ko urriak
25 eta azaroak 8
eta 22
Ordutegia:
Ostegunetan,
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Elorriagako
Batzar Nagusiak
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
urriaren 18ra
Informazioa eta
izen-emateak:
945 28 66 33
telefonoaren bidez
Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea:
ACOVI-GKE, Gasteizko
Kontzejuen Elkartea
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

Ha

2018ko
urriak 26 eta 27

Ordutegia: Ostiralean
16:00etatik 20:00etara,
eta larunbatean
10:00etatik 14:00etara
eta 15:30etik 19:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
urriaren 19ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,04 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 18,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Autodefentsa
feminista

(Hastapena, euskaraz)
TREBATZAILEA: Emagin elkartea

Emakume izateagatik bizi ditugun indarkeria-bizipenak partekatzeko gunea, elkarri entzuteko eta askotariko
beldurrez eta emozioez hitz egiteko
toki eta unea. Autodefentsa feminista izango dugu oinarri; hau da, geure
buruarenganako ulermena eta maitasuna. Taldean egingo dugu lan, indarkeria-egoerak eta erasotzeko moduak
identifikatzen ikasteko, indarkeriaren
definizioa adosteko azkenik. Autodefentsa-jarrera proposatzen da, erasoei
aurre egiteko estrategiak garatzeko
xedez.
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK
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Geure burua
zainduz zaintzea
TREBATZAILEA: Kontxi López Soria,
gizarte-langilea eta
sexologoa. Berraurkitzeterapian prestatutako
profesionala

2018ko
urriak 27

Lantegi honetan, emakume zaintzailearen genero-rol tradizionalari buruzko,
norberarentzako denbora edukitzeko
eskubideari buruzko eta berdintasunezko familia-negoziazio begirunetsuei
buruzko hausnarketa sustatu nahi da.
Ezeren aurretik, noiz eta nola zaindu aukeratzeko eta familiaren eskariei ezetz
esateko eskubidea planteatzen du lantegiak. Era berean, autozainketarako
tresnak eskaintzen ditu, gorputzaren
kontzientziatik, emozioetatik, norberaren desioetatik eta mindfulness praktikatik abiatuta, ongizatea areagotzeko
eta sufrimendu emozionala murrizteko.

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)

Ordutegia: Larunbatean
10:00etatik 14:00etara
eta 16:00etatik
20:00etara

Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
urriaren 20ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,36 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

Ha

2018ko
urriak 27

Ordutegia:
Larunbatean,
10:30etik 13:30era
Tokia: Abetxukuko
kiroldegia
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
urriaren 20ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa: Doako jarduera

34

Laguntzailea:
Perkuneskak
emakumeen elkartea

Sökolé: perkusio
afrikarreko
lantegi trinkoa
TREBATZAILEA: Sökolé, Afrikako dantzaeta perkusio-taldea

Bizipen harrigarri, zirraragarri, dibertigarri eta adimentsua sorraraztea
da lantegi honen xedea, pixkanakako
harremana hartuz perkusioarekin eta
musika-tresnekin.
Parte-hartzaileak
ezjakintasunetik abiatuko dira, baina
Afrikako mendebaldeko perkusio-erritmo tradizional baten taldeko interpretazioa egingo dute amaieran. Beren trebetasunekin harrituko dira, eta
oztopo batzuk gaindituko, eta horrek
aldaketa positibo eta ahalduntzailea
sorraraziko die emozioetan.
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK
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Perkuneskak
elkarteak ateak
irekiko ditu
Emakume guztiak ahalduntze espresiboaren elementuak ezagutzera gonbidatzen ditu Perkuneskak elkarteak. Silvia
Palumbo aktibistak garatu du kontzeptu hori, hamar urtez baino gehiagoz,
existentzia galdua berrekuratzea zein
geure burua lehengoratzea ahalbidetuko diguten politika feministen laburpena aurkitzeko xedez. Hainbat elementu
landuko ditugu arlo fisikoaren barruan:
arnasketa, ahotsa, begirada, jarrera eta
mugimendua. Arlo mentalean, ezartzen
diguten pentsamendua landuko dugu.
Horretarako, danborren ahala erabiliko
dugu, edukiz josiriko tresna izan dadin
erritmoak proiektu honetarako berariaz
fusionatzean.

2018ko
azaroak 5 eta 7

Ordutegia: Astelehena
eta asteazkena,
19:00etatik 21:00etara
Tokia: Abetxukuko
kiroldegia
Hizkuntza: Elebiduna

Parte-hartzaileen
kopurua: Gehienez: 12
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
urriaren 29ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea:
Perkuneskak
emakumeen elkartea
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2018ko
azaroak 9

Ordutegia: Ostirala,
16:30etik 20:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
azaroaren 2ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 3,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 6,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Laguntzailea: ASAFES,
Gaixotasun Mentala
duten Pertsonen eta
Senideen Arabako
Elkartea
36

Gaixotasun
mentala duten
emakumeen
aurkako
indarkeria
KOORDINATZAILEAK:

Mª José Cano Mesías
eta Mª Isabel García
Peña, Fedeafeseko

kideak

Gure gizartean hain dago sustraituta
gaixotasun mentala duten pertsonak
oldarkorrak direla, ezen nekez ikusten
baitugu jasaten duten indarkeria. Hala
ere, estatuan egin diren ikerketa kuantitatiboek zifra beldurgarriak eman
dituzte: gaixotasun mental larria duten lau emakumetik hiruk jasan dute
indarkeria familia-eremuan edo bikote
barruan bizitzan noizbait, eta gaixotasun mental larria duten eta bikotekidea eduki duten emakumeen % 80
inguruk jasan du bikotekidearen indarkeria. Fedeafesek, Gaixotasun Mentala
duten Pertsonen eta Senideen Euskadiko Federazioak, sakon azalduko ditu
ikerketa horien emaitzak.
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Swing Queer
festa
KOORDINATZAILEAK:

Swing Queer Madrid +
Tereshkova Swing

Ordubeteko lantegian, swinga (lindy
hop) dantzatzeko oinarrizko pausoak
ikasiko ditugu, bi roletan oinarrituta
(liderra eta jarraitzailea). Era berean,
ordea, bi rolak dantzatu bitartean aldatzen ikasiko dugu. Gero, musika jarriko
dugu, ikasitakoa praktikan jartzeko eta
zalantzak argitzeko. Tereshkova Swing-en kontzertuarekin jarraituko dugu
dantzan. Elkartu nahi duen ororentzat
zabalik egongo da festa, lantegian parte hartu ez badu ere. Gasteizko dantzariok, degeneratu zuen rolak! Swing
ez-heteronormatiboaren alde!

