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Aiaraldea eraldatzen
Esku artean daukazu Aiaraldeako LAIAren seigarren egitaraua, 
2022-2023 ikasturtekoa. 

Aurten ere, gure programa egokitzen jarraituko dugu urtean zehar 
hautemandako beharretara. Horrela, formakuntzarako erreferen-
tzia izaten jarraitu nahi dugu. Izan ere, nahiz eta antolatutako 
ekintza gehienak aurrez-aurrekoak izan, beti izango dugu aukera 
online formatuan gauzatzeko, Aiaraldeako Jabekuntza Eskola ho-
netan, ikasten eta partekatzen jarraitu ahal izateko.

Gainera, ikasturte honetan osagarriak izango dira eskualdeko 
eskola eta Laudioko udal ahalduntze eskola, emakumeen parte 
hartze publikoan sakontzen eta handitzen jarraitzeko, jendartea 
eraldatzeko eragile aktibo izan gaitezen, ondo pasatuz. 

Uste dugu inoiz baino gehiago behar ditugula honelako guneak, el-
karrekin egoteko, kontatzeko, prestatzeko eta zaintzeko, eta LAIA 
Aiaraldea eta LAIA Laudio horretarako guneak dira, Aiaraldeako 
emakume guztiei irekitako Eskolak direlako, gure herria eta es-
kualdeak eraldatu eta berdinzaleago izan daitezen.

Beraz, animatu eta parte hartu. Eskola denontzat dago irekita, 
denon premia delako desparekotasun egoera larria aldatu eta jen-
darte justua eta feminista lortzea.

Animatu eta parte hartu. Zure zain gaude!
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sexistarik EZ
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Erakusketa: Sexu-orientazio 
eta genero-identitateagatiko 
gorroto delituak ikuspegi 
globaletik 

Erakusketa honen helburua da sexu-orientazio eta gene-
ro-identitateagatiko gorroto delituen egoera ikusaraztea, 
horrela analisi kritikoa eta herritarren mobilizazioa susta-
tzeko delitu horiek salatzeari eta LGTBI eskubideen sus-
tapenari dagokienez. 

Gorroto delituen egoera hiru mailatan islatu nahi izan 
da —bertakoa (Euskadi), nazionala (Espainiako Estatua) eta Erdialdeko Amerika 
eta Mexikokoa—, horri esker herrialde bakoitzeko egoera zehatza aztertzeko, eta, 
aldi berean, elementuak eskaintzen dizkigulako gorroto delituen egiturazko kausak 
identifikatzeko, baita politika globalek delitu horiek ugaritzean duten inpaktua ere.

Dinamizazioa: Aldarte, gay, lesbiana eta transen arretarako zentroa
Data, tokia, 

ordua:
Arabako Lautada
Zabalarte Aretoa, Agurain

Irailaren 12tik 18ra, 2022 
10:00-18:00

Gorbeialdea
Kultur etxea, Urkabustaiz 

Irailaren 26tik  
urriaren 2ra, 2022 
17:00-20:00

Añana
Udaletxeko plazako 
bolatokia, Pobes

Urriaren 3tik 9ra, 2022
9:00-14:00

Mendialdea
(tokia zehazteke)

Urriaren 10etik 16ra, 2022

Trebiñu
Ihuda Ibaia zentroa, Trebiñu

Urriaren 17tik 23ra, 2022

Arabako Errioxa
Oyón-Oiongo Bazterra aretoa

Urriaren 24tik 30ra, 2022 

Aiaraldea
Laudioko Kultur etxeko 
erakusketa aretoa

Azaroaren 4tik 11ra, 2022 

Norentzat: Herritarrentzat
Hizkuntza: Ele bietan

Antolatzaileak - 
kolaboratzaileak:

Arabako Kuadrillak eta Udalak / Aldarte /  
Arabako Foru Aldundia 

Informazio + : Laudioko Berdintasun Zerbitzuan:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 

7

https://laia.araba.eus


Prentsaurrekoa eta LAIA 
Aiaraldearen 2022-2023 
ikasturterako egitarauaren 
aurkezpena 
2022-2023 ikasturterako Udalen, Kuadrillaren eta Aldundiaren ar-
tean antolatu diren tailer eta hitzaldien aurkezpena.

Aurkezpenean izango dira Arabako Foru Aldundiko ordezkariak, al-
kateak, zinegotziak, Kuadrillako presidentea eta Aiaraldeako ber-
dintasun-teknikariak: Amurrio, Aiara, Artziniega, Laudio, Okondo 
eta Orozko.

Amaitzeko, 2022-2023 ikasturteko programazioarekin liburuxka 
banatuko da.

