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KONTUAN HARTU
BEHARREKO OHARRAK
1. Hitzaldietan, zeinu-hizkuntzako interpreteak egongo dira. Gainerako jardueretarako interpreterik behar izanez gero, jakinaraz iezaguzue hiru egun
lehenago, telefonoz edo posta elektronikoz: 945 161 345 / berdineskolavg@
vitoria-gasteiz.org. Gauza bera, haurtzaindegi-zerbitzua behar izanez gero.
2. Ikastaroetako eta lantegietako tokiak iritsi ahala esleitzen dira, zozketarik
egin gabe. Tokiak agortuz gero, ez da erreserba-zerrendarik sortuko.
3. Gasteizko elkarte eta gizarte-taldeek berariaz eskatutako jarduerak barnebiltzen ditu eskolak, eta haien interes eta premien alderdi batzuei erantzutera daude bideratuta. Elkarlan hori giltzarria da, bai elkarrekin ahalduntzeko, bai hiriko elkartze-ehuna sendotzeko. Hori dela-eta, jarduera horiek
dohainik eskaintzea erabaki du Berdintasunerako Zerbitzuak, eta elkarte
horietako kideak ez direnentzat ere irekita daude.
4. Udal-instalazioen bazkide zaretenok kuota murrizteko aukera duzue ordaindu beharreko ikastaroetan zein lantegietan.
5. Langabezian bazaude, dagokion prezioa % 15 murrizteko aukera duzu.
Nahikoa da Lanbideren «izen-emate aldiko ziurtagiria» aurkeztea, jardueran izena eman aurreko zazpi egunetan jaulkitakoa.
6. Gizarte-babesgabetasuneko egoeran zaudetenok jarduerak doan izatea
eska dezakezue, gizarte-zerbitzuen ziurtagiria aurkeztuta.
7. Izena eman baduzue baina azkenean bertaratu ezin bazarete, jarduera hasi
baino lehen edozein gizarte-etxetan baja ofizialki ematea eskatzen dizuegu. Hala, beste batzuek hartu ahalko dute zuen lekua, normalean beteta
egoten dira-eta. Gainera, baja ofizialki emanez gero, ordaindutako kuota
itzuliko dizuegu, dirua zuen banku-kontura sartuz (ordaindutako zenbatekoaren % 15 atxikiko dugu, kudeaketa-gastu gisa).
8.

A25

Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Aurkako Eguneko programazioa.

9.

M8

Emakumeen Eguneko programazioa.

10.

M17

Lesbo-Bi-Gay-Transfobiaren Aurkako Eguneko programazioa.

11.
12.

6

BAIETZ
ULERTU

 kintza hauetan parte hartzeko ez da beharrezkoa jendaurrean
E
euskaraz hitz egitea, baina bai ulertu.

Zeinu Hizkuntzako Interpreteen zerbitzua.

ESKOLA ETA ETXEA
Gasteizko Jabetze Feministarako Eskolak, orain arteko hamaika
edizioetan, feminismoa hedatu du gure udalerrian, ehunka prestakuntza- eta kultura-proposamenen bidez. Hala, urtero-urtero,
milaka emakume jabetu dira generoagatik bizi duten zapalketa-egoeraz, baina baita beren gaitasunez eta nahiez ere.
Gainera, bertatik bertara izan dute bestelako zapalketa-ardatz
batzuek (hala nola, sexu-joerak eta genero-identitateak, testuinguru kulturalak, aniztasun funtzionalak, adinak edo klase
sozialak) zeharkatutako gorputzen errealitateen berri. Halaber,
Eskolan bertan askok aurkitu dituzte erreferente eta adiskide
inspiratzaileak, eguneroko liberazio txikien edota erresistentzia
latzen protagonistak, Herri Handi zikloak edizio honetan aurkeztuko dizkigunak bezalakoak.
Eskolak Emakumeen Etxean garatzen du bere prestakuntza-proiektua. Etxeak, era berean, taldean ahalduntzeko prozesuak
bultzatzen dituzten ekimenak biltzen ditu, emakumeak beren
intereseko gaien inguruan antola daitezen eta, horrela, beren
boterea areagotu; hau da, emakumeek beren bitarteko material
eta sinbolikoak erabili eta kontrolatzea da azken xedea. Horren
adibide dira, besteak beste, Eleen Ganbara (Sorgineneako liburutegia) eta Eskolan denbora bat egin ondoren egonkortu diren taldeak (taldeok interesatzen bazaizkizu, azken orrialdean begiratu
ditzakezu, eta haietan parte hartu).
Azken finean, berdintasunerako politiketan eta gizarte-eraldaketan arituz, emakumeek zuzenean erasaten dieten erabakietan
eragin ahal izatea da Etxearen helburua.
Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu Gasteizen etxe bat sortzeko prozesuan gurekin izan ziren guztiei; bereziki, Sorginenea-Zure etxe feminista elkarteari, hark abiarazi baitzuen Etxea, eta
lehenengo hamahiru hilabeteetan kudeatu.

AFRIKA AUTODEFENTSA FEMINISTAKO
IRAKASLEAREN OMENEZ.
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INAUGURAZIOA
2021eko irailak 29, asteazkena | 18:30
Jesús Ibáñez de Matauco antzokia
(Hegoalde gizarte-etxea)

HONAKO HAUEK Gorka Urtaran Aguirre Gasteizko alkateak
HARTUKO DUTE Miren Fernández de Landa Berdintasuneko
HITZA:
zinegotziak

NO ES PAÍS PARA NEGRAS
Hainbat pertsonaia interpretatuz eta mintzaira fisikoaz baliatuz,
arrazismoaren, emakume beltzen sexualitatearen eta identitatearen inguruko hainbat ikuspegi erakutsiko ditu Silvia Albertek, umorez eta ironiaz blai. Bere oroitzapenak eta komunitate oso batenak
erabiliko ditu, orain artean kontatu ez den historiaren zati bat kontatzeko: emakume beltz espainiarren historiaz arituko da.
No es país para negras irribarrea izozten duen komedia dramatikoa da.
Aktorea: 	
Silvia Albert Sopale
Zuzendaria: 	 Carolina Torres Topaga
Konpainia: 	 No es país para negras

Hizkuntza: Gaztelania

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
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IKERLAN FEMINISTEN LEHIAKETA
Bigarren urtez abiatuko dugu lehiaketa hau, bai Eskolan ezagutza eta
ikerketa feminista sustatzeko, bai udalerriko ahalduntze feministari
bide egiteko.
Oinarriak hemen: www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista

HAUTATUTAKO LANEN AURKEZPENA
+H
 ITZALDIA: BERDINTASUNPRINTZIPIOAK ZEHARKAKOA
BEHAR DU IZAN IKERKETETAN
HIZLARIA:

Asun Ventura Franch, Zuzenbideko doktorea Valentziako Unibertsitatean

MODERATZAILEA:

Arantza Campos, EHUren Emakume eta Gizonen berdintasunaren gaineko Masterra: Berdintasun Agenteak masterreko
zuzendarikidea
Biak Konstituzio Zuzenbideko
Sare feministakoak dira.

Ikerketetan aplikatu ohi diren metodologiei
egindako kritika feministek ‘ikerketen genero-itsutasuna’ amaiaraztea proposatzen dute,
gizonei gertatzen zaiena baino ez baitute kontuan hartzen eta, hortaz, gizonen inguruko
emaitzak hedatzen dizkiotelako gizarte osoari.

2022ko
maiatzak 23

Ordua: Astelehena,
18:30
Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Bertaratzeko, eman
izena hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
Hizkuntza: Euskara /
Gaztelania, azterlanaren
hizkuntzaren arabera

+H
 AUTATUTAKO HIRU IKERLANEN
AURKEZPENA
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HE
RRI
HAN
DI
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ONLINE

HITZALDIAK

Herri
Handi
Herri handiaren
hitzaldiak, infernu txiki
baterako
Hitzaldi-ziklo honen bidez, planetako
beste latitude batzuetan sortu diren diskurtsoak eta praktikak ekarriko ditugu
Eskolara. Jarri diogun izenburua ‘Herri
txiki, infernu handi’ / ‘Pueblo pequeño,
infierno grande’ esamoldean dago inspiratuta (bertsio latinoamerikarrean, ‘Pueblo chico, infierno grande’ da). Esaera hori
egiazkoa izateko aukera dagoenez, batez
ere emakumeentzat eta sexu- nahiz genero-disidenteentzat, “herri handiaren”
elkartasuna abiatu behar dugu guztion
askatasunak aldarrikatzeko orduan. Herri
Handi hau erresistentzian dauden herriei
eskainita dago.
Koordinatzailea: Aitziber Pérez de Karkamo,
kazetaria. Hedabide askeetan komunikatzen
saiatzen naiz, betaurreko eta luma moreak
jantzita. @halabedi eta @naiz_iritzia
Ordua: 18:30

ONLINE. Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/JFE-zuzenean
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ESTRATEGIAS DE
RESISTENCIA, JUSTICIA
Y REPARACIÓN EN
NICARAGUA
HIZLARIA: Wendy Flores Acevedo

abokatu nikaraguarra Costa
Rican erbesteratuta dago,
eta 15 urte baino gehiago
daramatza giza eskubideak
defendatzen. Nikaragua Inoiz
Ez + giza eskubideen aldeko
taldeko koordinatzailea da,
eta Erdialdeko Amerikako
Defendatzaileen Ekimena
egitasmoko kidea.

2021eko
urriak 26,
asteartea

Ordua: 18:30

ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
Hizkuntza: Gaztelania
12

2018ko apirilean Gizarte Segurantzaren
erreformen kontrako manifestazioak
hasi zirenetik, Nikaragua giza eskubideen
arloko krisi ankerrenetako bat ari da bizitzen, estatua sekulako errepresioa ari
baita ezartzen. Herriak errepresio zital
hori eten zezaten edota indar estatalek
nahiz paraestatalek egindako krimenak
iker zitzaten eskatzen zuen bitartean,
estatu-kolpea emateko saiakerari begiratu zion gobernuaren narratibak. Giza
eskubideen defendatzaile gisa, Nikaragua Inoiz Ez + taldetik abiatuta, azken
hiru urteetan herrialdeko beste talde
batzuekin batera eta erbestetik egiten
dugunaren berri emango dugu, estatuak
giza eskubideei egiten dizkien urraketa
larriak azalerazteko, memoria historikoa
berreskuratzen laguntzeko eta egia-, justizia-, erreparazio- eta ez errepikatzeko
berme-prozesuetan bidelagun aritzeko.

EL FEMINISMO EN
LA RESISTENCIA
SAHARAUI
HIZLARIA: Fatma Mehdi Hassam giza

eskubideen defendatzailea
da; bereziki, emakumeen
eskubideena. 2002tik
2016ra bitartean, Emakume
Sahararren Batasun
Nazionaleko presidentea
izan zen, eta, gaur egun,
Lankidetzarako ministroa
da Saharako Errepublika
Arabiar Demokratikoko
gobernuan.

Hitzaldian, bada, emakume sahararrek
erresistentzia-testuinguruan feminismoarekin eduki duten edo daukaten
bizipena izango dugu hizpide, beren
burua antolatzeko duten gaitasunekin
batera. Burujabetzaren eta estatu-eraikuntzaren aldeko borroka, eta, aldi berean, emakume sahararrek eraikuntza
nazionalaren prozesuan printzipio feministak txertatzeko egiten duten lana.

2021eko
azaroak 16,
asteartea
Ordua: 18:30

ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
Hizkuntza: Gaztelania
13

LAS DIFERENTES PERO
INTERCONECTADAS
LUCHAS DE LAS
MUJERES PALESTINAS
HIZLARIA:

2021eko
abenduak 21,
asteartea
Ordua: 18:30

ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
Hizkuntza: Gaztelania
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Soraida A. Hussein
palestinar-kolonbiarra da,
aktibista eta irakaskuntza
herrikoien bideratzailea.
Emakumeei lege-arloan
aholku eta laguntza emateko
zentroa eta Al-Kamanjati
erakundea sortu zituen
beste kide batzuekin batera;
Al-Kamanjati erakundeak
musika irakasten die
iheslari-esparruetako haur
palestinarrei. Boluntarioa
da emakumeen eta
komunitateko hainbat
antolakundetan.

