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Kontuan hartu beharreko oharrak 
1. Hitzaldietan, zeinu-hizkuntzako interpreteak egongo dira. Gainerako jar-

dueretarako interpreterik behar izanez gero, jakinaraz iezaguzue hiru egun 
lehenago, telefonoz edo posta elektronikoz: 945 161 345 / igualdad.adm@
vitoria-gasteiz.org. Gauza bera, haurtzaindegi-zerbitzua behar izanez gero.

2. Ikastaroetako eta tailerretako tokiak iritsiera-ordenaren arabera esleitzen 
dira, zozketarik egin gabe. Lekuak agortuz gero, ez da erreserba-zerrenda-
rik sortuko. 

3. Gasteizko elkarte eta gizarte-taldeek berariaz eskatutako jarduerak barne-
biltzen ditu eskolak, eta haien interes eta premien alderdi batzuei erantzu-
tera daude bideratuta. Elkarlan hori giltzarria da, bai elkarrekin ahaldun-
tzeko, 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 or-
daindu beharreko ikastaroetan zein lantegietan. 

5. Langabezian zaudetenok dagokion prezioaren %15eko beherapena izateko 
eskubidea duzue. Horretarako, nahikoa da Lanbideren «izen-emate aldiko 
ziurtagiria» aurkeztea, jardueran izena eman aurreko zazpi egunetan jaul-
kitakoa.

6. Gizarte-babesgabetasuneko egoeran zaudetenok jarduerak doan izatea 
eska dezakezue, gizarte-zerbitzuen ziurtagiria aurkeztuta. 

7. Izena eman baduzue baina azkenean jarduera egin ezin baduzue, jarduera 
hasi baino lehen baja ofizialki ematea eskatzen dizuegu (edozein gizarte-
-etxetan jakinaraz dezakezue). Hala, beste batzuek hartu ahalko dute zuen 
lekua, normalean beteta egoten baitira. Gainera, baja ofizialki emanez gero, 
ordaindutako kuota itzuliko dizuegu, dirua zuen banku-kontura sartuz (or-
daindutako zenbatekoaren % 15 atxikiko dugu, kudeaketa-gastu gisa). 

8. Gutxieneko izen-emate kopurura iristen ez diren jarduerak bertan behera 
geratuko dira. Horrelakoetan, ordaindutako kuotaren %100 sartuko dizue-
gu banku-kontura.

9.   zigilua duten jarduerak Beldur Barik erakundearteko programan 
kokatuta daude. Emakundek koordinatzen du programa, eta gazteen 
artean indarkeria matxista prebenitzeko xedea dauka.

10. 25N   zigilua duten jarduerak Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako 
Nazioarteko Eguneko programazioan daude kokatuta.

11.   zigilua duten jarduerak Emakumeen Nazioarteko Eguneko programa-
zioan daude kokatuta.

12. 17M   zigilua duten jarduerak Lesbo-Gay-Transfobiaren Kontrako Nazioarte-
ko Eguneko programazioan daude kokatuta.
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Generoa eta gehiago
Generoaz gain, desberdinkeria sorrarazten duten bestela-
ko iturriak daude (hala nola, testuinguru kulturala, adina, 
aniztasun funtzional edo mentala, sexu-joera eta genero-
-identitatea), egiturazkoak horiek, eta, biologikoak izatetik 
urrun, sozialki eraikitzen ditugu. Zapalkuntza-sustrai ho-
riek elkarrekin jarduten dute, eta, horien inpaktuari –zeina 
gurutzatua eta esponentziala den– erreparatu ezean, ohar-
kabean igaroko zaizkigu bai gizarte-harremanak gidatzen 
dituzten botere-estrategiak, bai horien ondorioz zapaltzen 
diren pertsonen egoerak. Eta, horrenbestez, elkarteen, gi-
zarte-mugimenduen edo erakundeen esku-hartzeek ez 
diete arretarik emango zaurgarritasun-egoera larrienetan 
dauden pertsonen premiei eta interesei.

Bada, lehen begiratuan dirudiena baino askoz ere pertsona 
gehiagok eskubideak urratuta dauzkatela ohartzeko lehen 
urratsa da desberdinkeria sorrarazten duten askotariko ar-
datzek zeharkatzen dituzten taldeen errealitateak ikusarazi 
eta ezagutzea, bai eta generoa ardatz horiekin guztiekin el-
karlotzen dela jakitea ere. Hori dela-eta, Gasteizko Jabetze 
Feministarako Eskolaren edizio berri hau (bederatzigarrena) 
errealitate horiek jendaurrean jartzen ahalegindu da.

Horrela, besteak beste, Indiako emakumeen mugimenduei 
eta afrofeminismoei, Guatemalako sexu- eta genero-iden-
titateen aldeko borrokei eta ijito-herriko identitate inter-
sekzionalei buruzko jarduerak hartu ditu Eskolak, gizartean 
horien gainean eraikita dagoen ideia estereotipatu eta ko-
lonizatuari aurre egite aldera. Halaber, zoramenaren erai-
kuntza historiko eta kulturalari ere heldu dio, nahasmendu 
jakin batzuk batez ere emakumeei zergatik diagnostika-
tzen zaizkien ulertzen saiatzeari begira. Eta, era berean, 
Eskolak agerian utzi du emakumeek bizitzan zehar gorpuz-
ten dituzten genero-rolek nola egiten dioten kalte zahar-
tzaroan izango duten egoerari. Azkenik, #FeminismoanItzel 
programazioa izango dugu, 10 eta 18 urte bitarteko haur 
eta gazteei zuzendutako jarduerez beteta. 



 2019/2020ko 
Eskolaren inaugurazioa
2019ko irailaren 18a, asteazkena | 19:00 

Europa jauregia
Francisco de Vitoria aretoa

HONAKO HAUEK HARTUKO 
DUTE HITZA:

Gorka Urtaran Aguirre, 
Gasteizko alkateak
Miren Fernández de Landa, 
Berdintasuneko zinegotziak

No solo duelen 
los golpes
Bikote-harremanetako 
indarkeriari buruzko 
diskurtso bizia

Pamela Palenciano komunikatzaile eta aktorearen 
bakarrizketa da. Ikus-entzunezko Komunikazioan 
lizentziaduna da bera, eta proiektu honen egilea.

«No solo duelen los golpes» bikote-harremanetan bi-
zitako indarkeria matxistari buru egiteko proposamen 
eta jarrera politikoa da. Baina, batez ere, Pamela Pa-
lencianoren aktibismoagatik da proiektu hau eragin-
korra, lehenbiziko bikotekidearekin bizitako esperien-
tzia bideratzen, salatzen eta bere istorioa aktibismo 
feminista bihurtzen jakin zuelako.
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2019ko urriaren 
8a, asteartea
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua bete 
arte

Economía feminista: 
¿veinte años no es 
nada?

HIZLARIA: Amaia Pérez Orozco. 
Ofizialki, doktorea 
da Ekonomian. 
Lanbidez, «Colectiva 
XXK. Feminismoak, 
pentsamendua eta ekintza» 
taldeko kidea da. Modu 
aktiboan hartzen du parte 
gizarte-mugimenduetan, 
eta «Eje de precariedad 
y economía feminista» 
proiektuan dabil.

MODERA-
TZAILEA: 

Leire Estévez, Mugarik 
Gabe GGKEko kidea

Mugimendu politiko baten hasierari 
data jartzea zentzugabea da; esa-
tearren esaten dugu hogei. 1999an, 
izenburuan «ekonomia feminista» 
zekarren lehenengo liburua argitaratu 
zen estatuan. Baina hogeita sei izan 
litezke, «Intsumisioa. Derrigorrezko 
zerbitzu familiarrari ez» kanpainatik 
zenbatzen hasita. Dena dela, gure mu-
gak birpentsatzeko eta geure burua el-
karrekin nola eraikitzen dugun ikuste-
ko unea da, bai eta beharbada funtsik 
ez duten diskurtsoen ahalmen kritikoa 
berreskuratu, kritikaren osteko propo-
samena indartu eta min ematen duten 
eztabaidekin ausartzeko garaia ere.
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2019ko urriaren 
29a, asteartea
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Laguntzailea: 
Entreamigos-Lagun 
Artean GGKE
Sarrera doan lekua bete 
arte

Transgéneros: 
cuerpos distintos, 
derechos iguales

HIZLARIAK: Sandra Moran Reyes, 
Guatemalan lesbiana eta 
feminista aitortutako 
lehenengo emakume 
kongresista.
Stacy Velasques 
Vasquez, Guatemalan 
bizi den emakume trans 
aktibista salvadortarra, 
OTRANS antolakundeko 
ordezkaria

MODERA-
TZAILEA:

Izaskun Rodriguez 
Elkoro, Gizarte 
Eraldaketarako Hezkuntza 
Ataleko arduraduna 
da Entreamigos-Lagun 
Artean elkartean

Guatemalako sexu- eta genero-iden-
titateen aldeko borrokak. Eredu men-
deratzailea hausten duten bizitzak, 
gorputzak eta desirak. Sexuagatiko, 
sexu-joeragatiko eta genero-identita-
teagatiko gorroto-delituak. Eskubide 
kolektiboen aitortzan subjektu politi-
ko gisa dugun eragina eta askotariko 
kolektiboen artean aliantzak ehuntze-
ko moduak (Hegoaldea-Iparraldea-He-
goaldea...). Horren inguruan arituko 
gara hitz egiteko eta elkartzeko gune 
honetan.
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2019ko azaroaren 
19a, asteartea
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua bete 
arte

Estrategias 
feministas contra el 
punitivismo

HIZLARIA: Laura Macaya-Andres, 
militante anarkofeminista 
eta genero-indarkerietan 
aditua

MODERA-
TZAILEA:

Miren Ortubay Fuentes, 
Maria de Maeztu Forum 
Feministako kidea

Feminismoa zigor- eta espetxe-siste-
ma legitimatzeko ari dira erabiltzen, 
bai eta Espainiako Zigor Kodearen on-
doz ondoko erreformak gogortzeko ere. 
Eta, gainera, indarkeriak jorratzeko or-
duan, baliteke ikuspegi feminista jakin 
batzuk zigorraren kulturaren logikak 
elikatzen laguntzen egotea ere. Hor-
taz, gaur egungo sistema kapitalisten 
zigor- eta biktimizazio-logikak irauna-
raztea prebenitu ahalko duten estrate-
gia feministen inguruan hausnartzea 
da kontua.