Data eta ordua: Irailak 15, 2022
Osteguna, 11:00

Tokia: Artziniegako Udala

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Ele bietan

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Amurrio, Artziniega, Aiala, Laudio, Okondo eta 
Orozkoko Udalak 
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: 686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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KULTURA BERDEFINITUZ 

“Ordu bioleta” irakurle-klub 
feminista
Irakurle-Klub Feminista topaketa, hausnarketa eta eztabaidarako 
espazio bat da, non adin, formakuntza, maila, lanbide, bizimodu… 
ezberdinetako emakumeak batzen garen feminismoaz hitz egite-
ko.

Eleberriak, saiakerak, iritzi artikuluak, poesia… irakurriko dugu eta 
liburuetako edukiari buruzko norberaren iritzia besteenekin osa-
tuko dugu. Esperientziak partekatzeko eta feminismoaz ikasteko 
baliagarria 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 eta María de 
Maeztu Forum Feministako kidea

Data eta ordua: AURKEZPENA:
Urriak 12, 2022
Asteazkena, 18:00 - 20:00
Hileko bigarren asteazkenean ordu berean

Tokia: Kultur etxea, Amurrio

Norentzat: Aiaraldeako emakumeentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua 
Amurrioko Udala
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

686 58 78 89 cayala.miren@ayto.araba.eus 
945 89 11 61 berdintasuna@amurrio.eus
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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KULTURA BERDEFINITUZ 

Irakurle-klub feminista 
euskaraz 
Ikastaroan aldez aurretik irakurritako liburu edo artikulu bati 
buruzko iritziak komentatu eta partekatuko dira. Hala, norbere 
irakurketa besteen ekarpenekin aberastuko da. Gainera, koordi-
natzaileak feminismoaren inguruko gaiei buruzko prestakuntza 
emango du.

Koordinatzailea: Matxalen Gaminde Araluce, euskal filologoa, 
literatura feministan aditua eta Skolastika taldeko 
kidea

Data eta ordua: AURKEZPENA: 
Urriak 19, 2022
Asteazkena, 17:30 - 19:30
Hileko hirugarren asteazkenean ordu berean 

Tokia: Aurrez-aurre / online

Norentzat: Aiaraldeako emakumeentzat

Hizkuntza: Euskara

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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KULTURA BERDEFINITUZ 

Artzifesta Feminista jaialdia 
Artziniegan
Aurten bigarren ArtziFesta Feminista Jaialdia egingo da Artzinie-
gan, Aiaraldean eta eskualdetik kanpo ere urteroko erreferentzia 
feminista izan dadin. Jardunaldien baitan, emakume migratuen 
egoerari buruzko hitzaldia, La Otra, Alarma Morea eta Tongo tal-
deen emanaldiak eta Aiaraldeako Batukada Feministaren poteoa 
izango dira.

Partaideak: Cear Euskadi, La Otra, Alarma Morea eta Tongo

Data eta ordua: Irailak 24, 2022
Larunbata, 11:30etan hasita
Egun osoko egitaraua

Tokia: Artziniegako Frontoia

Norentzat: Emakumeentzat

Hizkuntza: Ele bietan

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Artziniegako Talde Feminista
Artziniegako Udala
CEAR Euskadi
Aiarako Kuadrilla
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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KULTURA BERDEFINITUZ 

Ahalduntzen. Artziniegako 
emakumeentzako ahalduntze 
tailerrak

Antzerkiak eta abesbatza feministak 
ematen duten sormenari eta gozame-
nari esker, espazio kolektiboak eta sen-
dagarriak izango dira; hala, besteekin 
elkartzeak ispilu gisa balio du, konplizi-
tatea sortzen du eta genero-despareko-
tasunen oinarrian dauden botere harre-
man sozialak (er)aldatzeko alternatibak 
irudikatzen laguntzen du.

Antzerki Feminista 
lantegia

Abesbatza feminista 
lantegia

Dinamizazioa: Miriam Herbón Ordóñez, 
komunikatzailea, 
emozioen kudeaketan 
trebatzailea, berdintasun-
teknikaria eta genero-
indarkerian aditua

Mentxu Ramilo 
Araujo, UPV/EHUko 
Zientzia politiko eta 
Administrazioan 
doktorea. Profesional 
In(ter)dependientea. 
Wikimedia España 
(WMES) elkarte 
lehendakariordea

Datak eta ordua: 2022ko urria eta azaroa
(Datak eta ordua zehazteke)

Tokia: Artziniega
Norentzat: Emakumeentzat
Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Hiriska emakumeen elkartea
Arabako Foru Aldundia 
Artziniegako Udala

Informazio + 
inskripzioak:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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KULTURA BERDEFINITUZ 

Berdintasunaren aldeko 
txotxongiloak

Txotxongiloak egin, maneiatu eta erabiltzeko lantegi bat pro-
posatzen da, genero-berdintasuna sustatzeko mekanismo gisa. 
Arabako Lurralde Historikoko 6 eta 12 urte bitarteko haurrei zu-
zendutako jarduera da. Sormenaren metodologia berritzaile eta 
sustatzailea, haur bakoitzak garatuko duen istorioan genero-ber-
dintasuna argumentu-ardatz gisa txertatzea ahalbidetzen duena, 
bai eta sozializazio-elementu gisa ere, haurrek beren txotxongiloei 
ematen dizkieten kanpo-ezaugarrietan islatuz.

