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INFORMAZIO GEHIAGO 
Informazio-telefonoa: 010
Gasteiztik kanpo deituz gero: 945 161 100

BERDINTASUNERAKO ZERBITZUA
Santa María, 11- Etxanobetarren etxea

 945 161 345 
 igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

 Berdintasuna.Igualdad
@VG_berdintasuna

www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Diseinua eta maketazioa: Núria Frago 

Eskolako Idazkaritza teknikoa: 
Berdintasun Proiektuak, S.Koop.
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Ongi etorri Gasteizko 2016/2017ko Emakumeon Berdintasunerako 
eta Jabekuntzarako Eskolara! 

Edizio honetan, sorkuntzara hurbilduko gara, geure burua 
askatzeko eta sexualitate anitzak, feminismo erromania eta 
munduak mugitzen dituzten binetak aldarrikatzeko tresna gisa. 
Feminismoak gure bizitzak nola eraldatzen dituen hitz egingo 
dugu; bai eta doluez, galerez eta erresistentzian dauden nahiez 
ere. Ordenagailuak programatzen, gizarte esku-hartzeetan genero 
ikuspegia txertatzen, mendian orientatzen eta bizikleta-ibilbideak 
prestatzen ikasiko dugu. Idatzi egingo dugu, pelikulak ikusiko 
ditugu, nobelak irakurriko, eta horiei buruz arituko gara. Gure 
gorputzeko mapetan bidaiatuko dugu, danborrak joko ditugu 
eta dibertitu egingo gara. Eta, adi egoteari utzi gabe, indarkeria 
matxistari aurre egiteko estrategiak pentsatzen -eta zabaltzen- 
jarraituko dugu. 50 jardueratik gora izango ditugu aukeran: 
hitzaldiak, zineforumak, irakurle-klubak, ikastaroak eta lantegiak.

Iradokitzailea da kanpotik, ezta? Bada, are iradokitzaileagoa da 
barrutik! Eskolaren bidez  lortutako ikaskuntza jabekuntzaren bide 
luzean ondo emandako urrats txikiak dira parte-hartzaileentzat. 
Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak zalantzan 
jartzetik abiarazi da proiektu hau, eta, gainera, diskriminazioaren 
egiturazko beste iturri batzuei ere begiratzen die. Lehenik eta 
behin, emakumeok geure buruaren irudi positiboa garatu dezagun 
lagundu nahi du, eta baita lagundu nahi du ere geure gaitasunen 
gaineko konfiantza handiagoa izan dezagun. Denborarekin, parte-
hartzaileen talde-indarrak gure arteko elkartasuna sustatuko du, 
eta herritar garen heinean ukitzen gaituzten erabakietan eragiteko 
asmoz antolatzen diren jarduerak bultzatuko ditu. 

Ateak ireki aurretik, eskerrak eman nahi dizkiogu hiriko mugimendu 
feministari, izan ere, horren laguntzarik gabe, eskola hau ez 
litzateke orain dena izango. Orain bai, aurrera! 

Aurrera!
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Kontuan hartu beharreko oharrak: 
1. Zeinu hizkuntzako interpretea edo haurtzaindegi zerbitzua 

behar izanez gero, jarduera hasi baino hiru egun lehenago jakinarazi 
iezaguzue:  945 161 345   igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

2.  Iritsi ahala esleitzen dira eskolako jardueretarako lekuak, zozketarik 
egin gabe. Betetzen baldin badira, ez da erreserba-zerrendarik 
egingo. 

3.  Irakurle-klubek, ikastaroek eta lantegiek 10 parte-hartzaile behar 
dituzte gutxienez, eta 20 gehienez.

4.  Jarduera mistoak pertsona guztiei zuzenduta daude, eta ez 
emakumeei bakarrik.

5.  Gasteizko elkarteek eta gizarte-taldeek berariaz eskatutako 
jarduerak hartzen ditu eskolak, eta beren interesen eta beharren 
zati bat betetzera daude bideratuta horiek. Lankidetza hori gakoa 
da jabekuntza kolektiborako eta hiriko elkarte-sarea indartze 
aldera. Horregatik, aipatutako jarduerak doan izatea erabaki du 
Berdintasunerako Zerbitzuak, eta bazkide ez diren emakumeei ere 
zabalik egotea.  

6. Udaleko instalazioetan abonatutako pertsonek kuota murriztua 
izan dezakezue ordaindu beharreko ikastaroetan eta lantegietan. 

7.  Langabezian zaudetenok prezioaren gainean % 15eko murrizketa 
izateko eskubidea duzue. Horretarako, nahikoa da Lanbideko 
“Izen-emate aldiko ziurtagiria” aurkeztea. Ziurtagiriak jardueran 
izena eman aurreko zazpi egunetan jaulkitakoa izan beharko du.

8.  Izena eman baduzue, baina azkenean ezin baldin baduzue jarduera 
egin, jakinaraz iezaguzue hasiera eguna baino lehen. Horrela egin 
ezean, ordaindutako kuota galduko duzue. Dirua itzuliz gero, zuen 
banku-kontuan sartuko da. Ordaindutako zenbatekoaren %15 
atxikiko dugu. Jardueran baja ematen bada, hutsik geratu den 
lekuan eman ahal izango du izena beste pertsona batek.

9.     Gutxieneko izen-emate kopurura iristen ez diren jarduerak bertan 
behera gera daitezke. Kasu horretan, ordaindutako kuotaren % 
100 sartuko dizuegu banku-kontuan.
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Hitzaldiak
Goiuri jauregian (Martin de Salinas aretoan)
19:00etatik 21:00etara 

Sarrera doan tokiak bete arte
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Asteartea, 2017ko urtarrilaren 10a

Mundu justu eta jasangarrira 
igarotzeko proposamen ekofeministak

Hizlaria: 
Yayo Herrero López, 
Ekologistak Martxan eta 
FUHEM taldeetako kidea

 

Moderatzailea: 
Ainhoa Maillo Sesma, 
Txintxarrinak elkarte 
ekofeministako kidea

Hizkuntza: gaztelania

Asteartea, 2017ko otsailaren 7a 

Ikasgeletan LGTBIfobia prebenitzea 
eta praktika eraldatzaileak eraikitzea

Hizlaria:  
Jokin Azpiazu Carballo, 
genero eta sexualitate kontuak 
ikuspegi feministatik jorratzen 
dituen soziologo eta gizarte-
ekintzailea

Moderatzailea: 
Mª Jesús Portillo Torre
Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Hezkuntza Zerbitzuaren 
teknikaria
Hizkuntza: euskara

Musika- eta antzerki-
emanaldiak mahai-inguru bikain 
batekin elkartuko ditu jarduera 
honek. Zortzi hizlari arituko dira 
bertan, Aniztasunaren aldeko 
Ijito Feministen elkarteko 
kideak guztiak, eta feminismo 
erromaniaz hitz egingo dute. 

