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Gasteizko Emakumeon Berdintasunerako eta Jabekuntzarako Eskolako azken 
edizioan parte hartu duten zenbait emakumeren ahotan proiektu hau zer 
izan den ezagutu ahal izan dugu: 

“Partekatzeko, ikasteko, sentitzeko eta bizitzeko espazio bat. Eta sortzeko. 
Gauza askotarako. Esperimentatzeko eta ekarpena egiteko toki espazio bat
 izan da, beti ere, begirada feminista batetik”.

“Emakume anitzen arteko topagune bat, non elkarren artean askatasunez 
harremanetan jartzeko aukera izan dugun”. 

“Sorkuntza harremanetan jartzeko eta 
sororitatearentzako espazio bat”.

“Dagoeneko bereganatuta nituen tresnak 
baliatzeko zein ezkututa nituenak ateratzeko 
aukera bat”.

“Motxila ezkututa bete aukera”.

“Hausnarketarako eta ekintzarako gune 
feminista, sexu eta genero aniztasun oro 
ikustarazteko”. 

“Mundua eta gizartea ulertzeko gako 
berri batzuk eman dizkit eskolak, nire 
bizitza eredua eta nire jarrerak aldatzeko, eta 
harremanak beste ikuspegi batetik aztertzeko. 
Emakume interesgarri mordoa ezagutzeko 
aukera ere luzatu dit, eta horri esker, mugimendu 
feministan parte hartzeko grina piztu zait”. 

“Berdintasun gune bat”.

Parte-hartzaile batzuen bizipenak partekatzea baino modu hobeagorik 
ez dago 2017-2018 Eskolako programazioa aurkezteko —dagoeneko 
zazpigarrena!— eta horrela, zuok esperientzia honetan parte hartzera anima 
zaitezen. 

Eskola protagonisten 
ahotan…



Kontuan hartu beharreko oharrak: 
1. Zeinu hizkuntzako interpretea edo haurtzaindegi zerbitzua behar izanez 

gero, jakinarazi iezaguzue jarduera hasi baino hiru egun lehenago, telefonoz 
edo e-mailen bidez: 945 161 345 / igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

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 konkretu batek bestelakorik 
zehazten ez badu.

4. Jarduera mistoak pertsona orori zuzenduta daude, ez soilik emakumeei.

5. Gasteizko elkarte eta gizarte-taldeek berariaz eskatutako jarduerak 
barnebiltzen ditu eskolak eta haien interes eta beharren alderdi batzuk 
erantzutera bideratuta daude. Elkarlan hori giltzarria da jabekuntza 
kolektiborako eta hiriko elkartze-ehuna sendotzeko. Horregatik, Berdintasun 
Zerbitzuak aipatutako jarduerak dohainik eskaintzea erabaki du, eta irekiak 
dira baita elkarte kide ez diren emakumeentzat ere. 

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, Lanbideko ‘izen-emate aldiko Ziurtagiria’ 
aurkeztea nahikoa da, jardueran izen-emate dataren aurreko zazpi egunetan 
jaulkitakoa.

8. Izena eman baduzue, baina azkenean ezin baduzue jarduera gauzatu, jarduera 
hasi baino lehen baja ofizialki ematea eskatzen dizuegu. 010 zenbakian edo 
edozein gizarte etxetan jakinarazi dezakezue. Hala, zuen lekua, beste batzuek 
hartzeko aukera izango dute, normalean beteta egoten diren jardueren 
kasuan. Gainera, baja ofizialki emanez gero, ordaindutako kuota itzuliko 
dizuegu, dirua zuen banku-kontuan sartuz. (Ordaindutako zenbatekoaren 
%15 atxikiko dugu, kudeaketa-gastu gisa).

9. Gutxieneko izen-emate kopurura iristen ez diren jarduerak bertan behera 
geratuko dira. Kasu horretan, ordaindutako kuotaren %100 sartuko 
genizueke banku-kontuan.

10.   logotipoa duten jarduerak instituzioen arteko Beldur Barik programan 
txertatuta daude, Emakundek koordinatua eta gazteen artean indarkeria 
sexista saihestera zuzenduta. Gazteekin hausnarketa eta eztabaida sustatzera 
bideratuta daude; horrela, gizarte matxista berdintasunean oinarritutako 
gizarte bihurtzeko.
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2017/2018ko 
Eskolari hasiera 
ematea
Osteguna, irailak 28 | 18:30ean
Goiuri jauregia (Martin de Salinas aretoa)

HAUEK HARTUKO DUTE PARTE:

Gorka Urtaran Aguirre, Gasteizko Alkatea

Jaione Aguirre López de Araya, Berdintasun Zinegotzia

  ‘Sonrisas de tinta’,  klownkonferentzia Isabel Francen eskutik, idazlumaren 
komiko bat 

 Alicia Ramosen kontzertua

 Bertso saio feminista, Andere Arriolabengoa eta Oihane Perea 
bertsolariak





HITZALDIAK

19:00etatik 21:00etara

Goiuri jauregia (Martin de 
Salinas aretoa)

Doako sarrera aretoaren 
edukiera bete arte

2017Ko IRAILA 2018Ko MAIATZA
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Formadoras: 
xxx

xxxxx.

xxxxxx

xxxrioAliscidunt lobore do enibhAtem 
zzrit, corper sustrud magna alisit lam ea

•	 Horario:xxxxxx
•	 Lugar: Palacio de Villa Suso 

(Sala Pedro Martínez de 
Álava) 

•	 Idioma: Castellano

•	 Período	de	inscripción:		
xxxxx

•	 Precio:
Actividad gratuita 
(Ver pag 4. Notas de interés. Punto 5) 

Información e inscripciones:
Enviar un mail a: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

Asteartea, 2018ko urtarrilak 9

“Ez dut gidoia
jarraitzen…” Sidálava-
ren dokumentala

Parte-hartzaileak:
Karol Guerrero, dokumentaleko 
pertsonaia nagusia eta Paula 
Ezkerra, feminista, sexu langilea 
eta Putas y Alianzaseko ordezkaria.

Moderatzailea: Claudia	Martínez, 
Nahikari Programako gizarte langilea

Kolaboratzailea:  Sidálava-Arabako 
HIESaren kontrako Hiritar Batzordea

Hizkuntza: Gaztelania

Asteartea, 2017ko abenduak 12

Feminismoa eta 
eraldaketak politikan
Hizlaria:
Mari Luz Esteban, feminista eta UPV/
EHUn irakaslea

Moderatzailea: Maider	Domínguez, 
Arabako Emakumeen Asanbladako 
kidea

Hizkuntza: Euskara

Hitzaldiak
Asteartea, 2017ko urriak 24

Emakumeen burujabetza; 
gizarte erronka eta nor-
banakoen konpromisoa
Hizlariak:
Clara Coria, psikologoa, idazlea eta 
genero arloko ikerlaria
Susana Covas, genero eta ekitatean 
aditua

Moderatzailea:  Bego Etayo Ereña, Maria 
de Maeztuko Forum Feministako kidea

Hizkuntza: Gaztelania

Asteartea, 2017ko azaroak 14

Erromantikoa politikoa da; 
maitatzeko beste era bat-
zuk posible dira 
Hizlaria:
Coral Herrera, Giza Zientzietan eta Ikus-
entzunezko Komunikazioan doktorea, 
ikerlaria eta idazle feminista 

Moderatzailea: Gasteizko Bilgune 
Feminista

Hizkuntza: Gaztelania

8
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Formadora: 
xxx, xxxxx

xxxxx.

xxxxxx

xxxrioAliscidunt lobore do enibhAtem 
zzrit, corper sustrud magna alisit lam ea

•	 Horario:xxxxxx
•	 Lugar: Palacio de Villa Suso 

(Sala Pedro Martínez de 
Álava) 

•	 Idioma: Castellano

•	 Período	de	inscripción:		
xxxxx

•	 Precio:
Actividad gratuita 
(Ver pag 4. Notas de interés. Punto 5) 

Información e inscripciones:
Enviar un mail a: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

Asteartea, 2018ko otsailak 13

Hegoaldeko mugetako ema-
kumeen istorio ikusezina  
Hizlariak:
Helena Maleno, migrazioetan eta 
gizakien salerosketan ikerlari aditua. 
Caminando Fronteras kolektiboko 
ekintzailea

Moderatzailea:  Ana Ribacoba Menoyo, 
Ongi Etorri Errefuxiatuakeko kidea

Hizkuntza: Gaztelania

Asteartea, 2018ko martxoak 13

Feminismo periferikoak: 
feminismo beltzak eta 
feminismo anitzak mun-
du islamiarrean

Hizlariak:
Maya Amrane, aniztasun kulturalaren 
kudeaketan aditua eta Munduko 
Emakumeak elkarteko kidea
Jeanne Rolande Dacougna Minkette, 
ekintzailea, ikerlaria eta Donostiako 
Garaipen emakume-elkarteko kidea

Moderatzailea: Gladys Giraldo, 
Arabako Emakumeen Asanbladako 
kidea

Hizkuntza: Gaztelania

Asteartea, 2018ko maiatzak 8

Genero nortasunak, 
sexu aniztasuna; teoria 
feministentzako  
erronkak

Hizlaria:
Cristina Garaizabal, ekintzaile 
feminista eta formakuntza 
psikoanalitikoa duen psikologo 
klinikoa. Sexu aniztasunarekin 
eta generoarekin zerikusia duten 
problematiketan aditua.  