Dinamizazioa: Teatro Titeritanto

Datak eta ordua: Urriak 14, 21 eta 28, 
2022
Ostirala, 17:00 - 19:30

Azaroak 11, 18 eta 25, 
2022
Ostirala, 17:00 – 19:30

Tokia: Kultur etxea, Amurrio Laudioko liburutegia

Norentzat: 6-12 urte bitarteko haurrentzat

Hizkuntza: Ele bietan

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Nazioarteko Elkartasuna
Arabako Foru Aldundia

Amurrioko Udala Laudioko Udala

Informazio + 
inskripzioak:

689 65 98 41
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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KULTURA BERDEFINITUZ 

Lantegia: Erremintengatik 
zoratuta

Tailer honek emakumeok erremin-
tak erabiltzean daukagun ustezko 
baldarkeriaren edo ezintasunaren 
mitoa desmuntatu nahi du. Era-
biltzera animatzea, beldurra gal-
tzera, gozatzera. Tailer hau aukera 
ederra da erreminten erabileraren 
kontzientziaz jabetzeko, norbera-
ren autonomiatik, gozamenetik 
eta gure autoestimua indartuz.

Trebatzailea: Paz Carbajosa Dalmau, emakumeen ahalduntzerako 
esku hartze sozialean aditua

Datak eta ordua: Urtarrilaren 10etik otsailaren 28ra, 2023
Asteartea, 17:00 - 20:00

Tokia: Emakumeen Gela, Arespalditza

Norentzat: Emakumeentzat 

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Aiarako Udala
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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KULTURA BERDEFINITUZ 

Pornografiari buruzko tailerra
Tailer honen helburua pornoaren inguruko ikuspegi kritikoa piz-
tea da, etikaren, jendartearen, feminismoaren eta osasunaren 
ikuspuntutik, eta industriaren edo bertako langileen irakurketa 
moraletatik urrun. Zehatzago landu egingo da emakumeek porno 
mainstreamean duten errepresentazioa eta sexu-indarkeriarekiko 
harremana; besteak beste, pribatutasuna urratzen duten irudi in-
timoak ez direla pornografia.

Trebatzailea: Itziar Errasti Pereg, psikologoa Pantallas Amigas-en

Data eta ordua: (Data eta ordua zehazteke)

Tokia: Orozkoko Eskola

Norentzat: Lehen hezkuntzako 5. eta 6. Mailako ikasleentzat

Hizkuntza: Euskara 

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Orozkoko Udala

Informazio + 
inskripzioak:

berdintasun.orozko@bizkaia.org
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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FEMINISMOA

Emakumeen Gelaren  
V. urtemuga

Aurten bost urte bete dira Emakumeen Gela inauguratu zenetik, 
emakumeen eta berdintasunaren Arabako lehenbiziko gunea.

Urteurrena ospatzeko, jai eguna antolatu da emakumeen elkar-
teen, Etxaurren Ikastolaren eta Guraso Elkartearen laguntzarekin, 
herrian emakumeentzako gune bat izatearen garrantzia zabal-
tzeko eta erreferentzia izaten jarraitzeko 

Jardunaldiari amaiera emateko Virginia Imaz izango da, ondorioak 
umore handiz azalduz.

Data eta ordua: Irailak 18, 2022
Igandea, 11:00 - 14:00

Tokia: Emakumeen Gela, Arespalditza

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Ele bietan

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Aiarako Udala
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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FEMINISMOA

Lantegia: Ni gorputza, 
nire lurraldea; ahalduntze 
feminista gorputzaren bidez
Hazi bitartean bizi izan dugun errealitateak, eta gaur egungoak, 
gure sormen eta eraldaketa gaitasuna alboratzen eta mugatzen 
dute. Gutako bakoitzaren esku dago ahalegina egitea gugan du-
gun zati horretatik bizitzeko, eta, horrela, gure sormen indarretik 
jendartea aldatzen laguntzea. Prozesu feminista, berez, sormen 
prozesua da, sormenaren ideia jarrera kritikoaren ideiarekin eta 
eraldaketarekin lotzen baita.

