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LAIAeskola  
Kanpezuko-Arabako Mendialdea
LAIAeskolak, Arabako emakumeen jabekuntzarako eta ber-
dintasunerako Eskolak, agur bero bat eman nahi dizue be-
rriro, eta ongi etorri gure programazioaren bosgarren edizio 
honetara (2020-2021). Añana, Aiara, Kanpezu-Arabako Men-
dialdea, Gorbeialdea, Arabako Lautada eta Guardia-Araba-
ko Errioxako kuadrilletan zehar hedatzen da proiektua, eta 
Trebiñuko Enklaberaino iristen da.

Edizio hau bitxia izango dela aurreikusten dugu, eta une zail 
batean garatzeko erronka izango dugula, zalantza eta ziur-
gabetasun askorekin, baina baita ikaskuntza askorekin ere, 
konfinamendu batetik atera ondoren.

Pandemia horretan, LAIAeskolak zuekin jarraitu nahi izan 
du, horretarako espazio birtual bat sortuz: LAIAplazara. To-
pagune berri bat, Arabako Foru Aldundiak eta Kuadrilletako 
eta Probintziako Udaletako Berdintasun Teknikarien Sareak 
sustatuta, ukitu gabe, elkartu gabe eta urrutitik elkar la-
gundu eta zaindu ahal izateko, “plaza” birtual bat sortzeko.

"Plaza" berri honen helburua Arabako herritarrek eta, bere-
ziki, emakumeek protagonismoa izaten jarraitzea da. Izan 
ere, hori da LAIA proiektuaren apustua, berritzailea, irekia 
eta, batez ere, parte-hartzailea izatea: hurbilago egoteko 
eta mundu osoko emakume gehiagorekin partekatzeko 
gune birtuala eskaintzea, Arabako gure plazetako jardueren 
eta ekintzen hurbiltasunari eutsiz.

Orain gure herrietako kale eta plaza fisikoetan elkar ikustea 
espero eta nahi dugu, horregatik gure espazio birtualean, 
LAIAplazara honetan eta asmatuko ditugun beste espazio 
batzuetan, biltzen jarraitzeari uko egin gabe.

Ongi etorri!!
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Kanpezuko-Arabako 
Mendialdea Kuadrillako 
Berdintasun Zerbitzua
Zeharkakotasuna, emakumeen ahalduntzea, jendarte-eral-
daketa eta indarkeria matxistarik gabeko bizitzak dira Kan-
pezuko-Arabako Mendialdea Kuadrillako Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako I. Planaren (2018-2021) ardatz 
estrategiko komunak, eta berdintasunaren bide-orria gure 
lurraldean.

Aurtengo ikasturtean, gobernantzaren ardatza lantzea da 
gure apustu nagusia, Kuadrillako Batzarrean onartutako 
prestakuntza feministaren proposamenaren bidez, AFA-
rekin batera diseinatutako mainstreaming estrategiaren 
bidez eta Kuadrillako Berdintasunerako I. Planaren (2018-
2021) tarteko ebaluazioaren bidez. Ardatz honen bidez, 
Udaletako eta Kuadrillako politikariei eta teknikariei presta-
kuntza ematen ari zaie.

Gizonak berdintasunaren alde inplikatzearen aldeko apus-
tua ere egiten dugu, berdintasuna emakumeekin soilik iden-
tifikatzen duten estereotipo horiek guztiak hautsiz. Horre-
gatik jarri genuen abian ekimen bat GIZONDUZ1 ekimenaren 
eskutik, Eskualdeko alkate eta zinegotziak inplikatuz gizon 
politikoek berdintasunaren aldeko konpromisoan. Espero 
dugu hau izango dela gure herrietako gizonak genero-ber-
dintasunaren alde eta indarkeria matxistaren aurka inplika-
tzeko esku-hartze ildoak garatzeko hasiera.

Diseinatutako lan-estrategiaren bidez, ardatz estrategi-
koak kontuan hartuta, Kuadrillako Berdintasun Zerbitzuak 
prozesu kolektiboak, elkarrizketarako, hausnarketarako eta 
hazkunderako guneak sustatu nahi ditu, sexu- eta genero-

1  Gizonak sexuen arteko berdintasunaren alde kontzientziatzeko eta beren parte-hartzea 
eta inplikazioa bultzatzeko Eusko Jaurlaritzaren ekimen aitzindaria da eta Emakundek-
-Emakumearen Euskal Erakundeak sustatzen du
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-aniztasuna errespetatuko duen Mendialdea bidezkoagoa 
eta berdinzaleagoa izan dadin.

Berdintasun zerbitzuak herritarren eta emakumeen propo-
samenetarako zerbitzu ireki eta irisgarria izan nahi du, ber-
dintasuna, parte-hartzea eta prozesuen sorrera sustatzeko. 
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2030 agenda, Kanpezuko-
Arabako Mendialdea 
Kuadrillako Garapen 
Iraunkorreko Helburuak 

Nazio Batuek, 2015ean, Garapen Iraunkorreko Hel-
buruak (hemendik aurrera, GIH) onartu zituzten 
estatu kide guztiek. Pobreziari amaiera emateko 
dei unibertsala dira, planeta babesteko eta mundu 
osoko pertsonen bizitzak eta ikuspegiak hobetzeko.