Moderatzailea: Zuriñe Estivariz 
(Txiki), 7menos20 taldeko kidea

Hizkuntza: Gaztelania

Asteartea, 2018ko apirilak 10

Feminismotik literaturaren 
plazara sartu ginenekoa 

Hizlaria:
Danele Sarriugarte eta Kattalin Miner-
ren arteko solasaldia. Danele 
itzultzailea, ekintzaile feminista eta 
hainbat komunikabidetan kolabo-
ratzailea da; Kattalin, kazetaria eta 
militante feminista. Biek nobela bana 
argitaratu dute eta Igartza saria jaso 
dute. Egungo literaturan dauden joerez 
mintzatuko dira, erabiltzen dituzten 
tresna kolektiboak aipatuz.
  

Hizkuntza: Euskara 9



“berdinzinema”

ZINE
FoRUMA
ordutegia:
18:30etik 21:00etara

Tokia: Goiuri jauregia (Martin de 
Salinas aretoa)

Doako sarrera aretoaren edukiera 
bete arte

Zineforumen koordinatzailea 
eta dinamizatzailea: 
Helena González Estévez.
Zinean eta Giza Eskubideetan 
aditua, ZINHEZBA kultur elkarteko 
kidea



Osteguna, 2017ko urriak 26

CHAvELA
Jatorrizko bertsioa 
ingelesez eta gaztela-
niaz, gaztelaniazko 
azpitituluekin

Zuzendariak: 
Katherine Gund 
y Daresha Kyi

Urtea: 2016

Iraupena: 
 90 minutu

Generoa: 
Dokumentala

Gaia:
Aniztasun sexuala

Zineforumeko hizkuntza:
Gaztelania

Sinopsia: Chavelak bere buruaren onarpenerantz egiten duen bidaia zoriontsu, 
mingarri, musikal, eta zinez espirituala da dokumental honen taupada eta indarra. 
Bizitza bakarra eta propioa janztera, hitz egitera, abestera eta amestera  ausartu zen 
emakume baten deskripzio zehatza.

Osteguna, 2017ko azaroak 30

PAPUSZA
Jatorrizko bertsioa 
polonieraz eta 
erromaniz, gaztelaniazko 
azpitituluekin

Zuzendaritza:
Joanna Kos-Krauze y 
Krzysztof Krauze 

Urtea: 2013

Iraupena: 
125 minutu

Generoa: Drama

Gaia: 
Emakume erromaniak 
eta / patriarkatua

Zineforumeko 
hizkuntza: Gaztelania

Sinopsia: Bronislawa Wajsen bizitzan oinarritutako filma da, Papusza deitua, lehen 
emakume olerkari ijitoa bere obra Polonian argitaratzen eta bere komunitateko 
emakume irudi tradizionalari aurre egiten. Familia nomada baten jaioa, herri 
errumaniarraren sufrimenduak eta desirak adierazi zituena lirikotasun handiko 
bertso indartsuetan.
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Osteguna, 2017ko abenduak 21

GABRIELLE

Jatorrizko bertsioa por-
tugesez, gaztelaniazko 
azpitituluekin

Zuzendaria:
Eliane Caffé 

Urtea: 2015

Iraupena: 
100 minutu

Generoa: 
Dokumentala

Gaia:
Emakume ekintzaileak/
lidergo soziala/etxebiz-
itza eskubidea

Zineforumeko hizkuntza: 
Gaztelania

Sinopsia: Brasilgo etxegabeen mugimenduaren ezohiko egoera aurkezten digu film 
honek, Carmen Silva buru duena. Sao Pauloko erdialdean abandonatuta dagoen erai-
kin bat antolatzeaz arduratzen da Carmen. Bertan, Cambridgean errefuxiatutakoak 
elkartzeko lehen bulegoa eratu zen, eta bertan bizi ziren brasildarrekin batera, mundu 
guztiarentzako etxebizitza duina aldarrikatzeari ekin zioten.

Osteguna, 2018ko urtarrilak 25

ERA o HoTEL CAMBRIDGE

Jatorrizko bertsioa 
ingelesez, euskarazko 
azpitituluekin 

Zuzendaria:
Louise Archambault 

Urtea: 2013

Iraupena: 
104 minutu

Generoa: 
Drama/komedia/
maitasuna

Gaia:
Aniztasun funtzionala 
eta sexualitatea

Zineforumeko 
hizkuntza:
Euskara

Sinopsia: Emakume batek bere sexu askatasunaren eta burujabetzaren alde egiten 
duen borrokaren erretratua. Horretarako, besteen aurreiritziei zein bere mugei 
aurre egin behar izango die, ‘ohikotik’ asko urruntzen den maitasun bat bizitzeko 
esperantzaz.

12



Osteguna, 2018 otsailak 22

THÉRÈSEREN BIZITZAK
Jatorrizko bertsioa 
frantsesez, euskarazko 
azpitituluekin

Zuzendaria:
Sébastien Lifshitz 

Urtea: 2015

Iraupena: 
5 5 minutu 

Generoa: 
Dokumentala

Gaia:
Aktibismoa/feminismoa/
lesbianismoa

Zineforumeko hizkuntza: 
Euskara

Sinopsia: Thérèse Clerc Frantziako ekintzaile sutsuenetako bat da. Fronte guztietan 
borrokatu da, abortutik hasita homosexualen sexu ekitateraino. Sendagaitza den 
gaixotasun batek jota hilzorian dagoela jakitun delarik, Thérèsek bere bizitza izan 
zenaren, bizitako borroken eta bere maitasunen azken errepaso xamur eta zuhurra 
egitea erabakiko du.

Osteguna, 2018ko martxoak 22

LA BoYITAREN AZKEN UDA 
Jatorrizko bertsioa 
ingelesez, gaztelaniazko 
azpitituluekin 

Zuzendaria: 
Julia Solomonoff

Urtea: 2009

Iraupena: 
93 minutu

Generoa: 
Drama

Gaia:
Intersexualitatea

Zineforumeko 
hizkuntza:
Gaztelania

Sinopsia: Zaldian ibiltzetik itzultzean Jorgelinak odol orbain bat begiztatuko du 
zelan. Eta beste bat Marioren praketan. Mariok ez daki zer esan. Ez daki zergatik, 
baina bera ez da besteak bezelakoa. Aurkikuntza horren ostean, Jorgelinak bere 
sexualitatea onartzeko ibilbidean lagunduko dio Mariori.
 13



Osteguna, 2018ko apirilak 26

BRING THE SUN HoME
Jatorrizko bertsioa 
ingelesez, gaztelaniazko 
azpitituluekin

Zuzendariak:
Chiara Andrich y 
Giovanni Pellegrini 

Urtea: 2014

Iraupena: 
67 minutu

Generoa: 
Dokumentala

Gaia: 
Rolak gainditzea/ema-
kumeen ahalduntzea 
haien komunitateetan

Zineforumeko hizkuntza: 
Gaztelania

Sinopsia: Mundu osoko emakumeek Indian Barefoot College-era bidaiatuko dute, 
haien bizitza guztiz aldatuko duen esperientzia bizitzeko. Emazte eta ama aurretiaz. 
Orain, eguzki ingeniari ere bilakatuko dira eta herriz herri bidaiatuko dute eguzki 
plakak jartzeko eta eguzkia etxeetara eramateko.

14



IRAKURLE-
KLUBAK



‘Feminist Agenda euskal 
literaturan’ irakurle-kluba

• Tokia: Goiuri jauregia 

•	 Hizkuntza:	Euskara

•	 Izen-emate	epea:  2017ko 
irailaren 5etik eta lekuak 
agortu arte

•	 Urteko	prezioa:	
Bazkideek:  4,80€
Bazkide ez direnek: 8,00€
Langabeziagatiko hobaria: %15 (Ikus 
“kontuan hartu beharreko oharrak”)

•	 Kolaboratzailea:		 
Udal Liburutegi Sarea

Lantegi honen bidez, euskaraz idatzitako 
zein euskarara itzulitako literaturara 
hurbildu nahi dugu, ikuspegi feminista 
batetik. Era berean, emakume zein 
gizonen parte-hartzea sustatu nahi 
da, berdintasuna sustatuko duen 
autokontzientzia bat sortzeko asmoz. 
Saioetan zehar literatura testu ezberdinak 
aztertuz joango gara, haien trama, 
edukiak, adierazpenak, pertsonaiak, 
etab. Erdigunean, emakumeak eta 
haien agenda, idaztean kontziente edo 
inkontzienteki darabiltena.

Informazioa eta izen-emateak:
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak
 www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Ordutegia:•	  19:00etatik 21:00etara 

Hileko lehen asteazkena: 

2017ko 2018ko 

urriak 4
azaroak 8 
abenduak 13

urtarrilak 10 
otsailak 7
martxoak 7
apirilak 4 
maiatzak 2

 

Literatura 
klub hau 

mistoa da.

Irakurle-klubak

Koordinatzailea:
Gema Lasarte Leonet, Literatura Zientzietan doktorea eta Literaturaren Didaktikako 
irakaslea UPV/EHUn. Irakurzalea eta literaturazalea da eta hainbat liburu eta 
artikulu idatzi ditu.



Club de lectura feminista 
‘La hora violeta’

Koordinatzailea: 
Begoña Etayo Ereña, genero-berdintasunean eta garapen-lankidetzan aditua eta Maria 
de Maeztu Forum Feministako kidea.