Hizlariak:
Aniztasunaren aldeko Ijito 
Feministen elkarteko zortzi 
ordezkari.

Moderatzailea:
Olga Borja Borja, Ijitoen 
Idazkaritza Fundazioko kidea

Hizkuntza: gaztelania

Kolaboratzailea: Gao Lacho 
Drom, Arabako Ijitoen Elkarteko 
kidea

Asteartea, 2017ko martxoaren 7a

Hauxe da ijito herriaren 
feminismoa, ijitoek eraiki dutena
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Asteartea, 2017ko apirilaren 4a

Komunikazioa errespetuzkoa, eraldatzailea eta 
gustagarria denean

Mahi-ingurua:
Ana Iruretagoyena 
Rodríguez, Klittoko kidea 
June Fernández Casete, 
Pikara Magazineko kidea
Irantzu Varela Urrestizabal, 
El  Tornilloko kidea
 

Moderatzailea: 
Aitziber Pérez Hala Bedi 
irratiko ‘O no será!’ irratsaioko 
kidea

Hizkuntza: euskara / 
gaztelania.

Asteartea, 2017ko maiatzaren 9a

Intersexualitateen/SGDen diskurtsoak gizarte-egituran: 
gorputz-narrazioak, aniztasuna eta gizarte-aldaketa 

Hizlaria: 
Nuria Gregori Flor, 
antropologo soziokulturala. 
Doktoretza-ikerketan jorratu 
zituen Intersexualitateen edo 
Sexu Garapeneko Desberdin-
tasunen (SGDen) kudeaketa 
medikua eta soziala Espai-
nian.

Moderatzailea:
UPV/EHUko LGTB Ligako 
ordezkaria

Hizkuntza:
gaztelania
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“berdinzinema” 
ZINEFORUMA

Goiuri jauregian (Martin de 
Salinas aretoan)

18:30etik 21:00etara
Sarrera doan tokiak bete arte

Zineforumen koordinatzailea eta 
dinamizatzailea

 Helena González Estévez,
aditua zineman 

eta giza eskubideetan, 
ZINHEZBA 

elkarte kulturaleko kidea
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Osteguna, 2017ko urtarrilaren 26a Jatorrizko bertsioa 
euskaraz
Zuzendaria: 
Asier Altuna
Urtea: 2015
Iraupena: 103 
minutu
Generoa: drama
Gaia: tradizioak eta 
patriarkatua / balioen 
aldaketa
Zineforumeko 
hizkuntza: euskara

La belle saison (Udako maitasun bat)

Osteguna, 2017ko otsailaren 23a

Sinopsia: 1971. Baserritarren 
alaba da Delphine, eta Parisera 
egingo du alde, bai familiako 
zamarengandik ihes egiteko, 
bai ekonomikoki emantzipatzea 
lortzeko. Carole paristarra da, 
Manuelekin bizi da, eta modu 
aktiboan defendatzen ditu 
feminismoaren printzipioak. 
Delphinek eta Carolek elkar 
ezagutuko dute. Beren arteko 
maitasun istorioak bizitza 
aldatuko die.

Jatorrizko bertsioa 
frantsesez, gaztelani-
azko azpitituluekin

Zuzendaria: 
Catherine Corsini

Urtea: 2015

Iraupena: 105 minutu

Generoa: drama

Gaia: gaztetasuna / 
feminismoa / homo-
sexualitatea

Zineforumeko hiz-
kuntza: gaztelania

Amama Sinopsia: 
baserriak 
antzinako 
mundua 
irudikatzen du 
bere bizimodu, 
jakinduria eta balioekin; gure 
begien aurrean desagertzen ari 
den mundu hori. Kontraesanean 
dauden bi munduren arteko 
produktua da Amaia. Artearen 
bidez aurkitu beharko du bere 
bidea: baserritik irten, aitari 
aurre egin, zauriak eragin eta 
lotura hautsi.

‘Amama’ erakusketak lagunduko du zineforuma. 
(Urtarrilaren 20tik -inaugurazioa- otsailaren 26ra, 
Montehermoso kulturunean).

Zuzendaria 

egongo da

Amama erakusketa  Urtarrilaren 20tik otsailaren 26ra arte

‘Amama’ pelikularen bertsio artistikoak 
lagunduko du zineforuma, erakusketa 
formatuan. Pelikulako lantaldeak egin 
ditu berori osatzen duten argazkiak 
eta bideo-lanak. Txintxua Films-ek 
produzitu du filma. Iraia Elías aktoreak 
gorpuztu duen Amaia protagonistaren 

lan artistikotik abiatu da erakusketa. 

Inaugurazio data: 2017ko urtarrilaren 
20an
Lekua: Montehermoso kulturunea
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Min lilla syster 
(Ahizpa perfektua)

Osteguna, 2017ko apirilaren 20a

Sinopsia: Stellak izugarri maite 
du Katja ahizpa ederra. Katjak 
elikadura-nahasmendu izugarria 
ezkutatzen duela jakiten duenean, 
manipulazioz eta sekretuz 
jositako gurpil zoroan barreiatuko 
da Stella. 

Sinopsia: 50 urteko alarguna da 
Maggie (Marianne Faithfull), eta 
dirua behar du, etsituki, gaixorik 
dagoen ilobak tratamendua 
behar duelako. Lana bilatzeko 
saiakeran hainbat aldiz huts 
egin ondoren, sex shop batean 
aurkituko du bere aukera, Irina 
Palm ezizenaren pean lan 
eginez.