2018ko
azaroak 10

Ordutegia: Larunbata,
16:00etatik 21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Doako sarrera
aretoaren edukiera
bete arte

37

IKASTAROAK ETA LANTEGIAK
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Autodefentsa
feminista

(Talde egonkorra,
euskaraz)
TREBATZAILEA: Emagin elkartea

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
azaroaren 7ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 19,32 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 31,50 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Lasai hitz egiteko, bizipenak partekatzeko eta taldeko indarra eratzeko
gune aske eta segurua sortzea da talde egonkor honen xedea, autoestimu
feminista hartuta ardatz. Heteropatriarkatuak emakumeon gorputzetan
eragiten dituen indarkeriak identifikatuko ditugu, eta horiei aurre egiteko
estrategietan eta jarreretan sakonduko dugu.
Asteazkenetan, 18:00etatik 21:00etara
2018

azaroak 14
abenduak 19

2019

urtarrilak 23
otsailak 13
martxoak 13
apirilak 10
maiatzak 15

Ha
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TREBATZAILEA: Nora Ziarsolo Garate,
ikertzaile autonomoa.
Heteropatriarkatuak
emakumeen
gorputzetan dituen
eraginak aztertzen
ditu, bai eta eragin
horiek emakumeek
beren buruarekin,
gainerakoekin eta
munduarekin duten
harremanean dituzten
ondorioak aztertzen ere.

Gure gorputzak eta sexualitatea berreskuratzea proposatzen da lantegi
honetan, heteropatriarkatuaren plazer- eta jakinduria-desjabetzeari aurre
egiteko estrategia politiko gisara. Pelbisarekin eta genitalekin egingo dugu
lan, sexualitatea eredu hegemonikoetatik askatzeko. Halaber, subiranotasuna eta autogestioa aldarrikatuko ditugu gure gorputz eta bizitzetarako.
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

Gorputzak
patriarkatuz
gabetzea.
Desjabetutako
plazera eta
jakinduria
berreskuratzea

k: E

2018ko azaroak
16 eta 17

Ordutegia: Ostiralean
16:00etatik 20:00etara,
eta larunbatean
10:00etatik 14:00etara
eta 15:00etatik
19:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
azaroaren 9ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,04 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 18,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Feminismo eta
euskalgintza
2018ko
azaroak 23

Ordutegia: Ostirala,
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
azaroaren 16ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 2,76 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 4,50 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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TREBATZAILEAK: Idurre Eskisabel,
kazetaria, antropologoa
eta EHUko irakaslea.
Lorea Agirre, kazetaria,
antropologoa eta Jakin
aldizkariko zuzendaria.

Zer daukate komunean mugimendu
feministak eta euskararen defentsak?
Zer ikas dezakete elkarrengandik, eta
nola indartu dezakete elkar? Lantegi
honetan, mota horretako hausnarketak
jorratuko ditugu, gure gizartean euskaldun eta emakume izatearen artean
antzekotasunak daudelako tesitik abiatuta; izan ere, biak urruntzen dira hizkuntzaren eta generoaren gune hegemoniko nagusietatik, hurrenez hurren.
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Indarkeria
kontsumitzen
dugu?
Emakumeak fabrikatzen dokumentalaren aurkezpena. SETEM Hego Haizea
GGKEak sustatu duen ikerketan dago
oinarrituta dokumentala:
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf
Bertan, kontsumoaren bidez egiten
da ikusgarri kapitalismoaren eta indarkeria matxisten arteko lotura, eta
horren adibideak ematen dira. Bestetik, sortzen ari diren alternatibak eta
eremu horretan sortzen diren erronkak azaltzen dira. Emakumeak objektu bihurtzeko patroien identifikaziotik
abiatuta, patroi horiek zalantzan jartzen dituzten ereduak erakusten dira
dokumentalean.

2018ko
azaroak 28

Ordutegia: Asteazkena,
18:30etik 20:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Prezioa: Doako jarduera
Antolatzailea: SETEM
Hego Haizea
Sarrera doan
lekua bete arte
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Mundu
islamiarreko
emakumeen
mugimenduak
eta feminismoak
TREBATZAILEA: Maya Amrane,
kultura-aniztasunaren
kudeaketan aditua
eta Babel munduko
emakumeak elkarteko
kidea.

2018ko
azaroak 30

Ordutegia: Ostirala,
16:30etik 20:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Arabiera
Gaztelania
Prezioa: Doako jarduera

42

Laguntzailea:
Al Indimay elkartea

Testuinguru islamikoetan berdintasunaren alde egin eta egiten den borrokaren inguruko ibilbide historiko
laburrarekin hasiko da saioa. Ondoren,
emakumeen eta feministen mugimenduen ezaugarriak, lorpenak, mugak eta
gaur egungo erronkak jorratuko ditugu,
bai gehiengoa musulmana den herrialdeei dagokienez, bai komunitate musulmanak gutxiengoa diren herrialdeei
dagokienez. Esperientzia horietatik
atera ditzakegun ikaskuntzen gainean
hausnartuko dugu, eta ikaskuntza horiek Euskal Herrian bizi diren emakume
musulmanek berdintasunaren alde egiten duten lanaren zerbitzura nola jarri.
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ak

Mugitzen nauten
emozioak,
deepdance
TREBATZAILEAK: Flavia Anconetani,
Kultur Antropologian
lizentziatua eta Gestalt
terapeuta.
Carol Villalón,
arterapeuta, Gestalt
terapeuta, eskultorea
de DJa.

Oinarrizko emozioen bizipen-ibilbidea
egingo dugu, arreta berezia jarriz emozioak bizitzeko eta adierazteko ditugun
moduetan zein emozioek guregan eragiteko duten moduetan. Gestalt terapiaren eta arte-terapiaren bidez egingo
dugu lan, genero-ikuspegitik abiatuta.
Talde-kontzientziari eta sortze-prozesuari esker, lanketa-, adierazpen- eta
ahalduntze-gunea sortuko dugu. Ondoren, deepdance-ari helduko diogu, zeina
arakatze pertsonalean laguntzen duen
mugimendu-terapia den eta musika
duen ate. Emakumeentzako topagune
bat, mugimenduan dagoen meditazioa,
bat-bateko eta ezusteko toki batetik
norbere burua askatu eta ezagutzeko
aukera.

2018ko
abenduak
14 eta 15

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era, eta
larunbatean 10:00etatik
14:00etara eta
16:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
abenduaren 7ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,04 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 18,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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2018ko
abenduak
17, 18 eta 19

Ordutegia: Astelehena,
asteartea eta
asteazkena, 17:00etatik
20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
abenduaren 10era