Bioleta feminismoaren kolorea da, eta ordu 
bioleta, ilunabarrarena. Ordu horretan, 
egunek eta gauek elkar besarkatzen 
dutenean, emakume talde bat batuko gara, 
aldez aurretik irakurri dugun liburu baten 
inguruan iritzi ezberdinak elkartrukatzeko. 
Emakumeon kontzientzia kolektiboan 
murgiltzeko aukera eskaintzen diguten 
eleberri, saiakera eta iritzi artikuluekin 
egingo dugu topo. Testu horien irakurketa 

pertsonal eta intimoekin ikastean datza, 
baina baita gure lehen irudipena besteen 
ekarpenekin osatzean ere. Aldi berean, 
feminismoaren inguruko prestakuntza 
jasoko dugu eta gure bizitza nola aberats 
dezakeen ikusiko dugu.

I. lantegia. 
18:30etatik 20:30etara
Hileko hirugarren asteazkena:

2017ko 2018ko

urriak 18
azaroak 15  
abenduak 13

urtarrilak 17 
otsailak 21 
martxoak 21 
apirilak 18 
maiatzak 16 

II. lantegia.
19:00etatik 21:00etara  
Hileko laugarren asteazkena:

2017ko 2018ko

urriak 25
azaroak 22 
abenduak 20

urtarrilak 24 
otsailak 28 
martxoak 28 
apirilak 25 
maiatzak 23

Informazioa eta izen-emateak:
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak
 www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

‘ordu bioleta’ irakurle-klub 
feminista Hartzaileak:

Emakumeak

•	 Tokia: Goiuri jauregia 

•	 Hizkuntza:	Euskara

•	 Izen-emate	epea:  2017ko 
irailaren 5etik eta lekuak 
agortu arte

•	 Urteko	prezioa:	
Bazkideek:  4,80€
Bazkide ez direnek: 8,00€
Langabeziagatiko hobaria: %15 (Ikus 
“kontuan hartu beharreko oharrak”)

•	 Kolaboratzailea:		 
Udal Liburutegi Sarea





IKASTARoAK 
ETA LANTEGIAK

2017 KoIRAILA 2018Ko MAIATZA
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Trebatzailea: 
Nerea del Campo Aguirre, Filologia Hispanikoan lizentziatua

ELE hezitzaileei zuzendutako ikastaroa, 
genero ikuspegia txertatzeko zein ikasleentzat 
hurbilak diren material eta edukiak sortzeko 
tresnak eskura ditzaten. Aldi berean, eskoletan 
emakume eta gizonen arteko berdintasuna 
transmititzea lortu nahi da.

2017ko urriak 2, 9, 16 eta 23

Gaztelaniaren irakaskuntza atzerriko 
hizkuntza gisa (ELE) genero ikuspegitik

•	 Ordutegia: 
Astelehena, 17:00etatik 
20:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	2017ko 
irailaren 5etik 25era

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Gizarte-taldeetan 
gaztelaniazko 

eskolak ematen 
dituzten 

pertsonak

Hartzaileak:
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Trebatzailea: 
Gladys Giraldo Velásquez, ekintzaile feminista eta Arabako Emakumeen 
Asanbladako kidea

Jainkosak, jakintsuak, menderaezinak, matxinoak, 
urratzaileak, intsumisoak, ausartak, iraultzaileak, 
kementsuak eta polemikoak. Hamaika ahots, 
geografia ezberdinak. Emantzipazioaren alde 
emakumeek eginiko borroketan barna ibilbide 
bat egiteko aukera luzatzen digu lantegiak. Teoria 
nagusiak, gertakari historikoak eta mugimendu 
feministak gaur arte izandako bilakaera jorratuko dira. 

2017ko urriak 5, 19 eta 26; azaroak 9, 16, 23 eta 30; 
abenduak 14 eta 21

Feminismoa: ezinbesteko eraldaketarako 
inspirazio iturria den istorio bat 

•	 Ordutegia:	 
Osteguna, 18:30etik 20:30era

•	 Tokia:	Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza:	Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	
 2017ko irailaren 5etik 29ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek: 15,48 €
Bazkide ez direnek: 25,56 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”) 

Lantegi hau 
mistoa da

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.
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Trebatzailea: 
Pilar Lima Gozálvez, Balentziako Erkidegoko Senataria, gorra, gizarte 
langilea eta zeinu hizkuntzan aditua.

Kolaboratzailea:  
Arabako Gorrak

Solasaldia eta iritzi elkartrukea postu 
politikoetara iristeko dauden zailtasun, 
oztopo eta barreren inguruan, aniztasun 
funtzional eta genero ikuspegitik.

2017ko urriak 5

oztopoak gainditzea: 
Emakume gorrak politikan

•	 Ordutegia:	Osteguna, 
18:00etatik 21:00etara 

•	 Tokia: Goiuri jauregia 
(Martin de Salinas aretoa) 

•	 Hizkuntza: Gaztelania eta 
zeinu hizkuntza

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Hiritar guztiei irekia 
eta batez ere Gor 

Komunitateari

Hartzaileak: 
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Trebatzaileak:
Leyre Subijana Casado, ekintzailea eta zeinu hizkuntza interpretea
Mónica	Rodríguez	Varela, ekintzailea eta zeinu hizkuntza espainolean aditua
 
Kolaboratzailea:  
Arabako Gorrak

Komunitate gorretik sortutako lantegia, 
emantzipaziorako filosofia duena. Gune honetan 
emakumeen/gorren posizioari helduko diogu, 
diskurtso feministei dagokienez, baina baita arlo 
honetako interpreteen praktika profesionalari dagokionez ere (edukien 
konplexutasuna, teknika zehatzak, baliabideak eta botere posizioak). Bi talde 
osatuko ditugu: bata gor, itsu-gor eta zeinu hizkuntza erabiltzaileek osatua 
eta bestea interpreteek osatua. Bi taldeek bereizita zein elkarrekin egingo 
dute lan. Horrela, elkartrukerako espazio bat sortuko da, gor komunitatearen 
baitan beharrezkoa den batasuna indartzeko. Horrela, ahaldundutako gorrek 
dagokien leku legitimoa har dezaten eta profesionalek elkartrukerako eragile 
gisa lan egin dezaten.

Gor komunitatea eta feminismoak: 
borrokan sinergiak 
eraikitzen

•	 Ordutegia: Larunbata, 
10:00etatik 14:00etara eta 
16:00etatik 20:00etara; 
eta igandea, 10:00etatik 
14:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania eta 
zeinu hizkuntza

•	 Izen-emate	epea: 
2017ko irailaren 5etik 30era

•	 Prezioa:		Doako jarduera

*Emakumeek, trans*ek 
eta pertsona ez binarioek 
lehentasuna izango dute

Gorrak, itsu-gorrak, 
zeinu hizkuntza 
interpreteak eta 
zeinu hizkuntza 
erabiltzaileak.*

Hartzaileak: 

2017ko urriak 7 eta 8

Informazioa eta izen-emateak:
E-maila hona bidali: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org
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Trebatzailea: 
Maitena Monroy Romero, fisioterapeuta eta emakumeen aurkako 
indarkerian aditua

Lantegi honen xedea, indarkeria sexistaren 
espresio oro eta parekidetasun eza sustraitzen 
duten zutarriak antzematea da: izu sexuala, 
barneratutako babesgabetasuna, maitasun 
erromantikoa eta genero sozializazioa. 
Teknika kognitibo, fisiko eta emozionalak 
landuko ditugu, norberaren zein kolektiboaren 
ahalduntzerako bidean. Horretaz gain, zenbait 
baliabide eta teknika ikasiko ditugu, balizko 
indarkeria egoerei aurre egiteko.

2017ko urriak 7 eta 8

Autodefentsa feminista
 (gaztelania, hastapena) 

•	 Ordutegia: Larunbata, 
10:00etatik 14:00etara 
eta 15:30etik 19:30era; 
eta igandea, 10:00etatik 
14:00etara

•	 Tokia: Judimendi Gizarte 
Etxea  

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	2017ko 
irailaren 5etik 30era

 
•	 Prezioa:	

Bazkideek: 10,32 €
Bazkide ez direnek: 17,04 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”)

Hartzaileak: 
Emakumeak

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.



2017ko urriak 19 eta 26
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Trebatzailea: 
Inma Ruiz de Lezana Marañón, Emaize zentro sexologikoko sexologoa 
eta psikologoa. 

Ezgaitutako emakume eta gizonen sexualitatea argitzeko guneak 
eratzen jarraitu nahi dugu, haien sexu dimentsioa estali eta mugatzen 
duten mitoak zalantzan jartzeko eta hausnartzeko. Sexualitate 
kontzeptuaz, usteez, sexualitatearen inguruko mitoez eta aniztasun 
funtzionalaz arituko gara. Era berean, gako batzuk emango ditugu 
norberaren gorputzera, intimitatera, desirara eta plazerera heltzeko 
dauden mugak arintzeko.

2017ko urriak 10 eta 17

Sexualitate anitzak. 
Dibersexualitateak

I. lantegia:
Hartzaileak: Apdema elkarteko 
aniztasun funtzionala duten 
emakume eta gizonentzat 

Datak: 2017ko urriak 10 eta 17, 
17:30etik 19:30era

II. lantegia:
Apdema elkarteko aniztasun 
funtzionala duten pertsonen 
familiartekoentzat eta 
sostengu direnentzat.

Fechas: 2017ko urriak 19 eta 26, 
18:00etatik 20:00etara
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Trebatzailea: 
Inma Ruiz de Lezana Marañón, Emaize zentro sexologikoko sexologoa 
eta psikologoa 

Buruko gaixotasuna duten pertsonek haien bizitza kalitatea hobetu 
dezaten eta ahalduntze prozesuan aurrera egin dezaten biziki 
garrantzitsua da sexudun emakume eta gizonak direla aitortzea. 
Horretarako, ingurukoek (familia, lagun eta abarrek) errealitate 
horren inguruko kontzientzia hartu behar dute. Horrela baino ez baita 
errespetatuko ezgaitasuna duten pertsonen sexu nortasuna, intimitatea 
eta sozializatzeko beharra.