Jatorrizko bertsioa 
ingelesez, gaztelani-
azko azpitituluekin
Zuzendaria: Sam 
Garbarski
Urtea: 2007
Iraupena: 99 minutu
Generoa: drama / 
komedia dramatikoa
Gaia: prostituzioa
Zineforumeko 
hizkuntza: 
gaztelania

Jatorrizko bertsioa 
suedieraz, 
gaztelaniazko 
azpitituluekin
Zuzendaria: Sanna 
Lenken
Urtea: 2015
Iraupena: 95 
minutu
Generoa: drama

Gaia: anorexia / 
edertasun-ereduak
Zineforumeko 
hizkuntza: 
gaztelania

Osteguna, 2017ko martxoaren 30a

Irina Palm
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Ikastaroak 
eta Lantegiak
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Trebatzaileak: 
Juanma Rodríguez, aktorea eta berdintasunaren 
aldeko gizonen Zipriztintzen taldeko kidea (Ermua)

Ordua:•	  ostiralean 
16:00etatik 20:00etara 
eta larunbatean 
10:00etatik 14:00etara 
eta 15:30etik 19:30era 

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko urtarrilaren 6ra

Prezioa •	
Bazkideek: 10,32  
Bazkide ez direnek: 17,04   
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Bada denbora barregarri geratu eta ezer gertatzen 
ez dela jabetzearen ideiarekin lan egiten dugula. 
Beno, bada gertatzen den zerbait: askapen 
izugarria sentitzen dugu eta, aldi berean, gure 
inguruan bizi den jendearen zama soziala arintzen. 
Irrigarri geratzeko beldurra galtzea askatasuna 
irabaztea da: norberarena eta besterena. Emakumeak ahaldundu 
daitezen, gizonok desjabetu egin behar dugu. Pixka bat. Hobeto 
esanda: asko bat. Eta, gainera, paradoxikoki, guri ere ondo 
etorriko zaigu! Nola liteke beti irabazten ateratzea?

2017ko urtarrilaren 13an eta 14an

Gizonentzako clown desjabetzailea 
(Galtzen ikasten)

Informazioa eta izen-ematea:
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
gizonak
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Trebatzailea: 
Mertxe Arratibel Ibarruri, coach-a

Ordua: •	 astelehenetan, 
18:00etatik 20:00etara 

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  euskara
 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko urtarrilaren 9ra

Prezioa:•	
Bazkideek: 10,32   
Bazkide ez direnek: 17,04    
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Jabekuntza eta norberaren hobekuntza 
ahalbidetzen dituen diziplina da coaching-a; genero-
ikuspegia eskatzen du, ordea, eta horixe da, hain 
zuzen ere, lantegi honek eskaintzen duena. Hau 
da, coaching feministak, norberaren garapenarekin 
batera, jasaten duten diskriminazioaren gaineko 
kontzientzia hartzen laguntzen die emakumeei, bai eta beren 
arazoak eta ardurak partekatzeko eta elkartasuna zein laguntza 
elkarri eskaintzen laguntzeko. Horretarako, hainbat tresna eta 
baliabidea erabiltzen dira.

2017ko urtarrilaren 16an, 23an eta 30ean; otsailaren 
6an, 13an eta 20an

Coaching feminista

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
emakumeak
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Hartzaileak: 
emakumeak

Trebatzailea: 
Mertxe Arratibel Ibarruri, coach-a

Ordua:•	  astelehenetan, 
15:00etatik 17:00etara 

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania
 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko urtarrilaren 9ra

Prezioa. •	
Bazkideek: 13,76    
Bazkide ez direnek: 22,72  
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Enplegua bilatzeko ohiko lantegietatik harago 
doa ikastaro hau, izan ere, coaching-aren tresnen 
bidez, norberaren burua aktibatzeko behar diren 
trebetasun emozionalak eskaintzen ditu, lan bat 
bilatzeari eta horri eusteari begira, jada baduguna 
hobetzeari begira edo norberaren proiektua 
abiarazteari begira. Emakume bakoitzak bere behar pertsonalak 
landuko ditu, eta, aldi berean, indartu egingo da lanketa, 
parte-hartzaile guztien jakinduria partekatuaren edo adimen 
kolektiboaren bidez.

2017ko urtarrilaren 16an, 23an eta 30ean; otsailaren 
6an, 13an, 20an eta 27an

Adimen kolektiboa geldialdi geldiezinetarako 
Lana bilatzeko edo aldatzeko trebetasunak

Informazioa eta izen-ematea:
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna
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Trebatzailea: 
Zahira Montalvo Herrero, aditua arte dramatikoan, animatzaile 
soziokulturala, gizarte hezitzailea eta terapeuta aditua 
indarkeria matxistan

Ordua:•	  ostiralean 
16:30etik 20:30era eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara eta 
15:00etatik 18:00etara 

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko urtarrilaren 13ra

Prezioa •	
Bazkideek: 8,60
Bazkide ez direnek: 14,20      
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Norberarengandik abiatzen den lantegi praktikoa 
da. Soinudun tresnatzat hartuko dugu gure 
gorputza, eta taldean biziko dugu gure ahotsen 
jabekuntza. Geure burua berraurkitzea da “Aktiba 
ezazu zure ahotsa” lantegiaren xede nagusia da 
geure burua aurkitzea, aztertzea, zaintzea eta 
mimatzea, kideekin batera modu osasuntsuan bizi ahal izan 
dezagun unea. Zeure burua ikertzeko, jolasteko, modulatzeko 
edo komunikatzeko gogoa baduzu, edota lanerako tresna 
baldin baduzu ahotsa, topaketa honetan parte hartzera 
gonbidatuta zaude.

2017ko urtarrilaren 20an eta 21ean

Aktiba ezazu zure ahotsa

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
emakumeak
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Trebatzailea: 
Eva Aguinagalde y Margarita Padilla, bazkideak Dabne lan 
elkartuko kooperatiban, teknologikoa eta soziala denaren arteko 
zubiak eraikitzen dituen kooperatiban

Ordua:•	  ostiralean 
16:30etik 20:30era eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara eta 15:30etik 
18:30era 
Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 
1etik 2017ko urtarrilaren 
20ra
Prezioa •	
Bazkideek: 15,62  
Bazkide ez direnek: 9,46  
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7)  

Jarduera ludiko eta lasaien bidez, 
ordenagailuko programa soilak nola egin 
erakutsiko du lantegiak, eta jarduera horren 
balioaren gainean hausnartzeko gonbita 
egingo da, emakumeen jabekuntzari 
laguntzeari begira. Saiatzera animatuko zara? Ez da 
ezagutza handirik izan behar, nahikoa da kuriositate pixka bat 
edukitzearekin.