25N
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2019ko 
abenduaren 10a, 
asteartea
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua bete 
arte

Maryren 
madarikazioa: 
amatasuna eta 
sorkuntza 

HIZLARIA: Katixa Agirre, ama, 
idazlea, Ikus-entzunetako 
irakaslea, nekatua

MODERA-
TZAILEA:

Gema Lasarte Leonet, 
'Feminist Agenda euskal 
literaturan' irakurle-
klubaren koordinatzailea

Ama izatearen eta aldi berean idaztea-
ren zailtasunen gainean hausnartuko 
du Katixa Agirrek. Idaztea eta erditzea 
antonimo izatetik oso hurbil egon zi-
ren XIX. mendearen amaierara arte ia. 
Alabaina, emakume idazle gutxi egon 
dira XX. mendera arte, eta are gutxiago 
aldi berean ama eta idazle izandakoak. 
XXI. mende betean, ordea, bi termino 
horiek ez dira guztiz adiskidetu. Nola 
definitzen da gaur egun amatasuna? 
Nola ari gara aldatzen? Nola bateratu 
ditzakegu bi terminoak?
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2020ko 
urtarrilaren 14a, 
asteartea
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Laguntzailea: Maria 
de Maeztu Forum 
Feminista
Sarrera doan lekua bete 
arte

Feminismo y 
envejecimiento 

HIZLARIA: Mónica Ramos Toro, 
doktorea Gizarte 
Antropologian eta 
INGESS-Gerontologiako 
eta Gizarte Zerbitzuetako 
Prestakuntza Institutuko 
zuzendaria

MODERA-
TZAILEA: 

Begoña Etayo Ereña, 
Maria de Maeztu Forum 
Feministako kidea 

Ikuspegi feministatik helduko diogu 
zahartzaroari, gurea bezalako gizar-
te heteropatriarkalean oraindik orain 
gizon izanda zahartzea eta emakume 
izanda zahartzea gauza bera ez dela 
nabarmentzeko. Ikerketa feministek 
oso gutxitan begiratu diote adineko 
emakumeen bizitzari. Eta, era berean, 
gerontologia ez da feminismoaren 
ekarpenez baliatu, oro har, zahartzaro-
ko genero-desberdinkeriak aztertzeko 
orduan. Hitzaldi honetan, emakumeek 
bizitzan zehar gorpuzten dituzten ge-
nero-rolek zahartzaroan izango duten 
egoerari kalte nola egiten dioten ikusa-
raziko dugu. Aldi berean, ordea, adine-
ko emakumeen artean dagoen anizta-
suna nabarmenduko dugu, askotariko 
ibilbideak eta bizipenak aztertuz.
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2020ko otsailaren 
4a, asteartea
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua bete 
arte

‘Nik sinesten 
dizut’: lerro arteko 
patriarkatua 
irakurtzen 
HIZLARIA: Samara Velte Moran, 

ikertzailea eta kazetaria. 
“Nik sinesten dizut: 
bortxaketaren kultura eta 
sanferminetako kasua” 
liburuaren idazlea.

MODERA-
TZAILEA:

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

«Bortxaketaren kultura» izendatzen 
dugunean, eraso fisikoa baino askoz 
ere handiagoa den zerbait ari gara ai-
patzen. Izan ere, indarkeria normali-
zatzen eta justifikatzen duten diskur-
tso, irudi eta sinbologia guztiez ere ari 
gara. 2016ko sanferminetako taldeko 
bortxaketaren kasua paradigmatikoa 
izan zen: kasu bakar batekin jarri ziren 
agerian indarkeria fisikoaz haragoko as-
kotariko indarkeria-adierazpenak; hala 
nola, diskurtsoaren eta erakundeen 
indarkeriak. Kasu hori adibidetzat har-
tuta, egileak indarkeriaren izaera polie-
drikoa aztertzeko zenbait gako emango 
ditu. Besteak beste, kasuaren jarraipen 
mediatikoa eta epaiketan eman ziren 
argudioak.
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2020ko otsailaren 
25, asteartea
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua bete 
arte

La que se sienta 
segura que levante 
la mano
HIZLARIA: Sonia Vivas Rivera, 

emakumea, lesbiana, 
feminista, katalana 
eta ezkerrekoa. 
Polizia bokazioz, 
eta borondatezko 
eszedentzian disidentea 
izateagatik

MODERA-
TZAILEA:

Aitziber Pérez 
de Karkamo, Hala 
Bedi Irratiko 'O 
no será' irratsaio 
feministako kazetari eta 
kolaboratzailea

Agerian jarri behar da indarkeria ma-
txisten emakume biktimek zeharkatu 
behar izaten duten salaketa-sisteman 
tratu txar instituzionala dagoela. Ha-
laber, pertsonak babestu ordez jabetza 
pribatua babesten duen paradigma 
ikusarazi behar dugu, bai eta horrek 
indarkeria matxistaren biktimengan 
(gehienak emakumeak dira) dituen 
ondorioak ikusgarri egin ere. Bestetik, 
kide feministek praxi txarra arintzeko 
eta, batez ere, biktimaren kontra jar 
daitezkeen artxiboak edo prozesuak 
saihesteko xedez salaketa penalean la-
guntzeko erabil ditzaketen estrategiez 
hitz egingo dugu; hots, bidelaguntza 
kolektiboaz arituko gara. 
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2020ko 
martxoaren 17a, 
asteartea
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua bete 
arte

Feminismos y 
mujeres en la India

HIZLARIA: Isabel Allende Robredo, 
emakume migratzaileak 
eta errefuxiatuak 
ahalduntzeko programen 
koordinatzailea CARAS 
eta IRMO erakundeetan, 
Londresen. «Periféricas» 
Feminismo Alternatiboen 
Eskolako prestatzailea.

MODERA-
TZAILEA:

Amelia Barquin, 
Arrasateko 
Unibertsitateko irakaslea

Indiako emakumeen mugimendu adie-
razgarrienen inguruko ikuspegi oroko-
rra emango dugu, mugimendu horien 
historiatik eta filosofiatik hasi eta gaur 
egungo kontuetarainoko ibilbidea egi-
nez. Sexuen arteko botere-harremane-
tan eragiten duten alderdi soziodemo-
grafiko, kultural eta erlijioso nagusiak 
ezagutuko ditugu, eta emakumeei zer-
-nolako diskriminazio-praktikak ezarri 
izan zaizkien eta ezartzen zaizkien 
ikusiko dugu. Horretaz gain, feminismo 
indiarren oinarrizko gakoen berri izan-
go dugu, eta funtsezko egile eta mugi-
mendu batzuengana hurbilduko gara; 
hala nola, hauengana: sari arrosadun 
emakumeak, Chipko mugimendua edo 
Dalit emakumeen borroka.

8M
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2020ko apirilaren 
7a, asteartea
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua bete 
arte

Mujeres africanas y 
afrodescendientes; 
así hablan de 
nosotras los medios 
de comunicación

HIZLARIA: Lucia Mbomio, kazetaria 
eta TVE1eko berriemailea. 
Hainbat hedabidetarako 
idazten du, arraza, 
generoa eta auzoa 
oinarritzat hartuta.

MODERA-
TZAILEA:

Sorginenea, Gasteizko 
Emakumeen Etxe elkartea

Komunikabideek sozializazio-agente bo-
teretsua izaten jarraitzen dute. Gutxien-
goetako edo komunitate gutxituetako 
pertsonengan, ezinbesteko eginkizuna 
dute nia eratzeko orduan. Hitzaldian, 
lehenik eta behin, biztanle-segmentu 
zehatz baten inguruan zein mezu bidal-
tzen duten aztertuko dugu; hots, ema-
kume afrikarrei eta afro-ondorengoei 
buruz zer helarazten duten. Hortik abia-
tuta, mezu horrek nia zehazteko orduan 
nola eragiten dien azalduko dugu, gene-
ro-ikuspegiari helduta.

8M
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2020ko 
maiatzaren 5a, 
asteartea
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua bete 
arte

Claves para pensar 
los debates sobre el 
sujeto feminista y sus 
consecuencias

HIZLARIA: Miriam Solá, genero- eta 
LGTBI-politiketan aditua, 
aktibista eta ikertzaile 
feminista

MODERA-
TZAILEA:

Sejo Carrascosa, kuir 
aktibista eta Lumagorri 
HAT erakundeko kidea

Azken urtean, subjektu feminista uler-
tzeko moduaren inguruan gertatu di-
ren banaketek oihartzun handia izan 
dute, eta espainiar estatuko aktibis-
moaren eta akademiaren hainbat sek-
toretan islatu dira banaketok. Alabai-
na, polarizazioetatik harago, zer dago 
jokoan? Zer dakar horrek politika egi-
teko orduan? Hitzaldi honetan, iden-
titate-politiken inguruan hausnartuko 
dugu, eta azken hamarkadako espai-
niar estatuko feminismoaren testuin-
guruan identitate-politikek dauzkaten 
mugez arituko gara.

17M
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Victor XX

HIZLARIA: Ian de la Rosa, 
laburmetraiaren gidoilari 
eta zuzendaria

MODERA-
TZAILEA:

Bryn Hounsell Rio, 
Ozen! LGTB Ligako kidea 

Laburmetraiaren aurkezpena eta Ian 
de la Rosa zuzendariarekin elkarrizke-
ta. Victorri generoarekin jolastea gus-
tatzen zaio: ez daki neska edo mutil 
sentitzen den. Almeriako arrantzale-
-herri txiki batean bizi da, Mari Angeles 
amarekin eta Rahma neska-lagunare-
kin batera. Halako batean, anonimota-
sunez estalita dagoen hirian aurkituko 
du bere burua. Sekretuek, ordea, ez 
dute betiko irauten, eta Victorrek ama-
rekin eta Rahmarekin borrokatu behar-
ko du, ispiluak itzultzen dion benetako 
irudia defendatzeko.

17M

2020ko 
maiatzaren 19a, 
asteartea
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua bete 
arte

20



ANTZERKIA ETA 
DOKUMENTALAK

21
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2019ko urriaren 
24a, osteguna
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Laguntzailea: 
Entreamigos-Lagun 
Artean GGKE
Sarrera doan lekua bete 
arte

Bizitzak, gorputzak 
eta desirak 
Guatemalan

HIZLARIAK: Sandra Morán Reyes, 
Guatemalan lesbiana eta 
feminista aitortutako 
lehenengo emakume 
kongresista; eta 
Stacy Velásques 
Vásquez, Guatemalan 
bizi den emakume trans 
aktibista salvadortarra, 
OTRANS antolakundeko 
ordezkaria 

LACTRANS sarera atxikita dagoen 
OTRANS antolakunde guatemalarrak 
egindako bi dokumental aurkeztuko 
dira, non genero-identitateari buruzko 
legea aldarrikatzeko prozesua, mugi-
mendu anitzen antolakundeen borroka 
eta emakume transen bizipenak eta 
sentipenak jorratuko diren.
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2019ko 
abenduaren 13a, 
ostirala
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua bete 
arte

Cuando yo quiera y 
si yo quiero

HIZLARIA: Susana Arbizu, 
dokumentalaren 
zuzendarikidea eta 
La Chambre Noire 
zuzendari independenteen 
kolektiboko kidea

Dokumentala eta Susana Arbizu zuzen-
darikidearekin eztabaida. Frantzian, 
hiru emakumetik batek abortatzen du 
noizbait. Lorategi uikoan eta kamera 
aurrean, Frantzian 1975ean abortua 
onetsi zuen legea indarrean jarri ondo-
ren, abortatzeko esperientzia kontatu-
ko digute emakume horietako batzuek. 
Barru-barruko errealitate baten ingu-
rumariak marrazten dituzten kontaki-
zun bereziak dira, eta gaur egun nork 
bere gorputzaren gainean agintzeak 
dakarren hori haragitzen dute. Abor-
tatzeko eskubidearen alde borrokatu 
zuten haien ildoan hitz egiten dute, 
emakume haien (Lola, Sigrid, Magali...) 
eta beste askoren izenean. Ezinbesteko 
hitza, oraindik ere zalantzan jartzen 
den eskubide baten defentsaren alde. 
Topaketa honetan, abortuak Frantzian 
eta gure herrialdean dituen egoerak al-
deratuko ditugu.
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2020ko 
martxoaren 5a, 
osteguna
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua bete 
arte

Erradikalak ginen

BAKARRIZKETAK, 
BERTSOAK ETA 
ANTZERKIA, 
HONAKO HAUEN 
ESKUTIK:

Ane Labaka, 
bertsolaria
Beatriz Egizabal, 
aktorea 

Erradikalak ginen, gara eta izango gara. 
Bigarren aldiak inoiz onak izan ohi ez di-
rela diotenei aurka egitera gatoz. Lehen 
aldi hartako pasioz, korseak askatuta, 
bertso eta bakarrizketa bidezko for-
matuari eutsi eta buruberokiak eduki 
berriz betetzeko gogoz. “Neska gazte 
promesa” etiketaz, zahartzeaz, gorpu-
tzaren aldaketez, sexualitateaz, merka-
tu patriarkalaz, intersekzionalitateaz, 
beldurraz, biolentziaz eta zeharkatzen 
gaituzten beste hainbat gaiz kantatu 
eta kontatu nahi dugu. Feminismoa 
zeharlerrotzat hartuta eta umorez. 
Umorez, beraz, serio.