Beren buruaz kontziente diren emakumeei zuzenduta dago taile-
rra, beren gaitasun artistiko, sortzaile eta ahalduntzaileak gara-
tzeko prozesuan laguntza nahi duten emakume guztiei. 

Trebatzailea: Lorena Rejo Lorente, militante bollofeminista, Haur 
Hezkuntzan eta Gizarteratzean graduatua

Datak eta ordua: Urriak 3 – azaroak 7, 2022
Astelehena, 18:00 - 20:00

Tokia: Kultur etxea, Amurrio

Norentzat: Emakumeentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Amurrioko Udala 
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

945 89 11 61
berdintasuna@amurrio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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FEMINISMOA

Lantegia: Hirigintza feminista
Tailerrean Hirigintza Femi-
nista zer den eta hiriari bu-
ruzko analisia nola zehazten 
den hausnartzeko eta pres-
tatzeko prozesu bat hasteko 
lan egingo da.

Dinamiken helburua etorki-
zunera begirako beharrak, 
helburuak eta estrategiak 
identifikatzea da, Laudion 
tresna teoriko eta prakti-
koen bidez modu propositi-
boan eragin ahal izateko.

Dinamizazioa: Blanca Valdivia eta Roser Casanovas Col·lectiu Punt 
6-etik, espazio komunitarioak, publikoak eta etxekoak 
ikuspegi feminista intersekzionaletik birpentsatzeko 
lan egiten duen hirigileen kooperatiba

Data eta ordua: Urriak 6, 2022
Osteguna, 18:00

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
 inskripzioak:

Laudioko Berdintasun Zerbitzuan:
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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FEMINISMOA

Lantegia: Gure buruen jabe. 
Nire burua maite dut

Tailer honen helburua Okondon talde feminista bat sortzen lagun-
tzea da, feminismoari buruzko formakuntzaren bidez. Hala ere, 
Aiaraldeako gainerako feministei ere zuzenduta dago, formakun-
tza eta estrategia bateratuak partekatu ahal izateko, Aiaraldeako 
sare feminista indartuz. Tailerrean, gure genealogia feministei bu-
ruz hitz egingo dugu, elkarrekin patriarkatuari aurre egiteko eta 
antolatzeko beharrezkoa den emakumeen arteko ahizpatasunari 
eta elkartasunari buruz. 

Dinamizazioa: Emagin Elkartea, ikerketa eta formakuntza feminista

Datak eta ordua: 2022ko urria eta azaroa
(Datak eta ordua zehazteke)

Tokia: Kultur etxea, Okondo

Norentzat: Emakumeentzat 

Hizkuntza: Ele bietan

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Okondoko Udala 
Arabako Foru Aldundia 

Informazio + 
inskripzioak:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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FEMINISMOA

Erakusketa: África Inspira– 
Emakume defendatzaileak

África Inspira erakusketak afrikar emakume esanguratsuei hurbil-
tzen gaitu, historia aldatzen duten horiengana, eta esparru ezber-
dinetatik inspiratu gaitzakete, hala nola kulturan, politikan, ingu-
rugiroan edota antolakuntza komunitarioan. Afrikako emakume 
talde baten bisita gidatua ere izango da, emakume horien garran-
tzi soziala azaltzeko eta haien esperientziekin gogoeta egiteko.

Datak eta ordua: Azaroak 14-28, 2022
Bisita gidatua: azaroak 18, ostirala, 18:00

Tokia: Kultur etxea, Artziniega

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Ele bietan

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Nazioarteko Elkartasuna
Arabako Foru Aldundia

Artziniegako Udala

Informazio + 
inskripzioak:

689 65 98 41
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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FEMINISMOA

Nerea Barjolaren liburuaren 
aurkezpena: Microfísica 
sexista del poder: El caso 
Alcàsser y la construcción del 
terror sexual

Liburuan aztertzen da nola, 
1990eko hamarkadaren hasiera-
tik, Alcàsser kasuaren kontakizuna 
eraikuntza sozial gisa egituratu 
zen, horren bidez, emakumeek 
gainditzea nahi ez ziren mugak 
birkokatzen saiatuz. 

Hiru nesken bortxazko desager-
penaren inguruan sortutako na-
rratiba honek hizpide ditu gaindi-
tu ezin diren mugak eta okupatu 
behar ez diren espazioak —gauez 
irten, bakarrik bidaiatu, autostop 
egin—, arrisku sexualari buruzko 
kontakizuna abisu eta zigor irakas-
garri bihurtzeko.