17 GIHak integratuta daude, arlo bateko esku-hartzeek beste ba-
tzuen emaitzei eragingo dietela eta garapenak ingurumenaren, 
ekonomiaren eta jendartearen jasangarritasuna orekatu behar 
duela onartzen baitute.

Genero berdintasuna izeneko 5. helburu estrategikoaren bidez, gene-
roen arteko berdintasuna lortu eta emakume zein neska guztiak 
ahalduntzea bilatzen da. Horretarako, emakumeen eta nesken aur-
kako diskriminazio-mota guztiak desagerrarazi behar direla jasotzen 
da, oinarrizko giza eskubidea izateaz gain, garapen jasangarrirako 
ere funtsezkoa baita. Behin eta berriz frogatu da emakumeak eta 
neskak ahalduntzeak eragin biderkatzailea duela eta mundu mailako 
hazkunde ekonomikoa eta garapena sustatzen laguntzen duela.

Kanpezuko-Arabako Mendial-
dea Kuadrilla osatzen duten 
udalerriak laguntzen ari dira 
GIHekin eta 2030eko agen-
darekin. Eskualdetik urratsak 
ematen ari dira genero-ber-
dintasunean eta garapen 
jasangarrian oinarritutako 
jendarte baterantz aurrera 
egiteko.

Kanpezuko-Arabako Mendialdea Kuadrillako Berdintasun Zerbi-
tzuak bere lan-estrategia ezartzen du, orokorrean agenda 2030 eta 
bereziki 5. helburua kontuan hartuta.
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LAIAeskolaren aurkezpena 
Kanpezuko-Arabako 
Mendialdean

Zuzenean, online bidez, María Ángeles Duránekin 
“Zainketaren aberastasun ikusezina” hitzaldia
“Pobreziaren feminizazioa: begirada zabaltzeko 
diagnostikoa” ikerketaren aurkezpena

Arabako Foru Aldundiak Arabako sei kuadrilletan egindako azter-
lana aurkezten da, Arabako sei landa-kuadrilletan emakumeen 
bizi-prekarietatearen zenbait adierazpen estatistiko eta bizipen 
aztertu eta dokumentatzen dituena. Zer gertatzen ari den arretaz 
ezagutzeak, ikuspegi ekonomiko hegemonikotik soilik begiratu ezin 
diren egoerak ulertu eta haiei erantzutea eskatzen du, merkatue-
tan eta ekonomia monetarizatuan gehiegi bideratuta daudenak. 
Gutxienez, hainbat ikuspegi izan behar ditu, baita jendartearen eta 
bizipenen ikuspegiak ere.

Hizlaria: María Ángeles Durán, Madrilgo Unibertsitate 
Autonomoko Emakumearen Ikerketarako 
Institutuaren eta “Berdintasunerako politikak” 
UNESCO Katedraren sortzailea eta zuzendaria

Ikerlanaren 
aurkezpena:

Dominique Saillard, Oreka Sarea
Nerea Melgosa, Arabako Foru Aldundiko 
Berdintasun eta Giza Eskubideen zuzendaria

LAIAeskolaren 
aurkezpena:

Nerea Melgosa, Arabako Foru Aldundiko 
Berdintasun eta Giza Eskubideen zuzendaria

Data eta 
ordutegia:

2020ko irailak 17
osteguna 18:30etik 20:30era

Lekua: Santikurutze Kanpezuko ekitaldi aretoa
Norentzat: Herritarrak
Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Kanpezuko Udala / Kuadrillako Berdintasun 
Zerbitzua / Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Sarrera librea, baimendutako lekua bete arte 
www.laiaeskola.eus, hileko buletina, sare 
sozialak eta karteldegien bidez
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Lantegia: Arabako Kontzejue-
tako emakumeentzako  
coaching eta lidergoa

Bazenekien kontzejuetako emakume hau-
tetsiak kargu hautetsi guztien % 24,6 bai-
no ez direla? LAIAeskolan berdintasunezko 
parte-hartze soziopolitikoa sustatzen jarrai-
tzen du bi tailer berrirekin. Oraindik garaiz 
zabiltza honetan izena emateko! Lidergo-

rako, komunikaziorako eta jarduera publikoan parte hartze-
ko estrategietan trebatuko gara.

Lantegiaren modalitatea zehaztuko da, online edo aurrez 
aurre, taldearen lehentasunen arabera.

Formatzailea: Maru Sarasola, coaching- eta lidergoan aditua

Data eta ordua: 2020ko azaroak 16, 23 eta 30 eta 
abenduak 9, 14 eta 21
ostiralak 19:00etatik 21:00etara

Tokia: Lekua izena eman duten emakumekin 
adostuko da
(lantegia online egiteko aukera baloratuko da)

Norentzat: Arabako 334 kontzejuetako batean parte 
hartzen duten emakumeak…  edo parte hartu 
nahi duten emakumeak!