Emakume palestinarrak elkarri lotutako hainbat borrokatan dabiltza buru-belarri. Batetik, sistema sionistaren
kontrako borroka dute, herri palestinarraren independentziaren eta askatasunaren aldekoa, gainerako herritarrekin batera egiten dutena; bestetik,
ordea, kolonizazioak markatutako gizarte baten barruko patriarkatuaren
kontrako borroka dago. Narratiba,
kontzeptuak eta esanahiak hainbat zapalketa-sistemarekin uztartuta daude,
eta zapalketa-sistema horien kontrako
borrokaldiak askatasunari, itxaropenari
eta maitasunari irekitzen dizkie ateak.

M8

FEMINISMOS EN
CENTROAMÉRICA:
DISPUTAS POR EL
DERECHO AL
CUERPO-TERRITORIO
HIZLARIA: Morena Herrera aktibista

feminista eta giza eskubideen
defendatzailea da; halaber,
Toki Garapenerako Talde
Feministako kidea, Abortua
Despenalizatzeko Talde
Herrikoiko presidentea,
Duinak taldeko
bazkide sortzailea eta
Latinoamerikako Emakume
eta Habitat Sareko nahiz
Erdialdeko Amerikako
Defendatzaileen Ekimeneko
erreferentea da.

Erdialdeko Amerikako feminismoek autoritarismo-baldintza latzak dauzkate
aurrez aurre, eta emakumeen nahiz
sexu- eta genero-disidenteen eskubideen aitortzan izandako atzerapauso
demokratikoari ere buru egin behar
diote. Testuinguru horrek muga asko
jarri arren, mugimendu feministek
modu sortzailean sustatzen dute eskubideen defentsa, hainbat eremutan;
hala nola, indarkeriarik gabe bizitzeko
eskubidean, ekonomiaren eta ingurumenaren arloko justizian, gorputz-lurralderako eskubidean eta aniztasunen
aitortzan (aberastasun-eragile gisa).

2022ko
martxoak 15,
asteartea
Ordua: 18:30

ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
Hizkuntza: Gaztelania
15

ACOMPAÑAMIENTO
FEMINISTA EN EL
ABORTO: UNA
APUESTA DE
RESISTENCIA,
CUIDADOS
COLECTIVOS Y
AUTONOMÍA
HIZLARIA: Verónica Vera aktibista

feminista abortuetan
bidelagun aritzen da, eta
Emaginak taldeko kidea,
komunikatzailea eta
ikertzailea da.

2022ko
apirilak 19,
asteartea
Ordua: 18:30

ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
Hizkuntza: Gaztelania
16

Emaginak Ekuadorreko sare feminista
bat da, abortuak seguruak izan daitezen laguntzen duena.
Halaber, emakumeen eta abortatzen
dutenen autonomiari ekarpena egin
nahi dio, baita abortuaren despenalizazio sozial eta legalari ere, ekintza
zuzenaren bidez; hau da, abortua baino lehen, bitartean eta gero laguntza
emanez. Bada, praktika kolektibo horren esanahia eta inpaktua jorratuko
ditugu hitzaldian, eta praktika hori
zerk ahalbidetzen duen azalduko. Era
berean, abortu-bidelagunak hegemonia medikoarekin lehian nola aritzen
garen erakutsiko dugu, eta abortua zigortu ez dadin nahiz klandestinoa izan
ez dadin egiten dugun ekarpenaren berri emango.

HI
TZAL
DIAK

17

JORNALERAS DE
HUELVA EN LUCHA
HIZLARIAK: Ana Pinto eta Najat

Bassit, Huelvako Emakume
Jornalariak Borrokan
antolakundearen sortzaileak

DINAMIZA- Naiara López de Munain,
TZAILEA:
kazetaria

2021eko
urriak 19,
asteartea

Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Bertaratzeko, eman
izena hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
18

Lanean bizi dugun egoera larriaren aurrean edota sektoreak ezartzen dizkigun bizi-baldintza latzen aurrean gure
eskubideak zaindu beharko lituzketen
agenteek erabat ahaztuta eta alboratuta gaituzte.
Huelvako emakume jornalariok elkartuta egiten dugu lan, feminismoetatik,
ekologismotik eta antiarrazakeriatik
abiatuta, hainbat hamarkadatako prekarietatea eta zapalketa desagerrarazteko erabakitasunez.
Gure lanean, jornalari guztien interesak eta eskubideak zaintzen ditugu,
oinarrietatik hasita, eta Huelvako nekazaritza-sektorean dauden askotariko
arazoei arreta ematen.

EL FEMINISMO
CONTRA LA
EXTREMA DERECHA:
HERRAMIENTAS PARA
FRENAR AL
FASCISMO 2.0
HIZLARIA: Nuria Alabao,

kazetaria eta Antropologiako
doktorea. Ctxt.es aldizkariko
feminismoen ataleko
koordinatzailea da

DINAMIZA- Maider Domínguez, Arabako
TZAILEA: Emakumeen Asanbladako

kidea

Generoa gai nagusietako bat da ultraeskuin berrietan, baina, horren aurrean,
feminismoak zer irakats diezaguke joera horiei aurre egiteko? Badago agenda
postfaxistarekin bateratu daitekeen
feminismorik? Saio honetan, esparru
eta diskurtso politiko batzuei erraiak
ateratzeaz gain, azken urteetan 2.0 faxismoei aurre egiteko balio izan duten
esperientzia praktikoak azalduko ditugu, mugimendu feministatik eta gizarte-mugimenduetatik abiatuta.

2021eko
azaroak 9,
asteartea
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Bertaratzeko, eman
izena hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
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A25

NIÑAS MENTIROSAS,
MUJERES INCÓMODAS.
LA VIOLENCIA SEXUAL
EN LA INFANCIA
HIZLARIAK: Norma Vázquez, psikologo

feminista, eta Susanna
Minguell, filosofo
transfeminista

2021eko
azaroak 23,
asteartea

DINAMIZA- Miren Ortubay Fuentes,
TZAILEA:
Maria de Maeztu Forum

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia

Historiak, psikologiak eta poesiak elkarri eskua emango diote hausnarketa honetan, non bi emakumek, haien
eskarmentutik abiatuta, haurtzaroko
sexu-indarkeriaren mekanismoak azaleratuko dituzten. Halaber, neskato
gezurtiaren prototipoa emakume deseroso bihur daitekeela erakutsiko dute;
izan ere, neskato gezurtiek agerian jartzen dute familia barruko indarkeriarekiko tolerantzia.

Ordua: 18:30

Hizkuntza: Gaztelania

Bertaratzeko, eman
izena hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
20

Feministako kidea

BAIETZ
ULERTU

HIRUKI GATAZKATSUA,
ETXEKO ETA
ZAINKETA LANAK
ETA PARTE HARTZE
SOZIOPOLITIKOA
HIZLARIA: Marina Sagastizabal,

Bilgune Feministako kidea
eta soziologoa

DINAMIZA- Irati León, pedagogia
TZAILEA: transfeministan aditua

Hitzaldi honen bitartez, beste buelta
bat eman nahi zaio ohiko kontziliazioari edo erantzunkidetasunari. Enplegua
eta zaintza-lanak ez ezik parte-hartze
soziopolitikoa ere aintzat hartzen badugu, zer ikus dezakegu? Egun, sexuaren araberako lan-banaketak zer eragin
dauka jendartean? Eta heteroarauak?
Nola begiratu parte-hartze soziopolitikoari bizitzaren jasangarritasunetik
abiatuta? Gai horiek guztiak eta beste
batzuk izango ditugu mintzagai.

2021eko
abenduak 14,
asteartea
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara

Bertaratzeko, eman
izena hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
21

¿TRABAJO SEXUAL
CLANDESTINO O
CON DERECHOS?
DENUNCIAS Y
REIVINDICACIONES
HIZLARIA: Carolina Clemente, sexu-

langilea

DINAMIZA- Naiara López de Munain,
TZAILEA: kazetaria

2022ko
urtarrilak 11,
asteartea
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Bertaratzeko, eman
izena hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
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Sexu-langileok gero eta klandestinoago eta zaurgarriago egiten gaituzten politikak dauzkagu aurrez aurre:
udal-ordenantzak eta Mozal Legea,
poliziaren gehiegikeriak, patronalaren
zanpaketak etengo dituen legedi baten
falta, tutoretza-kentzeak, psikopatologizazioa eta estigma... Prostituzioaren
eremuan esku hartzeko orduan ezer
konpontzen ez duen punitibismoa justifikatzeko, emakumeen salerosketaren biktimak erabiltzen dira. Alabaina,
ez da Atzerritarren Legea baliogabetzen, horixe izaki gizakien salerosketaren erantzule nagusia.

BAIETZ
ULERTU

DISTOPIATIK
HARANTZ:
FEMINISMOA
ZIENTZIA FIKZIOAN
HIZLARIA: Arrate Hidalgo, itzultzailea,

editorea eta kultur
agitatzailea

DINAMIZA- Malen Vilches, Eleen
TZAILEA: Ganbara Sorgineneako

liburutegiaren izenean

‘Zientzia fikzio feminista’ kontzeptuaren hedapenak gora egin du azken urteotan, Neskamearen ipuina bezalako
liburuak eta telebistarako moldaketak
direla medio. Egun, emakumeek eta
pertsona ez-bitarrek ikusgarritasun
handiagoa lortu dute genero horretan
(hein batean, aktibismo feminista eta
queer-ari esker), inoiz baino distopikoagoa zaigun testuinguru sozial batean,
gainera. Baina ba al dago itxaropenik?
Hitzaldian, idazle aitzindarietatik hasita eta idazle garaikideak erdian jarriz,
ingelesez, gaztelaniaz eta euskaraz
idazten den zientzia fikzioa aurkeztuko dugu.

2022ko
otsailak 8,
asteartea
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara

Bertaratzeko, eman
izena hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
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GEOGRAFÍAS DEL M8
RACISMO DE ESTADO
HIZLARIA: Ainhoa Nadia Douhaibi

Arrazola erakundeen eta
estatuaren arrazakeriagailuak ikertzen ditu.

DINAMIZA- Ana Ribacoba Menoyo,
TZAILEA: Arabako Ongi Etorri

Errefuxiatuak taldeko kidea

2022ko
martxoak 1,
asteartea
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Bertaratzeko, eman
izena hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
24

Estatuak eta bere erakundeek arrazismoa betikotzeko behar diren mekanismoak ematen dituzte.
“Erradikalizazioa prebenitzeko” politikak estatuaren arrazakeria-praktika
bat dira, arrazaren diskriminazioan
oinarritzen baitira eta, aldi berean, diskriminazio hori betikotzen baitute. Halaber, ekonomia-eredu kapitalistak bizirik iraun dezan behar den elementua
dira, baita eredu horrek sorrarazten
dituen bizimoduek (sistemak babesten
dituen nahiz babesgabe utzita dituen
bizimoduek) bere horretan jarrai dezaten bitartekoa ere.

FEMINISMOS E
INTERSECCIONALIDAD
EN LA LUCHA
JUVENIL CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO.
HABLEMOS DE
FRIDAYS FOR FUTURE
HIZLARIA: Joana Bregolat i Campos,

aktibista ekofeminista eta
Observatori del Deute en
la Globalització behatokiko
ikertzailea

DINAMIZA- Amaiur Díaz de Garaio,
TZAILEA: Fridays For Future Gasteizko

kidea

2019an, Fridyas For Future mugimendua gure kaleetara iritsi zen, eta, ordutik, klimaren aldeko gazteen mugimenduko kolektiboek gauza ugari ikasi eta
desikasi dituzte. Saio honetan, atzean
inor utziko ez duen justizia klimatikoaren etorkizuna planteatzeko orduan
mugimenduak dituen zereginari eta
ikuspegiei buruz hitz egingo dugu.