Idazlea: Nerea Barjola, militante feminista eta 
Feminismoetan eta Generoan doktorea UPV/EHUn

Data eta ordua: Urtarrilak 12, 2023
Osteguna, 18:00

Tokia: Kultur etxea, Amurrio
Norentzat: Herritarrentzat
Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Amurrioko Udala 
Arabako Foru Aldundia 

Informazio +: 945 89 11 61
berdintasuna@amurrio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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FEMINISMOA

Lantegia: Bazen behin… 
euskal matriarkatuaren mitoa
Noizbait entzun izan dugu Euskal Matriarkatua gure nortasuna-
ren ezaugarri nagusietako bat dela, nolabait islatzen duena Euskal 
Emakumearen estereotipoa: indartsua fisikoki eta psikologikoki, 
familiaren baitan botere handia duena eta batuta mantentzen 
duena, behar izanez gero bere bizitzarekin babestuz.

Tailer honen helburu nagusia da matriarkatuak jendartea antola-
tzeko sistema gisa duen esanahia eta euskal emakumeen iraga-
neko eta oraingo errealitatea ezagutzea, euskal matriarkatuaren 
ipuina sinetsi ez dezagun.

Trebatzailea: Aitziber Aginagalde Bilbao, Historian eta Gizarte 
eta Kultur Antropologian lizentziatua, Genero 
Berdintasuneko Masterrarekin

Datak eta ordua: Urtarrilak 18 eta 25 eta otsailak 1, 2023
Asteazkena, 18:00 - 20:00

Tokia: Kultur etxea, Orozko

Norentzat: Emakumeentzat 

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Orozkoko Udala

Informazio + 
inskripzioak:

berdintasun.orozko@bizkaia.org
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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FEMINISMOA

Villana, Irantzu Varelaren 
solilokio maltzurra

Aurten Anti San Valentin ospatzeko zer hoberik Irantzu Varela-
ren eskutik baino! Bakarrizketa baino zerbait gehiago da, solilokio 
maltzur bat da, publikoarekin egiten den elkarrizketa bat, non en-
tzuleek beti esan nahi izan dituzten gauzak entzungo dituzten 
edo aldiz, entzutea nahiago ez dituzten gauzak esango diren. Edo 
dena batera. Villanan, barre egitea deliturik ez egiteko aitzakia 
da. Minik eman behar ez zigutela esan ziguten zauri batzuei zor-
nea ateratzeko arma bat.

Dinamizazioa: Irantzu Varela, kazetari feminista euskalduna, lodia, 
bollera, gaiztoa eta burugabea

Data eta ordua: Otsailak 14, 2023
Asteartea, 18:30

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio
Norentzat: Herritarrentzat
Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Laudioko Berdintasun Zerbitzua:
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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OSASUNA

Lantegia: Zer da hilekoa?
Nola eta noiz azaldu genitalen garapena? Norekin hitz egin gorpu-
tzaren aldaketei buruz? Tailer honetan, jolasaren bidez gure gor-
putza ezagutzen, ulertzen eta zaintzen ikasiko dugu.

Trebatzailea: Saioa Hernández Castro, sexologoa eta berdintasun 
teknikaria

Data eta ordua: Martxoak 11, 2023 
Larunbata, 10:30 - 13:30

Tokia: Kultur etxea, Okondo

Norentzat: Emakume gazteentzat

Hizkuntza: Ele bietan

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Okondoko Udala
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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INDARKERIA MATXISTA

Eskualdeko Berdintasun 
Topaketa. Zaintza erdigunean
2022an Eskualdeko Berdintasun Topaketa zaintzari eskainiko dio-
gu, zaintza lanek bizitzaren iraunkortasunerako duten garrantzia-
ren testuinguraketa eginez, eta topaketan hainbat udalerritan 
egindako jardunbide egokiak aurkeztuz.

Data eta ordua: Azaroak 5, 2022 
Larunbata, 10:00

Tokia: Kasinoa eta Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Emakumeentzat 

Hizkuntza: Ele bietan

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Aiarako Kuadrilla
Laudioko Udala
Arabako Foru Aldundia 

Informazio + 
inskripzioak:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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INDARKERIA MATXISTA

Autodefentsa feminista 
lantegiak

Emakume askorentzat, erasoei aurre egiten 
ikastea zaila da. Autoestimua eta autodefen-
tsa fisikoko eta psikologikoko teknika da, jabe-
kuntzarako bidean dagoena.