2017ko urtarrilaren 27an eta 28an

Sortzen, programatzen, idazten eta  
eraldatzen duten emakumeak

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

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

Ordua:•	  asteazkenetan, 
18:00etatik 21:00etara  

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania
 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 
1etik 2017ko urtarrilaren 
25era
Prezioa: •	

Bazkideek: 10,32  
Bazkide ez direnek: 17,04  
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Egile feministen hainbat testuren gainean 
sakontzea, hausnartzea eta eztabaidatzea 
da xedea. Gloria Anzaldúak egin bezalaxe 
(Borderlands/La Frontera, The new mestiza, 
1987), lerro banatzailean bertan kokatzen dute 
horiek eztabaida, bazterrean. Horrela, botere 
eta logika hegemoniko zapaltzaileak eta baztertzaileak 
oinarritzen diren dikotomia zurrunak hausten dituzte. Aurretik, 
posta elektronikoz bidaliko zaizkie bibliografia eta testuak 
tailerretan izena eman duten pertsonei. Nahitaezkoa da 
testuak aurretik irakurtzea.

2017ko otsailaren 1ean, 8an, 15ean eta 22an

Feminismoa mugetan 

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
emakumeak
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Trebatzailea: 
Zuriñe Rodríguez Lara, ikertzaile feminista

Ordua:•	  
Goizeko taldea: • 
Ostegunetan, 10:00etatik 
11:00etara  
Arratsaldeko taldea: • 
Ostegunetan, 19:00etatik 
20:00etara   

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa)

Hizkuntza:•	  euskara 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 
1etik lekuak bete arte 

Prezioa:•	
sarrera doan
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 5)

2017ko otsailaren 2an, 9an eta 16an; martxoaren 
2an, 9an, 16an eta 23an; apirilaren 6an eta 27an; 
maiatzaren 4an, 11n eta 18an

Feminismoa euskaraz  
izango da edo ez da izango

Información e inscripciones:
maila hona bidaliz: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

Hartzaileak: 
emakumeakEuskara praktikatu 

bitartean, feminismoaz, 
gure gustuez, beharrez, 
nahiez eta jarduerez hitz 
egiteko gunea.
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Trebatzailea: 
Flavia Anconetani, Gestalteko terapeuta eta antropologoa
Bea Acebes Herranz, autodefentsa feministako 
tailerrak eta elkar aurkitzeko terapiak ematen ditu

Ordua:•	  ostiralean 
16:30etik 20:30era eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara 

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza: •	 gaztelania 
 

Izena emateko aldia: 
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko urtarrilaren 27ra

Prezioa •	
Bazkideek: 6,88   
Bazkide ez direnek: 11,36
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Tailer honetan, geure burua entzuten eta gure 
nahiekin bat egiten ikasiko dugu, horietara 
iristeko gehien gustatzen zaizkigun bideak 
aukeratuz. Plazerari, desioari eta erotismoari 
hurbilduko gatzaizkie, geure buruarekin dugun 
harremana hobetze aldera, gorputzetik eta emozioetatik 
igaroz. Ahaldundu egingo gara, eta segurtasun eta 
konfiantzazko espazioak sortuko ditugu ongi pasatzeko, 
gozatzeko eta, azken batean, gu geu izateko.

2017ko otsailaren 3an eta 4an

Emozioen kartografia; 
nire gorputzeko mapetatik bidaian

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
emakumeak
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Trebatzailea: 
Gloria Guzmán Orellana, ekintzailea giza eskubideetan eta 
Hegoa erakundeko (UPV/EHU) ikerketa arloko kidea
Irantzu Mendia Azkue, Soziologiako eta Gizarte Langintzako 
irakaslea eta Hegoa erakundeko ikertzailea (UPV/EHU)

Ordua:•	  ostirala, 
16:30etik 20:30era 

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania 
 
 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko otsailaren 3ra
Kolaboratzailea:  •	
Saharako Errepublika 
Arabiar Demokratikoaren 
Lagunen elkartea eta 
Saharako Emakumeen 
Batasun Nazionalari 
Laguntzeko Euskal Sarea.

Gaur arte emakume sahararren memoria 
historikoa eraikitzen egin den lana aztertuko 
dugu tailer honetan. Eginkizun horretan eta 
Mendebaldeko Saharan oraindik ere gainditzen 
ari diren erronketan sakontzeko, HEGOAren 
txostenean eta memoria historikoari buruzko gida 
metodologikoan oinarrituko dira saioak. Okupatutako lurraldeetan 
eta errefuxiatuen kanpamentuetan emakume sahararrekin 
partekatu den lana sistematizatu du aipatu gidak. Emakumeok 
munduan jorratzen dugun memoria historikoaren prozesuetan 
dago kokatuta proposamena.

2017ko otsailaren 10ean

Okupazio-prozesuan dauden emakumeen memoria 
historikoa berreskuratzea: emakume sahararrak 

Información e inscripciones:
maila hona bidaliz: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

Lantegia 
mistoa da
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Trebatzailea: 
Teresa Maldonado Barahona, Filosofiako 
irakaslea Bigarren Hezkuntzan, eta FeministAlde! 
ekimeneko  eta  Hezkuntza Laikoa taldeko kidea

Ordua:•	  ostiralean 
16:30etik 20:30era eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara 

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 
1etik 2017ko otsailaren 
10era

Prezioa: •	
Bazkideek: 6,88  
Bazkide ez direnek: 11,36  
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Laikotasunaren eta feminismoaren arazoaren 
inguruko egungo eztabaidak jorratuko ditugu 
ikastaroan. Gizonen eta emakumeen eskubide 
berdintasuna gatazkan jar daiteke zenbait 
interpretazio erlijiosorekin (menderatzaileak izan 
ohi dira horiek); batez ere, monoteismoetako 
interpretazioekin. Gure gizarteetan segurutzat ematen da 
berdintasuna bermatu egin behar dela; aldi berean, ordea, 
kontzientzia-askatasuna (erlijiosoa barne hartuta) errespetatu 
egin behar dela pentsatzen da. Nola uztartu horiek gatazka 
sortzen bada?

2017ko otsailaren 17an eta 18an

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 
vs erlijio askatasuna?