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 8,28 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 13,50 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Feminismoak,
erresistentziak
eta existentziak:
hizkuntza grafiko
feministaren
autogestiorako
bidean
TREBATZAILEAK: Karen Torrente eta
Julia Villarrubia, Bloke
Papelero Transhumante
taldeko kideak
Esperientzia grafikoak eta politikoak partekatzeko gune irekia proposatzen du Arte
Resistencia i Existencias laborategiak,
erresistentziarako estrategia kolektiboak
sortzeari begira. Feminismoak hartuko ditugu abiapuntutzat, bai eta feminismoek
hurbileko bestelako diskurtso eta gizarte-mugimenduekin (beste sentsibilitate eta
begirada batzuk partekatzeko eta ikasteko mugimenduekin) dauzkaten askotariko
aliantzak aintzat hartuko ere. Bada, gorputzetan bizi ditugun testuinguruei buruzko talde-hausnarketaren inguruan kidetasunak ezartzea izango da kontua, praktika
grafiko autonomo eta autogestionatuen
bidezko tresna sortzaileak berreskuratzeko xedez. Metodologia libertarioa oinarri,
parte-hartzaile guztien artean ezagutzak
eraikitzeko asmoz antolatu dugu lantegia.
Blokeetan banatu ditugu edukiak, alde
praktikoa eta teorikoa uztartuz, lantegiaren dinamika aberaste aldera.
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Bularreko
minbiziaren
tabu-orbainak
TREBATZAILEA: Ana PorrocheEscudero, diplomatua
Gizarte Langintzan eta
Feminismo y Cáncer
de mama liburuaren
egileetako bat

Bularreko minbizia diagnostikatzearen
harira osasun- eta lan-eremuan nahiz
eremu sozial eta pertsonalean sor daitezkeen orbain ikusezin batzuk –oraindik ere tabua direnak– ikusgarri egitea
da lantegi honen helburua. Taldean
hausnartuko dugu komunikabideek
eta eragindako pazienteen erakundeek –genero-rolek eta -estereotipoek
eraginda– nola egozten dieten emakumeei beren gaixotasunaren errua eta
nola desbideratzen duten bularreko
minbiziaren oinarrizko kausei buruzko
arreta. Collagearen bidez, bularreko
minbiziari buruzko informazio-liburuxka errealistak (gaixotasuna gozatzen
ez dutenak) sortzeko aukera edukiko
dute parte-hartzaileek.

2018ko
abenduak 20

Ordutegia: Osteguna,
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua
bete arte
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2019ko
urtarrilak 9, 16,
23 eta 30 eta
otsailak 6 eta 13
Ordutegia:
Asteazkenetan,
18:00etatik 20:00etara
Tokia: Montehermoso
Kulturunea
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 2ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna
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Prezioa: Doako jarduera

IKUS-ENTZUNaction:
sorkuntza grafiko
eta bisualeko
aktibismo-lantegia
TREBATZAILEAK: Mónica Arana, lizentziatua Historian eta
masterduna Ikasketa
Feministak eta Generokoak masterrean;
diseinu grafikoko eta
web-diseinuko ikasketak dauzka.
Montse Parra, graduondokoa dauka Berdintasuneko Agentean,
eta 7menos20 taldeko
sortzaileetako bat da.

Kalea eta gaua gureak ere badira! Baita kartelak, bideoak, stencil-ak, gif-ak,
meme-ak, txapak… ahalduntze-mezuekin sortzeko tresnak ere!
Diseina ezazu zure kartela!!! Munta eta
edita ezazu bideo bat erraz!!! Barrez
lehertu ezin bagara, hau ez da gure
iraultza!!! Lantegi honetan, kartel bat
sortu, editatu eta partekatuko dugu,
erraz, eta bideoak nola editatzen eta
muntatzen diren ikasiko dugu. Halaber,
gure mezuak hobeto hedatzeko lagungarriak izango diren lineako baliabideak ezagutuko ditugu.
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ak

Jendaurrean hitz
egiteko teknikak
(gaztelaniaz)

TREBATZAILEA: Miriam Ocio Sáenz de
Buruaga, psikologoa
eta komunikazioan eta
generoan aditua

Ideia bera bezain garrantzitsua da
ideia bat adierazten jakitea. Komunikazio-prozesu hori zertan datzan ikusiko
dugu lantegian, zeintzuk diren eragiten
duten elementuak eta zeintzuk gure
beldurrak. Prozesu hori ezagutuz eta
trebatuz gero, jendaurrean hitz egiteko
teknikak eta ohitura geureganatuko ditugu, entzuleak eta testuingurua kontuan izanik. Jendaurrean hitz egitean
eta oro har komunikatzean generoak
nola eragiten duen hausnartuko dugu.

2019ko
urtarrilak 10,
17, 24 eta 31 eta
otsailak 7 eta 14
Ordutegia:
Ostegunetan,
17:00etatik 20:00etara

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 3ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 16,56 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 27,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Mundu-mailako
zainketa-sareak
2019ko
urtarrilak 11

Ordutegia: Ostirala,
17:00etatik 21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 4ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 3,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 6,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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TREBATZAILEAK: Isabel Otxoa,
feminista eta Bizkaiko
Etxeko Langileen
Elkarteko kidea.
Lida Henríquez, SAD
Babel kooperatibako
kidea.

“Mundu-mailako zainketa-sareak” deiturikoen askotariko alderdien azterketa, migratzaileen eta helmuga-herrialdean etxeko lana ematen dietenen
ikuspegitik begiratuta. Kontzeptuaren
jatorriaren, bilakaeraren, gaurko egoeraren eta kontzeptua teoria feministara sartzearen gaineko hausnarketa.
Langile migratzaileek parte hartuko
dute hausnarketan, beren ikuspegi eta
proposamenekin.
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Jendaurrean hitz
egiteko teknikak
(euskaraz)

TREBATZAILEA: Idoia Eizmendi
Aldasoro,
berdintasuneko
teknikaria, kazetaria eta
mugimendu feministako
kidea

Askotariko egoera eta entzuleen aurrean hitz egiteko trebetasuna eta segurtasuna garatzea da lantegi honen
helburua. Horretarako, gure beldurrak
atzeman eta aztertuko ditugu, eta
horiei aurre egiteko teknikak landuko;
betiere, komunikazioan generoak duen
eragina kontuan izanik. Metodologia
parte-hartzailea izango da, eta praktika eta teoria bateratuko ditugu.

2019ko
urtarrilak 15,
22 eta 29 eta
otsailak
5, 19 eta 26

Ordutegia:
Astearteetan,
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 8ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 16,56 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 27,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

Ha

Biobarrea
2019ko
urtarrilak
18 eta 19

Ordutegia: Ostiralean
16:00etatik 20:00etara,
eta larunbatean
11:00etatik 14:00etara
eta 16:00etatik
19:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 11ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 9,20 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 15,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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(barreterapialantegia)
TREBATZAILEA: Elba Ruiz Morales,
diziplina anitzeko
artista, kaleantzerkia, animazioa,
performanceak,
ospitaleko pailazoa,
barreterapiako
monitorea.
Kancaneo Teatro.

Barrearen bidez sendatzeko estrategia da barreterapia. Barreterapiarekin,
gorputz-buruan eragiten duten gogo-aldarte positiboak sortzea lortzen
dugu. Barruan daukagun neskatoarekin bat egitea ahalbidetzen digu barre-lantegiak, eta lotsaz ahaztuta jolasteko, bihotzetik adierazteko, gozatzeko,
sortzeko eta bat-batekoak izateko tokia ematen digu.
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Kontsumo-aukera
feministak
TREBATZAILEA: Conchi Piñeiro,
Altekio kooperatibako
bazkide langilea eta
sortzaileetako bat.
Lizentziatua Ingurumen
Zientzietan eta doktorea
Ingurumen Heziketako
Unibertsitatearteko
Programan.