2017ko urriak 11 eta 18
2017ko urriak 20 eta 27

Sexu nortasunaren alde

I. lantegia:
Hartzaileak: Asafes elkarteko 
aniztasun funtzionala duten 
emakume eta gizonentzat 

Datak: 
2017ko urriak 11 eta 18, 
17:30etik 19:30era

II. lantegia:
Hartzaileak: Asafes elkarteko 
aniztasun funtzionala duten 
pertsonen familiartekoentzat 
eta sostengu direnentzat.  

Datak: 
2017ko urriak 20 eta 27, 
18:00etatik 20:00etara
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Trebatzailea: 
Miriam Ocio Sáenz de Buruaga, psikologoa eta komunikazioan eta 
generoan aditua

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

2017ko urriak 18 eta 25; azaroak 8, 15, 22 eta 29

Jendaurrean hitz egiteko teknikak
(gaztelania)

•	 Ordutegia:
 Asteazkena, 17:00etatik 

20:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	
 2017ko irailaren 5etik 

urriaren 11ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek: 15,48 €
Bazkide ez direnek: 25,56 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”)

Hartzaileak: 
Emakumeak

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.
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Kolaboratzailea:  
Hortzmuga Teatroa eta UNRWA Euskadi 

‘Haien zapatetan’ antzerki eta esperientzia jokoa da, non Palestinako 
hainbat emakume errefuxiatuk egunero jasaten duten ikusezintasuna 
eta isiltasuna azpimarratuko dugun. Bestearen zapatak janztea 
norberaren istoriotik aldentzen den istorio bat bizitzea da, bestea 
sakonago ulertzea eta enpatia garatzea. Rol-trukaketa jokoa da. Joko bat, 
non kointzidentziarekin edozein antzekotasun errealitate hutsa baino 
ez den.

2017ko urriak 20

Haien zapatetan: Palestinako
 emakume errefuxiatuen inguruko 
antzerki jokoa 

•	 Ordutegia: Ostirala, 
19:00etatik 21:00etara 

•	 Tokia: Goiuri jauregia 
(Martin de Salinas aretoa) 

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Prezioa:	
(Doako sarrera 50 
pertsonako edukiera bete 
arte)
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Trebatzaileak: 
Paloma Gutiérrez López, Berdintasun teknikaria eta Analisi 
Bioenergetikoaren teraupeta
Cira Crespo Cabillo, historialaria eta amatasunaren historian aditua

Kolaboratzailea: 
Arabako Amen Elkartea (AAE)

Amatasun hitzaren esanahia berrikusi nahi dugu, esperientzia 
hau askatzailea izan dadin, ahaldundu gaitzan eta gure 
baldintza eta erabakien araberakoa izan dadin. Horretarako, 
amatasuna ikuspuntu kritiko batetik aztertuko dugu. 
Amatasunaren mitologia zein ama on eta ama gaiztoaren 
idealak eraitsiko ditugu, klase sozialak eta kulturak zeharkatzen 
dituzten aurreiritzi eta mendekotasun hormen zutarri 
baitira. Izan ere, narratiba horiek guztiek gure esperientzia 
intimoenetan eragiten dute, eta gure egunerokotasunean, ama 
eta alaba gisa. Hori guztiori egingarria izan dadin, gune bat eraiki nahi dugu, 
aurreiritziez aske entzuteko, hausnartzeko eta eztabaidatzeko. 

2017ko urriak 22; azaroak 26; abenduak 17; eta 
2018ko urtarrilak 21; otsailak 18; martxoak 18; 
apirilak 22 eta maiatzak 20

Amen artean

•	 Ordutegia:
 Igandea, 17:00etatik 

19:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia  

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:
 2017ko irailaren 5etik 29ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek: 13,76 €
Bazkide ez direnek: 22,72 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”)

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Adin nagusiko 
emakumeak, ama 

izan edo ez

Hartzaileak:
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Trebatzailea: 
Maitena Monroy Romero, fisioterapeuta eta emakumeen aurkako 
indarkerian aditua

Parekidetasun ezaren testuingurua, menpekotasun 
ikasiaren zutarriak, eta indarkeriaren 
adierazpenekiko “blokeoa” identifikatu ostean, 
gorputza lurralde gisa landuko dugu. Zein 
gorputzetatik ahalduntzen gara? Hastapen 
lantegian ikasitako tekniketan sakonduko dugu, 
autodefentsa feministarako ezinbestekoa den 
jarrera praktikan jartzeko, baina modu erreaktiboan 
baino, gure bizitzen, eskubideen eta gorputzen 
aldeko modu aktibo batean.

2017ko azaroak 3 eta 4

Autodefentsa feminista 
(gaztelania, sakontzea) 

•	 Ordutegia: Ostirala, 
16:00etatik 20:00etara; 
eta larunbata 10:00etatik 
14:00etara eta 15:30etik 
19:30era

•	 Tokia: Salburua Gizarte 
Etxea 

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 	Izen-emate	epea:	 
 2017ko irailaren 5etik 

urriaren 27ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek: 10,32 €
Bazkide ez direnek: 17,04 €
Langabeziagatiko hobaria: 
15%  (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”) 

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Hastapen maila 
burutu duten 
emakumeak

Hartzaileak: 
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Trebatzailea: 
Amelia	Barquín, Filologia Erromanikoan doktorea eta Kulturarteko 
Heziketa eta Hezkuntza eta Genero irakaslea HUHEZIn (Mondragon 
Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean).

Immigrazioa gertakari garrantzitsua izan da gure 
eskoletan azken 15 urteotan. Lantegi honetan 
kulturartekotasunaren zenbait giltzarri landuko 
ditugu, hezkuntza guneetan lan egitean eta jatorriz 
etorkinak diren familiekin eta haurrekin esku-
hartzeak egitean, argigarriak eta lagungarriak izango 
diren irizpide batzuk topa ditzagun.

2017ko azaroa

Generoa eta kulturartekotasuna 

•	 Ordutegia: eskola orduak 

•	 Tokia: Hezkuntza eta Kirol 
Fakultatea (UPV/EHU) 

•	 Hizkuntza: Euskara

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Haur 
eta Lehen 
Hezkuntza 

Graduko ikasleak

Hartzaileak: 
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Trebatzaileak: 
Lorena Rejo Lorente, haur hezitzailea eta gizarte integratzailea, arte 
eszenikoetan prestakuntza duena, eta egun, arteterapeuta izateko 
formatzen ari dena.
Agurtzane Pinedo, integratzailea, gizarte hezitzailea, kulturarteko 
bitartekaria eta yoga irakaslea.

Geure buruari begirada berri bat eskaintzea, 
norberaren irudi positiboa garatzea eta 
gure indarrak antzematea. Konfiantzazko 
talde batean gure gorputzen, jolasaren 
eta mugimenduaren bitartez, geure burua 
onartzea, maitatzea, baloratzea, zaintzea eta 
errespetatzea. 

2017ko azaroak 6, 13, 20 eta 27; eta abenduak 4, 
11 eta 18

Nire gorputza, nire lurraldea

•	 Ordutegia:
 Astelehena, 17:30etik 

19:30era

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	
 2017ko iralaren 5etik 

urriaren 30era

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Hartzaileak: 
Emakumeak
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Perkuneskak Elkarteak ateak zabalduko 
ditu, hausnarketarako eta sorkuntzarako 
espazio hori ezagutu nahi duten 
emakumeentzat. Danbor eta perkusio 
instrumentuak, haien ahots eta 
mugimenduekin batera, adierazpenerako eta 
ahalduntzeko erabiltzen dituzten 
erremintak dira. 

2017ko azaroak 8 eta 15

Ate irekiak: Perkuneskak

•	 Ordutegia:
 Asteazkena, 19:00etatik 

21:00etara 

•	 Tokia: Abetxukuko 
kiroldegian

•	 Hizkuntza: Euskara / 
Gaztelania

•	 Parte	hartzaile	kopurua:	
Gehienez 12

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Hartzaileak: 
Emakumeak
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Trebatzailea: 
Ai Laket!! elkartea 

Lantegi honen bidez drogamenpekotasunaren 
eremuan generoak duen garrantzia azpimarratu 
nahi da, eta droga kontsumo femeninoak duen 
gizarte estigmari buruz hausnartu, horren arrazoi 
eta ondorioekin batera. Droga erabilera ezberdinak 
aztertuko dira sexuaren arabera, eta bereziki 
emakumeek dituzten arriskuak murrizteko irizpide 
batzuk hautemanez.

2017ko azaroak 10

Burundanga: genero kontu bat

•	 Ordutegia:
 Ostirala, 18:00etatik 

20:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia 

•	 Hizkuntza: Euskara

•	 Izen-emate	epea:	 
 2017ko irailaren 5etik 

azaroaren 3ra

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Neska-mutil 
gazteak

Hartzaileak: 
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Trebatzailea: 
Josebe Iturrioz López, Filosofian lizentziaduna, 
emakumeen eta gizonen Berdintasun masterra eta 
Medeak taldeko kidea da.

Lantegiaren helburua gizarteak 
inposatu nahi dizkigun binomioak, 
ohiturak, rolak eta generoak 
umoretik deseraikitzea da. Gure 
maskulinitateekin jolastu eta 
esperimentatuko dugu… Etor zaitez 
generoen artean paseatzera!