2022ko
apirilak 12,
asteartea
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Bertaratzeko, eman
izena hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
Laguntzailea: Gazteria
Zerbitzua
25

M17

BAIETZ
ULERTU

AMATASUN BOLLOAK

2022ko
maiatzak 10,
asteartea
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara

Bertaratzeko, eman
izena hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
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HIZLARIA:

June Fernández Casete,
kazetari feminista eta
guraso bolloa

DINAMIZATZAILEA:

Lorena Rejo Lorente,
militante bollofeminista
eta Hala Bedi irratiko ‘Edo
ez da izango’ irratsaioko
kolaboratzailea. Gaur egun,
hazten eta hezten ari da.

Gurasogintza lesbofeministak familia
heteropatriarkalaren oinarriak arrakalatzen ditu. Hala, erreferente gutxirekin eta hausnarketa nahiz desio
sakonekin murgiltzen gara amatasunean. Horregatik, ekarpen berezia egin
diezaiokegu feminismoan amatasunari
buruz pil-pilean dagoen eztabaidari.
Halaber, politika instituzionalek, gure
familia-eredua onartu dutenean, baldintza diskriminatzaile eta normatibizatzaile jakin batzuk ezarri dizkigute.
Lagundutako ugalketaren industriak
ere gure amatasun-desioak kapitalizatzeko interes handia du. Erronka horri
aurre egiteko, gure artean saretuz sendotu dugun diskurtso feminista zabalduko dugu.

M17

LAS POLÍTICAS
(IM)POSIBLES DE
DIVERSIDAD SEXUAL Y
DE GÉNERO
HIZLARIA: Gerard Coll-Planas,

soziologoa

DINAMIZA- Sejo Carrascosa, kuir
TZAILEA: aktibista eta Lumagorri

ZATeko kidea

Azken urteotan, sexu- eta genero-aniztasunaren inguruko politikak ugaritzearekin bat, politika horiek hainbat
gairekin duten loturaren inguruko eztabaidak sortu dira; hala nola, emakumeen eta gizonen berdintasunerako
politikekin (Biak elkarlotzeko zein aukera dago?), hartzaileekin (LGBTI kolektiboarentzako ala herritar guztientzako
politikak dira?), gainerako desberdinkeria-ardatzekin (Nola txerta daiteke
intersekzionalitatea?) edo instituzionalizazioarekin (Nola ezarri politika horiek,
hutsaldu gabe?) duten harremanen inguruko debateak piztu dira.

2022ko
maiatzak 24,
asteartea
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Bertaratzeko, eman
izena hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
ONLINE.
Sarrera librea hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
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A25

2021eko
azaroak 19,
ostirala
Ordua: 18:30

Tokia: Goiuri jauregia

Hizkuntza: Euskara eta
Gaztelania
Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
Antolatzaileak:
Gazteria Zerbitzua eta
Berdintasun Zerbitzua
30

BAIETZ
ULERTU

TOPAKETA LIBRE IZAN
NONAHI ¿Y TÚ CÓMO
TE LO MONTAS?
POR UN LIGOTEO
LIBRE, RESPETUOSO Y
RESPONSABLE
Hainbat artista arabarren laguntzarekin, gazte gasteiztarrok helarazi dizkiguzuen ligatzeko modu aske eta begirunetsuez arituko gara.
Zure esku ere badago, ligatzea partekatzea, dibertitzea... delako, baina inoiz
ez eraso egitea.

BAIETZ
ULERTU

ADELA ETA MARTIRIO
BERNARDA ALBAREN
ETXEAN
KONPAINIA: NAITA produkzioak

Emakumeak doluan, etxean giltzapetuta. Maitasun eta askatasun faltari
aurre egiteko bi modu. Bada, gaur egun
hilda dauden Adela eta Martirioren
ikuspegitik helduko zaigu La casa de
Bernarda Alba liburuaren egokitzapen
hau. Pieza dramatiko honek erreferentzia klasikoak eta egungoak biltzen
ditu, eta testuko poesia irudietara
eramaten, eszenaratze espresionistarekin eta umoreari lekua egingo dion
estetika esperpentikoarekin. Indar espresiboa makillaje-maskarek, zuzeneko musikak eta elementu eszenikoen
transformazioak ekarriko dute. Aurkako poloen arteko bidea da, musikalaren,
groteskoaren eta poetikoaren artean
dabilena.

2021eko
abenduak 18,
larunbata
Ordua: 18:30

Tokia: Aldabe gizarteetxea (areto nagusia)
Hizkuntza: Euskara

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
31

FAM
KONPAINIA: Les Impuxibles

2022eko
urtarrilak 29,
larunbata
Ordua: 18:30

Tokia: Felix Petite
antzokia (Ibaiondo
gizarte-etxea)
Hizkuntza: Katalana
gaztelaniazko testu
eta azpitituluekin

32

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Georges Canguilhem-ek dioenez, «bizirik dauden forma guztiak munstro
normalizatuak dira». FAMeko sei
an-tzezleak (Ariadna, Clara, Helena,
Kathy, Sandra eta Laila) sei artxibo
bizidun izango dira, hezur-haragizko
sei dokumentu. Haien eskarmentua
jarriko
dute
jokoan,
elikaduranahasmenduei,
zahartzeari,
naturala
denaren
pornifikazioari
eta baimenari
edo
onarpenari
buruzko hainbat ipuin garaikiderekin.
Azken ba-tean, hainbat ereduk
okupatu (eta poli-tizatu) duten tokia
da gorputza.

M8

BAIETZ
ULERTU

[U]MORE txarrak
KOMIKOAK: Belén Nevado, Getari

Etxegarai, Irantzu Varela,
Beatriz Egizabal, Elsa Ruiz
eta Aitziber Garmendia

Emakumeak barreen xede izan dira,
umorearen subjektu izan ordez. Zorionez, azken urteotan zerbait aldatzen
ari da, umorea zisheteroarau maskulinotik askatzen hasi delako askotariko
emakumeak agertokira igotzeari esker.
Nork dio feministok ez garela barregarriak?

2022ko
martxoak 19,
larunbata
Ordua: 18:30

Tokia: Aldabe gizarteetxea (areto nagusia)
Hizkuntza: Euskara /
Gaztelania
Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

33

BAIETZ
ULERTU

KASILDA, BUKATZEN
EZ DEN SUA
KONPAINIA: Goitibera, zeinaren antzerkia,

Lecoq-en pedagogiari jarraikiz,
gorputzean, espazioan eta
mugimenduan oinarritzen
baiten.

2022ko
apirilak 9,
larunbata
Ordua: 18:30

Tokia: Jesús Ibáñez
de Matauco antzokia
(Hegoalde gizarte-etxea)
Hizkuntza: Euskara

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
34

Helburu zintzo bati jarraituz goretsi
zenuen lurra. Uzkurtu barik xukatuz
beti itotzen gaituen ura. Ozenki zabaldu zenuen askatasunaren haizea. Jakin
ezazu: Andra! Zu zara bukatzen ez den
sua. Kasilda Hernáez Vargas emakume
iraultzaile euskalduna ideia libertarioen eta bizimodu natural baten alde
borrokatu zen gerra zibilean eta bere
bizitza osoan.
Antzezlan honetan, bere bizipenetatik
bidaiatuko dugu, sentimendu hori jarraitzera bultzatu zuen hori bilatzeko.

ANARKIA
RELACIONAL

M17

AKTOREAK: Mila Espiga eta Belén Cruz,

antzerkigileak eta arte
horrekiko pasiodunak

Beste garai bateko bi emakume, betiko
artisau-opiletan adituak biak, Bollo Bollo
Jaialdira joan dira, gaztelaniazko bollo
hitzarekin nahastuta –ustez–, beren artea erakustera: opilak, alegia. Han, ulertu nahi duten baina pixka bat zahartuta
harrapatu dituen LGTB terminologian
murgilduko dira. Gustura daude, emakume gazteek pikutik ateratzen zaien
horixe egiten dutelako eremu libertario
horretan.

2022ko
maiatzak 7,
larunbata
Ordua: 18:30

Tokia: Aldabe gizarteetxea (areto nagusia)
Hizkuntza: Gaztelania

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
35

ROAD RAMOS

M17

Kontzertu akustikoa, ikus-entzunezkoekin jantzita. Gozatu eta bidaiatzeko topaketa musikala. Road Ramosen
mundu artistikoa erakusten duen proposamen berezia. Ez ezazu kontzertu
soil bat espero!

2022ko
maiatzak 14,
larunbata
Ordua: 18:30

Tokia: Felix Petite
antzokia (Ibaiondo
gizarte-etxea)
Hizkuntza: Gaztelania

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
36

Rocío diziplina anitzeko artista da, baina Road Ramos musika-proiektuarekin
da ezagunagoa. Bi disko autoekoitzi
ditu dagoeneko (El desmontaje del
productor, 2014an, eta ¿Qué sueñan
los perros?, 2016an), eta agertoki handietatik igaro da, gaur egungo artista
askorekin batera. Bada, musika-ekoizpenarekin eta beste artista batzuentzako konposizioekin txandakatzen
du bere artea. Orain, beste urrats bat
eman du Road Ramos musika-proiektua zabaltzeko: animatzaile gisa egindako lanetan oinarritutako edukia ikusi
ahal izango dugu ikus-entzunezko formatuan.

DO
KU
MEN
TA
LAK
37

FABRICANDO
MUJERES 2.0

A25

SOLASALDIA: SETEM Hego Haizea,

kontsumo kritiko eta
feministaren inguruan lan
egiten duen GGKEa

2021eko azaroak
11, osteguna
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara /
Gaztelania
Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
Antolatzailea: SETEM
Hego Haizea
38

Al Borde Filmsek SETEMentzat egindako dokumentalaren bigarren zatia da,
eta kontsumo kapitalistan dauden indarkeria matxistak jorratzen ditu.
Fabrikak bere mekanismoak modernizatu eta hobetu ditu. Orain, energiaren, aplikazio mugikorren eta fikziozko
serieen bidez, gure etxeetan sartzea
lortu du. Hala nola Lolita Chávez, Bob
Pop eta Itziar Ituñori egindako elkarrizketen bidez, gure etxeetan indarkeria
zenbateraino kontsumitzen dugun aztertuko dugu.

HIJAS DE CYNISCA
SOLASALDIA: Beatriz Carretero,

dokumentalaren zuzendari
eta ekoizlea

Hijas de Cynisca film dokumental bat
da, kirolean dagoen eta gure gizartea
islatzen duen genero-desberdinkeriari
buruzkoa. Filmean, erreferenteak diren, beren ibilbidean lorpen handiak
egin dituzten eta beren istorioa kontatu diguten emakumeen ahotsa entzungo da. Hala, desberdinkeria hori
agerian jartzeaz gain, desberdinkeria
desagerrarazteko ideiak proposatuko
dituzte, eta aurrera zenbateraino egin
den kontatuko; hala ere, dagoeneko
zaharkituta dauden balioetan iltzatuta
jarraitzen duen gizarte hau aldatzeko
lortu beharreko guztiaz ere mintzatuko dira.

2021eko abenduak
16, osteguna
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
Laguntzailea: Kirol
Zerbitzua
39

BAIETZ
ULERTU

AURRERA EGIN
BADUGU
SOLASALDIA: Jaizkibel konpainiako kideak

2022ko urtarrilak
28, ostirala
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
40

Dokumental honetan, Jaizkibel konpainiako kideei egindako zenbait elkarrizketa biltzen dira. Jaizkibel konpainia 1997an sortu zuten, emakumeek
Hondarribiko Alardean berdintasunez
parte hartu ahal izan zezaten. Garbiñe
Biurrunek, Kattalin Minerrek eta Itziar
Ituñok elkarrizketa-gune bat sortu
dute, jaiei, parekidetasunari edota lankidetza feministari buruz hitz egiteko,
eta askotariko ikuspegi zabal eta ezberdinak eman dituzte.