Trebatzailea: Maitena Monroy, fisioterapeuta eta emakumeen 
aurkako indarkeriaren kontrako aditua

Datak eta ordua: 2022
Azaroak 26, Orozko 
2023
Otsailak 26, Okondo
Martxoak 4, Artziniega
Martxoak 11, Aiara 
Martxoak 12, Amurrio
Larunbatak edo igandeak
10:00 - 14:00 eta 15:00 - 19:00

Tokia: Tokiak zehaztuko dira

Norentzat: Aiaraldeako emakumeentzat

Hizkuntza: Ele bietan

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Arabako Foru Aldundia
Aiarako Kuadrilla
Aiarako Kuadrillako Udalak eta Orozkoko Udala

Informazio + 
inskripzioak:

Aiaraldeako Berdintasun Zerbitzu guztietan
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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ANIZTASUNA

Laburmetraien proiekzioa: 
Zinegoak
Artziniegako Udalak urte asko daramatza LGTIBIQ Zinemaldiaren 
zabalpenean parte hartzen. Horrela, martxoaren 8ko kanpainaren 
baitan, ikusgai jarriko dira lesbianak eta trans emakumeak prota-
gonista dituzten film laburrak, aniztasunaren aldeko kanpainak 
eta emakumeen nazioarteko eguna uztartuz.

Dinamizazioa: Zinegoak, Bilboko Gaylesbitrans Nazioarteko Zinema 
eta Arte Eszenikoen Jaialdia

Data eta ordua: Martxoak 17, 2023
Ostirala, 18:00

Tokia: Artziniegako Udaletxe zaharra

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Ele bietan

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Artziniegako Udala
Arabako Foru Aldundia 

Informazio +: 686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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LAIA 
Laudio
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Gure Eskola martxan jartzen 
dugu: LAIA Laudio
Ongi etorri Laudioko Jabekuntza Eskolara!

Laudioko Berdintasun Zerbitzuaren ekimen bat da, LAIA lurralde-
sarearen barruan sartuta dagoena: Bertan, Aiarako Kuadrillarekin 
eta Amurrio, Aiara, Artziniega, Okondo eta Orozkoko udalekin ba-
tera era koordinatuan lan egiten ari gara. 

Jarraitzen dugu dagokigun lanarekin gure herrian inoiz baino go-
gotsuago, jakinda honek funtziona dezan zuon guztion konpromi-
soa eta inplikazioa behar dugula, batez ere emakume kolektibo 
eta elkarte feministena, berdintasunaren bidean inbolukratu nahi 
dutenena.

Aurten beste ekimen batzuekin bat egiten dugu: alde batetik, Ber-
dintasun Kontseiluaren sorrera, eskola hau bultzatzeko funtsezko 
gunea izango dena. Eta, gainera, lokal berri bat daukagu! Lezeaga 
Aretoa, gure jarduerak sortu eta egiteko gune propioa, Laudiok 
gure herritarrek berdintasunarekin duten konpromisoa islatzen 
duen mural berri bat duena.

Eskola irailaren 23an zabalduko dugu. Bertan, 2022-23 ikasturteko 
egitaraua aurkeztuko dizuegu. Ez ezazu galdu!

Abentura berri honetan zuen parte-hartzea eta babesa espero 
dugu.
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Laudioko Jabekuntza 
Eskolaren irekiera!

Aurten Laudioko Jabekuntza Eskola eta Lezeaga Aretoa zabaldu-
ko ditugu La Feli, la Familia Inventada-koa eta Road Ramosen es-
kutik! Ekitaldiz beteriko arratsaldea izango da eta bi ikuskizunez 
gozatuko dugu, 2022-2023 ikasturteko programazioa ezagutuko 
dugu eta gure eskolari hasiera emango diogu!

Antzezleak: La Feli, Familia Inventada-koa
Road Ramos, diziplina anitzeko artista

Data eta ordua: Irailak 23, 2022
Ostirala, 18:00

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Lantegia: MAMIAK “Sakonki 
emakumea izatea”

Lehen mailako arretako kontsultetan tristura, 
bakardadea, beldurra, larritasuna, apatia edo 
emakumeen ondoezaren sindromearen espa-
rruan ulertutako hainbat somatizazio behin eta 
berriz adierazten dituzten emakumeen nagusi-
tasun handia dela ikusita, ekimen hau hainbat 
helburuekin sortu da, hala nola, psikofarmakoen 
kontsumoa murriztea, autokontrol emozionala, 

gizarte-trebetasunak eta gizarte-laguntzarako sareak hobetuz. 

Dinamizazioa: María Ángeles Becerro, medikua, psikoterapeuta eta 
psikodramatista, osasun mentalean trebatua

Data eta ordua: Hasiera urriak 4, 2022
(hamar saio)
Asteartea, 10:00 - 13:00

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Emakumeentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Laudioko Udalaren Adikzio Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia 

Informazio + 
inskripzioak:

Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Lantegia: Guraso 
lotsatientzako tailerra

Adingabeen eta gazteen porno-
grafia kontsumoaren errealita-
teari buruzko tailer bat da, se-
me-alabekin gaiari heltzeko eta 
sexu-bizitza osasuntsua susta-
tzeko trebetasunak lortzeko, eta, 
aldi berean, jarrera oldarkorren 
prebentzioa lantzeko. 