2017ko urriak 10 eta 11

King lantegia

•	 Ordutegia:
 Ostirala, 16:30etik 20:30era; 

eta larunbata 10:00etatik 
14:00etara 

•	 Tokia: Goiuri jauregia 
(Martin de Salinas aretoa)

•	 Hizkuntza: Euskara

•	 Izen-emate	epea:		 
2017ko irailaren 5etik 
azaroaren 3ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek:  6,88 €
Bazkide ez direnek: 11,36 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”)

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

 Emakume, 
bollera eta 

transak (hiritar 
guztiei irekia)

Hartzaileak: 
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Parte-hartzaileak:
Bertha Gaztelumendi (gidoilaria eta zuzendaria) eta 
dokumentaleko protagonista diren bi emakume

Genero indarkeria jasan duten bederatzi emakumek asteburu bat 
pasa dute elkarrekin, landan, euren egunerokotasunetik urrun. Adin 
eta zeregin desberdinak   dituzte baina elkar ezagutzeko gai dira 
hitzen beharrik izan gabe. Biolentziazko infernu horri aurre egiteko 
kuraiak batzen ditu baita pairatutako sufrimenduari zentzu bat eman 
nahi izateak ere. Eta euren bizi-esperientzia eskaintzen diete beste 
emakumeei eta gizarteari, inolako biktimismorik gabe.

2017ko azaroak 28

‘volar’ dokumentala eta protagonistekin 
solasaldia

•	 Ordutegia:
 Asteartea, 18:30etik 

21:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia 
(Martin de Salinas aretoa) 

•	 Hizkuntza: Euskara / 
Gaztelania

 (Doako sarrera aretoaren 
edukiera bete arte)

Sonido: Pablo Bueno    Música original: Dani Venegas    Montaje: Bertha Gaztelumendi y Marino Pardo   
Operadores de cámara: Marino Pardo y Carol Sainsard    Maquillaje: Olatz Hernández, Maialen Bereau, Ane Arribas y Aintzane Galarza    

Etalonaje: Adrián Hernández     Post producción de sonido: Sonora Estudios    Técnico de sonido y mezclas: Iñaki Alonso 
Producción ejecutiva: EMAKUNDE

EMAKUNDE
Instituto Vasco de la Mujer - Emakumearen Euskal Erakundea

EMAKUNDE

Guión y Dirección    
Bertha Gaztelumendi

Producción    
Silvia Mendibil

Dirección de Fotografía    

Marino Pardo

Nerea del Campo Aguirre    Ane Etxebarria Álvarez    África Fernández Matecón    Ainhoa Malaxetxebarria Unzetabarrenetxea    
Inma Mata Pelegay    Leticia Martínez-Alcocer de la Torre    Arrate Ramirez Baglietto    Débora Saavedra    Raquel Solórzano 

Una producción de
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Bideratzaileak:
Emagune, Ruta Pacífica de Mujeres eta Kolonbiako Kaukako Eskualde-
Batzorde Indigena

Koordinatzailea:  Mugarik Gabe

Euskal Herriko eta Kolonbiako bake prozesuetan 
parte hartze sozio-politikoa izan duten 
emakumeen arteko elkarrizketa gunea. Topagune 
honek bizipen eta ezagutza elkartrukea sustatu 
nahi du, eta bake prozesuetan giza-eskubideen 
eta emakumeen eskubideen alde emakumeek 
egiten duten lanaren balioa azpimarratu eta 
aldarrikatu nahi du, betiere, genero ekitatearen 
ikuspuntutik. 

2017ko abenduak 1

Bakea eraikitzen duten emakumeak

•	 Ordutegia:  
Ostirala, 16:30etik 20:30era 

•	 Tokia: Goiuri jauregia 
(Martin de Salinas aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:		 
2017ko irailaren 5etik 
azaroaren 24ra

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Gatazka eta
bake prozesuetan 

interesa duten 
eta emakumeen 

eskubideak aintzat 
izaten dituzten 

elkarte eta eragile 
sozialak

Hartzaileak: 

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.
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Trebatzailea: 
Emagin Elkartea

Lantegi honen bidez, indarkeria molde 
ezberdinak ulertzen, hautematen eta haien 
aurrean norbera bakarrik zein taldean 
defendatzen ikasiko dugu, bizipen dinamiketan 
oinarrituta. Dinamika horietan gorputzaren, 
emozioen eta autoestimuaren dimentsioak 
txertatuko ditugu.

2017ko abenduak 1 eta 2

Autodefentsa feminista (euskaraz)

•	 Ordutegia: Ostirala, 
16:00etatik 20:00etara; 
eta larunbata 10:00etatik 
14:00etara eta 15:30etik 
19:30era

•	 Tokia: Aldabe Gizarte Etxea  

•	 Hizkuntza: Euskara

•	 Izen-emate	epea:		
 2017ko irailaren 5etik 

azaroaren 24ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek: 10,32 €
Bazkide ez direnek: 17,04 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”)

Hartzaileak: 
Emakumeak

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.
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Trebatzailea: 
Encina Villanueva Lorenzana, arte eta feminismoetan aditua

Lantegi honen bidez arte mundura hurbilduko 
gara, feminismotik historia zalantzaz jarriz, 
emakume artistak ikustaraziz eta haien 
proposamenak eta erreferente feminista 
nagusiak ezagutuz. Horretaz gain, XIX. 
mendearen amaieratik lesbianismoa haien 
sorkuntzetan lantzen duten artistak sakonago 
ezagutuko ditugu, zeinek (gaur egun ere) nekez ikusgarria den 
errealitatea eremu pribatutik eremu publikora eta politikora eramatea 
lortu duten.

2017ko abenduak 15 eta 16

Artea, feminismoa eta lesbiana izatea 
ikus-entzunezko arteetan

•	 Ordutegia:	Ostirala, 
16:30etik 20:30era; eta 
larunbata 10:00etatik 
14:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia 
(Martin de Salinas aretoa)

•	 Hizkuntza: Euskara

•	 Izen-emate	epea:		
 2017ko irailaren 5etik 

abenduaren 8ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek:  6,88 €
Bazkide ez direnek: 11,36 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”)

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Lantegi hau 
mistoa da
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Trebatzaileak: 
Montse Parra, Berdintasun Eragile graduondokoa du eta 
7menos20 eta Súkuboko sortzaileetako bat da
Mónica Arana, Historian lizentziatua, genero eta feminismo 
masterra eta diseinu grafiko eta web diseinuko ikasketak

Kalea eta gaua gureak ere badira! Baita kartelak, bideoak, 
stencilak, giftak, memeak, eta txapak… gure ahaldutze-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 honek hiru atal ditu: Lehenengoa, diseinu 
grafikoari buruz izango da, hots, kartel bat nola sortu, editatu 
eta partekatu. Bigarrenean, bideoak muntatzen, editatzen eta 
partekatzen ikasiko dugu. Hirugarrenean, gure mezuak hedatzeko 
lagungarriak izango diren sareko baliabideak ezagutuko ditugu. 

•	 Ordutegia:   
Asteazkena, 18:00etatik 
20:00etara 

•	 Tokia:	Montehermoso 
kulturunea

•	 Hizkuntza: Gaztelania 

•	 1.	atala:	Izen-emate	epea:	
2017ko irailaren 5etik 2018ko 
urtarrilaren 3ra

•	 2.	atala:		Izen-emate	epea:	
2017ko irailaren 5etik 2018ko 
urtarrilaren 31ra

•	 3.	atala:	Izen-emate	epea:	
2017ko irailaren 5etik 2018ko 
otsailaren 28ra

•	 Prezioa:
 Doako jarduera

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak
 www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna.

IKUS-ENTZUNekintza: sormen grafiko 
eta bisualeko aktibismo-lantegia
1. atala:  Ez bada gure kartela, ez da gure iraultza 
2018ko urtarrilak 10,17, 24 eta 31

2. atala: Bideo-sorkuntza 2018ko otsailak 7, 14, 21, 28

3. atala: Sareko baliabideak 2018ko martxoak 7

Gizarte 
taldeetan 

antolatutako 
emakumeak

Hartzaileak: 

Hiru ataletan 
eman dezakezue 

izena edo 
soilik gehien 
interesatzen 

zaizuen horretan! 
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Trebatzailea: 
Virginia	Díez	de	Akelarre,	ziberfeminista, ekintzailea, komunikatzailea 
eta kultura kudeatzailea. Kultura digitalarekin, prokomunarekin, 
feminismoarekin era DIWO (Do It With Other, egin ezazu besteekin) 
formakuntzarekin zerikusia duten ekimenak diseinatu eta koordinatzen ditu.

Aktibismo digitala genero ikuspuntutik aztertuko 
dugu. Sareko eraso matxistei aurre egiteko 
estrategia ezberdinak partekatuko ditugu. 
Segurtasun digitalerako tresnak arakatuko ditugu. 
Matxitrolen aurkako boten diseinura hurreratuko 
gara, esate baterako, twitter sare sozialean. Azken 
batean, ahalduntze teknologikorako tresna-kit bat 
partekatuko dugu, ekintza pedagogikoen kudeaketa eta automatizazio 
librean edo sareko autodefentsa feministan oinarrituta.