M17

RESISTENCIA TRANS
SOLASALDIA: Claudia Reig, doku-

mentalaren ekoizle eta
zuzendaria, eta Carmen
Fernández, protagonista
eta antzerki-zuzendaria

Gloriak eta Carmenek oso biografia ezberdinak dauzkate, baina borroka berberak zeharkatzen ditu biak. Gloriak
berrogei urtetik gora igaro ditu identitatea ezkutatzen, eta armadan sartu
ere sartu zen, inguru maskulino baten
bila. Carmenek, berriz, oso gaztea zela
erabaki zuen emakume gisa agertzea
eta erabaki horrek zekarrena onartzea.
Dokumentalak, halaber, transen aldeko borrokan sartutako beste pertsona
batzuen ahotsa ere jasotzen du, baita
beteranoei lekukoa hartu dien eta sare
sozialen bidez aske hitz egiten duen belaunaldi gazte batena ere. Era berean,
une historiko baten eta kontzientziatzen hasi berri den gizarte baten kronika da. Hemen da trans erresistentzia.

2022ko maiatzak
12, osteguna
Ordua: 18:30

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
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42

3REN
ARTEAN
ZINE
FORUMA
Koordinatzailea: Helena González Estévez,

Zinhezba kultur elkarteko
zinema-programatzailea

Ordua: 18:30

Tokia: Florida zinemak

Antolatzaileak: Gasteizko Udalaren
Herritarrek Parte Hartzeko Zerbitzua,
Bizikidetzarako eta Aniztasunerako
Zerbitzua eta Berdintasun Zerbitzua
43

Jatorrizko
bertsioa ingelesez,
gaztelaniazko
azpitituluekin
Zineforumaren
hizkuntza: Gaztelania
Urtea: 2020

Iraupena: 106 min.
Herrialdea: Italia/
Belgika

Zuzendaria: Susanna
Nichiareli
Generoa: Fikzioa/Drama

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
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MISS MARX
2021eko azaroak 18, osteguna
Ordua: 18:30

Tokia: Florida zinemak, 1. aretoa

Sinopsia: Liluragarria, adimentsua, grinatsua
eta askea, Eleanor Karl Marxen alaba gaztea
da. Feminismoarean inguruko gaiak eta
sozialismoa lotu dituen lehenengotariko
emakumea da, eta langileen batailetan,
emakumeen eskubideen aldeko borroketan
nahiz haurren eskulana abolitzeko borrokan
hartzen du parte. 1883an, Edward Aveling
ezagutuko du, eta bizitza asaldatuko zaio,
maitasun-istorio sutsu baina tragiko baten
ondorioz.

M8

LOS LOBOS

Jatorrizko bertsioa
gaztelaniaz

2022ko martxoak 10, osteguna

Zineforumaren
hizkuntza: Gaztelania

Tokia: Florida zinemak, 1. aretoa

Iraupena: 96 min.

Ordua: 18:30

Sinopsia: Zortzi eta bost urteko bi haurrek
Mexikotik Alburquequera bidaiatuko dute
amarekin batera, bizitza hobe baten bila.
Ama lanetik itzultzeko zain daudela, auzo
berri eta arriskutsuari begiratuko diote
leihotik, kaseteekin ingelesa ikasiko dute, eta
amak Disneylandera joateko hitza bete ahal
izatea desiratuko dute.

Urtea: 2019

Herrialdea: Mexiko

Zuzendaria: Samuel
Kishi Leopo
Generoa: Fikzioa

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
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Jatorrizko
bertsioa ingelesez,
euskarazko
azpitituluekin
Zineforumaren
hizkuntza: Euskara
Urtea: 2020

Iraupena: 92 min.

Herrialdea: Irlanda
Zuzendaria: David
Freyne
Generoa: Komedia

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
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DATING AMBER

M17

2022ko maiatzak 19, osteguna
Ordua: 18:30

Tokia: Florida zinemak, 4. aretoa

Sinopsia: 90eko hamarkadaren erdialdean,
Irlandan, bi nerabek (Eddiek eta Amberrek)
elkarrekin daudelako plantak egingo dituzte,
jendeak beren sexualitateari buruz hitz
egiteari utz diezaion.

IRA
KUR
LEKLU
BAK
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HARTZAILEAK:

Emakumeak

LA HORA VIOLETA
IRAKURLE-KLUB
FEMINISTA
KOORDINA- Begoña Etayo Ereña aditua
TZAILEA:
da genero-berdintasunean eta

garapenerako lankidetzan,
eta Maria de Maeztu Forum
Feministako kidea da

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
tokiak bete arte
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Urteko prezioa:
BAZKIDEEK: 4,80 €

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

Laguntzailea: Udal
Liburutegien Sarea
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Feminismoaren kolorea da bioleta, eta ordu
bioleta, aldiz, ilunabarrarena. Ordu horretan,
egunek eta gauek elkar besarkatzen dutenean,
emakume-talde bat elkartuko gara, aldez aurretik irakurri dugun liburu baten inguruan askotariko iritziak elkartrukatzeko. Emakumeon
kontzientzia kolektiboan murgiltzeko aukera
eskaintzen diguten eleberri, saiakera eta iritzi-artikuluekin egingo dugu topo. Testu horien
irakurketa pertsonal eta intimoekin ikastea
da asmoa, baita gure lehen irudipena besteen
ekarpenekin osatzea ere. Aldi berean, feminismoaren inguruko prestakuntza jasoko dugu,
eta feminismoak gure bizitza nola aberastu
dezakeen ikusiko.

Hilabeteko hirugarren asteazkenetan,
19:00-21:00
2021:
Urriak 20
Azaroak 17
Abenduak 15

2022:
Urtarrilak 19
Otsailak 16
Martxoak 16
Apiriak 20
Maiatzak 18

Hau irakurriko dugu:
1. Feminismo para principiantes
2. La chica danesa
3. Casa de muñecas
4. Todos deberíamos ser feministas
5. El Vagón de las mujeres
6. El color de la leche

HARTZAILEAK:

Emakumeak

CLUB DE LECTURA
FÁCIL FEMINISTA
KOORDINA- Blanca Mata Fauri, EuskaTZAILEA:
diko Irakurketa Errazeko

arduraduna

Istorioak partekatzeko eta irakurketaren bidez ahalduntze-prozesuak sustatzeko plazerarekin esperimentatuko
dugu. Irakurle-klub inklusibo honek
irakurketa errazeko materialak erabiltzen ditu, eta, bertan, ozen irakurtzeaz
gain, istorioei buruz hitz egin eta hausnartuko dugu, ikuspegi feministatik
abiatuta.

Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia

Bi asteazken hilean,
2022ko urtarriletik maiatzera,
18:00-19:30

Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

Urtarrilak 12 eta 26
Otsailak 9 eta 23
Martxoak 9 eta 23
Apirilak 6 eta 20
Maiatzak 4 eta 18

Hau irakurriko dugu:
1. Las invisibles
2. Trampa de fuego

Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
tokiak bete arte

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Urteko prezioa:
BAZKIDEEK: 4,80 €

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

Laguntzailea: Udal
Liburutegien Sarea
49

HARTZAILEAK:

Mistoa

IRAKURKETA
OKERRAK, LECTURAS
DESVIADAS IRAKURLEKLUBA
KOORDINATZAILEAK:

Tokia: IkusguneGasteizko LGTBIfobiaren
kontrako Behatokia
(Pintore kalea, 47)
Hizkuntza:
Gaztelania / Euskara
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
tokiak bete arte
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Urteko prezioa:
BAZKIDEEK: 4,80 €

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

Laguntzaileak: Udal
Liburutegien Sarea eta
Ikusgune
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Sejo Carrascosa, aktibista
kuir eta Lumagorri ZATeko
kidea, eta Arrate Hidalgo,
itzultzailea, editorea eta
kultur agitatzailea

Literatura izan da sexu- eta genero-aniztasunen errealitatea aske agertu
eta aitortzeko gune urrietako bat. Proposatutako irakurketetan eta bidelaguntza-saioetan, hainbat literatur testu jorratu eta aztertuko ditugu. Testu
horien tramak, edukiek, pertsonaiek
eta garapenek, baina, zisheteronormatibitateari erantzuten ez dioten askotariko bizitzak, desirak eta gorpuztasunak izango dituzte erdigunean.
Hilabeteko azken astearteetan,
2022ko urtarriletik apirilera,
18:30-20:30
Urtarrilak 25 (gaztelaniaz)
Otsailak 22 (euskaraz)
Martxoak 29 (gaztelaniaz)
Apirilak 26 (euskaraz)

Hau irakurriko dugu:
1. Tengo miedo torero
2. Ezinezko maletak
3. Stone butch blues
4. Turista klasea

IKAS
TA
ROAK
ETA
LAN
TE
GIAK
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Gaixotasun
mentalen bat duten
ASAFESeko emakumeak

HARTZAILEAK:

EMPODERARTE
2021eko
urriak 13 eta 14

Ordutegia: Astearteak
eta Asteazkeneak,
17:00-19:00
Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
urriaren 6ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:
Doako jarduera
Laguntzailea: ASAFES,
Gaixotasun Mentala
duten Pertsonen eta
Senideen Arabako
Elkartea
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TREBATZAILEAK: Elba Ruiz Morales,

diziplina anitzeko artista,
ospitaleko pailazoa eta
barreterapiako begiralea
Zahira Montalvo,
Arte Dramatikoan
lizentziatua, animatzaile
soziokulturala,
gizarte-hezitzailea eta
indarkeria matxistaren
arloko terapeuta aditua.

Emakumeek interpretazioaren nahiz
gorputz-adierazpenaren bidez autoestimua lantzeko lantegi dinamikoa da
hau, ikuspegi feministatik abiatzen
dena. Bada, gaixotasun mentalen bat
duten emakumeei beren burua ezagutzen eta beren buruaz duten iritzia hobetzen laguntzea da xedea. Lantegian,
nork bere burua ezagutzeko eta besteekin harremanak eraikitzeko tresnak
garatuko ditugu, eta ahalduntze pertsonal nahiz kolektiboa egunerokotasuneko protagonista bihurtuko.

HARTZAILEAK:

NIRE GORPUTZA
GUDU-ZELAI BAT DA
TREBATZAILEA: Irati García, ikertzaile

independentea, emakume
lodia eta feminista

Posible al da feminista izatea eta konplexuak edukitzea? Uko egin al diezaiekegu edertasun-kanon matxistei eta,
hala ere, ziurgabetasunekin jarraitu?
Nahikoa al da neure burua maitatzea?
Eta zer gertatzen da, nire gorputza osasun-arazo bat dela sentitzen badut?
Lantegi honetan, gai horiei buruz hausnartzen saiatuko gara. Gorputz-bizipena landuko dugu, edertasun-kanonei,
dietaren kulturari eta lodifobiari dagokienez, eta erresistentzia-tresna berriak bilatzen ahaleginduko gara.

Emakumeak

2021eko urriak
14, azaroak 4 eta
eta abenduak 9;
2022ko urtarrilak
13, otsailak 3,
martxoak 10,
apirilak 7 eta
maiatzak 5
Ordutegia: Ostegunak,
17:30-20:00

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
urriaren 7ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 19,20 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 32,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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HARTZAILEAK:

Emakumeak

MUJERES
IMPROVISANDO
TREBATZAILEAK: Zahira Montalvo,

2021eko
urriak 15 eta 16

Ordutegia: Ostirala,
16:30-20:30, eta
larunbata, 10:00-14:00
eta 16:00-20:00
Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
urriaren 8ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 19,20 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Arte Dramatikoan
lizentziatua, animatzaile
soziokulturala, gizartehezitzailea eta indarkeria
matxistaren arloko
terapeuta aditua.
Elba Ruiz Morales,
diziplina anitzeko
artista, kale-antzerkia,
ospitaleko pailazoa eta
barreterapiako begiralea.

Lantegi honetan, antzerki-arloko inprobisazioaren jolasetik abiatuta esperimentatuko dugu geure buruarekin,
ikuspegi feministadun dramaturgia
kolektiborako hastapenean. Inprobisazio-tekniken bidez, zertxobait gehiago
ezagutuko dugu geure burua, eta, halaber, gure mugak ikusiko ditugu, eta
harremanak eraikitzeko eran baldintzatzen gaituzten blokeoak deuseztatuko.
Jolasetik eta barretik abiatuta bere
burua ezagutzeko edo esperimentatzeko gogoa duen edozein emakumeri
zuzenduta dago, interpretazioan duen
eskarmentuak axola gabe.