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak – 
kolaboratzaileak

Arabako Kontzejuen Elkartea (AKE)
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak: 

Telefonoa: 945 28 17 70
info@acoa-ake.org
inskripzioak@laiaeskola.eus 
www.laiaeskola.eus 
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Irakurle-Klub Feminista 
euskaraz 

Literatura ona partekatu eta gozatuko dugu, eta 
bide batez, feminismoaren historia ezagutzeko 
begirada zabaldu. Izan ere, eleberriek eta iritzi 
artikuluek inspirazioa eta pentsamendua pizten 
digute jabekuntzarako bidean, literaturan adituek 
koordinatzen dituztenean.

Hilean behin batuko gara irakurgaiak partekatzeko, eta hala 
erabakiz gero, inguruko herrien artean txandaka eginez. He-
rri batean hasi eta izena ematen duzuen emakumeen arabera 
Kuadrillako herri ezberdinetan hurrengo saioak egiten segituko 
dugu. Euskaraz dagoen literaturaren inguruan elkar ezagutzeko 
eta gehiago hurbiltzeko modu bat ere bada.

Koordinatzailea: Ainhoa Aldazabal Gallastegui, euskal filologoa,
literatura feministan aditua eta Skolastika
taldeko kidea

Data eta ordua: AURKEZPENA: 
2020ko urriak 15
osteguna 17:30etik 19:30era 
Hileko hirugarren ostegunean, ordu berean

Tokia: Aurkezpena Santikurutze Kanpezuko Kultur Etxean
Lehenengo saiora hurbiltzen diren emakumee-
kin erabakiko dira ondorengo saioen lekua
Izena eman ondoren, lehen liburua emango da: 
“Bi aldiz erditu zinen nitaz, ama”

Norentzat: Emakumeak

Hizkuntza: Euskara

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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“Ordu bioleta” Irakurle-Klub 
Feminista gaztelaniaz

Irakurle-Klub Feminista topaketa, hausnarke-
ta eta eztabaidarako espazio bat da, non adin, 
formakuntza, maila, lanbide, bizimodu… ez-
berdinetako emakumeak batzen garen femi-
nismoaz hitz egiteko.

Eleberriak, saiakerak, iritzi artikuluak, poesia… irakurriko dugu 
eta liburuetako edukiari buruzko norberaren iritzia besteenare-
kin osatuko dugu.

Esperientziak partekatzeko eta feminismoaz ikasteko balia-
garria ere izango zaigu. Klub hau jabekuntzarako eta norbera 
aberasteko benetako espazioa da guretzat.

Eta are gehiago, ondo baino hobeto pasatzen dugu.

Koordinatzailea: Begoña Etayo, genero berdintasunean eta 
garapenerako lankidetzan aditua. María de 
Maeztu Forum Feministako kidea

Data eta ordua: AURKEZPENA: 
2020ko urriak 22
osteguna 18:00etatik 20:00etara
Hileko laugarren ostegunean, ordu berean

Tokia: Aurkezpena Maeztuko zentro soziokulturalean
Lehenengo saiora hurbiltzen diren 
emakumeekin erabakiko dira ondorengo saioen 
lekua

Norentzat: Emakumeak

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 

12

https://www.laiaeskola.eus/
mailto:igualdad%40montanaalavesa.com?subject=


Lantegia: Mikromatxismoak
Mikromatxismoak emakumeenga-
nako bereizkeria islatu eta irauna-
razten duten eguneroko azpijoko 
ikusezinak eta botere estrategiak 
dira.

Lantegi honen bidez, ezberdintasuna sortzen duten egune-
roko ekintzak ezagutu, ikasi eta desikasiko ditugu.

Hezitzailea: EMAGIN Elkartea

Data eta ordua: 2020ko irailak 12
larunbata 10:30etik 13:30era

Tokia: Urizaharrako erabilera anitzeko gela

Norentzat: Herritarrak

Hizkuntza: Elebiduna

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Urizaharrako Udala
Kuadrillako Bersintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Lantegia: Ondo zaintzen eta 
maitatzen ikasten, zainketa-
eredu berriak

“Zaintzea nork bere burua kon-
tuan hartzea da. Norberaren 
beharrak entzutea. Munduan 
leku bat dugula eta okupatzen 
dugula onartzea, eta eskubi-
dea dugula ondo sentitzeko, 
gure ongizatearen alde egiteko 
gure existentziaren eremu guz-
tietan." F. Sanz

Tailer honen bidez, emakumeek beren bizi-kalitatea hobe-
tzeko aukera izango dute, beren garapen pertsonala sus-
tatuz. Behar emozionalekin konektatu ahal izatea, hobeto 
ulertzeko zaintza-lanean batzuetan zergatik sentitzen nai-
zen gaizki. Sentimendu desatseginak aldatzen joatea, geure 
burua zaintzen eta hobeto sentitzen ikastea. Une honetan 
arreta jartzea eta hau garatzea.