2018ko urtarrilak 12 eta 13

Autodefentsa ziberfeministarako kita

•	 Ordutegia: Ostirala, 
16:30etik 20:30era; eta 
larunbata 10:00etatik 
14:00etara 

•	 Tokia: Montehermoso 
kulturunea

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:		 
2017ko irailaren 5etik 2018ko 
urtarrilaren 5era

•	 Prezioa:	
Bazkideek:  6,88 €
Bazkide ez direnek: 11,36 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”)

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Hartzaileak: 
Emakumeak 
eta LGTBI 
pertsonak
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Trebatzaileak: 
Norma Vázquez, feminista, psikologoa eta indarkeria matxistaren 
biktima diren emakumeekin lan esperientzia zabala
Josetxu Riviere, maskulinitateetan eta berdintasunean aditua 

Genero ikuspegia esku-hartze sozialean 
txertatzeko irizpide eta praktikez hausnartu nahi 
du lantegiak. Batetik, indarkeria matxistaren 
prebentzioan. Emakumeekin egiten diren esku-
hartze metodologietan oinarritutako zenbait 
premisa teoriko landuko ditugu, ahalduntze 
ikuspuntu batetik. Bestetik, maskulinitateak. 
Zaintza praktikekiko harremana eta jarrerak 
arriskutsuak gizonengan nola eraikitzen diren 
aztertuko dugu, eta haiekin egiten diren esku-
hartzeetan eraikuntza horiek nola eragiten duten.

2018ko urtarrilak 15, 22 eta 29; otsailak 5 eta 12

Nola txertatu genero ikuspegia Esku-
Hartze Sozialean: sor ditzagun giltzarri 
bateratuak

•	 Ordutegia:
 Astelehena, 11:00etatik 

14:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:		
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

urtarrilaren 8ra

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Zaurgarritasun sozial 
egoeran edota izateko 

arriskuan dauden 
emakume eta gizonekin 
lana profesionalki zein 

bolondreski egiten 
duten norbanako edota 

erakundeak.

Hartzaileak: 
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Trebatzailea: 
Marisa Soleto,  Mujeres Fundazioko zuzendaria

Kolaboratzailea:  
Maria de Maeztu Forum Feminista

Oinarrizko errenta? Gutxieneko errenta edo 
bizitzarako gutxieneko diru-sarrera? Itxuraz esanahi 
bera dutela dirudi, baina ez da hala. Eragin bera 
al dute gizon eta emakumeengan? Eta nola txerta 
daitezke pentsioak bertan? Puzzle hori osatzeko 
lehen saiakera egingo dugu.

2018ko urtarrilak 18

oinarrizko errentaren inguruko 
hausnarketa feministak 

•	 Ordutegia:
 Osteguna, 17:00etatik 

21:00etara 

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	 
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

urtarrilaren 11ra

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Lantegi hau 
mistoa da
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Trebatzailea:
Juanma	Rodríguez, aktorea eta Zipriztintzeneko kidea, 
Berdintasunaren aldeko Ermuko gizon taldea.

Aspalditxoan, barregarri geratzean ez dela 
ezer gertatzen lantzen ari gara. Tira, zertxobait 
gertatzen da: askapen sentimendu ikaragarria 
sentitzen dugu, eta aldi berean, gure inguruan bizi 
direnen karga soziala arintzen dugu. Barregarri 
geratzeko beldurra galtzea, askatasuna irabaztea 
da: norberena zein besteena. Emakumeak 
ahaldundu daitezen gizonezkook desahaldundu 
behar dugu. Pixka bat. Hobeto esanda: pixkat nahikotxo. Eta xelebreena zera 
da, guri ere ondo etorriko zaigula. Posible al da beti gu irabazle ateratzea?!

2018ko urtarrilak 19 eta 20

Gizonentzako clown desjabetzailea 
(Galtzen ikasten)

•	 Ordutegia: Ostirala, 
16:00etatik 20:00etara; 
eta larunbata 10:00etatik 
14:00etara 

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:		
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

urtarrilaren 12ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek:  6,88 €
Bazkide ez direnek: 11,36 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”) 

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Hartzaileak: 
gizonak
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Bideratzaileak: 
Zentzuz Kontsumitu/Consume con Sentido, Setem Hego Haizeak 
sortutako partzuergoa, Medicusmundi Araba eta Mugarik Gabe

Egun ere, aitortu gabe dago zaintzaren garrantzi sozial eta ekonomikoa. 
Zaintza bizitzaren mantenurako ezinbestekoa izan arren, bere lan izaera 
sistematikoki ukatua izaten da. Errealitate horren aurrean, hausnartzea 
premiazkoa da. Horretarako, Gasteizen etxeko sektorean enplegatutako 
emakumeen inguruan Zentzuz Kontsumitu/Consume con Sentido eta 
Harilka Elkarteak egindako ikerlanetik abiatuko gara. Ikerlan honen 
bidez, eta emakumeen testigantzetatik abiatuta, haien lan eta osasun 
baldintzak eta hausnarketa eta aldarrikapenak ezagutu nahi ditugu. 
Azken buruan, emakume langile horien egoera hobetu eta duinagoa 
bilakatuko duten proposamenak eraikiko ditugu modu kolektibo 
batean.

2018ko urtarrilak 20

Zein toki du zaintzak 
gizartean?

•	 Ordutegia: Larunbata, 
10:00etatik 14:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia  

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	 
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

urtarrilaren 13ra

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Mugimendu feminista, 
emakume elkarteak, 

erakunde sindikalak eta 
talde politikoak

Hartzaileak: 
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Trebatzailea: 
Idoia Eizmendi Aldasoro, Berdintasun teknikaria, kazetaria eta 
mugimendu feministako kidea

Lantegi honen helburua egoera eta entzule 
ezberdinen aurrean hitz egiteko trebetasuna 
eta gaitasuna garatzea da. Horretarako, gure 
beldurrak atzeman, aztertu eta haiei aurre egiteko 
teknikak landuko ditugu, betiere komunikazioan 
generoak duen eragina kontuan izanik. 
Metodologia parte-hartzailea izango da, eta 
praktika eta teoria bateratuko ditugu.

2018ko urtarrilak 25; otsailak 1, 8, 15 eta 22;
eta martxoak 1

Jendaurrean hitz egiteko teknikak 
(euskara)

•	 Ordutegia:
 Osteguna, 17:00etatik 

20:00etara 

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Euskara

•	 Izen-emate	epea:		
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

urtarrilaren 18ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek:  15,48 €
Bazkide ez direnek: 25,56 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 

oharrak”) 

Hartzaileak: 
Emakumeak

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.
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Trebatzailea: 
Zahira Montalvo Herrero, arte dramatikoan aditua, animatzaile 
soziokulturala, hezitzailea, terapeuta eta indarkeria matxistan aditua 

Norberarengandik abiatzen den lantegi 
praktikoa da. Gure gorputza soinu tresna 
gisa hartuko dugu, eta taldean, gure ahotsen 
ahalduntzea biziko dugu. ‘Piztu zure ahotsa’ren 
xede nagusia norberaren burua berrezagutzea, 
topatzea, aztertzea, zaintzea eta mimatzea 
da, une hori kideekin modu osasuntsu batean 
bizitzeko. Zeure burua aztertzeko, jolasteko, 
modulatzeko, komunikatzeko edo zure ahotsa lanerako tresna gisa 
baliatzen baduzu, topaketa honetan parte hartzera gonbidatuta zaude.

2018ko urtarrilak 26 eta 27

Aktiba ezazu zure ahotsa

•	 Ordutegia: Ostirala, 
16:30etik 20:30era; eta 
larunbata, 11:00etatik 
14:00etara eta 15:00etatik 
18:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

urtarrilaren 19ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek:8,60 €
Bazkide ez direnek: 14,20 €    
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 

oharrak”) 

Hartzaileak: 
Emakumeak

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.
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Trebatzailea: 
Zahira Montalvo Herrero, arte dramatikoan aditua, animatzaile 
soziokulturala, hezitzailea eta terapeuta indarkeria matxistan aditua 

Ahotsaren, gorputzaren eta zentzumenen antzerkiaren bidezko talde-
sorkuntzara bideratuta dagoen lantegia da. Dinamika ezberdinak bateratuz, 
denon artean bidaia bat sortuko dugu soinuetan barna, horrek dakarren 
guztiarekin: sorkuntza, sentimenduak, emozioa, zaintza, kohesioa, jolasa, 
elkar-entzutea, gure bizipen pertsonaletan sentimenduek duten boterearen 
aurkikuntza, zentzumenen hizkuntzara hurbilpena… Bere gorputza soinu 
tresna gisa ezagutu nahi duen edozein emakumeri zuzendua dago, baita 
jolasean zein antzerkigintza kolektiboan murgildu nahi duenari ere, 
interpretazio esperientziarik duen axola gabe. Azken egunean eskola ireki 
bat gauzatuko dugu.

2018ko otsailak 2, 3 eta 4

Bidaia soinuetan barna: ahotsaren,
 gorputzaren eta zentzumenen 
antzerkiaren bidezko talde-sorkuntza

•	 Ordutegia:	Ostirala, 
17:00etatik 20:00etara; 
larunbata, 10:00etatik 
13:00etara eta 16:00etatik 
19:00etara; eta igandea, 
10:00etatik 14:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia 
(Martin de Salinas aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea: 2017ko 
irailaren 5etik 2018ko 
urtarrilaren 26ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek: 11,18 €
Bazkide ez direnek: 18,46 €    
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”) 

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.



•	 Ordutegia: Eskola orduak

•	 Tokia: Hezkuntza eta Kirol 
Fakultatea (UPV/EHU)

•	 Hizkuntza: Euskara / 
Gaztelania

•	 Prezioa:	
Doako jarduera
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Trebatzailea: 
Edu Portilla Nájera, ON:GIZ Berdintasunerako Elkarteko kidea, UPV/
EHUko gizon eta emakumeen arteko Berdintasun masterra eta Euskal 
Filologian lizentziaduna.