Dinamizazioa: José Luis García, psikologo klinikoa, sexologoa, 
hizlaria eta idazlea

Datak eta ordua: Urriak 14 eta 21, 2022
Ostirala, 18:00 - 20:00

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Gurasoentzat 

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio 
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Erakusketa: Afrikako 
emakumeak, inspirazio-iturri 
diren emakumeak 

Ba al dakizu norena den munduko 
alaitasunik handiko abestia? Edo 
nork landatu ditu 30 milioi zuhaitz 
baino gehiago? Ezagutu Miriam 
Makebaren historia eta bere pata 
pata abestia, Wangari Maathai-
rena edo Sahie-Work Zewderena; 
Afrikako emakume handiak, histo-
ria aldatu dutenak eta inspirazioz 
betetzen gaituztenak. 

Dinamizazioa: Nazioarteko Elkartasuna

Datak eta ordua: Urriaren 14tik 28ra, 2022
Inaugurazioa eta bisita gidatua: urriak 14, ostirala, 
18:00

Tokia: Kultur etxea, Laudio

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Nazioarteko Elkartasuna
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Antzerki lantegia: “Pixka bat 
sorginagoak izango gara”

Performancearen eta antzerki-ekin-
tzaren bidez, ahalduntzerako espa-
zio bat sortu nahi dugu. Arte-eszeni-
koetan aldez aurretik esperientziarik 
izan ez duten emakumeei zuzendu-
ta dago, helburua talde-sorkuntza-
ren bidez eguneroko problematikak 
ikusaraztea baita. 

Dinamizazioa: Kuluxka, genero ikuspegia eta Giza Eskubideak dituen 
antzerki taldea

Datak eta ordua: Urriak 19, 2022 – martxoak 8, 2023
Asteazkena, 18:00 - 20:00

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: 16 urtetik gorako emakumeentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Zineforuma: Cuentos de la 
ciudad accidental

Afrikaldia, Afrikako Zinemen Euskal Jaialdiaren baitan, zineforum 
bat izango dugu, umorezko film honen ikuspenarekin Maimouna 
Jallow-ena. Bertan, Nairobiko egoiliarren talde anitza Zoomen bi-
dez auzitegi batek aginduta, haserrea maneiatzeko klase batean 
biltzen da. Dianak, Jacindak, Louis Njorogek eta Sarah Obamak 
azaldu behar dute nola iritsi diren bertara, eta, terapeuta bitxia-
ren laguntzaz, zauriak sendatzeko modua aurkitu behar dute. 
Istorio eta komentario sarkastikoak trukatu ahala, Afrikako hiri 
handietako biztanle askok pairatzen dituzten klaseari, desberdin-
tasunari eta gizarte-bidegabekeriei lotutako gai sakonagoak aza-
leratzen dira. 

Dinamizazioa: Afrikaldia, Afrikako Zinemen Euskal Jaialdia

Data eta ordua: Urriak 25, 2022
Asteartea, 18:00

Tokia: Kultur etxea, Laudio

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Ingelesa, gaztelaniazko azpitituluekin

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Manuel Iradier Elkarte Afrikanista
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Lantegia: Artile Ekintza

2012tik, urtero, azaroaren 25a dela eta, artile ekintza bat egiten 
dugu. Ekintza horretan, gure kaleei kolorea ematen diegu, eta, aldi 
berean, herritarrek indarkeriaren aurrean sentsibilizatzeko duten 
interesa pizten dugu. Artilearen berotasunaren eta koloreen ener-
giaren bidez, gure babesa eman nahi diegu biktimei, eta Laudio-
ko emakumeen arteko sareak ehundu sormen-prozesuan zehar. 
Aurtengo ekintzaren lekua oraindik erabiltzeke dago, beraz, zuen 
parte hartzea eta iradokizunak espero ditugu!

Dinamizazioa: Joas Palomares, ehule aditua

Datak eta ordua: Artile ekintza: azaroak 3 eta 17, 2022
Osteguna, 18:00
Artilezko asaltoa: azaroak 24, 2022
Osteguna, 11:30

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Emakumeentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Laudioko Beldur Barik 
bideoen aurkezpena!

Aurten Beldur Barik sarien banaketa azaroaren 18an izango da 
Amurrion, horregatik, aurretik Laudion aurkezten diren bideoak 
ikusiko ditugu. 

Data eta ordua: Azaroak 17, 2022
Osteguna, 18:00

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Euskara 

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Autodefentsa feminista 
lantegia

Zer da autodefentsa feminista?