8M
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2020ko apirilaren 
3a, ostirala
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua bete 
arte

Bakean dagoena 
bakean utzi 
Biren arteko umorezko bakarrizketa, 
Idoia Torregarai eta Mirari Martiare-
naren eskutik. «Euskalduntze» kon-
tzeptuak argi adierazten du generoa 
eta euskara binomioa gero eta garran-
tzitsuagoa dela. Bi protagonistek bada-
kite bi kontu horien arteko harremana 
garrantzitsua dela, eta hirugarren bat 
gaineratu nahi diote pare horri: umo-
rea. Bada, elkarlotzen doazen elkarriz-
ketek osatzen dute Bakean dagoena 
bakean utzi antzezlana, eta honelako 
gaiak jorratzen dira bertan: euskalkiak, 
amatasuna, onomatopeiak, gorputza-
ren itxura eta abar. Ez daude, ez, ba-
kean dagoena bakean uzteko prest!

8M
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2020ko 
maiatzaren 21a, 
osteguna
Ordutegia: 19:00etatik 
21:00etara 
Tokia: Ibaiondo gizarte-
etxea Felix Petite 
Antzokia
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua bete 
arte

Elisa y Marcela
Antzerkia. 1901, A Coruña. Bi emaku-
me elkarrekin ezkondu dira San Xurxo-
ko elizan, horietako bat gizon jantzi-
ta. Poliziaren jazarpena, diligentzian 
egindako ihesak, nortasun-aldaketak 
eta informazio manipulatuak biltzen 
dituen istorioa da hau, eta, bertan, A 
Panadaría antzerki-konpainiako komi-
koek benetako gertakizun baten be-
rreraikuntza lotsagabea aurkeztuko 
digute. Egiazkoak asmakizuna dirudien 
komedia musikala. Elisa y Marcela kon-
tradenborazko maitasun-istorioa da.

A Panadaría antzerki-konpainia, Areta 
Boladok, Ailén Kendelman-ek eta Noelia 
Castrok sortua. Galiziako antzerkiaren 
labealdi berrian, konpainia erreferen-
teetako bat da.

17M



IRAKURLE- 
KLUBAK
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‘Feminist Agenda 
euskal literaturan’ 
irakurle-kluba
KOORDINA-
TZAILEA:

Gema Lasarte 
Leonet, doktorea 
Literatur Zientzietan 
eta Literaturaren 
Didaktikako irakaslea 
EHUn. Irakurzalea eta 
literaturzalea da, eta 
hainbat liburu eta artikulu 
idatzi ditu.

Lantegi honen bidez, euskaraz idatzitako 
zein euskarara itzulitako literaturara hurbil-
du nahi dugu, ikuspegi feministarekin. Era 
berean, emakumeen zein gizonen parte-har-
tzea sustatu nahi dugu, berdintasuna susta-
tuko duen autokontzientzia sortzeko asmoz. 
Saioetan, hainbat literatur testu aztertuko 
ditugu, horien tramari, edukiei, adierazpenei, 
pertsonaiei eta abarri helduz. Erdigunean, 
emakumeak eta beren agenda, idaztean 
kontziente edo inkontzienteki darabiltena.

Hilabeteko lehenengo 
asteazkenetan

19:00etatik 21:00etara

2019/10/02
2019/11/06
2019/12/04

2020/01/08
2020/02/05
2020/03/04
2020/04/01
2020/05/06

HAU IRAKURRIKO DUGU: Amek ez dute; Erreka haizea; 
Mari-mutil handi baten bluesa; Idazleen gorputzak; 
Zerua gainbehera dator; Hezurren erretura; eta Genero 
nahasmendua

Irakurle-klub hau 
mistoa da

Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
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

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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‘ Ordu bioleta’ 
irakurle-klub 
feminista

Hartzaileak: 
Emakumeak

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

KOORDINA-
TZAILEA:

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

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

I. LANTEGIA
Hilabeteko 
hirugarren 

asteazkenetan:
18:30etik 20:30era 

II. LANTEGIA
Hilabeteko 
laugarren 

asteazkenetan: 
19:00etatik 21:00etara 

2019/10/16
2019/11/20
2019/12/18
2020/01/15
2020/02/19
2020/03/18
2020/04/15
2020/05/20

2019/10/23
2019/11/27

2019/12/17 (asteartea) 

2020/01/22
2020/02/26
2020/03/25
2020/04/22
2020/05/27

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

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

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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3ren Artean 
Zineforuma
Zineforumen 
koordina-
tzailea eta 
dinamiza-
tzailea: 

Helena Gonzalez 
Estevez, 
Zinhezba kultura-
elkarteko zinema-
programatzailea

Ordutegia: 19:00 - 21:30
Tokia: Florida zinema, 4. aretoa
Sartzeko, gonbidapena behar da.  
Bi aste lehenago har daiteke, 
gizarte-etxeetan eta udalaren kirol-
instalazioetan
Antolatzaileak: Gasteizko Udalaren 
Herritarren Parte Hartzerako 
Zerbitzua, Bizikidetzarako eta 
Aniztasunerako Zerbitzua eta 
Berdintasunerako Zerbitzua
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Fatima
2019ko urriaren 17a, osteguna
Ordutegia: 19:00 - 21:30
Tokia: Florida zinema, 4. aretoa
(Sartzeko, gonbidapena behar da. Urriaren 
3tik aurrera har daiteke, gizarte-etxeetan 
eta udalaren kirol-instalazioetan)

Sinopsia: 
"Fatima" filma Fatima Elayoubi idazlea-
ren "Prière à la lune" eta "En fin, je peux 
marcher seule" lanetan dago libreki 
inspiratuta, eta herrialde ezezagun ba-
tean bakarrik dagoen ama batek –ber-
tako hizkuntza jakin gabe– alabak au-
rrera ateratzeko egiten duen borroka 
kontatzen du. Porrot txikiei eta garai-
pen handiei buruzko istorioa da. Ama 
baten istorioa.

Jatorrizko bertsioa 
frantsesez 
eta arabieraz, 
gaztelaniazko 
azpitituluekin
Zineforumaren 
hizkuntza: Gaztelania
Urtea: 2015
Iraupena: 79 min.
Herrialdea: Frantzia
Zuzendaria: Philippe 
Faucon
Gidoia: Philippe Faucon 
(Liburuak: Fatima 
Elayoubi)
Argazkia: Laurent 
Fenart
Aktoreak: Soria 
Zeroual, Zita Hanrot, 
Mehdi Senoussi, Franck 
Andrieux, Yolanda Mpele
Generoa: Drama
Gaiak: Identitatea / 
Ahalduntzea / Xenofobia 
/ Zaintzak
Sariak:  
2015: hiru Cesar sari: film 
onena, gidoi egokitu onena eta 
emakumezko aktore berri onena 
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Paseko txoriak / 
Aves de paso (2019)
2020ko martxoaren 12a, osteguna
Ordutegia: 19:00 - 21:30
Tokia: Florida zinema, 4. aretoa
(Sartzeko, gonbidapena behar da. 
Otsailaren 26tik aurrera har daiteke, 
gizarte-etxeetan eta udalaren kirol-
instalazioetan)

Sinopsia:
2018ko uztailean hasi zen guztia. Irun-
go tren-geltokira migratzaileen taldeak 
iristen hasi ziren: Afrikatik zetozen, eta 
Frantziako muga zeharkatu nahi zu-
ten. Kalean egiten zuten lo. Herrian jar-
duten zuten GKE-ek okupen mugimen-
duek erantzutea lortu zuten, eta beren 
lokalak utzi zituzten. Bolada eskuzabal 
hark Irun kutsatu zuen.

Jatorrizko bertsioa 
euskaraz, frantsesez 
eta gaztelaniaz, 
gaztelaniazko 
azpitituluekin
Zineforumaren 
hizkuntza: Euskara eta 
gaztelania
Urtea: 2018
Iraupena: 77 min.
Herrialdea: Euskadi
Zuzendaria: Juanmi 
Gutierrez
Gidoia: Juanmi 
Gutierrez
Ekoizpena: Kany 
Peñalba, Zazpi t’erdi
Narrazioa: Itziar Gomez, 
Aines Arizmendi, Oier 
Guillan
Generoa: Dokumentala
Gaiak: Migratzaileei 
laguntzeko sare 
herritarrak
Sariak: 
2019: Donostiako Giza 
Eskubideen 2019ko Zinemaldia. 
2019: Kataluniako Zinema 
Sozialaren Nazioarteko 2019ko 
Jaialdia.
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Las herederas
2020ko maiatzaren 14a, osteguna
Ordutegia: 19:00 - 21:30
Tokia: Florida zinema, 4. aretoa
(Sartzeko, gonbidapena behar da. 
Apirilaren 30etik aurrera har daiteke, 
gizarte-etxeetan eta udalaren kirol-
instalazioetan)

Sinopsia:
Paraguaiko noble-jatorriko bi emaku-
meren istorioa kontatzen du: eroso bi-
zitzeko adinako ondarea jarauntsi zu-
ten, baina, 60 urte dituztela, diruz larri 
dabiltza, eta bien egoera aldatu da.

17M

Jatorrizko bertsioa 
gaztelaniaz
Zineforumaren 
hizkuntza: Gaztelania
Urtea: 2018
Iraupena: 97 min.
Herrialdea: Paraguai
Zuzendaria: Marcelo 
Martinessi
Gidoia: Marcelo 
Martinessi
Argazkia: Luis Armando 
Arteaga
Aktoreak: Ana 
Brun, Margarita 
Irún, Ana Ivanova, Nilda 
González, María 
Martins, Alicia Guerra
Generoa: Drama
Gaiak: Lesbianismoa 
/ Ilunsentiko desira / 
Hasiera berriak
Sariak: 
2018: Berlingo jaialdia: 
epaimahaiaren sari berezia, 
aktore onena (Brun) eta 
FIPRESCIren saria 
2018: Ariel sariak: film 
iberoamerikar onenaren sarirako 
izendatua 
2018: Fenix sariak: zuzendari 
onena eta opera prima onena 
Zazpi izendapen 
2018: Forque sariak: film 
latinoamerikar onenaren 
sarirako izendatua 
2019: Platino sariak: opera 
prima onena eta aktore onena 
(Ana Brun) Bost izendapen



IKASTAROAK 
ETA LANTEGIAK
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Queer hazkuntzak 
eta familiak: kontu 
nagusiak eta 
erronkak

TREBATZAILEA: Gracia Trujillo, 
doktorea Soziologian, 
Madrileko Unibertsitate 
Konplutentseko irakaslea 
eta queer aktibista 
feminista

Lantegi honetan, generoaren eta LGTBIren 
arloko ikerketek eta queer/kuir teoriek 
nahiz praktikek heterosexualak ez diren 
ugalkortasunaren, ahaidetasunaren eta 
hazkuntzaren analisiari zein ekarpen 
egin dioten aztertuko dugu. Gurasota-
sun horiei buruzko gai nagusietako ba-
tzuei helduko diegu; hala nola, lagundu-
tako ugalketako tekniketara (ez) jotzea, 
lege-aldaketek seme-alabatasunean 
izan duten eragina, biologia ahaideta-
suna ezartzeko funtsezko lokarritzat 
jotzearen gorabeherak edo «aukeratu-
tako» familien papera.