GORPUTZAK
PATRIARKATUZ
GABETZEA.
DESJABETUTAKO
PLAZERA ETA
JAKINDURIA
BERRESKURATZEA

HARTZAILEAK:

Emakumeak

TREBATZAILEA: Nora Ziarsolo Garate,

ikertzaile autonomoa.
Heteropatriarkatuak
emakumeen gorputzetan
dituen eraginak aztertzen
ditu, eta eragin horien
ondorioak ikertzen,
emakumeek beren
buruarekin, gainerakoekin
eta munduarekin duten
harremanari dagokionez.

Lantegi honek gorputzez eta sexualitateaz (bir)jabetzea proposatzen du,
gorputzean bertan dauden jakituria
eta plazera berreskuratuz, heteropatriarkatuak hainbat urtez desjabetu
dizkigun ezagutzak eta jakintzak berreskuratzeko estrategia politiko gisa.
Gure gorputzetan murgilduko gara, eta
gorputzok desblokeatzen saiatu, bertan dauden altxorrak berreskuratzeko,
gure sexualitatea eredu hegemonikoetatik askatzeko eta, halaber, askatasunetik eta gozamenetik berresteko, gure
gorputzen eta bizitzen subiranotasuna
eta autogestioa aldarri.

2021eko urriak 20
eta 27 eta azaroak
3 eta 10

Ordutegia: Asteazkenak,
17:30-20:30
Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
urriaren 13ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 19,20 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Herritarrak;
bereziki, kolektiboetan
eta gizarte-sektorean
antolatuta daudenak

HARTZAILEAK:

MODELOS DE
TRABAJO Y
ACTIVISMO QUE
PONGAN LOS
CUIDADOS EN EL
CENTRO
2021eko urriak 21
Ordutegia: Osteguna,
18:00-20:00
Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
urriaren 14ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:
Doako jarduera
Antolatzailea: Mugarik
Gabe
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TREBATZAILEAK: Sortzen duten

Emakumeen
Korporazioa, Zemos98
eta Mugarik gabe

Zaintzen konexioak, ikaskuntzak eta
praktikak jorratuko ditugu, hiru esperientzia hauen bidez:

_Neure burua zainduz, elkar
zainduz. Nork bere burua zaindu
eta babesteko eta giza eskubideen
defendatzaileek elkar zaintzeko
gida, Sortzen duten Emakumeen
Korporazioarena
_Zaintzen pedagogia, Zemos98rena
_Ikusezina den horretan bidaian,
Mugarik Gaberen prozesua.

HERRAMIENTAS
PARA ANALIZAR
Y HACER FRENTE
A LOS DISCURSOS
Y PRÁCTICAS
HOMONACIONALISTAS
EN NUESTROS
CONTEXTOS.

HARTZAILEAK:

Mistoa

(TALLER DE PROFUNDIZACIÓN)
TREBATZAILEA: Daniel Ahmed Fernández,

queer aktibista
musulmana, sexugeneroaren aniztasunean,
islamean eta gizartemugimenduetan
espezializatutako ikertzaile
eta irakaslea

Eskolan 2021ean egindako “Islamofobia, homonazionalismoa eta pinkwashing” lantegiaren jarraipena izango
da honako hau, eta homonazionalismoa eratzen duten diskurtso eta politiketan modu kritikoan sakontzen
jarraitzea izango da prestakuntzaren
helburua. Lantegiak zati teorikoa eta
praktikoa izango ditu, eta, horietan,
benetako kasu batzuk nahiz queer
erresistentzia musulmanerako hainbat
estrategia aztertuko ditugu. Halaber,
homonazionalismoa gure testuinguruetan ez egonkortzeko behar diren
tresnez hornituko gara.

2021eko urriak 22
eta 23
Ordutegia: Ostirala,
16:30-20:30, eta
larunbata, 10:00-14:00

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
urriaren 15era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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HARTZAILEAK:

Emakumeak

DEL COLONIALISMO
A LAS MIGRACIONES:
CAPITALISMO,
RACISMO Y
PATRIARCADO
2021eko urriak 27
eta azaroak 3, 10,
17 eta 24

Ordutegia: Asteazkenak,
17:30-20:30
Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
urriaren 20ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 14,40 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 24,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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TREBATZAILEA: Gladys Giraldo Velásquez,

aktibista feminista

Proiektu kapitalista gauzatzeko, jatorritik bertatik behar izan ziren hala
arrazismoa, nola sexismoa. Isiltasun
luze hori hausten saiatuko gara, baita
kontakizun ofizial eurozentrikoa desmuntatzen eta iraganeko funtsezko
gertakari batzuk ezagutzen ere; hala
nola, esklabotasuna eta gizakien salerosketa transatlantikoa, euskaldunen
eta horien ondorengoen parte-hartzea barne hartuta eta Abya Yalan eta
Afrikan egindako lehen inbasioetatik
abiatuta. Halaber, hainbat fenomenoren memoria-gabezian eta deskonexio
historikoan arakatuko dugu; besteak
beste, duela gutxiko migrazio eta erbesteak edota mundu-mailako hegoalde politikoko herri nahiz lurraldeen
etengabeko espoliazioa.

Esku-hartze
sozialeko profesionalak, indarkeriari arreta
emateko zerbitzu publikoetako eta gizarte-zerbitzuetako teknikariak,
politika publikoetarako
aholkulariak eta arduradunak, aktibistak eta
gizarte-mugimenduetako kideak.

HARTZAILEAK:
A25

CLAVES PARA
ANALIZAR LA
VIOLENCIA MACHISTA
Y CONSTRUIR
RESPUESTAS
COLECTIVAS.
(TALLER DE PROFUNDIZACIÓN)
TREBATZAILEA: Laura Macaya, genero-

indarkeriaren inguruko
politika publikoetan eta
zuzeneko arretan aditua

Ikastaro hau Eskolaren aurreko edizioan titulu berarekin egindakoaren
jarraipena da. Genero-indarkeriak jorratzeko dauden esparruak birpentsatu
egin behar dira, ikuspegi intersekzional
ez-punitiboetatik eta ahalduntzaileetatik abiatuta birpentsatu ere. Horretarako, ezinbestekoa da fenomenoaren
konplexutasuna aintzat hartuko duten
eta logika neoliberalak nahiz premiazkoak errepikatuko ez dituzten tresnak
izatea hala analisirako, nola esku-hartzerako. Lantegi honetan, elkarrekin
egingo dugu lan, genero-indarkeria jorratzeko estrategia espezifikoak pentsatu eta garatzeko xedez. Estrategia
horiek ahaldundu egin beharko dute,
eta prestakuntza nahiz tresna emantzipatzaileak eskaini beharko dizkiete
komunitateei, erakundeei eta oinarrizko kolektiboei.

2021eko azaroak
12 eta 13

Ordutegia: Ostirala,
16:30-20:30, eta
larunbata, 10:00-14:00
Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
azaroaren 5era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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BIZAN
sarearen erabiltzaileak
eta herritarrak oro har

HARTZAILEAK:

MANIFIESTO DE LAS
MUJERES VIEJAS
2021eko
azaroak 17

Ordutegia: Asteazkena,
18:00-20:00
Tokia: San Prudentzio
egoitzako areto
nagusia (San Bizente
Paulekoaren kalea, 2)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
azaroaren 10era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

• BIZAN sarea

Prezioa:
Doako jarduera
Laguntzailea: BIZAN
sarea (Adinekoen
Zerbitzua)
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HIZLARIA:

Mari Luz Esteban,
feminista eta EHUko
irakaslea

DINAMIZATZAILEAK:

BIZAN sareko Raquel
Vélezek eta Julia
Larrimbek gidatuko dute
elkarrizketa.

Mari Luz Estebanek zahartzaroari eta
zahartzeari buruz idatzi du Manifiesto
de las mujeres viejas liburuan. Horretarako, bere bizitzako emakume adinduen istorioak berreskuratu ditu, eta
“emakume zaharra” sortu, irudi poetiko-politiko bat, emakume horietako
asko gaur egun bizitzen ari diren errealitate berrien inguruan aritzeko. Feminismoak ekarritako aldaketek eraginda,
adineko emakumeek ia-ia debate sozial
edo feministarik ez duten esperientzia
alternatiboak bizitzen dituzte. Hortaz,
hausnarketarako eta eztabaidarako
gonbidapena ere bada liburua.

Sexu- eta
genero-disidentziako
emakumeak eta
pertsonak oro har

HARTZAILEAK:

GENEROA PIKUTARA!
MAITASUN
ERROMANTIKOARI
BURUZKO BEGIRADA
MATERIALISTA
TREBATZAILEA: Josebe Iturrioz, filosofoa

eta aktibista feminista

Nortasun modernoen eraikuntzak naturaltzat jotzen ditu gizon-emakumeen
kategoriak, baina ez dira naturalak.
Gizon edo emakume gisa definitzeak
honako hau zehazten du: munduan
egoteko modua, “Nia” ulertzeko modua,
espazioetan mugitzeko modua eta, batez ere, maitatzeko modua. Maitatzea
ez da gauza bera genero bakoitzarentzat, maitasun erromantikoak funtzio
sozial bat duelako. Lan-banaketaren,
ekonomiaren eta ondare-banaketaren
oinarrian kokatzen da. Ikastaro honetan, kapitalismoa, genero modernoa eta
maitasun erromantikoa landuko ditugu.
Prest al zaude zure gorputzean instalatu den generoa desprogramatzeko?

2021eko
azaroak 26

Ordutegia: Ostirala,
17:00-21:00
Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
azaroaren 19ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 3,84 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 6,40 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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HARTZAILEAK:

Emakumeak

2022ko urtarrilak
13, 20 eta 27 eta
otsailak 3, 10 eta 17
Ordutegia: Ostegunak,
17:30-20:30

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko urtarrilaren 6ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta kirolinstalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 17,28 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 28,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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TÉCNICAS PARA
HABLAR EN PÚBLICO
TREBATZAILEA: Miriam Ocio Sáenz de

Buruaga, psikologoa
eta komunikazioan eta
generoan aditua

Ideia bat adierazten jakitea ideia bera
bezain garrantzitsua da. Lantegi honetan, komunikazio-prozesua zertan
datzan, bertan zein elementu sartzen
diren eta gure beldurrak zein diren ikusiko dugu. Kontu horiek ezagututa eta
entrenamendu pixka batekin, jendaurrean hitz egiteko teknikak eskuratuko
ditugu, ikus-entzuleak nahiz egoera
bera kontuan hartuta. Generoak komunikatzeko orduan nola eragiten duen
hausnartuko dugu.

HARTZAILEAK:

Mistoa

ETA DENOK
DESHETEROSEXUALIZATZEN
BAGARA?
TREBATZAILEAK: Hiruki Larrosa,

parekidetasunari
eta sexu- nahiz
genero-aniztasunari
buruzko prestakuntza,
aholkularitza eta
bidelaguntza eskaintzen
dituen kooperatiba

Heterosexualitatea ez da gure desira
orientatzeko modu bat soilik. Heterosexualitatearen atzean, mundua ulertzeko, egituratzeko eta gainontzeko
pertsonekin harremanak izateko modu
bat ezkutatzen da. Aukera bakar moduan aurkezten zaigu, baina aukerak
zabalagoak dira. Harreman afektiboak
bikotetik haragoko saretzat har genitzake, praktika erotikoak moral sexual
ezarritik at eraman ditzakegu, edota
gure generoa adierazteko modu anitzagoak izan. Nola eraikitzen da gure
desira? Nolako harreman afektiboak
izaten ditugu? Gure generoa eroso bizi
al dugu?