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
Mistoa
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Trebatzailea: 
Virginia Imaz Quijera, pailazo profesionala. Trebakuntza 
clown-ean, maskara-antzerkian eta clown tailerretako 
animatzailea. Oihulari Klown antzerki konpainiako zuzendaria.

Ordua:•	  astearteetan, 
17:30etik 20:30era   

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania 
 
 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 
1etik 2017ko otsailaren 
14ra

Prezioa •	
Bazkideek: 20,64  €
Bazkide ez direnek: 34,08  €
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Emakumeok betetzeko dugu iruditeriaren 
lurralde emankorra, erabateko eskubidedun 
subjektu izanik, eta ez gonbidatu edo turista gisa. Premiazkoa 
da pentsamendu metaforikoan ere ahalduntzea, gure 
ziurgabetasunak eta beldurrak alde batera uztea eta gure 
sorkuntza, isilarazitakoa zein isila, birgaitzea, umorearen eta 
poesiaren bidez.  

2017ko otsailaren 21ean eta 28an; 
martxoaren 14an, 21ean eta 28an; apirilaren 
11n eta 25ean; maiatzaren 2an

Artearen bidea, sormena jabekuntzarako 
estrategia gisa

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
emakumeak
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Trebatzailea: 
Ana Fernández Cubero, ziklo-ekintzailea eta bizikleta zalea, horren 
molde guztietan

Ordua:•	  ostiralean 
16:30etik 20:30era eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara   

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko otsailaren 17ra

Prezioa •	
Bazkideek: 6,88
Bazkide ez direnek: 11,36
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Zalantza praktiko batzuk ebatziko ditugu tailer 
honetan, bizikleta-ibilbideak antolatzera ausar 
gaitezen, autonomiaz eta bidean sor dakizkigukeen 
eragozpenei beldurrik izan gabe. Ibilaldian abiatu 
aurretik prestatu behar ditugun gauzez hitz egingo 
dugu (nora joan, zer eraman eta nola hartu 
erabaki horiek), bai eta aurki ditzakegun egoera ohikoenekin 
zerikusia duten alderdiez ere (non egin lo eta arazo mekaniko 
txiki batzuk). Ibilbideak egiteko aukerak ere ikusiko ditugu, horiek 
nola diseinatu eta GPSari zein mugikorrari buruzko oinarrizko 
ezagutzak ikasi, bidean orienta gaitezen.

2017ko otsailaren 24an eta 25ean

Mundua zure gurpilen pean: ausar zaitez 
bizikleta-ibilbideak prestatzera

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
emakumeak
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Trebatzailea: 
Edu Portilla Nájera,ON:GIZ berdintasunerako elkarteko 
kidea, masterra UPV/EHUko Emakumeen eta gizonen 
berdintasunean eta Euskal Filologian lizentziatua

Ordua:•	  ostiraletan, 
eskola orduetan 

Non:•	  Hezkuntza eta 
Kirol Fakultatean (UPV/
EHU) 

Hizkuntza:•	  euskara / 
Gaztelania

Tailer honen helburua da gure garapen 
pertsonalean zehar gure hautuak 
generoan oinarrituta baldintzatzen dituzten 
elementu ezberdinak hautematea, eta 
maskulinitatearen eraikuntzari nola laguntzen 
dioten ikustea. Sexu-genero sistema 
bezalako alderdiak jorratuko ditugu, nola 
ikasten ditugun irudi eta erreferentziazko eredu maskulinoak 
eta horren ondorioak, bai kirolean, bai karrera teknikoetan, eta 
genero-ikuspegitik aztertuko ditugu.

2017ko martxoaren 10ean eta 24an

Gizonen sexismoa;  
bizipenetik abiatutako hausnarketak

Hartzaileak: 
Ostiraleta, 

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

Ordua:•	  ostiralean 
16:00etatik 20:00etara 
eta larunbatean 
10:00etatik 14:00etara 
eta 15:30etik 19:30era 

Non:•	  Judimendiko 
gizarte-etxean (erabilera 
anitzeko aretoan)   

Hizkuntza:•	  gaztelania 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko martxoaren 4ra

Prezioa •	
Bazkideek: 10,32
Bazkide ez direnek: 17,04  
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Emakumeen aurkako 
indarkeria gertaera posibleei 
erantzun ahal izango 
dieten gaitasun fisikoak eta 
sendotasun psikologikoak 
garatzeko tailerra.

2017ko martxoaren 11n eta 12an

Autodefentsa feminista (sakontzea)

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
Hastapen maila 

egin duten 
emakumeak
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Trebatzailea: 
Montse Parra, graduondokoa Berdintasuneko Eragilean eta 
7menos20 taldearen eta Súkubo elkartearen sortzaileetako bat da
Mónica Arana,lizentziatua Historian, masterra Ikasketa feministak 
eta generokoetan, eta ikasketak diseinu grafikoan eta web diseinuan

Ordua:•	  asteazkenetan, 
18:00etatik 20:00etara 
(maiatzaren 6an, 
larunbata, 10:00etatik 
14:00etara) 

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko martxoaren 9ra 

Prezioa: •	
sarrera doan
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 5)

Kalea eta gaua gureak ere badira! Baita kartelak, 
bideoak, stencil-ak eta pankartak egiteko tresnak ere! 
Diseina ezazu zure kartela! Munta eta edita ezazu 
bideo bat erraz! Sor itzazu pankarta sortzaileak, eta 
parteka ezazu guztia sare sozialen edo mailaren 
bidez, edozein gailu elektronikotatik! Hiru zatitan 
emango da sormenezko aktibismo grafiko eta bisualeko tailer hau. 
Lehenengoan, diseinu grafikoko edukiak landuko dira: kartel bat 
sortu, editatu eta partekatuko dugu. Bigarrenean, bideoak muntatzen, 
editatzen eta partekatzen ikasiko dugu. Hirugarrenean, gure pankartak 
sortuko ditugu, teknika erraz eta oso funtzionalekin.