Hartzaileak: 
Mistoa

2019ko urriak  
3 eta 4
Ordutegia: Osteguna 
eta ostirala, 17:00etatik 
20:30era 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
27ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 6,58 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 10,78 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”)

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Gaztelania 
generoko eta 
kulturarteko 
ikuspegiarekin 
irakasteko hurbilketa

TREBATZAILEA: Gladys Giraldo 
Velasquez, aktibista 
feminista

Kulturarteko ikuspegi kritikotik abiatu-
ta gaztelania bigarren edo hirugarren 
hizkuntza gisa irakasteko prestakun-
tza praktiko eta teorikoa. Halaber, es-
kolak ikasleen benetako premietara 
egokitzeko erabiltzen diren material 
eta baliabide didaktikoak (hizkuntza 
inklusiboa eta irudiak) aztertuko dira.

Hartzaileak: 
Tipi-Tapa 

Sareko kideak 
(boluntarioak, 
solidarioak eta 

kontratupekoak). 
Interesa duten 
guztiei zabalik, 
lekuen arabera

2019ko urriak 7 
eta 21, azaroak 
4 eta 18 eta 
abenduak 2 eta 16
Ordutegia: 
Astelehenetan, 
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
30era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea: Tipi-Tapa 
sarea

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista


39

Gaixotasun mentala duten 
emakumeen kontrako 
indarkeriaren prebentzioa eta 
autodefentsa emozionala
TREBATZAILEAK: Mª Jose Cano, FEDEAFESeko 

kudeatzailea eta emakumeen 
kontrako indarkeriari eta 
osasun mentalari buruzko 
ikerketako parte-hartzailea, 
eta Haizea de la Llosa, 
FEDEAFESeko psikologoa 

Gaixotasun mentala duten pertsonengan indarkeriaren biktima izate-
ko arriskua areagotzen duten faktore psikologiko eta emozionalak lan-
tzea da lantegi honen xedeetako bat; besteak beste, autonomiarik eza, 
norberaren gaineko iritzi ezkorra, mendekotasun emozionala, sines-
men mugatzaileak, autoestimu-gabezia... Eskubideei eta eskubideok 
baliatzeko moduari buruzko informazioa emango dugu, eta ezarri ahal 
zaizkien indarkeria motak ezagutzeko nahiz horien aurrean jarduteko 
tresnak emango ditugu.

Hizkuntza: Gaztelania
Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea: ASAFES, 
Gaixotasun Mentala 
duten Pertsonen eta 
Senideen Arabako 
Elkartea

I. LANTEGIA II. LANTEGIA

Hartzaileak: 
ASAFESen, Argibide 
eguneko zentroaren 
eta programa 
psikohezitzailearen 
erabiltzaileak

Hartzaileak: 
ASAFESen eta Oreka 
klub psikosozialaren 
erabiltzaileak

2019ko urriak 
14 eta 17
Astelehena 

eta osteguna, 
15:00etatik 
17:00etara

2019ko urriak 
14 eta 17

Astelehena eta 
osteguna, 17:30etik 

19:30era

Tokia: Argibide 
eguneko zentroa 
(Lubiana kalea 1) 

Tokia: Etxanobe 
jauregia (Santa 
Maria kalea 11)
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Autodefentsa 
feminista. (Talde 
egonkorra, 
gaztelaniaz)

TREBATZAILEA: Maitena Monroy 
Romero, fisioterapeuta 
eta emakumeen aurkako 
indarkerian aditua

Hausnarketa eta ekintza feministara-
ko gunea sortu nahi dugu, lantegian 
parte hartuko duten emakumeengan 
ez ezik hiri osoan ere eragingo duena. 
Are gehiago sakondu nahi dugu tresna 
eta baliabide kognitibo, emozional eta 
fisikoetan, indarkeriarik eta diskrimi-
naziorik gabeko bizitzarako estrate-
giak taldean garatzeko xedez.

Hartzaileak: 
Aurretik 

autodefentsa 
feministako 

lantegi bat egin 
duten emakumeak

2019ko urriak 15, 
azaroak 12 eta 
abenduak 17 
2020ko urtarrilak 
21, otsailak 18, 
martxoak 10, 
apirilak 21 eta 
maiatzak 12
Ordutegia: 
Astearteetan, 17:30etik 
20:30era 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
urriaren 8ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 11,28 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 18,48 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”)

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Zoramenaren 
eraikuntza historiko 
eta kulturala. 
Aldarrika dezagun 
aniztasun mentala

TREBATZAILEA: Itziar Aldekoa Castro, 
Soziologian lizentziaduna 
eta Emakumeei, Generoari 
eta Herritartasunari 
buruzko Ikerketak 
masterrean trebatua. 
«Periféricas» Feminismo 
Alternatiboen Eskolako 
prestatzailea

Lantegi honetan, ikuspegi feminista-
tik abiatuta hausnartuko dugu osasun 
mentalari buruz, eta aniztasun men-
tala aldarrikatuko. «Zoramen» kon-
tzeptuaren jatorrian arakatuko dugu, 
zientzia psikiatrikoa sortu zenetik ha-
sita, eta historian zehar nola eraiki den 
birpasatuko dugu. Halaber, generoaren 
arabera aztertuko dugu gaur egungo 
nahasmendu mentalen prebalentzia. 
Azalpen biologizistetik harago joanez, 
nahasmendu jakin batzuk batez ere 
emakumeei zergatik diagnostikatzen 
zaizkien ulertzen saiatuko gara.

Hartzaileak: 
Mistoa

2019ko urriak 18 
eta 19
Ordutegia: Ostiralean 
17:30etik 20:30era, eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:30era 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
urriaren 11ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 7,5 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 11,55 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”)

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Amen artean

TREBATZAILEA: Paloma Gutierrez 
Lopez, soziologoa, 
generoan aditua, 
terapeuta eta 
berdintasun-teknikaria

Haurren hazkuntzaz bai baina amata-
sunak emakumeok nola aldatzen gai-
tuen hitz egiten ez den tokiak bakarrik 
topatzeaz nekatuta zaude? Amatasun-
-bizipenaz eta ama izateak nola aldatu 
zaituen sakon hitz egiteko gunea nahi 
duzu? Eta ama ez izateko erabakiaz, 
zer? Amatasuna oso gai konplexua da, 
zeharkatu egiten gaituena, eta gehie-
gitan hitz egiten da horri buruz hiru-
garren pertsonan. Saio hauetan, egoe-
ra eta jatorri guztietako emakumeak 
gonbidatzen ditugu, ama izan ala ez, 
amatasunaz epairik gabe hausnartze-
ko eta eztabaidatzeko gune hau parte-
katzera.

Hartzaileak: 
Adin nagusiko 

emakumeak, ama 
izan ala ez

2019ko urriak 20, 
azaroak 24 eta 
abenduak 15 
2020ko urtarrilak 
19, otsailak 16, 
martxoak 15, 
apirilak 19 eta 
maiatzak 17
Ordutegia: Igandeetan, 
17:00etatik 19:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
urriaren 13ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 15,04 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 24,64 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Autodefentsa 
feminista.  
(Talde egonkorra, 
euskaraz)

TREBATZAILEA: Rebeka Maestro 
Watson, Emagin elkarte 
feministako kidea

Lasai hitz egiteko, bizipenak parte-
katzeko eta taldeko indarra eratzeko 
gune aske eta segurua sortzea da talde 
egonkor honen xedea, autoestimu fe-
minista hartuta ardatz. Heteropatriar-
katuak emakumeongan eragiten di-
tuen indarkeriak identifikatuko ditugu, 
eta horiei aurre egiteko estrategietan 
eta jarreretan sakonduko dugu. Hori-
zontaltasunetik eta kolektibotasunetik 
ulertzen dugu autodefentsa feminista. 
Sinets dezagun gugan! 

Hartzaileak: 
Aurretik 

autodefentsa 
feministako 

lantegi bat egin 
duten emakumeak

2019ko urriak 24, 
azaroak 7 eta 28 
eta abenduak 19; 
2020ko urtarrilak 
16 eta 30, 
otsailak 13 eta 27, 
martxoak 12 eta 
26, apirilak 16 eta 
maiatzak 7
Ordutegia: 
Ostegunetan, 
18:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
urriaren 17ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 15,04 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 24,64 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Gorputzak 
patriarkatuaz 
gabetzea. 
Desjabetutako 
plazera eta 
jakinduria 
berreskuratzea
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.

Gure gorputzaz eta sexualitateaz be-
rriro jabetzea proposatzen da lantegi 
honetan, gordetzen dituzten plazera 
eta jakinduria berreskuratuz, hainbat 
mendetako desjabetzeari aurre egiteko 
estrategia politiko gisara. Gorputzekin 
egingo dugu lan, eta arreta berezia ja-
rriko diegu pelbisari eta genitalei: (berri-
ro) ezagutuko ditugu, gure sexualitatea 
eredu hegemonikoetatik aska dezagun, 
askatasunetik eta gozamenetik abiatu-
ta beste esanahi bat eman diezaiegun, 
beren bizitasuna atzeman dezagun eta 
gure gorputz nahiz bizitzen subiranota-
suna eta autogestioa aldarrika ditzagun.

Hartzaileak: 
Emakumeak

2019ko urriak  
25 eta 26
Ordutegia: Ostiralean 
16:00etatik 20:00etara, 
eta larunbatean 
10:00etatik 14:00etara 
eta 15:00etatik 
19:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
urriaren 18ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDE EZ DIRENEK: 11,28 €
BAZKIDEEK: 18,48 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Aniztasunean ahaldunduta. 
Ahalduntze feminista Down-en 
sindromea duten pertsonengan

TREBATZAILEAK: Lourdes Perez 
Jimenez eta Inma 
Ruiz de Lezana, 
EMAIZEko sexologo eta 
psikologoak

Gune honetan, gizartean emakume eta gizon izateko modua 
finkatzen duten rolei eta estereotipoei buruz hausnartuko 
dugu, eta zalantzan jarriko ditugu, parte-hartzaileak ahal-
duntzeaz jabetu daitezen eta, beren aniztasunean, beren 
buruaren, premien, lehentasunen, harremanen eta, azken 
batean, bizitzaren gaineko kontrola eta jabetza hartu ahal 
izan ditzaten. Banakotasunean nahiz familiarekin, lagunekin 
edo bikotekidearekin dauzkaten harremanetan ahalik eta 
ondoen senti daitezen laguntzen saiatuko gara.