2022ko
urtarrilak 15 eta 22
Ordutegia: Larunbatak,
10:00-14:00

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko urtarrilaren 8ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Laguntzailea: Lumagorri
ZAT
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HARTZAILEAK:

Mistoa

MÁS ALLÁ DEL
CAMBIO CLIMÁTICO:
ALTERNATIVAS
ECOFEMINISTAS A LOS
DESPLAZAMIENTOS
FORZADOS
TREBATZAILEAK: Amaia Pérez Orozco

2022ko
urtarrilak 21

Ordutegia: Ostirala,
16:30-20:30
Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko urtarrilaren 14ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:
Doako jarduera
Antolatzailea: CEAREuskadi
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eta Silvia Piris, XXK
kolektibakoak, eta
Ane Garay eta Itziar
Caballero, CEAREuskadikoak

Lantegi honetan, ingurumen-arrazoiengatik lekualdaketak gertatzeko
kausei buruz, migrazio klimatikoen eta
ingurumen-lekualdaketen
inguruan
dauden eztabaidei buruz, nazioarteko
babes-arloan dauden erronkei buruz
eta Kolonbiako, Yemengo, Kongoko
Errepublika Demokratikoko eta Senegalgo kasuei buruz hitz egingo dugu.
Halaber, bizitzak erdiguneak jartzeak
zer dakarren hausnartuko dugu: desplazatu egiten duen eredu baten eta
ekofeminismoak planteatzen dituen
aukeren inguruko analisi feminista
egingo dugu. Tokiko aukerei buruzko
azalpen-tresnak (hitzaldiak eta bideoak) eta talde-dinamikak konbinatuko ditugu.

HARTZAILEAK:

Mistoa

BAIETZ
ULERTU

PERREO FEMINISTA
TREBATZAILEA: Inés Lasagabaster,

esku-hartze sozialeko
psikologoa, generoberdintasunean
prestatua eta dantzaria
aisialdian

Lantegi honetan, twerk edo regetoia
bezalako dantzek boteretsuago eta
seguruago sentitzeko tresna izateko
balio dezaketela ikusiko dugu. Feminitatearen eta sexualitatearen eraikuntzaren gainean hausnartuko dugu,
baita horrelako dantzak irakasten dituzten gune feministen eraginei eta
guneok gizarte-eraldaketari egiten dioten ekarpenari buruz ere.

2022ko otsailak 4
Ordutegia: Ostirala,
17:00-20:00

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko urtarrilaren 28ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 2,88 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 4,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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HARTZAILEAK:

Emakumeak

AUTODEFENSA
FEMINISTA.
2022ko otsailak 11
eta 12
Ordutegia: Ostirala,
16:30-20:30, eta
larunbata, 10:00-14:00
eta 15:30-19:30

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko otsailaren 4ra

Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta kirolinstalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 19,20 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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(INICIACIÓN)
TREBATZAILEA: Maitena Monroy Romero,

fisioterapeuta eta
emakumeen aurkako
indarkerian aditua

Lantegi honetan, gure iruditerien eraikuntza aztertuko dugu, eta, horrekin,
baita gure harremanen eraikuntza ere.
Sexu-indarkeriaren adierazpenak eta
berdintasun-gabezia sustraitzen duten
zutabeak (izu sexuala, ikasitako babesgabetasuna, maitasun erromantikoa)
identifikatuko ditugu. Agerian jarriko
dugu sistemak nola desboteretzen gaituen, eta teknika kognitibo, fisiko eta
emozionalak landuko ditugu, norbera
zein taldea ahalduntzeko. Horretaz
gain, indarkeria materialeko egoerei
aurre egiteko zenbait baliabide eta teknika ikasiko ditugu.

HARTZAILEAK:

ECOFEMINISMO Y
CAMBIO CLIMÁTICO
TREBATZAILEA: Yayo Herrero, irakaslea,

ikertzailea eta aktibista
ekofeminista

Lantegi honetan, ‘ekofeminismo’ kontzeptuaren gainean egingo dugu lan,
bizitzari, gizarteari, ekonomiari eta politikari begiratzeko modu erabat ezberdintzat hartuta hori. Ikuspegi zeharo
ezberdin baten aldeko apustua da, hainbat dimentsiotan aurrez aurre dugun
krisi sakon honi bira emateko ezinbestekoa. Ekofeminismoa eta klima-aldaketaren papera ulertuta, egoera honetatik
irteteko planteamendu alternatiboak
zirriborratu ahalko ditugu.

Mistoa

2022ko otsailak 18
eta 19
Ordutegia: Ostirala,
16:30-20:30, eta
larunbata, 10:00-14:00

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko otsailaren 11ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta kirolinstalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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HARTZAILEAK:

Mistoa

M8

2022ko martxoak 4
eta 5
Ordutegia: Ostirala,
16:30-20:30, eta
larunbata, 10:00-14:00

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko otsailaren 25era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta kirolinstalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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ARQUITECTURAS DEL
CUIDADO. EN BUSCA
DE NUEVOS MODELOS
DE VIDA Y DE UN
ENVEJECIMIENTO
COMUNITARIO
TREBATZAILEA: Irati Mogollón, cohousing

feministan eta zahartze
aktibistan aditua den
soziologoa

Prestakuntza teoriko-praktiko honetan, guztion artean honako galdera
hauei erantzuten saiatuko gara: Nolakoa da gaur egungo etxebizitza-eredua? Nolakoa da zaintzen eredua?
Nolakoak dira etxebizitza kolektiboak
eraikitzeko faseak? Zaintzen krisiari
erantzuten diote? Guztiontzat dira?
Nola daude egituratuta ekonomiari,
arkitekturari, legeei edo antolaketari
dagokienez? Nola zahartu nahi dugu?
Zein dira prozesuan eta bizikidetzan
agertzen diren gatazkarik ohikoenak?

HARTZAILEAK:

LABORATORIO DE
IMAGEN. HACKEO A LA
HISTORIA DEL ARTE
TREBATZAILEA: Silvia Ayerra, argazkilari

eta artista bisual
feminista

Ibilbide historiografiko bat egingo
dugu, pintura klasikotik hasi eta jarduera artistiko garaikideetaraino. Ibilbide horretan, arteak ezagutza eta kultura sortzeko orduan duen garrantziaz
jabetuko gara. Hainbat kontu jorratuko
ditugu; hala nola, ‘jenioaren mitoa’,
estereotipo femeninoen sorkuntza
eta bortxaketaren kultura. Mintzaira
bisualaren garrantzia aztertuko dugu,
eta ikus-entzunezkoen mundua modu
kritikoagoan irakurri ahal izateko tresnak eskuratuko.

Mistoa

2022ko martxoak
10, 17, 24 eta 31
eta apirilak 7

Ordutegia: Martxoko
ostegunak, 17:30-20:00,
eta apirileko osteguna,
17:00-20:00
Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko martxoaren 3ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 12,48 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 20,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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HARTZAILEAK:

Mistoa

BAIETZ
ULERTU

2022ko martxoak
12, 19 eta 26
Ordutegia: Larunbak,
10:00-14:00

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko martxoaren 5era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta kirolinstalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 19,20 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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M8

EUSKAL DANTZATIK
FEMINISMORA
TREBATZAILEAK: Karla Agirre Aranburu

eta Amaia Marin Zabala,
dantza-irakasleak eta
Indarra Euskal Kultur
Elkarteko kideak

Euskal dantzak feministak dira? Mutilak neskekin beti, gona belaunetik
behera beti, «zuk ezin duzu hau dantzatu, mutilentzat da-eta»… Tradizioa eta feminismoa uztartzeko lehen
pausoak eman nahi ditugu, eta bidean
sortzen diren korapiloak askatu. Horretarako, azalpen teorikoez gain, solasaldiak, jolasak eta dantza-eskola praktikoak egingo ditugu, jatorritik gaur
artekora bitartekoa jorratzeko.

HARTZAILEAK:

Emakumeak

M8

AUTODEFENTSA
FEMINISTA.
(HASTAPENA)

2022ko martxoak
14, 16, 21 eta 23

TREBATZAILEA: Emagin elkartea

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia

Emakume izateagatik bizi ditugun indarkeriazko bizipenak partekatzeko
gunea, elkarri entzuteko eta askotariko beldurrez eta emozioez hitz egiteko
toki eta unea. Autodefentsa feminista
izango dugu oinarri; hau da, geure buruarenganako ulermena eta maitasuna. Taldean egingo dugu lan, askotariko indarkeria-egoerak eta erasotzeko
moduak identifikatzen ikasteko eta,
azkenik, indarkeriaren definizioa adosteko. Erasoei aurre egiteko estrategiak
garatzeko orduan, autodefentsa-jarrera izatea proposatzen dugu.

Ordutegia: Astelehen eta
asteazkenak, 17:30-20:30

Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko martxoaren 7ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 19,20 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Gizartemugimenduari
bideratuta dago;
bereziki, mugimendu
feministari

HARTZAILEAK:

M8

2022ko
martxoak 18

Ordutegia: Ostirala,
16:00-20:00
Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko martxoaren 11ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 3,84 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 6,40 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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FEMINISMO HOY.
APORTACIONES
PARA UN BALANCE Y
PERSPECTIVAS
TREBATZAILEA: Tere Maldonado,

feministAlde!-ko kidea eta
Filosofiako irakaslea

Feminismoak planeta osoko emakumeen eta gizonen bizitzak aldatu ditu;
halaber, nazioarteko gobernu eta erakundeen agendetan bere lehentasunak sartu ditu, eta inoiz ikusi gabeko
zeharkako babesa lortu du. Aldi berean,
baina, gure proposamenen kontrako
erantzuna piztu da. Alderdi ultraeskuin
guztiak daude feminismoaren kontra.
Konkista feministak blindatu behar ditugu, materialak nahiz sinbolikoak, eta,
konkista horietatik abiatuta, aurrera
egiten jarraitzeko agenda komun bat
planteatu.

Gasteizko
Mintzalaguna programako parte-hartzaileak eta
interesa duten ia euskaldun eta euskaldunak

HARTZAILEAK:

KOMUNIKAZIO
INFORMALAK ERE
BADU GENEROA
TREBATZAILEA: Idoia Eizmendi Aldasoro,

berdintasuneko teknikaria,
kazetaria eta mugimendu
feministako kidea

Bizitzaren beste esparru batzuetan
bezalaxe, komunikazio informalean ere
genero-bereizketak aurki ditzakegu.
Hitza hartzeko orduan, interakzioan,
forma linguistikoen erabileran edota
hitzik gabeko komunikazioan, emakumeek eta gizonezkoek joera ezberdinak
dituzte. Genero-desberdintasun horiek
aztertzeko, gure bizipenak ez ezik,
gaiaren inguruko ikerketak ere hartuko ditugu kontuan. Metodologia parte-hartzailea izango da.

2022ko
martxoak 25

Ordutegia: Ostirala,
18:00-20:00
Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara

Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:
Doako jarduera
Laguntzailea: GEU
elkartea
73

Aniztasun
funtzionala/desgaitasun
fisikoa duten emakumeak

HARTZAILEAK:

2022ko apirilak 4,
5, 6 eta 7
Ordutegia: 11:00-13:00
Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia

Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko martxoaren
28ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:
Doako jarduera
Laguntzailea: Eginaren
Eginez
74

MUJERES CON
DIVERSIDAD
FUNCIONAL Y VIDA
INDEPENDIENTE
TREBATZAILEA: Coral Hortal Japón,

aniztasun funtzionala
dutenen giza eskubideen
aldeko aktibista eta
feminista. VIAndalucía
elkarteko kidea.

Aniztasun funtzionala edota desgaitasun fisikoa duten emakumeen bizimodu independentea nahiz ahalduntzea
sustatzea da lantegi honen helburua,
haien bizi-proiektua aukeratu ahal izan
dezaten.

HARTZAILEAK:

Herritarrak

RECORRIDO POR
LA ALMENDRA.
UNA HISTORIA POR
VISIBILIZAR: MUJERES
EN VITORIA-GASTEIZ
GIDA: Kalearte, Turismo eta Kultura

Ikerketa historikoetan, emakumeek
gizarteari egindako ekarpena isilpean
geratu da. Hala, ekarpen hori ikusgarri
egin eta baloratzea izango da ibilbide
honen helburua, eta, horri begira, Gasteizen hainbat eremutan (hala nola,
hezkuntzan, kulturan, ikerketan eta
politikan) eginkizun garrantzitsua izan
zuten emakumeekin zerikusia daukaten tokietara joango gara. Horrela,
historia modu kritiko eta zorrotzagoan
irakurri ahal izango dugu, eta garai
ezberdinetan hirian bizi izan zirenen
errealitatera hurbildu.