Parte-hartzaileen ezagutzekin eta
esperientziekin bat eginez, gako batzuetatik abiatuko gara, eta askotariko
kontsumo-eremuen eta bizi-estiloen inguruko analisia eraikiko dugu. Analisian
eta eguneroko praktikan bertan aurrera egitea ahalbidetuko diguten proposamen eraldatzaileak egingo ditugu
guztion artean, kontsumo kontziente,
arduratsu eta eraldatzailea sustatzeko eraikitzen ditugun ereduek barruan
izan dezaten feminismoen begirada,
eta ereduok gizarte-eraldaketan lagundu dezaten.

2019ko
urtarrilak 19

Ordutegia:
Larunbatean,
10:30etik 13:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 12ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa: Doako jarduera
Antolatzailea: SETEM
Hego Haizea
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

Ha

2019ko
urtarrilak
25 eta 26

Ordutegia: Ostiralean
16:00etatik 20:00etara,
eta larunbatean
11:00etatik 14:00etara
eta 16:00etatik
19:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 18ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 9,20 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 15,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Piztu zure ahotsa
TREBATZAILEA: Zahira Montalvo
Herrero, Arte
Dramatikoan
lizentziatua, animatzaile
soziokulturala, gizartehezitzailea eta terapeuta
aditua indarkeria
matxistan

Norberarengandik abiatzen den lantegi
praktikoa da hau. Gure gorputza hartuko dugu soinu-tresnatzat, eta, taldean,
gure ahotsen ahalduntzea biziko dugu.
Norberaren burua berrezagutzea, topatzea, aztertzea, zaintzea eta mimatzea da lantegiaren xede nagusia, une
hori kideekin modu osasuntsuan bizitzeko. Zeure burua aztertzeko, jolasteko, modulatzeko eta komunikatzeko
gogoa baduzu edo zure ahotsa lanerako tresna baduzu, topaketa honetan
parte hartzera gonbidatuta zaude.

IKASTAROAK ETA LANTEGIAK
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Nola eraldatu
esku-hartze
soziala errotik
bertatik?
TREBATZAILEAK: Carme Vidal Estruel,
aditua politika
publikoen plangintza
estrategikoa ikuspegi
feministatik egiteko
arloan.
Beatriu Masià Masià,
terapeuta aditua
indarkeria matxistatik
suspertzeko prozesuen
arretan TAMAIA
proiektua.

Genero-ikuspegia txertatzeak goitik
behera eraldatzen ditu esku-hartze
publikoko ereduak. Sexu-genero sistema iraunarazten duten esparru sozial
eta kulturalak ulertzeko tresnak eman
behar dira metodologia berriak txertatuko direla bermatzeko. Zentzu horretan, esku-hartze sozialaren eraldaketak
duen eraginari begiratzea da prestakuntza-proposamen honen helburua,
eremu teorikoan nahiz praktikoan.

2019ko
otsailak 1 eta 2

Ordutegia: Ostiralean
16:00etatik 20:00etara,
eta larunbatean
10:00etatik 14:00etara
eta 16:00etatik
20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren
25era

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa: Doako jarduera
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Kulturartekotasuna,
hezkuntza eta
generoa:
hausnarketak eta
erronkak
2019ko
otsailak 8 eta 9

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era, eta
larunbatean 09:30etik
13:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko otsailaren 1era
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,36 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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TREBATZAILEA: Amelia Barquín,
doktorea Filologia Erromanikoan eta Kulturarteko Hezkuntzako eta
Hezkuntza eta Generoko
irakaslea HUHEZIn
(Arrasateko Unibertsitateko Humanitate eta
Hezkuntza Zientzien
Fakultatean)

Kultura-aniztasuna beti izan da gizartearen eta eskolaren zati, are nabarmenago azken bi hamarkadetan.
Eskolan sortzen diren egoera batzuek
hausnartzeko eta jarduteko moduak
birpentsatzeko aukera ematen dute.
Aldi berean, kudeatu behar diren zalantzak eta gatazkak sortzen dira, ordea.
Lantegian, kontu konplexu batzuk jorratuko ditugu, eta modu inklusiboan
jarduteko irizpideak bilatuko.

La

nte

TREBATZAILEA: Gracia Trujillo,
doktorea Soziologian,
Gaztela-Mantxako
Unibertsitateko irakaslea
eta queer aktibista
feminista

Lantegi honetan, queer feminismo intersekzionalek gurasotasun-eremuari
egiten dizkioten ekarpenak aztertuko
ditugu. Hortik abiatuta, heterosexualak
ez diren gurasotasunen gai nagusiak
ikusiko ditugu; hala nola, lagundutako
ugalketako tekniketara (ez) jotzea, lege-aldaketek seme-alabatasunean izan
duten eragina edo biologia ahaidetasuna ezartzeko funtsezko lokarritzat
jotzearen gorabeherak.
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Gurasotasun
ez-heterosexualak:
auzi nagusiak eta
erronkak

gi

2019ko otsailak
15 eta 16

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era, eta
larunbatean 10:00etatik
14:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko otsailaren 8ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,36 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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2019ko otsailak
18 eta 25 eta
martxoak
4 eta 11

Ordutegia:
Astelehenetan,
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko otsailaren 11ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,04 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 18,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Gutxiago gehiago
da: desazkunde
ekofeminista
TREBATZAILEAK: Desazkundeko

feminismoen taldea

Sarri, arazo askok ekonomia nahikoa
ez haztearekin dutela zerikusia entzuten dugu. Alabaina, mugarik gabe haz
daiteke baliabide mugatuak dituen
planeta finitu batean? Hazkundea da
irtenbidea ala nola antolatu pentsatu
beharko genuke, giza premiak eta gizakionak ez diren premiak modu jasangarri eta bidezkoan asebetetzeko? Lantegi honetan, desazkundearen ekarpen
nagusiak jorratuko ditugu, ikuspegi feminista eta dekolonialetik begiratuta.
Gaur egungo egoeraren gaineko begirada kritikoa abiapuntu, gizartearen eraldaketa indibidual eta kolektiboa lortzeko aukerak eraikiko ditugu elkarrekin.
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Anarkofeminismoa
TREBATZAILEA: Susana Leyton
Camardelli, soziologoa
eta feminista militantea
Arabako Emakumeen
Asanbladan

Ikastaro honetan, emakumeen jakintzak, ezagutzak eta sentipenak partekatu nahi dira, jolastuz, parte hartuz
eta hausnartuz. Hausnarketa horietan,
honelako gaiak jorratuko dira: zer diren
feminismoa eta anarkofeminismoa,
zer-nolako ekarpenak egin dizkiguten
historian borroka horietan ibili diren
emakumeek eta zein lezio ikas ditzakegun feminismoa eta emakumeen eskubideen aldeko borrokak indartzeko,
orain eta etorkizunean.