Hezitzailea: Kontxi López Soria, gizarte langilea, sexologoa 
eta berrelkartze-terapian prestatutako 
profesionala

Data eta ordua: 2020ko irailak 18, 19, 25 eta 26
ostirala 17:30etik 20:30era
larunbata 10:00etatik 13:00etara

Tokia: Maeztuko zentro soziokulturala
Norentzat: Emakumeak
Hizkuntza: Elebiduna

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Arraia-Maeztuko Udala / Kuadrillako Berdinta-
sun Zerbitzua / Arabako Foru Aldundia 

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Memoria Eraikiz
MEMORIA ERAIKIZ Mugarik Gabek Hortzmu-
ga Teatroarekin batera martxan jarri duen 
proposamen artistikoa da, bertan zentzumen 
esperientzia berezi bat bizitzeko gonbita egi-
ten zaigu. Jakintza-alor anitzetako instalazio 
artistiko baten laguntzaz, hainbat errealitate 

ezagutzeko proposamena egiten zaigu, indarkeria matxista-
ren biktima jasan eta bizirik atera diren munduko hainbat 
tokitako emakumeren ahots eta kontakizunen bitartez.

Emakume horien kontakizunen bidez indarkeriak beraien 
bizitzan izandako eragina ezagutu eta horri nola aurre egin 
dioten ikusiko dugu. Eta beraien ingurutik eta jendartetik 
zer espero duten jakingo dugu. 

Memoria Eraikiz emakumeen ahotsak berreskuratzeko 
apustu bat da, ez dugulako nahi ahots horiek historiako 
bazterrean utzita jarraitzea, gure memorian gorde nahi di-
tugu, memoria kolektibo bat berreraiki eta berriz gerta ez 
dadila oihu egin. Askotariko indarkeria matxistak aztertzen 
dira, ez kasu bakan gisa, baizik eta elkarren artean lotutako 
kausa sistemiko eta estrukturalen esparruan.

Dinamizazioa: Mugarik gabe eta Hortzmuga Teatroa
Data eta ordua: 2020ko irailak 22

asteartea, paseak: 11:00, 12:00, 17:00, 18:00 
eta 19:00etan 

Tokia: Santikurutze Kanpezuko ekitaldi aretoa
Norentzat: Herritarrak
Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Kanpezuko Udala / Kuadrillako Berdintasun 
Zerbitzua / Arabako Foru Aldundia 

Informazio +: Sarrera librea, baimendutako lekua bete arte
leire@mugarikgabe.org
www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Kanpezuko-Arabako 
Mendialdea Kuadrillako 
emakumeen ahalduntze-taldea
Emakumeen talde honek emakumezkoen ahalduntzearen bi-
dez, sexu berdineko pertsonen arteko eta beste sexuarekiko 
harremanak ahalik eta sexismorik gutxienarekin eratu daite-
zen bilatu nahi dugu. Norberarekiko eta beste pertsonekiko 
harremanak zintzotasunetik eta patriarkatuaren eragineta-
tik kanpotik eraikitzera heltzea da helburu nagusia. Gizonok 
eta emakumeok jaso dugun baldintzapenari iraulia ematean 
datza, prestakuntza eta sentsibilizazioaren bidez.

Emakumeekin askapenaren ildotik nork bere eta maila ko-
lektiboan ahalduntzea lor dezan abiatzen da proiektu hau. 
Gure emakume izatearen errealitatetik abiatzen da pro-
posamen hau, gure arteko sareetatik eta ahizpatasunetik, 
gure jakinduriaren onarpenetik, ahalduntzerako prozesue-
tan pausu berriak emanez.

Dinamizazioa: On:giz Elkartea, genero ezberdinen artean 
erabateko armonian eta begirunean bizi 
gaitezkeela sinesten duen pertsona talde bat

Data eta ordua: 2020ko irailak 24
osteguna 17:30etik 19:30era

Tokia: Santikurutze Kanpezuko Kultur Etxea

Norentzat: Emakumeak 

Hizkuntza: Taldearen arabera

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Gizonezkoen maskulinota-
sunaren dekonstrukzio taldea 
Kanpezuko-Arabako  
Mendialdea Kuadrillan
Gizon talde honek gizonen eraispenaren bidez, sexu berdi-
neko pertsonen arteko eta beste sexuarekiko harremanak 
ahalik eta sexismorik gutxienarekin eratu daitezen bilatu 
nahi dugu. Norberarekiko eta beste pertsonekiko harrema-
nak zintzotasunetik eta patriarkatuaren eraginetatik kan-
potik eraikitzera heltzea da helburu nagusia. Gizonok eta 
emakumeok jaso dugun baldintzapenari iraulia ematean 
datza, prestakuntza eta sentsibilizazioaren bidez.

Gizonekin erantzukidetasunaren eta indarkeriaren aurre-
zaintzatik haratago heldu nahi dugu, berauek efektu bider-
katzailerako eragileak izan daitezen. Gizontasunaren ezau-
garriak maitasuna, zaintza, ekoizpena eta elkarlana dira.