2017ko martxoaren 15ean, 22an eta 29an; apirilaren 5ean, 19an 
eta 26an; maiatzaren 3an eta 6an

IKUS-ENTZUNEZKOaction: sormenezko akti-
bismo grafiko eta bisualeko tailerra

Hartzaileak: 
Gizarte-

taldeetan 
dabiltzan 

emakumeak

Informazioa eta izen-ematea:
maila hona bidaliz: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org
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Ordua:•	  asteazkenetan, 
19:00etatik 21:00etara   

Non:•	  Abetxukuko 
kiroldegian (erabilera 
anitzeko aretoan) 

Hizkuntza:•	  Euskara / 
gaztelania 

Izena emateko aldia: •	  
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko martxoaren 9ra

Prezioa: •	
sarrera doan
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 5) 

Perkuneskak elkarteak ateak irekiko 
dizkie hausnarketa-gune sortzaile 
hori hurbilagotik ezagutu nahi duten 
emakumeei. Danborrak eta beste 
perkusio-tresna batzuk erabiltzen 
dituzte, beren ahots eta mugimenduekin 
batera, adierazpen- eta jabekuntza-
tresna gisa. 

Parte-hartzaile kopurua: 
Gehienez 12

2017ko martxoaren 15ean, 22an eta 29an

Ate irekiak: Perkuneskak elkartea

Informazioa eta izen-ematea:
maila hona bidaliz: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

Hartzaileak: 
emakumeak
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Trebatzailea: 
Gracia Trujillo, doktorea Soziologian eta irakaslea 
Gaztela Mantxako Unibertsitatean. Deseo y resistencia 
liburuaren egilea da, eta 90. hamarkadaren amaieratik 
sortu ditu lesbianen taldeak eta queer taldeak

Ordua:•	  ostiralean 
16:30etik 20:30era eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara  

Non: •	 Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko martxoaren 24ra

Prezioa: •	
Bazkideek: 6,88   
Bazkide ez direnek: 
11,36
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Tailer honetan, genealogia feministetatik, 
lesbianoetatik, queer-etatik eta transfeministetatik 
egingo dugu ibilbidea, oinarrizko testuen bidez 
(besteak beste, hauen testuak landuko ditugu: 
Gretel Amman, Monique Wittig, Adrianne Rich, 
Audre Lorde, Paul Preciado, Judith Butler 
edo Sylvia Rivera). Taldean aztertuko ditugu gure ‘artxibo’ 
politikoetako elementuak, irudi eta lan artistikoekin batera, 
teoria eta praktika politiko horiek ezagutzeko xedez, eta 
egungo egoera, eztabaidetako gai nagusiak eta gainditzeko 
dauden erronka kolektiboak aztertze aldera.

2017ko martxoaren 31n eta apirilaren 1ean

Lesbianismo politikotik borroka transfeministara, 
gurutzedura kodean: funtsezko testuak,  
eztabaidak eta egungo erronkak

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Ikastaroa 
mistoa da
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Trebatzailea: 
Lola Fernández de Sevilla, idazlea eta Helvéticas taldeko 
trebatzailea

Ordua:•	   Ostiralean 
16:00etatik 20:00etara 
eta larunbatean 
10:00etatik 14:00etara 
eta 16:00etatik 
20:00etara 

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza: •	 gaztelania

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 
1etik 2017ko martxoaren 
31era

Prezioa: •	
Bazkideek: 10,32
Bazkide ez direnek: 17,04
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7)
 

Idazketa-tailerra da; lan sortzailean dago 
zentratuta eta material autobiografikoak 
erabiltzen ditu, autoestimua kode feministan 
sustatzeko xedez. Fikzioak berezkoak dituen 
tekniken azterketa eta esperimentazio praktikoan 
trebatzea da ikastaroaren helburua, gure bizi-
materialei aplikatuta horiek. Bizi-materialak esploratzeko eta 
ustiatzeko aukerak aztertuko ditugu, testu teorikoen eta lanen 
bidez ilustratuko ditugu horiek eta entrenamendu-ariketa 
praktikoak egingo ditugu, bai idazketaren pertzepzioari 
dagokionean, bai idatzizko adierazpenari dagokionean.

2017ko apirilaren 7an eta 8an

Idazten dut, beraz, banaiz. 
Fikzio autobiografikoa

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
emakumeak
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Trebatzailea: 
Elvira López, perkusio-jotzailea. Perkusio-talde brasildarrak sortu 
ditu beste pertsona batzuekin batera; hala nola, ‘Simbiosis’, ‘Bloco 
Limón’, ‘Ochun: la mujer que gira el mundo’ eta ‘Yimawa: mujeres 
del mundo’ taldeak. Era berean, ‘Mujeres de Tabarilea’ taldean 
hartzen du parte. Madrilen egoitza duen taldea da.

Ordua:•	  larunbatean, 
10:00etatik 14:00etara 
eta 16:00etatik 
20:00etara 

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 
1etik 2017ko apirilaren 
15era

Tailerrak zati teoriko txikia izango du, eta, 
bertan, perkusio brasildarra -hasi Rio de 
Janeiron, igaro Salvador de Bahiatik eta 
amaitu Pernamburcon- osatzen duten 
erritmo anitzen jatorriaz arituko gara, bai 
eta estilo bakoitza eratzen duten musika-
tresnez ere. Trebakuntza praktikorako tarte zabala egongo 
da, eta, horren bidez, estilo bakoitzeko erritmo bana garatuko 
dugu gutxienez: karioka sanba, sanba afrobrasildarra eta 
marakatua.

2017ko apirilaren 22an

Perkusionatzen

Informazioa eta izen-ematea:
maila hona bidaliz: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

Hartzaileak: 
emakumeak
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Trebatzailea: 
Maitane Anitua Roa, Ai Laket!! elkarteko kidea eta masterra 
Ikasketa feministetan (ikerketa-lana: ‘Generoa eta drogak. 
Drogen kontsumo ludikoa emakume gazte euskaldunengan’)

Ordua:•	  ostirala, 
16:30etik 20:30era  

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  euskara 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko apirilaren 28ra

Prezioa •	
Bazkideek: 3,44
Bazkide ez direnek: 5,68
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Tailer honetan, emakumeek eta gizonek 
drogak erabiltzeko dituzten moduei buruzko 
datuak ezagutuko ditugu, eta sexuaren arabera 
bereizitako kontsumo horren arrazoiak eta 
ondorioak aztertuko ditugu. Gainera, emakumeen 
berariazko arriskuak murrizteko neurriei erreparatuko diegu, 
drogen erabilera kudeatzeko orduan baliagarriak izan 
baitaitezke horiek.

Maiatzaren 5ean

Berdin kontsumitzen 
ditugu drogak?