2019ko otsailak
21 eta 28,
martxoak
7, 14, 21 eta
28 eta apirilak 4
Ordutegia:
Ostegunetan,
17:30etik 20:30era

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko otsailaren 14ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 19,32 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 31,50 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Laguntzailea: Arabako
Emakumeen Asanblada
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Jabekuntzarako
Eskola Saharako
kanpamentuetan
TREBATZAILEAK: Arabako SEADen

(Saharako
Errepublika Arabiar
Demokratikoaren)
Lagunen Elkartea
eta SEBNren aldeko
Euskadiko Sarea

2019ko
otsailak 22

Ordutegia: Ostirala,
16:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Prezioa: Doako jarduera

58

Sarrera doan
lekua bete arte

2018an, Saharako Emakumeen Batasun Nazionalaren (SEBN) Jabekuntzarako Eskola abiarazi zen. Kanpamentuetan errefuxiatuta dauden emakume
sahararrei ikuspegi feminista duen
prestakuntza emateko egitarau egonkor eta jarraitua eskaintzea da eskolaren xedea, bai eta Sahararen eta Euskal
Herriaren artean loturak ezartzea ere,
elkarreragina eta elkarrekiko feedbacka ahalbidetze aldera. Eskolak lehenengo urtean egin duen prozesuaren lorpenak eta erronkak erakusteko balioko du
saioak.

Gorputz
disidenteen
matxinada
TREBATZAILEA: Lucrecia Masson,
aktibista eta ikertzaile
transfeminista. Indioen
ondorengo sudaka,
desobeditzaile sexuala
eta lodia.

Gorputzei buruz, beste denborazkotasun batzuk pentsatzeko premiari
buruz eta erresistentzia-kontzeptuei,
-etiketei eta -moduei buruz hitz egingo
dugu: lodifobia / edertasun- eta osasun-idealak / gorpuztasun okerrak / etiketak / diagnostikoak / markak / izate
deserosoak / subjektibotasun zaurgarriak / nazka-beldurra-lotsa-segurtasunik eza-erruduntasuna sorrarazten
duten gorputzak / gorputz disidenteen
matxinada...
Lucrecia Massonen hitzetan, “gorputz-masaren indizea hedatuta eta unibertsalizatuta egoteak eta indize hori
munduko edozein gorputzi errezeta
eztabaidaezin gisa ezartzeak susmoak
eragin behar ditu nahitaez”.

IKASTAROAK ETA LANTEGIAK
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2019ko
martxoak
13 eta 14

Ordutegia: Asteazkena
eta osteguna, 16:30etik
20:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko martxoaren 6ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,36 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Hego-feminismoak
2019ko
martxoak
22 eta 23

Ordutegia: Ostiralean
16:00etatik 21:00etara
eta larunbatean
10:00etatik 14:00etara
eta 15:30etik 19:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko martxoaren
15era

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa: Doako jarduera
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Antolatzailea: SETEM
Hego Haizea

TREBATZAILEA: Delmy Tania Cruz
Hernández, Miradas
Criticas del Territorio
desde el Feminismo
taldeko kidea

Abya Yalan hegoaldeko feminismoak
egotea eragiten duten argudioak eta
premiak zein diren ulertzeko oinarrizko elementuak emango ditu mintegi-lantegi honek. Feminismo horiei
testuingurua emango diegu, emakume indigena eta afro-ondorengoen
mugimenduetatik abiatuta, eta ekologismoarekin eta lurralde-ikuskerekin
dituzten lotura teorikoak aztertuko
ditugu. Hegoaldeko feminismoen pista metodologikoak senti-pentsatuko
ditugu, zeintzuek emozioak eta gorpuztasunak berrartzen dituzten, eta
gorputz-lurralde, gorputz-lur eta gorputz-kartografia eraikuntzei helduko
diegu.
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TREBATZAILEAK: Lorena Rejo Lorente,
haur-hezitzailea eta
gizarte-integratzailea;
prestakuntza dauka
arte eszenikoetan, eta
arteterapeuta izateko
prestatzen ari da.
Agurtzane Pinedo,
integratzailea, gizarte-hezitzailea, kulturarteko bitartekaria eta
yogako irakaslea.

Sortzaileak, suntsitzaileak. Mugimenduan, geldirik. Bazterretan, erdigunean.
Gure gorputzetan, haietatik kanpo. Bakarka, sarean. Ahotsarekin, isiltasunetik. Ikusgai eta ikusezin. Izateko modu
guztiez jakitun izatea eta izate horiek
gure onerako egiten eta erabiltzen jakitea da ahalduntzeko bide bat. Guretzako gune bat, talde bat.

2019ko martxoa
Ordutegia: 14:45etik
16:15era

Tokia: Lakuako gizarteetxea
Hizkuntza: Gaztelania

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea: Gao
Lacho Drom elkartea
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Benzodiazepinak
TREBATZAILEAK: Ai Laket!!

elkartea

2019ko
apirilak 4

Ordutegia: Osteguna,
17:30etik 19:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Elebiduna

Prezioa: Doako jarduera

62

Sarrera doan
lekua bete arte

Emakumeek kontsumitzen dituzte
psikofarmakoak gehienbat. Lantegi
honetan, benzodiazepinak zer diren
eta horien epe labur eta luzerako ondorioak zein diren aztertuko dugu; bai eta
horiek erabili aurreko, bitarteko eta ondorengo prebentzio-neurriak eta benzodiazepinak beren artean nahiz beste
substantzia batzuekin nahasteak dakartzan ondorioak ikusiko ere. Halaber,
horien erabilera ludikoaz arituko gara,
eta kontsumoak dakartzan arriskuen
prebentzioaren gaineko kontzientzia
hartuko dugu.
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Zientzia
bazterretatik
TREBATZAILEAK: Vane Calero Blanco
eta Teresa Sancho
Ortega, Sorkin
Jakintzen Iraultegiko
kideak

Bizipenetatik abiatuta eta parte hartuz, zientzian emakumeen eta gizonen
artean dauden desberdinkeriek zer ezkutatzen duten aztertuko dugu, eta
bizitzak erdigunean jarri nahi dituzten
proposamen feministak aurkeztuko.
Era berean, laborategian nahiz egunerokotasunean zientzia egin duten (eta
egiten duten) askotariko emakumeak
ikusgarri egingo ditugu. Balioa emanago
diegu beren merituei, egiteko moduei,
lankidetza-estrategiei eta transgresioei.

2019ko
apirilak 5 eta 6

Ordutegia: Ostiralean
18:00etatik 20:00etara,
eta larunbatean
10:00etatik 14:00etara
eta 16:00etatik
18:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko martxoaren
29ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,36 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

Gatazkak, boterea
eta emozioak gure
kolektiboetan
TREBATZAILEAK: Sara Carro Ibarra, Fil a
l’agulla taldeko kidea.
Gloria Sosa Sánchez eta

Miguel Ángel Esquembre,
El Cala (Ikaskuntzen Kolektibo
Alternatiboa) taldeko kideak.
Mabel Cañada, Lakabe
komunitatekoa.