Dinamizazioa: On:giz Elkartea, genero ezberdinen artean 
erabateko armonian eta begirunean bizi 
gaitezkeela sinesten duen pertsona talde bat

Data eta ordua: 2020ko irailak 24
osteguna 17:30etik 19:30era

Tokia: Santikurutze Kanpezuko Kultur Etxea

Norentzat: Gizonak

Hizkuntza: Taldearen arabera

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Lantegia: Zahartze aktiboa 
ahalduntzeko tresna gisa
Lantegi honetan, elkarrekin topo egin eta gure bizi-ibilbi-
deak partekatu ahal izango ditugu, pertsonalak baina aldi 
berean kolektiboak. Autozainketa eta autoestimua landuz, 
aurkikuntza pertsonal eta kolektiborako gune bat eraikiko 
dugu, elkartasun sareak eratuz.

Batzuetan, izan nahi dugunaren eta gure inguruneak eska-
tzen digunaren arteko bidegurutzea ere aztertuko dugu. 
Hori guztia, gure bizitzan beharrezkoak diren aldaketak egi-
teko eta bizitzaren azken etapa honetan kontzienteago eta 
behar bezala bizitzeko.

Zahartze-prozesu horretan, emakume helduek eta gizonez-
koek dituzten desberdintasunak eta antzekotasunak azaldu 
eta hausnartuko ditugu.

Hezitzailea: Inma Merino, norberaren eta taldearen 
emozioak kudeatzeko hezitzailea

Data eta ordua: 2020ko urriak 6, 13, 20 eta 27
astearteak 17:00etatik 19:00etara

Tokia: 2020ko urriak 6 eta 20 Santikurutze 
Kanpzeuko Erretiratuen Aretoan
2020ko urriak 13 eta 27 Maeztuko zentro 
soziokulturalean

Norentzat: Emakumeak

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Kanpezuko Udala / Arraia-Maeztuko Udala / Kuadri-
llako Berdintasun Zerbitzua / Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Lantegia: Biobarrea
Jolasteko, bihotzetik hitz egiteko, 
gozatzeko, sormenari ateak ire-
kitzeko eta bat-batekoak izateko 
esplorazio-gunea da. Gorputz-
-adierazpeneko teknikak, jolasak, 
dantza, arnasketa kontzientea, 
masajea, erlaxazioa eta medita-
zioa konbinatuko ditugu. Umoreak 
besteekin toleranteagoak izaten 

irakasten digu, eta, aldi berean, geure buruaz eta bizitzaz 
oro har barre egiteko gaitasuna ematen; izan ere, barreak 
inguruabarren aurreko jarrera baikorra, onarpena, ulermena 
eta poza pizten dizkigu. Bestalde, jarraibide mentalak eral-
datzen laguntzen digu, tentsioak desblokeatzen ditu, eta 
norberaren dohain bereziak indartzen ditu.

Hezitzailea: Kancaneo teatro 

Data eta ordua: 2020ko urriak 16 eta 17
ostirala 17:00etatik 21:00etara
larunbata 10:00etatik 14:00etara

Tokia: Haranako Udala

Norentzat: Emakumeak

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Haranako Udala
Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Lantegia:  
Feminismoa ez-feministentzat
Gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna egiteke 
dagoela uste duzu, baina feminismo terminoa ez duzu gustu-
ko?, feminista gisa identifikatzeak traba egiten dizu?, feminis-
tak erradikalak eta gizonen aurkakoak direla uste duzu?

Zalantza horiek zure buruari eragiten badiote, eman izena tai-
ler honetan. Feminismoarekin lotutako estereotipoak desegin-
go ditugu, eta feminismoak askotarikoak direla ikasiko dugu.

Hezitzailea: María Castejón Leorza, historialaria. 
Emakumeen Historian eta komunikabideetan 
identitateen irudikapenetan aditua 

Data eta ordua: 2020ko urriak 24 eta 31
larunbatak 10:00etatik 14:00etara

Tokia: Lagrango erabilera anitzeko gela

Norentzat: Herritarrak

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Lagrango Udala
Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Artilezko Asaltoa 
Bigarren urtez Markinezen, eta hiruga-
rren urtez Bernedon, udalerriko emaku-
meak elkartuko gara, azaroaren 25aren 
inguruan, Emakumeen aurkako Indarke-
ria Ezabatzeko Nazioarteko Egunerako, 
material dekoratiboak egiteko, aurreko 
urteetan egin zen bezala.
Berdintasun-gaietan adituak diren ema-
kumeen irakaskuntza izango dugu, jar-
duera garatzean lagunduko digutenak.
Irailean bilera baterako deia egingo dugu, 
proposamen guztiak jasotzeko eta parte 

hartu nahi duten emakumeekin batera ekimena zehazteko.
Amaitzeko, joan den urtean egin zen bezala, azaroaren 21ean jar-
duera itxiko dugu, antzezlan batekin girotutako askaria partekatuz.