Garapen pertsonalean zehar, generoaren 
arabera gure erabakiek baldintzatzen dituzten 
elementu ezberdinak hauteman nahi dira lantegi 
honetan, eta elementu horiek maskulinitatearen 
eraikuntzan nola eragiten duten aztertu nahi da. 
Genero ikuspegitik hainbat gai landuko ditugu, 
hala nola, sexu-genero sistema, irudien ikaskuntza, 
erreferentziazko eredu maskulinoak eta azken 
horiek, kirol jardunean zein ikasketa teknikoetan 
nola eragiten duten aztertuko dugu.

2018ko martxoa

Maskulinitate hegemonikoa; 
esperientziatik abiatutako hausnarketa

Jarduera Fisikoaren 
eta Kirolaren 

Zientzietako 2. 
mailako ikasleentzat

Hartzaileak: 
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Informazioa eta izen-emateak:
E-maila hona bidali: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

Jarduera hau hitzaldi batez eta editatoi batez osatua dago. Aniztasun 
sexualaren eta generoaren inguruko edukiei ekarpena egiteko, 
Wikipediaren gakoetara eta Wikimedia Fundazioaren (Wikidata, 
Commons…) beste proiektu batzuetara hurbilduko gara. Horretarako, 
Gasteizko LGTBI pertsonen errealitateen Diagnostikoan oinarrituko 
gara, Udaleko Berdintasun Zerbitzuak bultzatutakoa. Wikipedia 
entziklopedia libre eta parte-hartzaile bat sortzera bideratuta dagoen 
proiektua da, non informazioa kontsultatu eta hobetzeko aukera 
dagoen. Wikipediako edukien sorkuntzan begirada zein ahots anitzen 
parte-hartzea garrantzitsua da, horrela, aberatsagoa eta anitzagoa 
den Historia sortzen delako. Lantegiaren ostean, Sareguneetan hilero 
antolatzen diren wikikedadetara etortzen jarrai dezakezue.

Hitzaldia: 2018ko otsailak 16

Editatoia: 2018ko otsailak 17

Hitzaldia:
•	 Tokia:	Goiuri jauregia 

(Martin de Salinas aretoa)

•	 Ordutegia:	18:30etik 
20:30era

•	 Prezioa:	
 Doako jarduera

Editatoia:
•	 Tokia:	Saregune

•	 Ordutegia:  Larunbata, 
10:00etatik 18:00etara

•	 Izen-emate	epea: 2017ko 
irailaren 5etik 2018ko 
otsailaren 9ra

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Editatoia sexualitateen, 
generoen eta desio askoren
 inguruan Gasteizen
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Hizlariak:
María	Sefidari	Huici, Wikimedia Fundazioko presidenteordea, 
Wikipediako LGTBI proiektuko sustatzailea eta Wikimujeres taldeko 
kidea.

Patricia Horrillo Guerra, komunikazio eta sare sozialetan aditua, 
Medialab-Pradoko Wikiesferaren koordinatzailea eta Wikimujeres 
taldeko kidea

Mireia Espiau, Gasteizko Udaleko Berdintasun zerbitzuburua

Moderatzailea: Mentxu Ramilo Araujo, Zientzia Politikoetan eta 
Administrazioan doktorea, WikiEmakumeko profesional  
in(ter)dependientea eta dinamizatzailea.

Hitzaldia: 2018ko otsailak 16

Trebatzaileak: 
Patricia	Horrillo	Guerra,	María	Sefidari	Huici,	Mentxu	Ramilo	Araujo	y	
Esti Cáceres Rey 

Kolaboratzailea:  Saregune / Sartu-Alava

Editatoia: 2018ko otsailak 17

Wikipedian idazten 
ikasteko eta LGTBri 

buruzko edukiak 
ikustarazteko interesa 

dutenak 

Hartzaileak: 



Trebatzaileak: 
Flavia Anconetani, Kultur Antropologian lizentziatua eta Gestalt terapeuta 
Carol Villalón, arterapeuta et Gestalt terapeuta, eskultorea et dj-a. 

Proposamen hau oinarrizko emozioetan zehar 
egindako bizipen ibilbidea da. Emozioek bizitzeko 
eta adierazteko dugun moduetan zein guregan 
eragiteko duten moduetan arreta jarriz. Gestalt 
terapia zein arte terapia bidez egingo dugu, eta 
genero ikuspegi batetik. Talde kontzientziari eta 
prozesu sortzaileari esker, lanketa, adierazpen 
eta ahalduntze gune bat sortuko dugu. Ostean, deepdanceari helduko 
diogu, arakatze pertsonalean laguntzen duen mugimendu terapia bat, 
eta musika sarbide gisa erabiltzen duena. Emakumeentzako topagune 
bat, mugimenduan dagoen meditazioa, bat-bateko eta ezusteko toki 
batetik norbere burua askatu eta ezagutzeko aukera.

2018ko otsailak 9 eta 10

Mugitzen diren emozioak;
deepdance

•	 Ordutegia: Ostirala, 
16:30etik 20:30era; eta 
larunbata, 10:00etatik 
14:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

otsailaren 2ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek: 10,32 €
Bazkide ez direnek: 17,04 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 

oharrak”)

Hartzaileak: 
Emakumeak

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

52



Trebatzaileak: 
Dih Chedad, kanpaleku saharauietako Jabejuntzarako Eskolen 
programazio arduraduna.
SEBNren aldeko Euskadiko Sareko ordezkari bat 
Kolaboratzailea:  Arabako SEADen (Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoa) Lagunen Elkartea eta SEBNren aldeko Euskadiko Sarea

2005. urtetik, SEBNren (Saharako Emakumeen Batasun Nazionala) 
aldeko Euskadiko Sareak Tindufeko errefuxiatu-kanpalekuetako 
emakumeen etxeen sorkuntzan eta hornikuntzan kolaboratu du, 
eta berrikiago, baita Sahara okupatuan ere. Egun, Kanpalekuetan, 
Ahalduntzerako Eskola bat martxan jartzen ari da, Euskal Herrian 
daudenen antzekoa, euskal feministen eta adituen kolaborazioarekin. 
Elkartruke horren diseinua eta lehen emaitzak azaleratuko ditu 
lantegiak, saretutako lanketa baten markoan gauzatu dena.

2018ko otsailak 23

Emakumeen Etxeak Saharako
kanpalekuetan

•	 Ordutegia:
 Ostirala, 16:30etik 20:30era

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

otsailaren 16ra

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.
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Trebatzaileak: 
Arantza Vicedo Rubio, musikaria eta konpositorea. Sabur taldeko 
abeslaria eta gitarra-jolea. Hamar urte daramatza Taudapa batukadan, 
eta bost, batukada feministako irakasle gisa.
Ainara Sarasketa Alberdi, perkusionista. Pottors eta Klittoko bateria-jolea. 
Donostiako La Tribu batukadan egin du lan bi urtez; bederatzi, Azkiotiko 
Botapa taldean; eta bost, batukada feministako irakasle gisa.

Kolaboratzailea:  
Perkuneskak

Instrumentu ezberdinak jotzen ikasteaz gain, proposamen honen 
helburua ondo pasatzea, emakumeen artean erlazionatzea, taldean 
eta gure artean lan egiten ikastea, sormena sustatzea, sortzea, lidergoa 
gure egitea, musikarekin gozatzea eta gozaraztea, emakumeok eta 
feministok ikustaraztea eta entzunaraztea, eta aldarrikapenetarako 
difusio guneak okupatzea da.

2018ko otsailak 24

Perkusionatzen

•	 Ordutegia: Larunbata, 
10:00etatik 14:00etara; eta 
16:00etatik 20:00etara

•	 Tokia:	Abetxukuko 
kiroldegian

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	
2017ko irailaren 5etik 2018ko 
otsailaren 17ra

•	 Prezioa:	
Doako jarduera

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Hartzaileak: 
Emakumeak
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Trebatzaileak: 
Lorena Rejo Lorente, haur hezitzailea eta gizarte integratzailea, arte 
eszenikoetan prestakuntza duena, eta egun, arteterapeuta izateko 
formatzen ari dena.
Agurtzane Pinedo, integratzailea, gizarte hezitzailea, kulturarteko 
bitartekaria eta yoga irakaslea.

Kolaboratzailea:  
Gao Lacho Drom elkartea

Sortzaileak, suntsitzaileak. Mugimenduan, geldirik. Marginetan, 
erdigunean. Gure gorputzetan, haietatik kanpo. Bakarka, sarean. 
Ahotsarekin, isiltasunetik. Ikusgai izanik, ikusezin ere bai. Ahalduntzeko 
bide bat gure izateko modu guztiez kontziente izatea da, eta gure 
onerako egiten eta erabiltzen jakitea. Gune bat, talde bat guretzat. 

2018ko martxoa

Pausoz pauso, 
Bidegileak

•	 Ordutegia:	15:00etatik 
16:15era

•	 Tokia: Lakua Gizarte Etxea

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Prezioa:		Doako jarduera

Mujeres de la 
Asociación Gao 

Lacho Drom

Hartzaileak: 

Gao Lacho 
Drom elkarteko 

emakumeak

Hartzaileak: 
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Trebatzailea: 
Virginia Imaz Quijera, pailazo profesionala. Klown formakuntza, maskara 
antzerkia eta klown lantegietako animatzeilea. Oihulari Klown antzerki 
taldeko zuzendaria.