Elkarrekin hausnartu nahi dugu nola bihurtzen diren gure kolektiboak eraldatu nahi dugun sistema horren errepikatzaileak. Halaber, heteropatriarkatuak praktikak, egiturak, harremanak eta
abar nola zeharkatzen dituen ikusiko dugu. Gure diskurtso feministak eta praktikak lerrokatuta egotea nahi dugu. Horretarako,
talde-zainketari, emozioen kudeaketari, klimari, gatazkei, botereari, antolaketa-ereduari eta abarri buruzko bizipenen mahai-ingurua egitea proposatzen dugu.

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko apirilaren 4ra

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa: Doako jarduera
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Antolatzailea: SETEM
Hego Haizea

I. JARDUERA

II. JARDUERA

JARDUERA ONEI
BURUZKO
MAHAI-INGURUA

LANTEGI
PRAKTIKOA

2019ko
apirilak 11
Osteguna,
19:00etatik
21:00etara

Jarduera onei
buruzko mahaiinguruan, sarrera
doakoa izango da
lekua bete arte

2019ko apirilak
12 eta 13

Ostiralean 16:00etatik
20:00etara eta
larunbatean
10:00etatik
14:00etara eta
15:30etik 19:30era

Hartzaileak:
Elkarteetan,
GKEetan eta
gizarte-talde eta
-mugimenduetan
parte hartzen
duten pertsonak
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Emakumeek
Arabako
kontzejuetan
duten
parte-hartzea
TREBATZAILEA: Mentxu Ramilo
Araujo, doktorea
da Politika eta
Administrazio
Zientzietan, EHUn.
Profesional in(ter)
dependentea.

Lantegi honetan, emakumeek Arabako
kontzejuetan duten parte-hartze politikoari egingo diogu hurbilketa. Erdi
Arotik funtzionatzen dute kontzejuek
Araban, eta komunitateari dagokionaren gaineko erabakiak hartzeko eta
erabaki horiek kudeatzeko tresnak
dira. Emakumeen eta gizonen kopuruan oreka duten tokietan bakarrik
jar daiteke praktikan zuzeneko demokrazian aritzeko benetako ahala. Mentxu Ramiloren duela gutxiko ikerketan
dago oinarrituta lantegi hau. Mentxu
Ramilo doktorea da Politika eta Administrazio Zientzietan, eta Emakundek
finantzatu du ikerketa.

2019ko
apirilak 12

Ordutegia: Ostirala,
16:30etik 20:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea:
ACOVI-GKE, Gasteizko
Kontzejuen Elkartea
Sarrera doan
lekua bete arte

65

da

IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

La

au

ih

g
nte

a
sto
mi

Sexu-indarkeria
unibertsitateetan

(prebentzioa, laguntza
eta eraldaketa)
2019ko apirilak
12 eta 13

Ordutegia: Ostiralean
16:00etatik 20:00etara,
eta larunbatean
10:00etatik 14:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko apirilaren 5era
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,30 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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TREBATZAILEAK: Ainhoa Narbaiza
Irizar, militante
feminista, soziologoa
eta Joxemi Zumalabe
fundazioko kidea.

Jokin Azpiazu
Carballo sociólogo,

soziologoa, EHUko
irakaslea, Joxemi
Zumalabe fundazioko
kidea eta SIMReF
ikerketa feministako
mintegiko partaidea.

Lantegi honetan, unibertsitatean hainbat modutan agertzen den sexu-indarkeriari aurre nola egin diezaiokegun
pentsatzeko aukera ematen dugu.
Begirada kritiko feministatik abiatuta,
unibertsitate-eremuan ez ezik beste
toki batzuetan ere baliagarriak izan
daitezkeen gakoetara iristea izango da
xedea.

Dependentzia
-> interdependentzia
-> independentzia

IKASTAROAK ETA LANTEGIAK
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TREBATZAILEA: Isabel Jiménez,
Desgaitasun Fisiko
eta Organikoa duten
Pertsonen Espainiako
Konfederazioko
(COCEMFE)
Berdintasunerako
Ataleko koordinatzailea

Desgaitasunen bat duten emakumeen
ahalduntze-prozesua (dependentzia ->
interdependentzia -> independentzia)
sustatzea da prestakuntza honen xedea, ‘hirugarrenen objektu’ izateari
utzi eta beren istorioko ‘pertsona protagonista’ bihur daitezen. Metodologia
dinamiko eta parte-hartzaile baten bidez, talde-kohesiorako testuinguru bat
sustatu nahi du proposamen honek, esperientzian eta elkarren arteko sostenguan oinarritutako ikasketa izan dadin.

2019ko apirila

Tokia: Autonomia
Pertsonalerako Zentroa
(CAP)
Hizkuntza: Gaztelania

Laguntzailea: Eginaren
Eginez elkartea

Prezioa: Doako jarduera
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2019ko maiatzak
7, 9, 13, 16, 21,
23 eta 28
Ordutegia: 18:00etatik
21:00etara

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko apirilaren 30era
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 19,32 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 31,50 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Laguntzailea: Arabako
Emakumeen Asanblada

Feminismoa:
bizitza
eraldatzeko
istorio
inspiratzailea
TREBATZAILEA: Gladys Giraldo
Velásquez, aktibista
feminista eta
Arabako Emakumeen
Asanbladako kidea

Jainkosak, jakintsuak, menderaezinak,
matxinoak, urratzaileak, intsumisoak,
ausartak, iraultzaileak, kementsuak
eta polemikoak. Hamaika ahots, hainbat geografia. Teoria nagusiak, egitate
historikoak eta borroka feminista batzuek gaur arte egin duten bilakaera
jorratuko ditugu.
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Euskal kantak
TREBATZAILEAK: Andere

Arriolabengoa,

bertsolaria eta
aktibista feminista.

Aitziber Pérez de
Karkamo, Hala Bedi

irratiko ‘O no será’
irratsaio feministako
kazetari eta
kolaboratzailea.

Adierazpen artistiko soila baino askoz
ere gehiago da musika, eta garai bakoitzeko errealitate sozial eta kulturalaren isla izan ohi dira kantutegiak. Melodia hutsak izatetik harago, eraikuntza
binario eta estereotipatuen iraunkortasunean eragiten dute abestiek.
Eta, betaurreko moreak jantzita, gure
kantuak ere horren adibide ote diren
aztertuko dugu. Gainera, prestakuntzak aurrera egin ahala, harago joan
eta mikrofonoak hartuko ditugu, gure
bertsoak sortzeko, ahalduntze-ariketa
modura.