Herrialdea: Bernedo Markinez

Data eta ordua: Lehenengo bilera 2020ko irailean 
izango da 
Saioak: 2020ko urriak 17, 24 eta 31 
eta azaroak 7, 14 eta 21
larunbatak 18:00etatik 20:00etara

Lekua: Bernedoko erabilera 
anitzeko gela

Markinezeko erabilera 
anitzeko gela

Norentzat: Herritarrak

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak

Bernedoko Udala
Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Mendiandreak, batukada 
feminista

Musikaren, danborren soinuaren 
eta gorputz adierazpenaren bi-
dez ahaldundu nahi bazara, jarri 
zaitez harremanetan Mendial-
deko Mendiandreak batukada 
feministarekin  perkusioaren bi-
dezko jabekuntza proiektu hone-
tara batzeko eta sortuz joan den 
adierazpen, sorkuntza eta haus-
narketa espazio honetan parte 
hartzeko.

Dinamizazioa: Mendiandreak

Data eta ordua: Entseguak hileko bigarren larunbatean 
dira 11:30etik 13:30era eta hileko 
laugarren igandeetan 17:30etik 
19:30era, 2020ko urritik aurrera

Tokia: Maeztuko zentro soziokulturala

Norentzat: Emakumeak

Hizkuntza: Elebiduna

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Arraia-Maeztuko Udala
Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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“El secreto de mi turbante” 
liburuaren aurkezpena Nadia 
Ghulam-ekin

Kanpezuko Udalak antolatuta, Bake-
rako Lankidetza Batzarrak “Ellas Deci-
den- Mujeres como agentes del cambio 
global” proiektua egingo du. Horretara-
ko, saio bat antolatu dute Nadia Ghula-
mekin. Azaroaren 5eko saioan, Nadiak 
saioa dinamizatu eta idatzi dituen bi 
liburuei buruz hitz egingo du.

Bakerako Lankidetza Batzarrak bere 
liburuetako bat oparituko die parte-
-hartzaileei. Horretarako, Kanpezuko 

Udaletxean eman behar da izena urriaren 29a baino lehen. 
Izakinak agortu arte banatuko dira liburuak.

Dinamizazioa: Nadia Ghulam, hamar urte igaro zituen 
emakume afganiarra, anaia hilarena egiten, 
talibanek emakumeen aurka jarritako 
murrizketak saihesteko

Data eta ordua: 2020ko azaroak 5
osteguna 19:00etan

Tokia: Santikurutze Kanpezuko Kultur Etxea

Norentzat: Herritarrak

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Kanpezuko Udala
Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Sarrera librea, baimendutako lekua bete arte
www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Lantegia:  
Feminismoaren historia

Jainkosak, jakintsuak, mende-
raezinak, menderakaitzak, arau-
-hausleak, intsumisak, subertsi-
boak, ausartak eta polemikoak. 
Milioika ahots, hainbat geografia. 
Mugimendu feministaren bila-
kaera gaur egun arte.

Hezitzailea: Gladys Giraldo Velásquez, ekintzaile feminista 
internazionalista

Data eta ordua: 2020ko azaroak 7 eta 14 
larunbatak 10:00etatik 14:00etara

Tokia: Arraia-Maeztuko Udala

Norentzat: Emakumeak

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Arraia-Maeztuko Udala
Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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A25 - “Nik sinesten dizut -  
Bortxaketaren kultura eta 
sanferminetako kasua” 
liburuaren aurkezpena

Nik sinesten dizut ez da 2016ko sanferminetan 
gertatutako taldeko bortxaketari buruzko kroni-
ka liburu soil bat. Ikuspegi kritiko batetik azter-
tzen du auzia, eta agerian uzten du nola gurutza-
tzen diren indarkeria sexistaren hainbat forma 
kasu bakar batean: biolentzia fisikoaz harago, 
nola osatzen duten erasoa epaiketan ateratako 
argudio sexistek eta paraleloan zabaldutako epai-
keta mediatiko eta sozialak. Liburu honen helbu-

rua da bortxaketaren kultura deitzen zaion hori aletzea, ulertzea 
eta deszifratzea; hain zuzen ere, kultura hori aldatzeko. 

Kazetaritza lan zorrotz horretan, Samara Veltek sanferminetako bor-
txaketa kolektiboaren kasuan gertatutakoa aztertzen du, eta urrats 
handiagoa egiten du, emakumeen aurkako egiturazko indarkeria ahal-
bidetzen duten egitura politiko, judizial eta ertainetan arreta jarriz.

Dinamizazioa: Samara Velte Morán, kazetaria eta ikertzailea 
Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte 
eta Komunikazio Zientzien Fakultatean, 
diskurtsoaren azterketaren esparruan. 
Liburuaren egilea (Elkar-Txalaparta, 2019)

Data eta ordua: 2020ko azaroak 19
osteguna 17:30etik 20:30era

Tokia: Arraia-Maeztuko Udala
Norentzat: Herritarrak
Hizkuntza: Euskara

Antolatzaileak - 
Kolaboratzaileak:

Arraia-Maeztuko Udala / Kuadrillako 
Berdintasun Zerbitzua / Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Sarrera librea, baimendutako lekua bete arte
www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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A25 - Ipuin-kontalaria:  
“Zure besoetan”

Familiako kide guztientzako ipuin-konta-
laria emozioen baloreetan oinarritutako 
hezkuntza emozioen bidez lantzeko.