Lantegi honek emozio biologiko eta kulturalen 
inguruan hausnartzera bultzatu nahi gaitu, 
genero ikuspegi batetik. Adierazmen eta 
komunikazio ariketa batzuen bidez, barruak 
husteko gonbite bat luzatzen digu, poztasuna 
eta barrea naturalki atera daitezen. Zerk eragiten 
digu barrea? Gauza berberek eragiten al digute 
barrea guztioi? Zer da gorputz osoarekin barre egitearen kontu hori? 
Proposamen hau galdera horietako batzuei erantzuten saiatuko da, 
umore-ariketak ahalduntze estrategia gisa landuz, eta barrearen onurak 
berreskuratuz gure osasun zein harremanen kudeaketan.

 2018ko martxoak 6, 20 eta 27; apirilak 3, 
10 eta 24; maiatzak 15 eta 22

Umorea, generoa eta emozioak

•	 Ordutegia:
 Asteartea, 17:30etik 20:30era 

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:		

 2018ko irailaren 5etik 2018ko 
otsailaren 27ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek:  20,64 €
Bazkide ez direnek: 34,08 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”) 

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Hartzaileak: 
Emakumeak
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Trebatzailea: 
Paz Carbajosa Dalmau, soinu eta argi teknikaria, ibilgailuen 
elektromekanika-teknikoa eta ekintzaile feminista

Lantegi hau elektrizitate mundura eta 
egunerokotasunerako beharrezkoak diren 
tresnetara hurbiltzeko aukera bat da. Tresnak 
erabiltzean, emakume baldar eta ezgaien 
mitoa deseraikiko dugu. Horrela, erremintok 
erabiltzean animatuko zarete, beldurra galdu 
eta gozatzeko. Gure bizitzetan erreminten 
erabilera txertatzeak burujabetza, asebetetze 
eta autoestimu gehiago ematen digula ikusiko dugu, gure kabuz egiten 
ditugun gauzek balio ezberdin bat hartzen baitute.

2018ko martxoak 15 eta 22; apirilak 12, 19 eta 26; 
maiatzak 3, 10, 17

Piztu zaitez, burujabetzarako
elektrizitatea lantegia

•	 Ordutegia: 
  Asteazkena, 17:30etik 

20:30era

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:		
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

martxoaren 8ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek:  20,64 €
Bazkide ez direnek: 34,08 €
Langabeziagatiko hobaria: 
15% (Ikus “kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Emakumeak (edozein 
adin-tartekoak, aurre 

ezagutzak edo 
esperientziak axola 

gabe)

Hartzaileak: 
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Trebatzailea: 
Isabel Jiménez, Ezgaitasun Fisikoa eta Organikoa duten Pertsonen 
Espainiako Konfederazioako (COCEMFE) Berdintasun teknikaria 

Kolaboratzailea:  
Eginaren Eginez Elkartea

Formakuntzaren helburua ezgaitasun bat duten 
emakumeen ahalduntze prozesua (dependentzia 
-> interdependentzia -> independentzia) 
sustatzea da, ‘hirugarren pertsonen objektu’ 
izateari utz deizaioten eta ‘pertsona protagonista’ 
izan daitezen. Metodologia dinamiko eta 
parte-hartzaile baten bidez, talde kohesiorako 
testuinguru bat sustatu nahi du proposamen 
honek, esperientzian eta elkarren arteko 
sostenguan ikasketa oinarrituz. 

2018ko apirila

Generoa, aniztasun funtzionala, 
zapalkuntza hirukoitza eta norberaren 
gorputzaren kontzientzia

•	 Tokia:	Autonomia 
Pertsonaleko Zentroa (APZ)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

 

Hartzaileak: 
APZko 

emakumeak
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Trebatzailea: 
Gracia Trujillo, Soziologian doktorea eta UCLMko Irakaslea. Deseo y 
Resistenciaren autorea eta 90ko hamarkadatik hona lesbiana eta queer 
taldeen sorkuntzan parte hartu du.

Lantegi honetan genealogia feminista, lesbiano, 
queer eta transfeministetan zehar ibilbide bat egingo 
dugu, oinarrizko testu batzuk hizpide hartuta (hala 
nola, Gretel Amman, Monique Wittig, Adrianne 
Rich, Audre Lord,e Paul Preciado, Judith Butler eta 
Sylvia Riveraren testuak). Taldean, gure ‘artxibategi’ 
politikoko elementu horiek aztertuko ditugu, zenbait 
irudi eta lan artistikorekin batera. Horrela, teoria 
eta praktika politiko horiek ezagutuko ditugu, eta 
aldi berean, egungo egoera, eztabaida nagusien gakoak eta erronka 
kolektiboak aztertu nahi ditugu.

2018ko apirilak 20 eta 21

Lesbianismo politikotik borroka trans-
feminista intersekzionalera: oinarrizko 
testuak, eztabaidak eta egungo erronkak

•	 Ordutegia: Ostirala, 
16:30etik 20:30era; eta 
larunbata, 10:00etatik 
14:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:	
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

apirilaren 13ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek:  6,88 €
Bazkide ez direnek: 11,36 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”)

Ikastaro hau 
mistoa da

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.
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Trebatzailea: 
Gladys Giraldo Velásquez, ekintzaile feminista eta Arabako Emakumeen 
Asanbladako kidea

Banalerroan bertan, hots, bazterrean, eztabaida 
kokatzen duten autore feministen testuen 
inguruan sakondu, hausnartu eta eztabaidatuko 
dugu, hala nola, Gloria Anzaldúaren testuetan 
(Borderlands/La Frontera, The new mestiza, 
1987). Bide horretatik, botere hegemoniko eta 
baztertzaileen zutarri diren dikotomia zurrunak 
apurtzen dituzte. Bibliografia eta testuak posta elektronikoz eta 
aurretiaz bidaliko zaizkie lantegietan izena eman dutenei. Aldez aurreko 
irakurketa nahitaezkoa da. 

2018ko apirilak 23; maiatzak 7, 14 eta 21

Feminismoa mugetan 

•	 Ordutegia:
 Astelehena, 18:00etatik 

21:00etara

•	 Tokia: Goiuri jauregia (Pedro 
Martinez de Alava aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:		
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

apirilaren 16ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek:  10,32 €
Bazkide ez direnek: 17,04 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”)

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Hartzaileak: 
Emakumeak
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Trebatzailea: 
 Lola Fernández de Sevilla, idazlea eta Helvéticasen trebatzailea

Sorkuntza lanean oinarritutako idazketa-
lantegi bat da, material autobiografikoetatik 
abiatuta, autoestimua kode feministan 
sustatzea helburu duena. Fikzioak 
berezko dituen tekniken analisian eta 
esperimentazioan trebatuko gara, gure 
bizi-materialei aplikatzeko. Bizi-materialak 
aztertzeko eta ustiatzeko aukerak aztertu, 
testu teorikoen bidez argitu eta trebatzeko ariketa praktikoak egingo 
ditugu, pertzepzioari zein idatzizko adierazmenari dagokionez.

2018ko maiatzak 4 eta 5

Idazten dut, beraz, banaiz. 
Fikzio autobiografikoa

•	 Ordutegia:	Ostirala, 
16:00etatik 20:00etara; 
eta larunbata, 10:00etatik 
14:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara  

•	 Tokia:Goiuri jauregia 
(Martin de Salinas aretoa)

•	 Hizkuntza: Gaztelania

•	 Izen-emate	epea:
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

apirilaren 27ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek:  10,32 €
Bazkide ez direnek: 17,04 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”)

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak
 / www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna.

Hartzaileak: 
Emakumeak
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Trebatzaileak: 
Aitziber Pérez de Cárcamo, kazetaria eta Hala Bediko ‘O no será, edo ez 
da izango’ irratsaio feministako kidea.
Andere Arriolabengoa, bertsolaria eta ekintzaile feminista

Argi dago abestiak ez direla adierazmen 
artistiko hutsa, eta abestiak garaiko gizartearen 
eta kulturaren isla izan ohi direla. Melodiez 
haratago, abestiek, beste adierazpen moldeekin 
batera, eraikuntza binario eta estereotipatuak 
iraunarazten dituzte. Ikastaro honetan 
betaurreko moreak jantziko ditugu gure abestiak 
ere aztertzeko asmoz. Baina urrunago joango gara, eta betaurrekoak 
bozgorailu more bilakatuta, ahaldundu egingo gara gure bertsoak 
sortuz.

2018ko maiatzak 11 eta 12

Euskal kantak

•	 Ordutegia:
 Ostirala, 16:00etatik 

20:00etara; eta larunbata, 
10:00etatik 14:00etara  

•	 Tokia: Goiuri jauregia 
(Martin de Salinas aretoa)

•	 Hizkuntza: Euskara

•	 Izen-emate	epea:		
 2017ko irailaren 5etik 2018ko 

maiatzaren 4ra

•	 Prezioa:	
Bazkideek:  6,88 €
Bazkide ez direnek: 11,36 €
Langabeziagatiko hobaria: 
%15 (Ikus “kontuan hartu beharreko 
oharrak”)

Informazioa eta izen-emateak: 
010 / Gizarte Etxeak eta Kirol Instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna.

Hartzaileak: 
Emakumeak



2017ko /2018ko
Eskolaren amaiera
Osteguna, 2018ko maiatzak 24 
18:30ean
Goiuri jauregia (Martin de Salinas aretoa)

Topaketa jardunaldia, ospakizuna eta festa. 



oHARRAK