2022ko apirilak 9
Ordutegia: Larunbata,
11:00-14:00
Topalekua: San
Migeleko balkoia
Hizkuntza: Gaztelania

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
Prezioa:
Doako jarduera
Laguntzailea:
Hezkuntza Zerbitzua
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HARTZAILEAK:

Herritarrak

BAIETZ
ULERTU

ALMENDRAKO
IBILBIDEA.
IKUSTARAZI
BEHARREKO HISTORIA:
EMAKUMEAK
GASTEIZEN
GIDA: Kalearte, Turismo eta Kultura

2022ko apirilak 10
Ordutegia: Igandea,
11:00-14:00
Topalekua: San
Migeleko balkoia
Hizkuntza: Euskara

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
Prezioa:
Doako jarduera
Laguntzailea:
Hezkuntza Zerbitzua
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Ikerketa historikoetan, emakumeek gizarteari egindako ekarpena isilpean geratu da. Hala, ekarpen hori ikusgai egin
eta baloratzea izango da ibilbide honen
helburua, eta, horri begira, Gasteizen
hainbat eremutan (hala nola, hezkuntzan, kulturan, ikerketan eta politikan)
eginkizun garrantzitsua izan zuten
emakumeekin zerikusia daukaten tokietara joango gara. Horrela, historia
modu kritiko eta zorrotzagoan irakurri
ahal izango dugu, eta garai ezberdinetan hirian bizi izan zirenen errealitatera hurbildu.

HARTZAILEAK:

#MODABASURA
TREBATZAILEA: Carro de Combate, zure

kontsumoak gizartean
nahiz ingurumenean
dituen inpaktuak ikertzen
dituen kolektiboa

Gertatu al zaizu inoiz egun batzuk
lehenago ikusitako jantzi bat erostera
joan eta dagoeneko ez egotea? Zenbat iraun dizu erosi zenuen azken kamisetak? Galdetu al diozu inoiz zeure
buruari non amaitzen duen denboraldi
bakoitzean botatzen duzun arropak?
Edo zein den arropa abiadura horretan
ekoiztearen inpaktua? #ModaBasura
ikerketan aurkitu dugunari buruz hitz
egingo dugu, sistema honen aurrean
ditugun alternatibak aztertzearekin
batera.

Mistoa

2022ko
apirilak 22 eta 23

Ordutegia: Ostirala,
16:30-20:30, eta
larunbata, 10:00-14:00
Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko apirilaren 15era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Antolatzailea: SETEM
Hego Haizea
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HARTZAILEAK:

Emakumeak

BAIETZ
ULERTU

2022ko maiatzak 4,
11, 18 eta 25

CHI KUNG-AREN
HASTAPENAK

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia

TREBATZAILEA: Idoia Eizmendi Aldasoro,

Ordutegia: Asteazkenak,
18:00-20:00

Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko apirilaren 27ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta kirolinstalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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berdintasuneko teknikaria,
kazetaria eta mugimendu
feministako kidea

Chi kung-aren praktikara hurbilduko
gara. Medikuntza tradizional txinatarrean oinarritutako sistema da hori, eta
osasun fisiko nahiz emozionala hobetzera bideratuta dago. Ariketa leunen,
arnasketaren eta arreta osoaren bidez,
Chi Kung sistemak gure gorputzaren
gaineko kontzientzia hartzen, bizi-energia areagotzen, estresa murrizten, gorputz-egitura hobetzen eta emozioak
orekatzen laguntzen du.

HARTZAILEAK:

Mistoa

2022ko maiatzak 7

M17

QUE LEVANTEN LA
MANO LXS DESVIADXS
TREBATZAILEA: Abel Huete, aktibista eta

gizarte langilea

Zeri buruz ari gara LGTBI kolektiboaz
mintzatzen garenean? Sexu- eta genero-disidentzia deiturikoak gorpuzten
dituztenen multzoaz ari gara? ‘Beste
desbideratu baten’ porrotaz hitz egin
dezakegu, ala guztiok egiten dugu
huts punturen batean, gorputzaren,
generoaren eta sexualitatearen inguruko agindu hegemonikoei erantzuten
saiatzen garenean? Nor da beste hori?
Nor naiz ni? Desbideratuek eskua altxa
dezatela!

Ordutegia: Larunbata,
10:00-14:00

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko apirilaren 30era
Informazioa eta
izen-emateak:

• 010
• Gizarte-etxeak eta kirolinstalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 3,84 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 6,40 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Laguntzailea: Lumagorri
ZAT
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HARTZAILEAK:

Mistoa

NO ES UNA FASE,
ESTAMOS AQUÍ PARA
QUEDARNOS M17
TREBATZAILEAK: Elisa Coll Blanco, aktibista

2022ko
maiatzak 13

Ordutegia: Ostirala,
16:30-20:30
Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko maiatzaren 6ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 3,84 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 6,40 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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bisexual eta trebatzailea.
Resistencia bisexual
idatzi zuen, eta hainbat
hedabidetan hartzen
du parte; hala nola, El
Salto eta eldiario.es
egunkarietan.
Udane Hermosilla
Fernández, Histeria
kolektiboko kidea
eta sexu- eta generoaniztasunean aditua

Bisexualitateak LGTBIQA+ komunitateko ezezagun handia izaten jarraitzen du.
Alabaina, bisexualak dira osasun mental
txarraren indizeetan, sexu-indarkerietan eta bestelako arrisku-faktoreetan
buru. Lantegi honetan, bada, bifobiaren
indarkeria zehatzak aletuko ditugu, eta
ezabaketak nahiz barneratutako bifobiak zein paper jokatzen duten ulertuko.
Halaber, kolektibo bisexuala indartzeko
tresnak garatuko ditugu.
Lantegiaren azken orduan, Histeria
kolektiboak egin eta Berdintasunerako
Zerbitzuak argitaratu dituen bi fanzine
aurkeztu eta banatuko ditugu: Bisexualitatea. Ez da fase bat, geratzeko
gaude hemen eta Lesbianismoa. Ez
gara lagunak bakarrik.

Transei*
hainbat eremutan
(hala nola, osasunzerbitzuetan,
gizarte-zerbitzuetan,
hezkuntzan eta abar)
laguntzen dieten eta
transen* bidelaguntzari
buruz gehiago jakin nahi
duten profesional nahiz
pertsonak

HARTZAILEAK:

M17

¿CÓMO ACOMPAÑAR
A LAS PERSONAS
TRANS* Y A SU
ENTORNO AFECTIVO,
FAMILIAR Y SOCIAL
EN LOS PROCESOS
EMOCIONALES,
VIVENCIALES Y DE
SALUD?
TREBATZAILEA: Rosa Almirall, zis

emakumea, feminista eta
urratzailea

Lantegi teoriko-praktiko interaktibo
honetan, transen* eta haien inguru
afektibo, familiar eta sozialen prozesu
emozionalei zein bizi-prozesuei buruzko ezagutzak landuko ditugu. Prozesu
horietan enpatiatik abiatuta laguntzeko hainbat estrategia jorratuko ditugu, bizitzaren etapa ezberdinak eta
askotariko eremuak (administrazioa,
hezkuntza, osasuna, gizartea...) ukituz.
Haien prozesuen gainean ikuspegi baikorra izan dezaten laguntzeko tresnak
eskuratzea da xedea.

2022ko
maiatzak 20 eta 21
Ordutegia: Ostirala,
16:30-20:30, eta
larunbata, 10:00-14:00

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko maiatzaren 13ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)
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Autonomia
Pertsonalerako Zentroko
(CAP), Goizalde zentroko
eta Eginaren Eginez
elkarteko emakumeak

HARTZAILEAK:

DIVERTAD SEXUAL
TREBATZAILEA: COCEMFE, Desgaitasun

Fisiko eta Organikoa duten
Pertsonen Espainiako
Konfederazioa

2022ko maiatza
Tokia: Emakumeen
Etxea - Etxanobe
jauregia

Hizkuntza: Gaztelania
Prezioa:
Doako jarduera

Laguntzaileak: Autonomia Pertsonalerako
Zentroa (CAP), Goizalde
zentroa eta Eginaren
Eginez elkartea
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Desgaitasunen bat duten emakumeen
ahalduntzea eta parte-hartzea sustatzea da lantegi honen xedea, burujabetzarako eta gizarte-aldaketarako prozesu indibidual eta kolektibotzat hartuta
biak ala biak. Metodologia dinamiko eta
parte-hartzaile baten bidez, elkartzeko
eta elkarri babesa emateko testuinguru
bati emango diogu bide, garapen pertsonal eta sozialari begira. Horrela, norberaren bizitzaren gaineko kontrola eta
autonomia areagotzen saiatuko gara.
Aurten, sexu-osasunari helduko diogu,
sexualitatea aske bizitzeko edota norberaren gorputzaren gaineko erabakiak
hartzeko eskubidetik abiatuta.

#FeminismoanItzel
Haur eta gazteentzako jarduerak
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HARTZAILEAK:

ikasleak

DBH 4ko

LESBIANISMOA ETA
BISEXUALITATEA, BADUTE
ZERIKUSIRIK NIREKIN?
TREBATZAILEA:

Hizkuntza:
Euskara / Gaztelania
(eskola-zentroaren
aukeran)
Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 9tik
20ra
Informazioa eta
izen-emateak:
https://v-g.eus/lbi
Prezioa:
Doako jarduera
Laguntzailea:
GasteizkoUdalaren
Hezkuntza Zerbitzuak
koordinatzen duen
‘Gasteiz hiri hezitzailea’
programa
NOTA: GUZTIRA,
2 PRESTAKUNTZA
ANTOLATUKO DIRA
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Udane Hermosilla
Fernández, gizartehezitzailea, sexu- eta
genero-aniztasunean
aditua

Sexu- eta genero-aniztasunak guzti-guztiokin dauka zerikusia, eta elkar ulertzeko edo
besteen aurrean agertzeko moduan eragiten du. Zisheteropatriarkatuak indarkeria
ezartzen du sexu-, genero- eta desira-disidentzien gainean, eta modu askotara nahiz
maila ezberdinetan eragiten du (LGTBIfobia).
Lantegi honetan, sexu- eta genero-aniztasunari buruzko esparru orokorra azaldu ondoren, lesbianismoari eta bisexualitateari
helduko diegu. Gida pedagogiko batean eta
Histeria kolektiboak egin eta Berdintasunerako Zerbitzuak duela gutxi argitaratu dituen
fanzine batzuetan oinarrituta, zehaztasunez
eta hurbiltasunez hausnartuko dugu sexu-joera horien gainean, eta heterosexualitate
normatiboak pertsonengan —baita heterosexualitate horrekin bat egiten dutenengan
ere— dituen ondorioei begiratuko diegu.

Koldo
Mitxelena eta Los
Herran ikastetxeetako
15 eta 18 urte arteko
ikasleak

HARTZAILEAK:

#FEMINISMOANITZEL
IRAKURLE-KLUBA
KOORDINATZAILEA: Alaitz Andreu, Euskal

Filologian lizentziaduna
eta itzultzailea

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

Asteazken bat
hilean, urritik
urtarrilera

Ordutegia: 2 orduko
saioak, arratsaldez,
eskola-zentroetan
zehaztuko direnak
Tokia: Koldo Mitxelena
eta Los Herran
ikastetxeak
Hizkuntza: Euskara

Laguntzaileak: Koldo
Mitxelena eta Los
Herran ikastetxeak
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Down-en
sindromea duten neskamutilak, 12 eta 19 urte
artekoak

HARTZAILEAK:

DOWN POWER
TREBATZAILEA: Lourdes Pérez Jiménez,

2021eko urriak 21
eta 28 eta
azaroak 4
Ordutegia: Ostegunak,
18:00-19:30

Tokia: Araba-Isabel Orbe
Down Elkartea
Hizkuntza: Gaztelania
Prezioa:
Doako jarduera

Laguntzailea: ArabaIsabel Orbe Down
Elkartea
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EMAIZEko sexologoa

Down-en sindromea duten neska-mutilek maila afektibo eta sexualean dauzkaten ahalmenak ikustea eta ahalmen
horiek baloratzen edota bizitzen ikastea da lantegi honen helburua. Aldi berean, emozioekin bat egitea, emozioak
identifikatzea eta arlo pertsonalean
nahiz harremanen eremuan nola eragiten diguten ikustea da asmoa, gure
esku dauzkagun gaitasunez jakitunago
izan gaitezen.