2019ko maiatzak
10 eta 11
Ordutegia: Ostiralean
16:00etatik 20:00etara,
eta larunbatean
10:00etatik 14:00etara

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko maiatzaren 3ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,36 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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EnFemme
AURKEZLEA: Alba Barbé i Serra,
doktorea Gizarte eta
Kultura Antropologian eta
EnFemme dokumentalaren
zuzendaria

2019ko
maiatzak 22

Ordutegia: Asteazkena,
18:30etik 21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
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Sarrera doan
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EnFemme dokumentalaren aurkezpena eta horri buruzko eztabaida. Bada,
EnFemme Bartzelonako crossdressing
klubaren bizitzan barreiatzen da dokumentala. Klubean, hamaika urte
dira aurreiritzirik gabeko gune askea
eskaintzen zaiela trantsizioan dauden, genero-etiketei ihes egiten dieten
eta femenino janzten diren pertsonei.
Kolektibo horrentzat, ez du balio “trabestiak” frankismoaren azken zatiko
edo “trantsizioko” sexu-askatasunaren
aldeko mugimenduetan oinordetzan
utzi zuen irudiak. Dagoeneko ezkutuan
eduki ezin den bizipen baten isiltasuna
hausten du EnFemmek, eta, era berean, helburua identitatea eraikitzea
denean elkartasunak eta plazerak duten garrantzia azalerazten du.

#

Haurrentzako
eta gazteentzako
jarduerak
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#FeminismoanItzel
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Musikalaborategia
Lantegi honen bidez, gaur egun modan
dauden musika-estilo batzuk aztertuko ditugu, ikuspegi feministatik abiatuta: trapa, bertsolaritza, reggaetoia,
dance-halla... Gainera, gure bertsioak
sortu, grabatu eta editatuko ditugu. Ez
galdu aukera, eta apuntatu datak!

2018ko irailak
28, urriak 5,
19 eta 26 eta
azaroak 9

Ordutegia: Ostiraletan,
17:00etatik 19:30era
Tokia: Aldabeko
gizarte etxea
Hizkuntza: Elebiduna

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
24ra
Informazioa eta
izen-emateak:
beldurbarikvg@gmail.com
945 161 325
Prezioa: Doako jarduera
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2019ko
urtarrilak 9,
16, 23 eta 30,
otsailak 6, 13, 20
eta 27,
martxoak
6, 13, 20 eta 27
eta apirilak
3 eta 10
Ordutegia:
Asteazkenetan,
18:15etik 19:30era

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 2ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 15,01 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 24,24
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Kapoeira.
Safoko berinbaoa
TREBATZAILEA: Sabine Rahde, Foca,
kapoeirako trebatzailea

Gurekin dantzatzera etorri nahi duzu?
Kapoeira dantza afrobrasildarra da.
Askotariko mugimenduak dauzka, jatorria batez ere Angolan dutenak, eta
bidegabekerien aurka protesta egiteko
modua izan dira historian. Kapoeira borobilean jarrita egiten da, eta diskriminazio mota guztien aurkako borrokaldiak adierazteko gunea da; ahalduntze
feministarako tresna da.
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TREBATZAILEA: Estitxu Sáez de
Castillo Busto,
musikoterapeuta,
abesbatzetako eta
musikako irakaslea eta
Gasteizko Abesbatza
Feministako kidea

Abesten duen ahotsa oso musika-tresna boteretsua da. Abesteak onura fisiko, mental eta emozionalak ematen
dizkigu, eta, ekintza dibertigarria eta
motibatzailea izateaz gain, ahalduntzeko oso tresna interesgarria da. Adierazpenerako bide askatzailea da, eta
gure aldarrikapenak modu zuzenean
transmititzeko aukera ematen digu.
Gazteen abesbatza feminista sortzea
da lantegi honen xede nagusia, gure
kideekin aliantzak sortu eta errespetu-gunea parteka dezagun bertan.
Entzutea, hausnartzea, adieraztea,
sentitzea, bizitzea, haztea, borrokatzea, esperimentatzea, gozatzea eta
harremanak askatasunez garatzea da
kontua.

#FeminismoanItzel

Gazteen
abesbatza
feminista
2019ko
urtarrilak 10, 17,
24 eta 31,
otsailak 7, 14, 21
eta 28,
martxoak 7, 14,
21 eta 28 eta
apirilak 4 eta 11
Ordutegia:
Ostegunetan, 18:15etik
19:30era

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Elebiduna

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 3ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 15,01 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 24,24

€
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Futbolariak eta
printzesak
(antzerkia)

Eidabe, antzerki-konpainia

2019ko
urtarrilak 12

Ordutegia: Larunbata,
18:00etatik 19:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
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Zatoz Lur eta Odei ezagutzera! Askeak
izan nahi dute! Bizitzaz gozatu nahi
dute! Barre egin nahi dute! Zatoz zeuk
ere barre egitera! Haurrei eta gazteei
zuzendutako komedia da, topiko sexistak hautsi nahi dituena. Sketch motako eszena laburren, antzerki-jolasen
eta musikaren bidez, parekidetasuna
bizitzeak dakartzan egoera batzuk aterako ditugu taula gainera, umorez.

Sexu-aniztasuna...
zer ote da hori?

Esperientziak partekatzeko lantegia.
Zeure burua hobetu ezagutu nahi duzu?
Zer dakizu zure gorputzaz? Zer dakizu
sexualitateari buruz? Eta zure sexualitateari buruz? Nola sentiarazten zaitu?
Nola sentitzen dira besteak? Berdin sentitzen dugu guztiok? Anitzak gara. Elkar
errespetatzen dugu. Gure gizartean
aurki ditzakegun askotariko errealitate
afektibo-sexualak eta horien kontzeptu
giltzarrien esanahiak ezagutaraztea da
lantegi honen xedea. Era berean, askotariko pertsonek eta kolektiboek generoagatik, klaseagatik, jatorriagatik eta
abarrengatik aurrez aurre dauzkaten
diskriminazioak jorratuko ditugu, baita
eduki ditzakegun erantzukizuna eta inplikazioa landu ere.
I. TALDEA

II. TALDEA

2019ko urtarrilak 2019ko otsailak
18 eta 19
22 eta 23
14 eta 16 urte
bitarteko haur
eta gazteak

10 eta 13 urte
bitarteko haur
eta gazteak

#FeminismoanItzel

TREBATZAILEA: Gloria Sagasti,
ahozko narratzailea eta
kultura-programatzailea.
Emakumeen taldeekin
egin izan du lan, hainbat
tokitan eta askotariko
gaiekin.