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
emakumeak
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Trebatzailea: 
Nuria Gregori Flor, antropologo soziokulturala. 
Intersexualitateen edo Sexu Garapeneko Desberdintasunen 
(SGDen) Espainiako kudeaketa medikua eta soziala jorratu 
zituen doktoretza-ikerketan

Ordua:•	  asteazkena, 
16:30etik 20:30era  

Non:•	  Goiuri jauregian 
(Pedro Martinez de 
Alava aretoa) 

Hizkuntza:•	  gaztelania
 

Izena emateko aldia: •	
2016ko abenduaren 1etik 
2017ko maiatzaren 3ra

Prezioa •	
Bazkideek: 3,44
Bazkide ez direnek: 5,68
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”. Item 7) 

Intersexualitateen / Sexu Garapeneko 
Desberdintasunen inguruan sakonduko dugu 
tailerrean: terminologiak, aurrekari historiko eta 
sozialak, historian zehar medikuntzak eman 
dituen tratua eta tratamendua, intersexualitateen 
gaineko iruditeriak eta estereotipoak. Era berean, 
egungo eztabaidetako batzuk birpentsatuko ditugu; adibidez, 
kudeaketa mediku eta sozialean egondako aldaketa, aktibismo 
politiko eta sanitarioak edo intersexualitateak komunikabideetan 
agertzeari buruzko eztabaida. 

2017ko maiatzaren 10ean

Intersexualitateen 
diskurtsoetan sakontzen

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
emakumeak
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Trebatzaileak:
Neskalatzaileak Mendi Kluba, emakumeen presentzia 
mendian areagotzera bideratutako taldea, diziplina edozein 
delarik ere (mendi-ibiliak, eskalada, orientazioa, sakanak...)

Ordua:•  larunbata,
10:00etatik 14:00etara

Non:•  Opakuako
landetan

Hizkuntza:•  gaztelania

Izena emateko aldia:•
2016ko abenduaren 1etik
2017ko maiatzaren 6ra

Prezioa:•
Bazkideek: 3,44
Bazkide ez direnek: 5,68
Langabeziagatiko hobaria: %15 
(ikus “Kontuan hartu beharreko 
oharrak”, 4. orrialdean)

Mendian galtzeari edo, eguraldi txarraren ondorioz, 
bertan desorientatzeari beldurra galtzeari dago 
bideratuta jarduera. Modu dibertigarrian egingo 
dugu, bideetan, sakonuneetan, zuhaitzetan... 
ezkutatutako balizak aurkituz. Iparrorratza eta 
mapa erabiliko ditugu (antolakuntzak emandakoak), 
beharrezko azalpenak emateko ikastaroa egin ondoren. Banaka 
edo taldean egin daiteke jarduera; zuek jarriko diozue erronka 
zeuen buruari. Nork aipatu du beldurra? Hori eta are gehiago 
egiteko gai gara.

2017ko maiatzaren 13an

Galdu beldurra mendian orientatzeari

Informazioa eta izen-ematea: 
010 / gizarte-etxeak eta kirol instalazioak / 
www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna

Hartzaileak: 
emakumeak
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2016/17 
ESKOLAREN ITXIERA 
Osteguna, 2017ko maiatzaren 25ean 18:30ean 

Goiuri jauregian (Martin de Salinas aretoan)

2016/2017 ikasturteko  
parte-hartzaileen eta 
trebatzaileen arteko topaketa 
eta trukaketa jardunaldia

D´Capricho (Las dos D) 
duo kubatarra:  musika jarriko 
diote poesia kubatar eta euskal 
poesia apartei



35



36

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

2 3 4 5 6 
Izena emateko azken 
eguna: 
Gizonentzako clown 
desjabetzailea. (Galtzen 
ikasten)

7 8

9 
Izena emateko 
azken eguna: 

Coaching •	
feminista

Adimen •	
kolektiboa 
gelditu ezin 
diren emakume 
langabeentzat

10 
HITZALDIA: 
Mundu justu 
eta jasangarrira 
igarotzeko 
proposamen 
ekofeministak

11 12 13
Izena emateko azken 
eguna: 
Aktiba ezazu zure 
ahotsa

14 15

16 17 18 19 20
Izena emateko azken 
eguna: 
Sortzen, programatzen, 
idazten eta eraldatzen 
duten emakumeak

21 22

23 24 25 
Izena emateko 
azken eguna: 
Feminismoa 
mugetan 

26
ZINEFORUMA:
Amama

27
lzena emateko azken 
eguna: 
Emozioen kartografia; 
nire gorputzeko 
mapetatik bidaian

28 29

30 31

Urtarrila
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ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

2 3 4 5 6 
Izena emateko azken 
eguna: 
Gizonentzako clown 
desjabetzailea. (Galtzen 
ikasten)

7 8

9 
Izena emateko 
azken eguna: 

Coaching •	
feminista

Adimen •	
kolektiboa 
gelditu ezin 
diren emakume 
langabeentzat

10 
HITZALDIA: 
Mundu justu 
eta jasangarrira 
igarotzeko 
proposamen 
ekofeministak

11 12 13
Izena emateko azken 
eguna: 
Aktiba ezazu zure 
ahotsa

14 15

16 17 18 19 20
Izena emateko azken 
eguna: 
Sortzen, programatzen, 
idazten eta eraldatzen 
duten emakumeak

21 22

23 24 25 
Izena emateko 
azken eguna: 
Feminismoa 
mugetan 

26
ZINEFORUMA:
Amama

27
lzena emateko azken 
eguna: 
Emozioen kartografia; 
nire gorputzeko 
mapetatik bidaian

28 29

30 31

 2017KO EGUTEGIA
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ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

1 2
Feminismoa 
euskaraz izango da 
edo ez da izango 
(izen-ematea 
zabalik lekua agortu 
arte)

3 Izena emateko 
azken eguna: 
Okupazio-
prozesuan dauden 
emakumeen 
memoria historikoa 
berreskuratzea: 
emakume 
sahararrak 

4 5

6 7 
HITZALDIA: 
Ikasgeletan 
LGTBIfobia 
prebenitzea 
eta praktika 
eraldatzaileak 
eraikitzea 

8
 

9 10 Izena emateko 
azken eguna: 
Emakumeen eta 
gizonen arteko 
berdintasuna vs 
erlijio askatasuna?