10 eta 13
urte arteko neskentzat

HARTZAILEAK:

A25

AUTODEFENTSA
FEMINISTA.
(10 ETA 13 URTE ARTEKO
NESKENTZAT)
TREBATZAILEA: Ester López Monge,

Safo eskolako kidea eta
emakumeei zuzendutako
proiektu ugariren
sustatzaile eta ohiko
kolaboratzailea

Lantegi honetan, beste neska batzuekin elkartuko gara, eta neska izateagatik ezberdin tratatzen gaituztenean
nola sentitzen garen adieraziko dugu.
Sentimendu horiez arituko gara, eta
geure burua babesteko, zaintzeko eta
maitatzeko nola defenda gaitezkeen
pentsatuko dugu. Honako hauek dira
lantegiaren xedeak: ahalduntzea eta
autoestimua lantzea, gure gorputzen
inguruan hausnartzea, biktima-rola alboratzea eta egoera arriskutsuei geure
kabuz aurre egiteko sentimendua lantzea. Erasoetatik defendatzeko, oinarrizko teknikak ikasi behar ditugu, eta
praktikan jarri.

2021eko
azaroak 20 eta 27

Ordutegia: Larunbatak,
10:00-14:00
Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
azaroaren 13ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 3,60 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 6,00 €
MATRIKULA EGITEN DUEN
HELDUAREN LANGABEZIAGATIKO
HOBARIA: % 15 (Ikusi “Kontuan
hartu beharreko oharrak”)
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8 eta 14 urte
arteko gazteak

HARTZAILEAK:

2022ko urtarrilak
22, otsailak 5 eta
19, martxoak 5 eta
19, apirilak 2 eta 23,
maiatzak 7 eta 21
Ordutegia: Larunbatak,
17:00-20:00

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

CAPOEIRA.
EL BERIMBAU DE SAFO

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko urtarrilaren 15era

TREBATZAILEA: Sabine Rahde, kapoeirako

Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta kirolinstalazioak

Gurekin dantzatzera etorri eta “jogatu” nahi duzu? Kapoeira arte/borroka
afrobrasildarra da. Askotariko mugimenduak dauzka, jatorria batez ere
Angolan dutenak, eta bidegabekerien
aurka protesta egiteko modua izan dira
historian. Kapoeira borobilean jarrita
egiten da, eta diskriminazio mota guztien aurkako borrokaldiak adierazteko
gunea da; ahalduntze feministarako
tresna da.

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 12,15 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 20,25 €
MATRIKULA EGITEN DUEN
HELDUAREN LANGABEZIAGATIKO
HOBARIA: % 15 (Ikusi “Kontuan
hartu beharreko oharrak”)
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irakaslea

URPEKAKARIAK
(HAURRENTZAKO
BERTSO-ANTZERKIA)

BAIETZ
ULERTU

ANTZEZLEAK: Eneko Arrate y Aissa

Intxausti (Lanku)

Galtzerdi eta Leotardo igerilekuan topo
egin duten bi lagun dira. Ur bazterrean
erdi gogaituta daudela, bihurrikeria
bat otuko zaie: zergatik ez hondoko
tapoia aurkitu, eta igerilekua hustu?
Eskura dauzkaten gauzekin urperatzeko jantzia prestatu, eta isurbidearen
bila abiatuko dira, zelatan duten sorosle petralaren begiradapean. Murgilaldian, etengabe egingo dute topo
beren gorputzekin, baina baita lagunarenarekin edo igerilekuko gainontzeko
erabiltzaileenekin ere: umeak, helduak,
adinduak, aniztasun funtzionala duten
igerilariak... Askotariko
sentsazioak izango dituzte (arintasuna, itomena,
plazera, hozkirria...), eta,
lantzean, gogoeta txiki
bat egiteko aukera emango die sentitzen eta ikusten ari diren guztiak. Hain
justu, horixe da proiektu
honen xedea: modu sotil
eta umoretsuan, ikuslerik
txikienak beren gorputzei
begira jarri eta aniztasunaz, sexualitateaz, genero-rolez... hausnar dezaten zirikatzea.

5 eta 11 urte
arteko haurrak

HARTZAILEAK:

2022ko
urtarrilak 15

Ordutegia: Larunbata,
18:30
Tokia: Aldabe gizarteetxea (areto nagusia)
Hizkuntza: Euskara

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista
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9 eta 12 urte
arteko neskak

HARTZAILEAK:

2022ko martxoak
6, 13 eta 20
Ordutegia: Igandeak,
10:30-13:30

Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko otsailaren 27ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 4,05 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 6,75 €
MATRIKULA EGITEN DUEN
HELDUAREN LANGABEZIAGATIKO
HOBARIA: % 15 (Ikusi “Kontuan
hartu beharreko oharrak”)
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M8

NAHI DUGUNA IZANGO
GARA!
TREBATZAILEAK: Ane Gebara eta Josune

Vélez de Mendizabal
arte eszenikoen arloan
diharduten bi izen, izenabizen, emakume, pozez,
sortzaile-gizen dira.

Antzerkian murgildu nahi duzu? Zerbait darabilzu buruan, bihotzean, barrenetan? Zure sorkuntza-gaitasunetik
abiatuta, aire-aire emango diogu zure
esanari, zure izanari! Nahi duguna izango gara!

DADOS

HARTZAILEAK:

aurrera

14 urtetik

KONPAINIA: Ventrículo Feroz

EGILEA ETA
ZUZENDARIA: José Padilla

KOREOGRAFOA: Edu Cárcamo
AKTOREAK: Almudena Puyo, Juan

Blanco, Manuel Moya

SARIA: Gazteentzako ikuskizunik

onenarentzako Max saria
(2019)

Dadosek benetan garen hori izateranzko bidaia kontatzen du, gure identitatearekin topo egiteko eta benetan
garena izateko eskubideranzko bidea.
Bidaia horretan, X eta Y ez dira salbuespena izango, eta, beharbada, gau honetan, indartsuago egingo dituen aukera
izango dute esku-eskura.

2022ko
martxoak 17

Ordutegia: Osteguna,
19:30
Jim Aktual zikloa

Tokia: Jesús Ibáñez
de Matauco antzokia
(Hegoalde gizarte-etxea)
Hizkuntza: Gaztelania
Antolatzailea: Udal
Antzokien Sarea

Sarrerak, prezioak eta
info +:

www.principalantzokia.org

Itxi ondoren, X bere podcast-a grabatzear dagoela, neska-lagunarentzako opari bat
erosi behar duen tipo nagusiago bat agertu da, oparia
hil edo biziko kontua balitz
bezala. Y deitzen diotela
esan du tipoak. Elkarrizketak
aurrera egin ahala, itxuraz
ematen duena baino gauza
gehiagok lotzen dituztela
ikusiko dute Xk eta Yk; hain
izango da horrela, ezen bientzat erabakigarria izango
den rol-partida bat jokatuko
baitute.
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4 eta 12 urte
arteko haurrak

HARTZAILEAK:

ANITZAK GARA
2022ko
martxoak 26

Ordutegia: Larunbata,
17:30-20:00
Tokia: Emakumeen Etxea
- Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia:
2021eko irailaren 2tik
2022ko martxoaren 19ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak

• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 1,12 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 1,87 €
MATRIKULA EGITEN DUEN
HELDUAREN LANGABEZIAGATIKO
HOBARIA: % 15 (Ikusi “Kontuan
hartu beharreko oharrak”)
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TREBATZAILEAK: Emma Aguilar eta

Maitane Iruarrizaga,
serigrafista artistiko
feministak. Elkarrekin,
Torontile dira.

Aniztasuna pertsona edo kultura askoren iritziak eta eraginak onartzea izan
daiteke. Guk, ordea, modu zabalagoan
ulertzen dugu: pertsona ororen bakartasuna, ezberdintasunak eta berezitasunak errespetatu eta maitatzen ikastea litzateke.
Umeek berez duten sormen-gaitasuna
eta grina erabiliko ditugu lanketa hau
egiteko. Bertan, pertsonaia bat marraztu eta eraikiko dute: Nor da? Non
bizi da? Zein hizkuntzatan mintzatzen
da? Zer gustatzen zaio? Zer gorrotatzen du? Norekin bizi da? Zerk egiten
du berezi?

MARI ETA GAILETA
FABRIKA BAIETZ

8 eta 14 urte
arteko gazteak

HARTZAILEAK:

ULERTU

ANTZEZLEAK: Ainhoa Artetxe, Nagore

González, Itxaso Paia
(Eidabe)

Lukak labean egindako gailetak prestatu nahi dizkio amamari, bere etxean
egun batzuk geratuko dela aprobetxatuz. Gozoki gozo horiekin etxetik
kanpo erosoago sentitzen lagunduko
diola uste du. Alabaina, gaileten oroitzapenek hain gozoa ez den iraganera
eramango dute amama, irenstea kostatuko zaion gogorapenera.
Hamaika zaporetako gaileta-kutxa irekitzen dugunean, badakigu barruan
gure gogokoak topatuko ditugula, baina baita jan nahi ez ditugunak hortxe
egongo direla ere; hau da, beste norbait
etorri eta kutxa irekitzen duen arte usteltzen direnak.

2022ko
martxoak 27

Ordutegia: Igandea,
12:00
Tokia: Aldabe gizarteetxea (areto nagusia)
Hizkuntza: Euskara

Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Berdintasunaz eta parekidetasunaz
jarduten duen antzezlana dugu “Mari
eta gaileta fabrika”, eta familia osoari
zuzenduta dago.
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ITXIERA

BAIETZ
ULERTU

2022ko maiatzak 26, osteguna | 18:30
Jesús Ibáñez de Matauco antzokia
(Hegoalde gizarte-etxea)
HONAKO HAUEK Gorka Urtaran Aguirre Gasteizko alkateak
HARTUKO DUTE Miren Fernández de Landa Berdintasuneko
HITZA:
zinegotziak

MURSEGO

Artefaktu feministen berrirakurketa
Hainbat emakume artistaren lanak gogora ekarri nahi nituzke, aldarrikatu, erakutsi, partekatu, gorpuztu. Sarri
ahaztuak izan diren ahots horiek inspirazio-iturri hartuta,
pieza berriak sortuko ditut, musika jarriko diet, sagu-zaharren ultrasoinu bihurtu arte, Afrikako tribu zaharrenaren
dantza bilakatu arte, modu pertsonalenean eraldatu arte.
Mursegoren diziplinarteko moldaketa hauetan, umoreak,
poesiak, performanceak, aldarriak, memoriak eta abangoardiak bat egiten dute.
Gonbidapenak hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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EMAKUMEEN ETXEA
Eskolak ez ezik, Etxeak ere ikasten jarraitzeko eta, batez ere, feminismoa praktikatzen jarraitzeko ekimenak eta eremuak
eskaintzen dizkizu. Gasteiz feminista bat
eraikitzeko antolatu eta modu aktiboan
lagundu nahi baduzu, zatoz! Izan ere, bakarrik ezin izango dugu lortu, baina elkarrekin bai!
Hasteko, ez galdu honako hauek:
_Kanbalatxe feminista denbora-bankua
_Wikikedadak, Wikiemakumeok-ekin
_Solasaldi feministak
_Ikerketa feministaren erakusleihoa
_Eleen Ganbara, Sorgineneako liburutegi feminista
_Feminist Agenda euskal literaturako irakurle-kluba
_Nerabeentzako autodefentsa feministako taldea
_Amen artean taldea, amatasunari buruzko hausnarketa
eta eztabaida feministarako gunea

Zain izango gaituzu!
INFORMAZIO GEHIAGO EDUKITZEKO, SAR ZAITEZ:
www.vitoria-gasteiz.org/emakumeenetxea
JARRI GUREKIN HARREMANETAN:
emakumeenetxea@vitoria-gasteiz.city
945 161 214
Edo hurbildu zaitez Etxera: Santa Maria kalea, 11
(Etxanobe jauregia)
95

OHARRAK
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