I. LANTEGIA II. LANTEGIA

Hartzaileak: 
Araba-Isabel Orbe 
Down Elkartearen 
enplegurako 
prestakuntza-taldeko 
parte-hartzaileak,  
21 urtetik gorakoak

Hartzaileak: Araba-
Isabel Orbe Down 
Elkartearen 1. 
autonomia-taldeko 
parte-hartzaileak,  
21 urtetik gorakoak

2019ko azaroak 
4, 11 eta 18
Astelehenetan, 

10:00etatik 12:30era

2020ko 
urtarrilak 31 
eta otsailak 7 

eta 14
Ostiraletan,  

17:00etatik 19:30era

Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea: Araba-
Isabel Orbe Down 
Elkartea



46

Queer-a, 
politika erradikal 
feministaren eragile

TREBATZAILEA: Fefa Vila Nuñez, queer 
aktibista feminista, 
soziologoa, Ikerketa 
Feministetan eta Ikerketa 
Kulturaletan aditua

Ikastaro honetan, queer denaren prak-
tika politikoetan, inskripzioan eta bi-
lakaera teorikoan sakonduko dugu, 
genealogiaren eta mendebaldeko ez-
tabaida feminista garaikide nagusien 
esparruan. Zenbait galderaren bidez 
garatuko da jarduera, eta askotari-
ko adierazpen teorikoz, artistikoz eta 
aktibistez baliatuz erantzungo diegu: 
Queer feminismo bat identifika deza-
kegu? Feminismoak nola jorratu du 
«subjektuaren krisia» deiturikoa? Eta 
nola eragin die horrek praktika akti-
bistei? Zein da gaur egun feminismoa-
ren subjektua? Zer daukate queer-etik 
«feminismo berriak» deritzotenek? 
Eta zer dauka feminismotik queer-ak? 
Queer den horrek zein iruditeria politi-
ko hedatu ditu politika erradikal gisa, 
praktika artistiko eta kulturalen bidez? 
Queer-a hartzeak politikoa den hori de-
saktibatzeko prozesua ekarri du?

Hartzaileak: 
Mistoa

2019ko azaroak  
8 eta 9
Ordutegia: Ostiralean 
16:00etatik 20:00etara, 
eta larunbatean 
10:00etatik 14:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
azaroaren 1era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 7,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,32 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Kulturartekotasuna, 
hezkuntza 
eta generoa: 
hausnarketak eta 
erronkak

TREBATZAILEA: Amelia Barquin, 
doktorea Filologia 
Erromanikoan, eta 
Kulturarteko Hezkuntzako 
eta Hezkuntza eta 
Generoko irakaslea 
HUHEZIn (Arrasateko 
Unibertsitateko 
Humanitate eta 
Hezkuntza Zientzien 
Fakultatean)

Kultura-aniztasuna beti izan da gi-
zartearen eta eskolaren zati, are na-
barmenago azken bi hamarkadetan. 
Eskolan sortzen diren egoera batzuek 
bertan funtzionatzeko dugun modua-
ren inguruan hausnartzeko eta jardu-
teko moduak birpentsatzeko aukera 
ematen dute. Aldi berean, kudeatu 
behar ditugun zalantzak eta gatazkak 
sortzen dira, ordea. Lantegi honetan, 
kontu konplexu batzuk jorratuko di-
tugu, eta modu inklusiboan jarduteko 
irizpideak bilatuko.

Hartzaileak: 
Hezkuntza-

eremuko 
pertsonak edo 

genero- eta 
kulturartekotasun-

gaietan interesa 
duten pertsonak

2019ko azaroak  
15 eta 16
Ordutegia: Ostiralean 
16:30etik 20:30era, eta 
larunbatean 09:30etik 
13:30era 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
azaroaren 8ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 7,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,32 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Perkusio feministako 
lantegia

TREBATZAILEAK: Ashabá, perkusio 
feministaren proiektu 
aktibista 

Perkusio feministako lantegian, hain-
bat erritmo afrobrasildar izango ditu-
gu oinarri, emakumeek eta identitate 
ez-normatiboak dauzkatenek osatuko 
duten bloko bat sortzeko xedez (gehie-
nez ere, 25 kide). Perkusioa eremu 
maskulinizatua izan da historikoki, eta, 
berorri helduta, banaka nahiz taldean 
ahalduntzen lagunduko digun bizikide-
tza-gune musikala eratu nahi dugu.

Hartzaileak: 
Emakumeak

2019ko azaroak 16
Ordutegia: Larunbata, 
10:00etatik 13:00era 
Tokia: Abetxukuko 
kiroldegia 
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
azaroaren 9ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea: 
Perkuneskak 
emakumeen elkartea

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Indarkeria 
kontsumitzen dugu?

TREBATZAILEA: SETEM Hego Haizea 
GGKE

SETEM Hego Haizea GGKEren Indarkeria 
kontsumitzen dugu? ikerketan, indar-
keria matxisten eta ohiko kontsumoa-
ren arteko erlazioa aztertzen da, eta 
indarkeria mota horiek gure gizartean 
naturalizatuta daudela eta normaltzat 
jotzen ditugula egiaztatzen. Lantegi 
honetan, ikerketak hainbat eremutan 
(estetika, mugikortasuna, fikziozko 
serieak, teknologia mugikorra...) izan 
dituen emaitzetatik abiatuko gara, 
indarkeriak nola zeharkatzen gaituen 
eta kontsumitzeko bestelako moduak 
nola eraiki ditzakegun aztertzeko.

Hartzaileak: 
Mistoa

25N

2019ko azaroak 27
Ordutegia: Asteazkena, 
17:30etik 20:30era
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
azaroaren 20ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 2,82 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 4,62 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

Antolatzailea: SETEM 
Hego Haizea GGKE

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Lurralde-gorputza 
mapatzen

TREBATZAILEA: Miriam Garcia Torres, 
ekologista, feminista 
eta Miradas Críticas 
del Territorio desde 
el Feminismo eta 
Ekologistak Martxan 
taldeetako kidea

Lantegi honetan, lurraldeen eta horie-
tan bizi diren gorputzen gainean ezar-
tzen diren indarkerien arteko loturen 
inguruan hausnartzeko mapaketa ko-
lektiboa egingo dugu. Era berean, toki 
horietan sortzen diren erresistentziak 
ezagutuko ditugu. Bada, Hegoaldeko 
feminismoetan sortutako metodolo-
giak eta esperientziak, kartografia fe-
minista, heziketa herritarra eta ekolo-
gia politiko feminista aitortuz eraikiko 
ditugu hausnarketa praktiko horiek.

Hartzaileak: 
Emakume 
antolatuak

2019ko  
abenduak 12
Ordutegia: Osteguna, 
17:00etatik 20:30era
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
abenduaren 5era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 3,29 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 5,39 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

Antolatzailea: SETEM 
Hego Haizea GGKE

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Autodefentsa 
feminista. 
(Hastapena, 
gaztelaniaz)

TREBATZAILEA: Maitena Monroy 
Romero, fisioterapeuta 
eta emakumeen aurkako 
indarkerian aditua

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

Hartzaileak: 
Emakumeak

2019ko abenduak 
20 eta 21
Ordutegia: Ostiralean 
16:30etik 20:30era, eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara eta 15:30etik 
19:30era 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
abenduaren 13ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 11,28 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 18,48 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”)

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Erremintekin 
txoratuta

TREBATZAILEA: Paz Carbajosa 
Dalmau, soinu- eta argi-
teknikaria, ibilgailuen 
elektromekanikako 
teknikaria eta aktibista 
feminista

Emakumeek erremintak erabiltzeko 
orduan traketsak eta ezinduak direlako 
mitoa deseraiki nahi da lantegi hone-
tan. Era berean, erremintak erabiltze-
ra, beldurra galtzera eta erremintak 
erabiliz gozatzera animatu nahi ditugu 
emakumeak. Erremintak erabiltzeak 
autonomia handiagoa eta are poza 
eta autoestimua ere ematen dizkigu-
la ikusteko aukera da honako hau, guk 
geuk egindako gauzek balio handiagoa 
izaten baitute.

Hartzaileak: 
Emakumeak

2020ko urtarrilak 
8, 15, 22 eta 29 
eta otsailak 5, 12, 
19 eta 26
Ordutegia: 
Asteazkenetan, 
18:00etatik 21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko urtarrilaren 1era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 22,56 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 36,96 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Jendaurrean hitz 
egiteko teknikak 
(euskaraz)

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

Askotariko egoera eta entzuleen au-
rrean hitz egiteko trebetasuna eta se-
gurtasuna garatzea da lantegi honen 
helburua. Horretarako, gure beldurrak 
atzeman eta aztertuko ditugu, eta 
horiei aurre egiteko teknikak landuko; 
beti ere, generoak komunikazioan duen 
eragina kontuan izanik. Metodologia 
parte-hartzailea izango da, eta prakti-
ka eta teoria bateratuko ditugu. 

Hartzaileak: 
Emakumeak

2020ko urtarrilak 
9, 16, 23 eta 30 
eta otsailak 6  
eta 13
Ordutegia: 
Ostegunetan, 
18:00etatik 20:00etara 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko urtarrilaren 2ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 11,28 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 18,48 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Piztu zure ahotsa

TREBATZAILEA: Zahira Montalvo 
Herrero, Arte 
Dramatikoan 
lizentziatua, animatzaile 
soziokulturala, gizarte-
hezitzailea eta terapeuta 
aditua indarkeria 
matxistan

Norberarengandik abiatzen den lantegi 
praktikoa da hau. Gure gorputza hartu-
ko dugu soinu-tresnatzat, eta, taldean, 
gure ahotsen ahalduntzea biziko dugu. 
Norberaren burua berrezagutzea, to-
patzea, aztertzea, zaintzea eta mima-
tzea da lantegiaren xede nagusia, une 
hori kideekin modu osasuntsuan bizi-
tzeko. Zeure burua aztertzeko, jolas-
teko, modulatzeko eta komunikatzeko 
gogoa baduzu edo zure ahotsa lanera-
ko tresna baduzu, topaketa honetan 
parte hartzera gonbidatuta zaude.

Hartzaileak: 
Emakumeak

2020ko urtarrilak 
10 eta 11
Ordutegia: Ostiralean 
16:30etik 20:30era, eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara eta 
16:00etatik 18:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko urtarrilaren 3ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 9,40€
BAZKIDE EZ DIRENEK: 15,4 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”)

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Hitz egin dezagun 
feminismoez! 
Hemengoez eta 
haragokoez, geure 
burua onartu, 
boterea gauzatu eta 
aurrera egiteko 

TREBATZAILEA: Gladys Giraldo 
Velasquez, aktibista 
feminista 

Mugimendu feministak indartzen ja-
rraitzen du, heteropatriarkatuari, neo-
liberalismoari, arrazismoari eta beste-
lako zapalketa eta bazterketa mota 
batzuei (tokikoak nahiz orokorrak ho-
riek) erantzuteko erabiltzen ditugun 
askotariko adierazpideei esker. Baita 
mugimenduaren barruko kritikari eta 
hausnarketari esker ere, jakina. Lan-
tegi hau geure burua berrezagutzeko, 
esperientziak trukatzeko, eztabaida-
tzeko eta... ekiteko! tokia izango da. 