11 12

13 14 Izena emateko 
azken eguna: 
Artearen bidea, 
sormena 
jabekuntzarako 
estrategia gisa

15 16 17 Izena emateko 
azken eguna: 
Mundua zure 
gurpilen pean: 
ausar zaitez 
bizikleta-ibilbideak 
prestatzera

18 19

20 21 22 23
ZINEFORUMA:
La belle saison 
(Udako maitasun 
bat)

24 25 26

27 28 29 30 31 

Otsaila
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ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

1 2
Feminismoa 
euskaraz izango da 
edo ez da izango 
(izen-ematea 
zabalik lekua agortu 
arte)

3 Izena emateko 
azken eguna: 
Okupazio-
prozesuan dauden 
emakumeen 
memoria historikoa 
berreskuratzea: 
emakume 
sahararrak 

4 5

6 7 
HITZALDIA: 
Ikasgeletan 
LGTBIfobia 
prebenitzea 
eta praktika 
eraldatzaileak 
eraikitzea 

8
 

9 10 Izena emateko 
azken eguna: 
Emakumeen eta 
gizonen arteko 
berdintasuna vs 
erlijio askatasuna?

11 12

13 14 Izena emateko 
azken eguna: 
Artearen bidea, 
sormena 
jabekuntzarako 
estrategia gisa

15 16 17 Izena emateko 
azken eguna: 
Mundua zure 
gurpilen pean: 
ausar zaitez 
bizikleta-ibilbideak 
prestatzera

18 19

20 21 22 23
ZINEFORUMA:
La belle saison 
(Udako maitasun 
bat)

24 25 26

27 28 29 30 31 

 2017KO EGUTEGIA
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ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

1 2 3 4
Izena emateko 
azken eguna: 
Autodefentsa 
feminista 
(sakontzea)

5

6 7 
HITZALDIA: Hauxe 
da ijito herriaren 
feminismoa, ijitoek 
eraiki dutena

8
Emakumeen 
Nazioarteko Eguna

9 
Izena emateko 
azken eguna: 

IKUS-ENTZU-• 
NEZKOaction: 
sormenezko akti-
bismo grafiko eta 
bisualeko tailerra
Ate irekiak: Perku-• 
neskak elkartea

10 
Gizonen sexismoa; 
bizipenetik abiatutako 
hausnarketak hasiko 
da (UPV/EHUrako 
talde itxia)

11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 211 
Arraza-
diskriminazioa 
Ezabatzeko 
Nazioarteko Eguna

22 23 24
Izena emateko azken 
eguna: 
Lesbianismo 
politikotik borroka 
transfeministara, 
intersekzionalitatea 
ardatz

25 26

27 28 29 30 
ZINEFORUMA:
Irina Palm

31 
Izena emateko azken 
eguna: 
Idazten dut, beraz, 
banaiz. Fikzio 
autobiografikoa

Martxoa
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ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

1 2 3 4
Izena emateko 
azken eguna: 
Autodefentsa 
feminista 
(sakontzea)

5

6 7 
HITZALDIA: Hauxe 
da ijito herriaren 
feminismoa, ijitoek 
eraiki dutena

8
Emakumeen 
Nazioarteko Eguna

9 
Izena emateko 
azken eguna: 

IKUS-ENTZU-• 
NEZKOaction: 
sormenezko akti-
bismo grafiko eta 
bisualeko tailerra
Ate irekiak: Perku-• 
neskak elkartea

10 
Gizonen sexismoa; 
bizipenetik abiatutako 
hausnarketak hasiko 
da (UPV/EHUrako 
talde itxia)

11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 211 
Arraza-
diskriminazioa 
Ezabatzeko 
Nazioarteko Eguna

22 23 24
Izena emateko azken 
eguna: 
Lesbianismo 
politikotik borroka 
transfeministara, 
intersekzionalitatea 
ardatz

25 26

27 28 29 30 
ZINEFORUMA:
Irina Palm

31 
Izena emateko azken 
eguna: 
Idazten dut, beraz, 
banaiz. Fikzio 
autobiografikoa

 2017KO EGUTEGIA
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ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

1 2

3 4
HITZALDIA: 
Komunikazioa 
errespetuzkoa, 
eraldatzailea eta 
gustagarria denean

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 
Izena emateko 
azken eguna: 
Perkusionatzen

16

17 18 19 20
ZINEFORUMA:
Min lilla syster 
(Ahizpa perfektua)

21 22 23

24 25 26 27 28 
Izena emateko 
azken eguna: 
Berdin 
kontsumitzen 
ditugu drogak?

29 30

Apirila
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ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

1 2

3 4
HITZALDIA: 
Komunikazioa 
errespetuzkoa, 
eraldatzailea eta 
gustagarria denean

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 
Izena emateko 
azken eguna: 
Perkusionatzen

16

17 18 19 20
ZINEFORUMA:
Min lilla syster 
(Ahizpa perfektua)

21 22 23

24 25 26 27 28 
Izena emateko 
azken eguna: 
Berdin 
kontsumitzen 
ditugu drogak?

29 30

 2017KO EGUTEGIA
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ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

1
Langileen 
Nazioarteko Eguna

2 3
Izena emateko 
azken eguna: 
Intersexualitateen 
diskurtsoetan 
sakontzen

4 5 6 Izena 
emateko azken 
eguna: 
Galdu beldurra 
mendian 
orientatzeari

7

8 9
HITZALDIA: 
Intersexualitateen/
SGDen diskurtsoak 
gizarte-egituran: 
gorputz-narrazioak, 
aniztasuna eta 
gizarte-aldaketa

10 11 12 13 14

15 16 17 
Lesbo-Gay-
Transfobiaren 
aurkako 
Nazioarteko Eguna

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31  

Maiatza
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ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

1
Langileen 
Nazioarteko Eguna

2 3
Izena emateko 
azken eguna: 
Intersexualitateen 
diskurtsoetan 
sakontzen

4 5 6 Izena 
emateko azken 
eguna: 
Galdu beldurra 
mendian 
orientatzeari

7

8 9
HITZALDIA: 
Intersexualitateen/
SGDen diskurtsoak 
gizarte-egituran: 
gorputz-narrazioak, 
aniztasuna eta 
gizarte-aldaketa

10 11 12 13 14

15 16 17 
Lesbo-Gay-
Transfobiaren 
aurkako 
Nazioarteko Eguna

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31  

2016/2017KO 
ESKOLAREN 
AMAIERA

 2017KO EGUTEGIA