Dinamizazioa: Susana Teruelo, Torbellino Teruelo aktorea

Data eta ordua: 2020ko azaroak 21
larunbata 12:00etan

Tokia: Urizaharrako erabilera anitzeko gela

Norentzat: 3tik gorako haurrak eta familiak

Hizkuntza: Euskara

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Urizaharrako Udala
Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Sarrera librea, baimendutako lekua bete arte
www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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A25 - Antzerkia:  
“Mujeres del mundo”

Kontaketa honetan mun-
dutik zehar bidaia txiki bat 
egingo dugu eta zenbait 
emakumeren barne mun-
dua ezagutuko dugu.

Horretarako ipuinak, kantak 
eta poesia erabiliko ditugu.

Poemak Miren Agur Meabe eta Mahmoud Darwishenak 
izango dira.

Kontaketa honetan kitarra erabiliko dugu. 

Dinamizazioa: Ameli e Irati

Data eta ordua: 2020ko azaroak 21
larunbata 19:00etan

Tokia: Kontrastako gizarte etxeko antzerki aretoa

Norentzat: 14 urtetik gorakoak

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Haranako Udala
Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Sarrera librea, baimendutako lekua bete arte
www.laiaeskola.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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#LAIABirtuala
Berri onak! Orain, LAIAeskolako solasaldi eta hitzaldietara 
zuzenean eta online sartu ahal izango gara LAIABirtualan.

Jarraitu guztiak #LAIABirtuala-n!

Zainketaren aberastasun ikusezina 

2020ko irailak 17, osteguna, 18:30etik 20:30era
Arabako Foru Aldundiaren “Pobreziaren feminizazioa: Begi-
rada zabaltzeko diagnostikoa” azterlanaren aurkezpenean, 
Mendialdean, Santikurutze Kanpezun.

María Ángeles Durán, Madrilgo Unibertsitate Autonomoko 
Emakumearen Ikerketarako Institutuaren eta “Berdintasune-
rako politikak” UNESCO Katedraren sortzailea eta zuzendaria.

Antolatzaileak eta kolaboratzaileak: Arabako Mendialdeko kua-
drilla, Kanpezuko Udala, Arabako Foru Aldundia.

#DeskonfinaChallenge

2020ko irailak 24, osteguna, 19:00etatik 21:00etara
Erronka bat izan da gure artean harremanak izatea konfi-
namenduan, zein deseskaladan, eta jakin nahi genuke nola 
egon zareten. Nola izan dira zuen harremanak? Mugikorre-
tik, bideo-deiak? Zein indarkeria edo arazo bizi izan dituzue? 
Zer ikasi ahal izan dugu?.

Gai horiei eta beste askori buruz hitz egiteko, konekta zaitez!.

Ianire Estébanez, psikologo feminista. 

Dinamizatzailea: Sheila Melcon, Sortzen Aholkularitzako 
psikologo feminista.

Antolatzailea: Arabako Foru Aldundia.



29

“MADE BY WOMEN” ZINEFORUMA

2020ko urriak 6 eta 13, astearteak, filmei buruzko solasaldia 
Aurreko 72 orduetan bi fil-
mak ikusi ahal izango dira 
LAIAbirtuala-n erraztuko den 
estekaren bidez.

Manuel Iradier Afrikar Elkarteak, zinemak balioak eta si-
nesmenak transmititzeko dituen indarraz jabetuta, bi film 
aurkeztuko ditu saio honetan Cine nómada-ren eskutik, afri-
kako zinemaren dokumentazio- eta hedapen-laborategia. 
Zinema-ziklo txiki honen helburura emakume afrikarra rol 
sekundarioetatik eta tradizionaletatik rol horren ikuspegi 
kritikoa izatera pasatzea da, paper independente, arduratsu 
eta sortzaileak irudikatuz.

Solasaldiaren dinamizatzailea: Cine nómada, Afrikako zine-
maren dokumentazio- eta hedapen-laborategia.

Antolatzaileak eta kolaboratzaileak: Manuel Iradier Elkarte 
Afrikanista, Aiaraldeako Kuadrilla eta Arabako Foru Aldundia.

Hirigintza feminista:  
Genero irizpideak eguneroko espazioak 
diseinatu eta planifikatzeko

2020ko urriak 17, larunbata, 10:00etik 12:00etara
Nola birpentsatu espazioen diseinua, kudeaketa eta erabile-
ra modu kolektiboan. Berdintasunaren aldeko Arabako Lau-
tadako Eskualdeko Topaketaren barruan.

Adriana Ciocoletto, Blanca Valdivia, Roser Casanovas eta 
Marta Fonseca Col·lectiu Punt 6-ko partaideak. Kolektibo 
horrek arkitektura eta hirigintza lantzen ditu generoaren, 
intersekzionalitatearen, iraunkortasunaren eta parte-har-
tzearen ikuspegitik.