Hartzaileak: 
Emakumeak

2020ko urtarrilak 
15, 22 eta 29 eta 
otsailak 5, 12, 19 
eta 26
Ordutegia: 
Asteazkenetan, 
18:00etatik 21:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko urtarrilaren 8ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 20,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 33,88 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Jaiak, genero-
harremanak eta 
feminismoa

TREBATZAILEA: Emagin elkartea

Jaiak adierazpen sozial eta kulturala 
dira, eta eduki sinbolikoa dute. Erreali-
tatearen adierazpen kondentsatu gisa-
ra, jaiek kolektibora hurbilarazten dute 
banakakoa, jokoan sartzen diren sen-
tsazio eta emozio ugariren bidez. Gure 
ustean, jaiak bizitzaren erdigunean 
daude, balioen mundura, nortasunera 
eta herriaren antolaketara oso lotuta 
daudelako. Baina baita unean-uneko 
diskriminazioak eta zapalketak ikusga-
rri egiten dituztelako ere. Lantegi ho-
netan, gure herrietako jaietan dauden 
elementu diskriminatzaileak identifi-
katzen eta horiei aurre egiten ikasiko 
dugu.

Hartzaileak: 
Emakumeak

2020ko urtarrilak 
17 eta 18
Ordutegia: Ostiralean 
16:30etik 20:30era, eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko urtarrilaren 
10era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 7,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,32 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Disfuntzionaltasun 
organikoak 
dauzkaten 
emakumeen 
hazkuntza erotikoa 
eta ahalduntzea

TREBATZAILEA: Patricia Perex Coto, 
emakume feminista 
eta Izanez Sexualitate 
Anitzak Zaintzeko eta 
Lantzeko Euskal Elkarteko 
kidea

Banaka eta taldean ahalduntzeko gune 
batera lagunduko ditugu disfuntzional-
tasun organikoak dauzkaten emaku-
meak, eta, han, beren zentzumenekin, 
sentipenekin eta emakume-identita-
tearekin esperimentatuko dute, eta 
horiekin konektatu, gorputz ez-norma-
tiboak ikusezin egiten dituen sistema 
patriarkalak beti ukatu izan baititu. 
Hori dela-eta, beren sexu-dimentsioa-
ren ikusgarritasuna sustatuko dugu, 
eta, ikuspegi feministatik abiatuta, 
autoirudia eta autoestimua landuko di-
tugu, alderdi erotikoari balioa emanez.

Hartzaileak: 
Eginaren Eginez 

elkarteko 
emakumeak

2020ko urtarrilak 
20 eta 27 eta 
otsailak 3 eta 10
Ordutegia: 
Astelehenetan, 
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko urtarrilaren 13ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea: Eginaren 
Eginez 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Autodefentsa 
feminista. 
(Hastapena, 
euskaraz)

TREBATZAILEA: Emagin elkartea

Emakume izateagatik bizi ditugun in-
darkeria-bizipenak partekatzeko gu-
nea, elkarri entzuteko eta askotariko 
beldurrez eta emozioez hitz egiteko 
toki eta unea. Autodefentsa feminista 
izango dugu oinarri; hau da, geure bu-
ruarenganako ulermena eta maitasu-
na. Taldean egingo dugu lan, askotariko 
indarkeria-egoerak eta erasotzeko mo-
duak identifikatzen ikasteko, eta, az-
kenik, indarkeriaren definizioa adoste-
ko. Autodefentsa-jarrera proposatzen 
dugu, erasoei aurre egiteko estrategiak 
garatzeko xedez.

Hartzaileak: 
Emakumeak

2020ko urtarrilak 
24 eta 25
Ordutegia: Ostiralean 
16:00etatik 20:30era, 
eta larunbatean 
10:00etatik 14:00etara 
eta 15:30etik 19:30era 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko urtarrilaren 17ra 
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 11,28 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 18,48 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”)

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista


59

Feminismoa eta 
euskal dantzak 
uztartzen

TREBATZAILEAK: Karla Agirre Aranburu 
eta Amaia Marin 
Zabala, feministak, 
dantza-irakasleak eta 
Indarra Euskal Kultur 
Elkarteko kideak

«Mutilak, neskekin beti». «Gonak, be-
launen azpitik beti». «Ezin duzu hau 
dantzatu, mutilentzako bakarrik da-
-eta»... Tradizioaren eta feminismoa-
ren arteko adiskidetza-prozesuan la-
gundu nahi dugu, eta bidean azalduko 
diren oztopoak saihestu. Azalpen teo-
rikoak emateaz gain, hitz egin, jolastu 
eta dantzatu egingo dugu. Bestetik, 
arropak, mugimenduak eta emanal-
dien eraldaketa birpasatuko dugu, ja-
torritik gaur artekoa.

Hartzaileak: 
Mistoa

2020ko otsailak 
1, 8, 15 eta 29
Ordutegia: 
Larunbatetan, 10:30etik 
13:30era 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Euskara
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko urtarrilaren 
25era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 11,28 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 18,48 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”)

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista


60

Kontsumo-greba 
feministarantz, 
martxoan eta beti

TREBATZAILEAK: Ekologistak Martxan 
eta SETEM Hego 
Haizea

Zergatik dago kontsumoaren arloko 
ardatza greba feministan? Nola lot 
daitezke Bangladesh-eko ehungintza-
-langileen edo marrubiaren sasoikako 
langile marokoarren protestak gure 
egunerokotasunarekin? Zer egin deza-
kegu datorren martxoaren 8an, eros-
ketarik ez egiteaz gain? Eta urteko 
gainerako egunetan? Lantegi honetan, 
horren inguruan hausnartuko dugu, 
eta elkarrekin sortuko ditugu banaka 
eta taldean ekiteko proposamenak.

Hartzaileak: 
Emakumeak

2020ko otsailak 11
Ordutegia: Asteartea, 
17:30etik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko otsailaren 4ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 2,35 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 3,85 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

Antolatzailea: SETEM 
Hego Haizea GGKE

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista


61

Identitate 
intersekzionalak 
ijito-herrian. 
Romipen mestizo 
eta anitz baten 
ahalduntzea

TREBATZAILEA: Qurro Camacho 
Cabello, ijito mestizoa, 
marikoia, LGTBIQ+ 
aktibista, erromania eta 
feminista

Identitate sinplistak eta kolonizatuak 
auzitan jarri eta horien aurrean ijito-
-herrian dauden identitate konplexu 
eta intersekzionalak jartzeko helburua 
dauka lantegi honek. Halaber, ijitoen 
aurkako pentsamoldea jorratuko dugu, 
erresistentziazko ijito-identitatea erai-
kitze aldera; hots, romipen estatiko eta 
estereotipatu batetik romipen konple-
xu, anitz, inklusibo, feminista eta deko-
lonial batera igarotzeko. «Ververipén, 
rroms por la diversidad» izeneko el-
kartea aurkeztuko dugu, bazterretatik 
borrokatzen baitu LGTBIQ+ eta gehien-
-gehienetan ikuspegi intersekzionalik ez 
duten antolakunde erromanien erdian.

Hartzaileak: 
Mistoa

2020ko otsailak 
28 eta 29
Ordutegia: Ostiralean 
16:30etik 20:30era, eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko otsailaren 21era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 7,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,32 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

Laguntzailea: 
Lumagorri HAT

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Gorputz bizigarriago 
batera bidean: 
loditasuna, 
edertasun-kanonak 
eta argaltasuna

TREBATZAILEA: Irati Garcia, ikertzaile 
independentea, emakume 
lodia eta feminista

Lantegi teoriko eta praktiko honen bi-
dez, norberaren gorputz-esperientzian 
eta edertasun-kanonek nahiz lodifobiak 
gugan dauzkaten ondorioetan sakondu 
nahi dugu. Zergatik sentitzen gara lodi? 
Zein ondorio dauzka horrek gure bizi-
tzetan? Zapalketa-sistema propiotzat 
hartuko dugu lodifobia, eta erresisten-
tzia-moduak landuko ditugu, aktibismo 
lodi feminista hartuta oinarri. 

Hartzaileak: 
Emakumeak

8M

2020ko martxoak 
2, 9 eta 16
Ordutegia: 
Astelehenetan, 
17:30etik 20:30era
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko otsailaren 24ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 8,48 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 13,86 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Jendaurrean hitz 
egiteko teknikak 
(gaztelaniaz)

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

Ideia bera bezain garrantzitsua da 
ideia bat adierazten jakitea. Komunika-
zio-prozesu hori zertan datzan ikusiko 
dugu lantegian, zeintzuk diren eragi-
ten duten elementuak eta zeintzuk 
gure beldurrak. Prozesu hori ezagutuz 
eta pixka bat trebatuz gero, entzuleak 
eta testuingurua kontuan izanik jen-
daurrean hitz egiteko teknikak eta ohi-
tura geureganatuko ditugu. Bestetik, 
jendaurrean hitz egitean eta oro har 
komunikatzean generoak nola eragiten 
duen hausnartuko dugu. 

Hartzaileak: 
Emakumeak

2020ko martxoak 
4, 11, 18 eta 25 
eta apirilak 1 eta 2
Ordutegia: 
Asteazkenetan, 
17:30etik 20:30era 
(apirilaren 2an izan ezik, 
osteguna da-eta)
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko otsailaren 26ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 16,92 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 27,72 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Desobedientzia 
zibila eta 
feminismoa

TREBATZAILEA: Madrileko Asanblea 
Antimilitarista

Eraldaketa politikorako tresnatzat har-
tuko dugu desobedientzia zibila, eta, 
horretan sakontzeko asmoz, hainbat 
kanpaina eta erronka batzuk aztertu-
ko ditugu: gaur egungo testuinguruak 
parez pare dituen aukerei eta oztopoei 
helduko diegu. Feminismoak antimi-
litarismotik datozen erresistentziak 
zeharkatzen dituela ikusiko dugu, eta 
emakume-taldeen eta borroka anti-
militaristen harreman historikoaz eta 
emakumeek gerretan baina, batez ere, 
berreraikitze- eta adiskidetze-proze-
suetan duten paperaz jardungo dugu. 

Hartzaileak: 
Mistoa

8M

2020ko martxoak 
13 eta 14
Ordutegia: Ostiralean 
16:30etik 20:30era, eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko martxoaren 6ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 7,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,32 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

Antolatzailea: SETEM 
Hego Haizea GGKE

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Nire edertasuna 
marrazten dut

TREBATZAILEAK: Susana Carramiñana, 
Soziologian 
lizentziaduna, 
berdintasun-teknikaria 
eta artista, eta
Bea Aparicio, Arte 
Ederretan lizentziaduna 
eta Bilboko Berreginen 
Museoko prestatzailea

Emakumeoi umetatik eskatzen digute 
geure burua azter dezagula: garen guz-
tia, egiten dugun guztia eta besteen 
aurrean (batez ere, gizonen aurrean) 
agertzeko modua gainbegiratzea es-
katzen digute. «Besteek» gu estima-
tzeko zentzuak ordezkatzen dizkigu 
kontzientzia eta begirada. Lantegi ho-
netan, gainbegiraketa, ezarpena eta 
epaia hautsi nahi ditugu. Horretarako, 
patriarkatuak artearen eta kulturaren 
bidez ezarri dizkigun edertasun-kano-
nen inguruan hausnartuko dugu, bai 
eta kanon horiek gure buruaz dugun 
irudian nola eragiten duten hausnar-
tuko ere.