Ordutegia: Ostiralean
18:00etatik 20:00etara,
eta larunbatean
10:00etatik 14:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 11ra
(I. taldea) eta otsailaren
15era (II. taldea)
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 5,14 €
BAZKIDE EZ DIRENEK:

8,28 €
77
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Ez printzesak,
ez printzeak

2019ko
urtarrilak
25 eta 26

(lantegi emozionala)

Ordutegia: Ostiralean
18:00etatik 20:00etara,
eta larunbatean
10:30etik 14:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 18ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 5,14 €
BAZKIDE EZ DIRENEK:
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8,28 €

TREBATZAILEA: Isabel Serrato,
terapeuta emozionala
eta generodesprogramatzailea

Lantegi honetan, poemak irakurriko
ditugu elkarrekin, dibertituz. Eta galderak egingo dizkiogu geure buruari:
Printzesa izan nahi dut? Printze urdina
nahi dut? Zer gustatzen zait? Zer nahi
dut? Poemek, besteak beste, gai hauek
jorratzen dituzte: estereotipo sexistak,
maitasun erromantikoaren mitoak,
indarkeria matxista, ahalduntzea eta
norberaren gaineko iritzia.
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#FeminismoanItzel
irakurle-kluba
TREBATZAILEA: Alaitz Andreu,
itzultzailea lanbidez,
literatur kritika
feministaren munduan
ibilia

Hilabetean behin elkartuko gara, liburu
bat irakurtzeko. Emakumeek idatzitako gazte-literatura izango dugu erdigunean (euskaraz idatzitakoa nahiz
euskarara ekarria), emakume idazleak
ikusaraztearekin bat, horiek jorratzen
dituzten gaiak, kezkak eta unibertsoak
ezagutzeko. Dena dela, literatura ez da
bakarrik egongo, feminismoa izango
baitu ondo-ondoan, gainean eta azpian, begirada morez irakurtzen saiatuko baikara, eta gure hitzak, iritziak,
kezkak eta abar mingain eta belarri
morez blaitzen hasi, ingurune hurbil
eta konfiantzazkoan.

2019ko
urtarrilak 23,
otsailak 20,
martxoak 20,
apirilak 17 eta
maiatzak 15

Ordutegia:
Hilabeteko hirugarren
asteazkenean, 17:30etik
19:30era
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren 16ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 8,50 €
BAZKIDE EZ DIRENEK:

13,80 €

Laguntzailea: Udal
Liburutegien Sarea
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Ez musak,
ez groupieak.
Rocka eta
feminismoa
TREBATZAILEA: Dorleta Mtz.

2019ko otsailak
1, 8, 15 eta 22
eta martxoak 1

Ordutegia: Ostiraletan,
18:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren
25era

Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 8,50 €
BAZKIDE EZ DIRENEK:
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13,80 €

De Aramaiona
Apodaka (Dj Rata
Jones), kazetaria,

arte-historialaria eta
aktibista kulturala

Rocka gustatzen zaizu? Neska rockzaleak ezagutzeko gogoa daukazu? Zatoz
entzutera, ikustera eta sortzera. Do it
yourself lelotik abiatuta editatuko dugun fanzine batean islatuko da guztia.
Zatoz dibertitzera! Ibilbide bat egingo
diogu rockaren historiari, jada ospea
duten nahiz hain ezagunak ez diren
musikak ezagutaraztearekin bat. Estereotipoak suntsituko ditugu, emakumeak ikusgarri egingo ditugu hain
maskulinizatuta dagoen eremu horretan, erreferenteak erakutsiko ditugu
eta ahalduntzea, sormena eta pentsamendu kritikoa indartuko ditugu.

Autodefentsa feminista
TREBATZAILEA: Ester López Monge, Safo
eskolako kidea, emakumeengana
eta emakumeei zuzendutako
proiektu ugariren sustatzailea eta
ohiko kolaboratzailea
Lantegi honetan, beste neska batzuekin elkartuko gara, eta neska izateagatik ezberdin tratatzen gaituztenean nola sentitzen garen adieraziko dugu. Sentimendu horiez arituko gara, eta geure burua babesteko,
zaintzeko eta maitatzeko nola defenda gaitezkeen pentsatuko dugu.
Honako hauek dira lantegiaren xedeak: ahalduntzea eta autoestimua
lantzea, gure gorputzen inguruan hausnartzea, biktima-rola alboratzea eta egoera arriskutsuei gure kabuz aurre egiteko sentimendua
lantzea. Erasoetatik defendatzeko, oinarrizko teknikak ikasi behar ditugu, eta praktikan jarri.
I. TALDEA

II. TALDEA

2019ko urtarrilak
18 eta 25

2019ko otsailak
16 eta 23

Hartzaileak: Adsis Gasteiz
oinarrizko lanbide-heziketako
zentroko neskak, 16 eta 18 urte
bitartekoak

Hartzaileak: 10 eta 12 urte
bitarteko neskak

Ordutegia: Astelehenetan,
10:00etatik 14:00etara

Ordutegia: Larunbatetan,
10:00etatik 14:00etara

Tokia: E
 txanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)

Tokia: E
 txanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)

Hizkuntza: Gaztelania

Hizkuntza: Euskara

Prezioa: Doako jarduera

Laguntzailea: Adsis Gasteiz
fundazioa

#FeminismoanItzel

(neskatoentzat eta
emakume gazteentzat)

Izen-emateko aldia: 2018ko
irailaren 5etik 2019ko
otsailaren 9ra
Informazioa eta izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 6,80 €
BAZKIDE EZ DIRENEK:

11,04 €
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2019ko
otsailak 6 eta 7

Ordutegia: 18:00etatik
20:00etara
Tokia: Montehermoso
Kulturunea
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko urtarrilaren
30era
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna
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Prezioa: Doako jarduera

Gazteak
berdintasunean
2.0 abentura
grafikoa
PRESTAKUNTZA: Emakunderen

Gizonduz ekimena

Nerabeek eta gazteek (batez ere, mutilek) berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako
kontzientzia hartzea eta arlo horietan
inplikatzea sustatzeko tresna da Gazteak Berdintasunean 2.0. Bideojoko interaktiboa da tresna hori, eta, bertan,
eguneroko egoerak eta egoera horiek
konpontzeko hainbat modu planteatzen dira. Emakunde-Emakumearen
Euskal Erakundeko Gizonduz programak sortu du.

14

#FeminismoanItzel
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AnimAPPtu!!!
Stop Motion
animazioa
TREBATZAILEA: Sonia Estévez, Tik
Tak Film Studioko
kidea. Zuzendaria,
animazioko ekoizle
exekutiboa eta
Stop Motioneko
animatzailea

Egin ezazu animaziozko film labur bat
mugikorrarekin! Eta, mugikorrik ez badaukazu, lasai! Besteenak partekatuko
ditugu. Anima zaitez! Aplikazio informatikoak erabiliz istorioak sortzeko
eta kontatzeko tresna da Stop Motion.
Lantegi honetan, emakumeak teknologia berriak erabiliz ahalduntzea bilatzen dugu. Gainera, gai eta problematika feministak ikusarazteko hainbat
teknika ezartzeko modua da.

2019ko
martxoak 6, 13,
20 eta 27 eta
apirilak 3 eta 10
Ordutegia:
Asteazkenetan,
18:00etatik 20:00etara

Tokia: Etxanobe jauregia
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Elebiduna

Izen-emateko aldia:
2018ko irailaren 5etik
2019ko otsailaren 27ra
Informazioa eta
izen-emateak:
010 · Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

Prezioa:

BAZKIDEEK: 10,29 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 16,56

€
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2018/2019KO
ESKOLAREN ITXIERA
2019ko
maiatzak 30,
osteguna
18:30ean

¡¡¡Sorpresa!!!
Sarrera doan lekua bete arte
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OHARRAK
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OHARRAK
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