Antolatzaileak eta kolaboratzaileak: Arabako Lautadako 
Kuadrilla, Burgeluko Udala, Arabako Foru Aldundia.
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Emakumeen borrokak Afrikan

2020ko urriak 22, osteguna, 18:00etatik 20:00etara
Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillarako LAIAEskolaren aur-
kezpenaren barruan.

Hitzaldiaren helburu nagusia emakumeen arteko topagune 
bat sustatzea da, Afrikako emakumearen egoeratik abiatu-
ta emakumeak aintzat hartzeko balioko duena. Beren borro-
kak, estrategiak eta lorpenak erakusten dira; beraiek prota-
gonista diren borrokak, baina ikusezin bihurtzen direnak eta 
beren ahotsak isiltzen dituztenak.

Ángela Nzambi, idazlea. Afrikako Literaturen Nazioarteko 
Saria, errefuxiatuei Laguntzeko Espainiako Batzordeko Bo-
luntariotza eta Intzidentzia arduraduna.

Antolatzaileak eta Kolaboratzaileak: Manuel Iradier Elkarte 
Afrikanista, Oingo Udala eta Arabako Foru Aldundia.

Elkarrizketa eta estrategia feministak. 
Bizitzaren jasangarritasuna pandemiatik 
birpentsatzea

2020ko urriak 24, larunbata, 12:00etatik 13:00etara
Añanako Kuadrillako Berdintasunaren aldeko IV. Topaketan.

Erronka askori aurre egin behar diegu bizi ditugun krisialdi uga-
riengatik, COVID-1aren ondorioz krisi horiek areagotu egin dira. 
Nola egin aurre erronka berriei? Zer estrategia feministari ekin 
behar zaio osasun demokratikotik, zainketaren etikatik eta bi-
zitzaren sostenguarekiko erabateko erantzunkidetasunetik?.

Carmen Castro García, ekonomialari feminista eta ekintzai-
le soziala. SinGENEROdeDUDAS.org-ren sustatzailea.

Antolatzaileak eta Kolaboratzaileak: Añanako Kuadrilla eta 
Arabako Foru Aldundia.
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Beste zahartzaro bat ezinbestekoa da

2020ko azaroak 10, asteartea, 19:00etatik 21:00etara
COVID19 delakoak eragindako osasun-krisian adineko ema-
kumeek izandako esperientziei buruz hausnartzeko espa-
zioa, batez ere pandemiak utzitako konfinamenduari eta 
ondoezei buruz. 

Anna Freixas, idazle feminista eta emakumeen zahartzeaz 
arduratzen den psikologo ikertzailea.

Dinamizatzailea: Norma Vázquez, psikologo feminista.

Antolatzailea: Arabako Foru Aldundia.

“ Laudiotik Plazara” 
Topaketa feministen ziklo birtuala

Hainbat gaiei buruz hitz egingo dugu: Ekonomia, zaintzak, 
ekologia, tratu onak, arrazakeriaren aurkako borroka, aniz-
tasunaren aberastasuna … krisi garai honetan goiari euste-
ko eta aurre egiteko gakoen bila.

Dinamizatzailea: Sonia Vargas Benito, kazetaria.

Antolatzaileak eta Kolaboratzaileak: Laudioko Udala eta 
Arabako Foru Aldundia.

BESTE MUNDU BAT POSIBLE DA
2020ko irailak 30, asteazkena, 19:00etik 21:00etara

Alternatiba politiko, sozial eta ekonomikoak proposatzeko, 
ezinbestekoa da zainketa-lanak berrantolatzea… ikusezin 
bihurtuta, baloratu gabe eta gehienbat emakumeek egin-
dakoak direnak.

Yayo Herrero, ekintzaile ekofeminista eta Ecologistas en 
Acción taldeko kidea.
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INDARKERIA MATXISTA:  
COVID-19AREN BESTE ERREALITATEA
2020ko azaroak 17, asteartea, 19:00etik 21:00etara

COVID-19ak gure bizitza aldatu du, baina genero-indarkeriak 
bere horretan dirau. Nola eragin du emakumeen aurkako in-
darkerian konfinamendu aldia? Gizonek indarkeriaren aurka 
gehiago parte hartzeko erronkak eta gakoak.

Miguel Lorente, auzitegi eta medikuntza legalean espezia-
lizatuta, Genero Indarkeriaren aurkako Gobernuaren ordez-
kari ohia.

KOMUNIKABIDEEN PAPERA KRISI HONETAN
2020ko abenduak 16, asteazkena, 19:00etatik 21:00etara

COVID19 sortutako krisian, afrikarren eta afrikarren ondo-
rengoak diren emakumeen eta gizonen irudikapenak eta 
ikusezintasunak aztertuko ditugu, baita zein mezu eta es-
tereotipo transmititu diren ere.

Lucía Asué Mbomio, TVEko kazetaria. Afrofeminas emaku-
me afroondorengoentzako ildoko komunitatearekin lankide-
tzan aritzen da. 
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