Hartzaileak: 
Emakumeak 

2020ko martxoak 
23 eta 30 eta 
apirilak 6
Ordutegia: Martxoak 23, 
astelehena, 18:00etatik 
20:00etara, eta 
martxoak 30 eta apirilak 
6, astelehenak biak, 
17:30etik 20:30era
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko martxoaren 
16ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 7,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,32 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Aisialdia eta 
droga-kontsumoa 
Gasteizko jaietan

TREBATZAILEAK: Joana Eraña, 
antropologoa, eta 
Ainhoa Maillo, 
ingurumen-hezitzailea 
Biak dira feministak 
eta Ai Laket!! elkarteko 
kideak

Ai Laket!! elkarteak aisialdiari eta dro-
ga-kontsumoari buruzko diagnostikoa 
aurkeztuko du. Andre Maria Zuriaren 
2019ko jaietan egin du diagnostikoa, 
ikuspegi intersekzionala oinarri. Ikerke-
taren faseak, aintzat hartutako adie-
razleak, ikerketaren ondorio nagusiak 
eta hobekuntza-proposamenak azaldu-
ko ditu. Azkenik, egoera polemiko ba-
tzuen inguruan eztabaidatuko da.

Hartzaileak: 
Mistoa

2020ko  
martxoak 24
Ordutegia: Asteartea, 
18:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Elebiduna
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko martxoaren 
17ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa: Doako jarduera
Antolatzailea: Ai Laket!!

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Afrofeminismoak, 
genealogia eta 
intersekzionalitatea 
espainiar estatuan

TREBATZAILEA: Esther (Mayoco) 
Ortega Arjonilla, 
aktibista afrofeminista, 
ikertzailea eta 
unibertsitateko irakaslea

Teoria eta praktika uztartzen dituen 
prestakuntza oinarri hartuta, feminis-
mo hegemoniko zurientzat giltzarriak 
diren kontu batzuk mugitu nahi dira 
ikastaro honetan; adibidez, hizketaren 
tokia. Afrofeminismoen genealogia 
berreraikiko dugu, testuinguruak eta 
tokiak kontuan hartuta. Afrofeminis-
moak gaur egungo teoria eta praktika 
feministei zein ekarpen egiten dien eta 
zergatik ikusiko dugu. 

Hartzaileak: 
Mistoa

8M

2020ko martxoak 
27 eta 28
Ordutegia: Ostiralean 
16:30etik 20:30era, eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko martxoaren 
20ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 7,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,32 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Biobarrea 
(barreterapia-
lantegia)

TREBATZAILEA: Elba Ruiz Morales, 
diziplina anitzeko artista, 
kale-antzerkia, animazioa, 
performanceak, ospitaleko 
pailazoa, barreterapiako 
monitorea. Kancaneo 
Teatro

Jolasteko, bihotzetik hitz egiteko, go-
zatzeko, sormenari ateak irekitzeko 
eta bat-batekoak izateko esplorazio-
-gunea da. Gorputz-adierazpeneko 
teknikak, jolasak, dantza, arnasketa 
kontzientea, masajea, erlaxazioa eta 
meditazioa konbinatuko ditugu. Umo-
reak besteekin toleranteagoak izaten 
irakasten digu, eta, aldi berean, geure 
buruaz eta bizitzaz oro har barre egite-
ko gaitasuna ematen; izan ere, barreak 
inguruabarren aurreko jarrera baikorra, 
onarpena, ulermena eta poza pizten 
dizkigu. Bestalde, jarraibide mentalak 
eraldatzen laguntzen digu, tentsioak 
desblokeatzen ditu, eta norberaren 
dohain bereziak indartzen ditu. 

Hartzaileak: 
Emakumeak

2020ko apirilak 
17 eta 18
Ordutegia: Ostiralean 
16:00etatik 20:00etara, 
eta larunbatean 
11:00etatik 14:00etara 
eta 16:00etatik 
19:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko apirilaren 10era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 9,4 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 15,4 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Islamofobia, 
homonazionalismoa 
eta pinkwashing-a
TREBATZAILEA: Daniel Ahmed, 

Madrileko Unibertsitate 
Autonomoko (UAM) 
ikertzailea eta queer 
aktibista musulmana

Homonazionalismoa zalantzan jarri nahi 
dugu, eta, horretarako, auzitan jarriko di-
tugu fenomeno horrek planteatzen dituen 
diskurtso kulturalista dikotomikoak. Lehe-
nik eta behin, sexu- eta genero-banaketa-
ren, arrazismoaren eta neoliberalismoaren 
arteko lotura historikoak azalduko ditugu. 
Ondoren, islamofobia queer bihurtzeko pro-
zesuaren agerpenaz arituko gara, LGBTQ 
subjektuen instrumentalizazio neoliberalak 
elikatzen baitu hori, xede xenofobo, arra-
zista, islamofobo eta neokolonialistekin, 
pinkwashing-estrategien bitartez. Agerian 
jarriko dugu nazioez gaindiko LGBTQ+ poli-
tiken eta queer bihurtutako islamofobiaren 
arteko erlazioak LGBTQ+ denaren kontra-
ko arbuioa eragin duela estatu arabiar-is-
lamiko postkolonialetan. Azkenik, LGBTQ 
aktibismo musulmanak jarduteko dituen 
moduak aztertuko ditugu, eta islamaren 
eta sexu- eta genero-aniztasunaren arteko 
oposizio-diskurtsoei aurre egiteko dauzkan 
erresistentzia-modu bereziei begiratu-
ko diegu; hau da, islamaren interpretazio 
tradizionalistetatik nahiz homonazionalis-
moak berezkoak dituen islamofoboengan-
dik datozen diskurtsoei aurre egiteko erre-
sistentziei jarriko diegu arreta.

17M

Hartzaileak: 
Mistoa

2020ko maiatzak 
8 eta 9
Ordutegia: Ostiralean 
16:00etatik 20:00etara, 
eta larunbatean 
10:00etatik 14:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko maiatzaren 1era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 7,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,32 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

Kolaboratzailea: 
Lumagorri HAT

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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MAITASUNAAAA: 
polimaitasuna, 
harreman-anarkia, 
harreman irekiak 
eta konbentzionalak 
ez diren bestelako 
harremanak
TREBATZAILEA: Roma de Las Heras 

Gómez, aktibista 
feminista, LGTBIQA+, 
konbentzionalak ez diren 
harremanak eta sexologoa

Zer dira ez-monogamiak? Eta polimaitasu-
na? Eta harreman-anarkia? Zer geratzen 
zaigu, maitasun erromantikoaren mitoak 
desegiten baditugu? Nola eraikitzen dira 
harremanak gure maitasun-kulturan? Hau-
rrak hezteko proiektu batek harreman erro-
mantiko batean izan behar du oinarria ezin-
bestean? Bikote-harreman bat huts egiten 
ari dela esan nahi al du elkarrekin bizitzeko 
asmorik ez edukitzeak? Nola eramaten da 
harreman ireki bat? Guztiak berdinak dira?

Galdera horiek adibidetzat hartuta eta ekar-
tzen dituzuen galderekin, konbentzionalak 
ez diren harremanetara hurbilduko gara 
lantegi honetan: maitasuna ulertzeko beste 
modu batzuk eta bestelako maitasun-erai-
kuntzak ezagutuko ditugu. Zalantzetatik, 
jakin-nahietatik, esperientzietatik eta ikas-
kuntzetatik abiatuta, elkarrekin birpentsa-
tuko ditugu maitasunak eta amodioak. 

Hartzaileak: 
Mistoa

17M

2020ko maiatzak 
15 eta 16
Ordutegia: Ostiralean 
16:30etik 20:30era, eta 
larunbatean 10:00etatik 
14:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko maiatzaren 8ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 7,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,32 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu 
beharreko oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Transen* osasuna. 
Trànsit, paradigma-
aldaketa bat

TREBATZAILEA: Rosa Almirall, cis 
emakumea, feminista eta 
urratzailea 

Elkarrizketaren bidezko eztabaida. 
Medikuntza, gizartea normalizatzeko 
boteretzat hartuta, sexu- eta genero-
-sistema bitarraren oinarrizko zutabee-
tako bat da. Bere boterea erabili izan 
du eta erabiltzen du transen* gainean, 
ezarrita dauden arauen arabera gene-
ro sentituaren performance-arekin bat 
egiten ez dutenen identitatea balioga-
betzeko. Pertsona horiek generoaren 
autodeterminazio askean oinarrituta 
errespetatuko dituzten begirada be-
rriak behar ditugu.

Hartzaileak: 
Mistoa

17M

2020ko  
maiatzak 22
Ordutegia: Ostirala, 
17:30etik 20:30era 
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko maiatzaren 
15era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Sarrera doan, aurretik 
izena emanda

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Dibertatea 
emakume 
dibertsoentzat

TREBATZAILEA: COCEMFE, Desgaitasun 
Fisiko eta Organikoa duten 
Pertsonen Espainiako 
Konfederazioa

Sexu-osasuna sustatzea eta parte-
-hartzaileei beren bizitza sexuala aske 
antolatzea ahalbidetuko dien ikuspegi 
irekia ematea da lantegiaren helbu-
rua. Metodologia dinamiko eta parte-
-hartzaile baten bidez, desgaitasunen 
bat duten emakumeen sexualitatea-
ren gaineko mitoak eta sinesmen fal-
tsuak haustea da asmoa, hurbilketa 
positiboari eta diskriminazio- eta in-
darkeria-egoeren prebentzioari bide 
emate aldera.

Hartzaileak: 
Autonomia 

Pertsonalerako 
Zentroko (CAP), 

Goizalde zentroko 
eta Eginaren 

Eginez elkarteko 
emakumeak

2020ko maiatza
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Prezioa: Doako jarduera
Laguntzaileak: 
Autonomia 
Pertsonalerako Zentroa 
(CAP), Goizalde zentroa 
eta Eginaren Eginez 
elkartea



#FeminismoanItzel

Haurrentzako 
eta gazteentzako 
jarduerak

73



Urritik urtarrilera, 
asteazken bat 
hilabetean 
(eskatzen duen 
zentroak eta 
koordinatzaileak 
adostuko dituzte 
egunak)
Ordutegia: Bi orduko 
saioak, arratsaldez 
(kluba eskatzen 
duen zentroak eta 
koordinatzaileak 
adostuko dute 
ordutegia)
Tokia: Kluba eskatzen 
duen eskola
Hizkuntza: Euskara
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
irailaren 20ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 945 161 345
• berdineskolavg@vitoria-

gasteiz.org
• https://v-g.eus/2xU2dnT 

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea: 
Gasteizko Udalaren 
Hezkuntza Zerbitzuak 
koordinatzen duen 
«Gasteiz hiri 
hezitzailea» programa 

#FeminismoanItzel 
irakurle-kluba

KOORDINATZAILEA: Alaitz Andreu, Euskal 
Filologian lizentzia-
duna da, eta Euskal 
Filologiako (EHU) eta 
Idazle Eskolako (UNED) 
graduondokoak egin zi-
tuen. Halaber, Literatur 
Kritika Feministaren 
Modulua egin zuen 
(Skolastika). Gaur egun, 
itzultzailea da.

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

OHARRA: GUZTIRA, 2 KLUB EGIN AHALKO DIRA.

Hartzaileak: 
Hezkuntza-

zentroak (15 eta 
18 urte bitarteko 

ikasleak)
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mailto:berdineskolavg%40vitoria-gasteiz.org?subject=
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https://v-g.eus/2xU2dnT
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Autodefentsa feminista 
(neskentzat) 
TREBATZAILEA: Ester Lopez Monge, Safo eskolako kidea eta 

emakumeei zuzendutako proiektu ugariren 
sustatzailea eta ohiko kolaboratzailea

Lantegi honetan, beste neska batzuekin elkartuko gara, eta 
neska izateagatik ezberdin tratatzen gaituztenean nola senti-
tzen 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 arris-
kutsuei geure kabuz aurre egiteko sentimendua lantzea. Erasoe-
tatik defendatzeko, oinarrizko teknikak ikasi behar ditugu, eta 
praktikan jarri.

I. TALDEA II. TALDEA

Hartzaileak: 13 eta 15 urte 
bitarteko neskak 

Hartzaileak: 10 eta 12 urte 
bitarteko neskak

2019ko azaroak 23 eta 30
Larunbata, 

10:00etatik 14:00etara

2020ko urtarrilak 11 eta 18
Larunbata, 

16:00etatik 20:00etara

Tokia: Etxanobe jauregia (Santa 
Maria kalea 11)

Tokia: Etxanobe jauregia (Santa 
Maria kalea 11)

Hizkuntza: Euskara Hizkuntza: Euskara

Izen-emateko aldia: 2019ko 
irailaren 5etik azaroaren 16ra

Izen-emateko aldia: 2019ko 
irailaren 5etik 2020ko 
urtarrilaren 4ra

Informazioa eta izen-emateak: 010 / Gizarte-etxeak eta kirol-
instalazioak / www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
Prezioa:  BAZKIDEEK: 3,52 € 

BAZKIDE EZ DIRENEK: 5,76 € 
MATRIKULA EGITEN DUEN HELDUAREN LANGABEZIAGATIKO HOBARIA: 
15% (Ikusi “Kontuan hartu beharreko oharrak”) 

25N

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista


2019ko  
abenduak 14
Ordutegia: Larunbata, 
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
abenduaren 7ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Sarrera doan, aurretik 
izena emanda

Plazeraren 
bihotzeraino... 
Goazen 
dantzatzera!

TREBATZAILEAK: Maria Cabral, 
sexologoa, indarkeria 
matxista eta 
LGTBIfobikoetan 
gaitutako gizarte-
hezitzailea eta dantzari 
gonbidatu bat

Gune hezitzaile, artistiko eta feminis-
ta, non gazteei emango zaien hitza, 
musikan eta hiriko dantzetan gorputza 
eta sexualitatea irudikatzeko dauden 
moduez aritzeko. Plazer femeninoa-
ren aldeko eta misoginiaren kontrako 
aliantzan, twerking-aren, reggaetoia-
ren eta beste dantza batzuen bidez 
esperimentatzeko eta hitza eta dantza 
elkarlotzeko laborategia izango da.

Hartzaileak: 16 eta 
18 urte bitarteko 

neskak
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Sexuaz eta beste 
kontu batzuez hitz 
egin behar dugu 
Psico Womanekin

TREBATZAILEA: Isa Duque-Psico 
Woman, psikologoa, 
sexologoa eta #TodaLoca 
youtuberra

Lantegi honetan, giza sexualitatea 
jorratzeko eta horren inguruko zalan-
tzak eta kezkak partekatzeko gunea 
eskainiko da. Informazioa emango 
dugu, eta sexualitatearen askotariko 
adierazpenak eta bizipenak aztertuko 
ditugu, berdintasunean oinarritutako 
harremanak sustatzeko eta jarrera 
begirunetsuak nahiz sexualitate ardu-
ratsu eta positiboa indartzeko helburu 
eraikitzailearekin. Era berean, kalitate-
ko baliabideak emango ditugu, eta ba-
nakako premiak aintzat hartu.

Hartzaileak: 15 eta 
18 urte bitarteko 

gazteak

2020ko 
urtarrilak 9
Ordutegia: Osteguna, 
18:00etatik 20:30era
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko urtarrilaren 2ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Sarrera doan, aurretik 
izena emanda
Laguntzaileak: 
Maria de Maeztu 
Forum Feminista eta 
Gasteizko Udalaren 
Gazteen Zerbitzua

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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3, 2, 1… JUGGER! 
Ohiko kirolen 
alternatiba feminista

TREBATZAILEA: Maite Guilarte Muro, 
historialaria, gimnasioko 
irakaslea, feminista eta 
Gasteizko Gorgonak 
Jugger Taldeko kapitaina

Jugger-a kirol jarduera bat da, eta ohi-
ko kirolen alternatiba feminista izan 
daiteke: bertan, sexuak eta generoak 
ez dute axola. Kirol honetan inoiz aritu 
izan ez bazara edo bizitza osoa horre-
tan badaramazu ere, jugger-ek toki bat 
dauka zuretzat, teknika, errespetua 
eta berdintasuna direlako garrantzi-
tsuena. Ikastaroan, askotariko arme-
kin nola jolasten den irakatsiko dizugu, 
eta, gero, horiek erabiltzen ikasteko 
ariketak egingo ditugu. Bestalde, gu 
geu izango gara epaileak, eta, jakina, 
partidak jokatuko ditugu.

Hartzaileak: 13 eta 
16 urte bitarteko 

gazteak

2020ko urtarrilak 
11 eta 18
Ordutegia: Larunbata, 
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Landazuri 
kiroldegia
Hizkuntza: Euskara
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko urtarrilaren 4ra
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa: 
BAZKIDEEK: 2,64 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 4,32 €
MATRIKULA EGITEN DUEN 
HELDUAREN LANGABEZIAGATIKO 
HOBARIA: % 15 (Ikusi 
“Kontuan hartu beharreko 
oharrak”) 
Laguntzailea: Gasteizko 
Gorgonak Jugger Taldea

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Kapoeira. 
Safoko berinbaoa

TREBATZAILEA: Sabine Rahde, Foca, 
kapoeirako irakaslea

Gurekin dantzatzera etorri nahi duzu? 
Kapoeira dantza afrobrasildarra da. 
Askotariko mugimenduak dauzka, ja-
torria batez ere Angolan dutenak, eta 
bidegabekerien aurka protesta egiteko 
modua izan dira historian. Kapoeira bo-
robilean jarrita egiten da, eta diskrimi-
nazio mota guztien aurkako borrokal-
diak adierazteko gunea da; ahalduntze 
feministarako tresna da.

Hartzaileak: 9 eta 
14 urte bitarteko 

gazteak

2020ko otsailak 
1, 8, 15 eta 29 eta 
martxoak 7
Ordutegia: Larunbata, 
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko urtarrilaren 
25era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa: 
BAZKIDEEK: 6,6 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 10,8 €
MATRIKULA EGITEN DUEN 
HELDUAREN LANGABEZIAGATIKO 
HOBARIA: % 15 (Ikusi 
“Kontuan hartu beharreko 
oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Autodefentsa 
feminista (16 eta 
18 urte bitarteko 
neskentzat)

TREBATZAILEA: África Aznar Moriones, 
arkitektoa, irakaslea eta 
autodefentsa feministako 
prestatzailea

Gaztea zara? Inoiz txiki sentitu izan 
zara? Lantegi honetan, egunerokota-
sunean bizi ditugun desberdinkeriazko 
egoerak aztertuko ditugu, indarkeria 
nondik datorren ulertzeko eta indarke-
riari aurre egiteko teknika emozional, 
fisiko eta kognitiboak lantzeko. Izan 
ere, bizi eta sentitzen duguna ulertu 
eta izendatzea izango da akziozko eta 
eskubidedun subjektu bihurtzeko oina-
rria. Desberdinkeriarik, diskriminaziorik 
eta indarkeriarik gabeko bizitza askea 
bizi nahi dugu.

Hartzaileak: 16 eta 
18 urte bitarteko 

neskak 

2020ko martxoak 
28 eta apirilak 4
Ordutegia: 
Larunbatetan, 
16:00etatik 20:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia: 
2019ko irailaren 5etik 
2020ko martxoaren 
21era
Informazioa eta 
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta 

kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

eskolafeminista

Prezioa:
BAZKIDEEK: 3,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 5,76 €
MATRIKULA EGITEN DUEN 
HELDUAREN LANGABEZIAGATIKO 
HOBARIA: % 15 (Ikusi 
“Kontuan hartu beharreko 
oharrak”) 

http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
http://www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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Cola de Sirena

TREBATZAILEA: Ruth García Ruz, 
testuen, objektuen eta 
txotxongiloen antzerkiko 
aktorea

"Cola de Sirena" txotxongiloen eta ob-
jektuen ikuskizuna da, formatu txi-
kikoa, eta Alba Barbe i Serra eta Sara 
Carro Ibarraren ipuin homonimoan oi-
narrituta dago. Roque protagonista zo-
riontsua da Roque izanda, baina sirena 
izatea ere gustatzen zaio. Bat-batean, 
ezinbesteko erabakia hartu beharko 
du: gauza bat ala bestea izan. Baina 
nork dio nahitaez erabaki behar du-
gunik? Askotan, gauza bat ala bestea 
izan hautatzea baino garrantzitsuagoa 
izaten da nor garen eta zoriontsu zerk 
egiten gaituen jakitea.

17M

Hartzaileak: 3 
urtetik aurrera, 

mistoa

2020ko 
maiatzaren 16a
Ordutegia: Larunbata, 
18:00etatik 19:00etara
Tokia: Etxanobe jauregia 
(Santa Maria kalea 11)
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua bete 
arte



Lur

XAKE PRODUKZIOAK 
ANTZERKI-TALDEA:

Mikel Laskurain, 
Erika Olaizola, 
Nerea Gorriti 
eta Kepa Errasti

Julian jostailu denda zahar baten jabe 
da. Egun batzuk barru Ane, bere bilo-
bak, zortzi urte beteko ditu eta opari 
berezi bat prestatzen ari zaio. Propio 
berarentzat egindako panpina. Anek 
eta Julianek bidaia zirraragarri bat ha-
siko dute panpinarekin batera desioak 
betetzen dituen izar majikoaren bila. 
Itxuraz bidaia irudimentsua dirudienak 
Ane eta Jon, bere aitaren, harreman 
berbideratzen lagunduko du. Azken 
aldian Jonek onarpen arazo bat dauka. 
Izan ere, Ane mutila da.  

Hartzaileak: 3 
urtetik aurrera, 

mistoa

17M

2020ko  
maiatzak 23
Ordutegia: Larunbata, 
18:00etatik 19:00etara
Tokia: Aldabe gizarte-
etxea. Areto nagusia
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua bete 
arte
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Maiatzak 28, osteguna | 19:00 

Aldabe gizarte-etxea
Areto nagusia

HONAKO HAUEK HARTUKO 
DUTE HITZA:

Gorka Urtaran Aguirre, 
Gasteizko alkateak
Miren Fernández de Landa,  
Berdintasuneko zinegotziak

MARIA RUIZ ETA EVA SIERRA
KONTZERTUA

Eva Sierra eta María Ruiz proiektu autogestionatuak abia-
tzen dituzten bi bakarlari feminista dira, eta biek dute 
ibilbide luzea egina autore-kantuaren munduan. Arte esze-
nikoak erabiltzen dituzte lesbiana feminista gisa borroka-
tzeko, eta, 2017an, Arte Muhé kolektiboa sortu zuten, La 
Marerekin batera. 

Sarrera doan lekua bete arte
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