Indarkeria sexistari eta patriar-
katuari aurre egiteko estrategia 
feminista da; ahalduntze pertso-
nal eta kolektiboa. Emakumeen 
ustezko ahultasunarekin amai-
tzeko baliabidea. Sexu-izuaren 
aurrean, gu feminismoz arma-
tzen gara. Indarkeria matxista 
mota guztiak identifikatzeko 
hausnarketarako gune bat, pasi-
boak barne, kolpearekin eta irai-
narekin aurkezten ez direnak. 

Indarkeriarik gabeko bizitza batean jarduteko dugun gaitasuna 
eta aukerak onartu nahi ditugu, eta patriarkatua gure gorputze-
tan, sinesmenetan, emozioetan eta eredu afektiboetan nola josi 
den identifikatu nahi dugu, emakumeen zapalkuntza eta genero-
-pribilegioak “naturalizatzeko” eta “erromantizatzeko”. 

Errebeldia, erresilientzia eta sororitate jarrera da.

Trebatzailea: Maitena Monroy, fisioterapeuta eta emakumeen 
aurkako indarkeriaren kontrako aditua

Data eta ordua: Azaroak 20, 2022
Igandea, 10:00 - 14:00 eta 15:30 - 19:30

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Emakumeentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio + eta 
inskripzioak:

Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Andre zaharraren manifestua 
antzerkia, musika eta poesia 

Mari Luz Estebanen 
liburuan, “Andrezaha-
rraren manifestua”-n 
oinarritutako ema-
naldia. Bost emaku-
me, bost gorputz, 
bost andre zahar 
ikusiko ditugu ohol-
tza gainera, haien 
sentimenduak das-
tatzen, publikoaren 
begiradaren aurrean 

agertzen. Bost dira… edo hamaika. Mari Luz Estebanek eta Me-
trokoadroka kolektiboak elkarrekin egindako emanaldi honetan, 
irakurketa momentuak uztartu dituzte poema bisual eta antzez-
tuekin: biolinaren musika, pintura, antzerkia eta koreografia per-
formatiboak… modu umoretsu zein aldarrikatzailean tartekatuz 
emanaldi hunkigarria osatu dute. 

Antzezleak: Mari Luz Esteban eta Metrokoadroka kolektiboko 
Ainhoa Alberdi, Idoia Beratarbide, Iraria Elias eta 
Jurdana Otxoa

Data eta ordua: Abenduak 2, 2022
Ostirala, 18:00

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Euskara

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 

Foto: Mendi Urruzuno
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Lantegia: Emakumeen parte-
hartzearen oztopoak hautsiz

Denboraren analisi-kategoria gisa eta ikuspegi feminista batetik, 
helburua hiru eremu desberdinetatik oztopoak, estrategiak eta 
aukerak aztertzea da: etxeko eta familiako lana, enplegua eta 
parte-hartze soziopolitikoa. Presentzia hirukoitza parte-hartze 
soziopolitikoa bizitzaren iraunkortasunetik aztertzeko proposa-
men gisa. 

Dinamizazioa: Marina Sagastizabal, soziologian doktorea, Ikasketa 
Feministetan eta Generokoetan espezializatua

Data eta ordua: Abenduak 1, 2022
Osteguna, 18:00

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Emakumeentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Aiaraldeako mugimendu 
feministaren historiaren 
erakusketa
Aiaraldeako mugimendu feministaren 35. urteurrenean (1974-
2021), Bor-bor, Aiaraldeako Feminismo Elkarteak erakusketa bat 
antolatu du, non mugimendu feministak izandako ibilbidea ikus 
daitekeen, hamarkadaz hamarkada, lehen talde feminista sortu 
zenetik 1974. urtean Laudion.

Dinamizazioa: Bor-Bor, Aiaraldeako Feminismo Elkartea

Datak eta ordua: Abenduak 16tik 23ra, 2022
Inaugurazio hitzaldia:
Abenduak 16, 2022
Ostirala, 18:00

Tokia: Kultur etxea, Laudio

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Euskara

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Lantegia: Gorputza, Etxea, 
Hiria: “Gure espazioaren 
diseinua edo sorkuntza 
sentsibilitate artistikotik”

Lekuaren, espazioaren eta giroaren nozioa landuko da. Adibideak 
bistaratuko dira, eta collage-tailer bat egingo da, intimotik ko-
munitatera, eta bertatik aterako da Lezeaga Aretoko hormetan 
garatu beharreko proposamena. Auzolanean lan egingo da parte-
-hartzaile gutien artean. 

Dinamizazioa: Izaskun Alonso Saratxaga, EHUko Arte Ederren 
Fakultateko pintura irakaslea eta diseinu eta 
sorkuntza proiektuak eramaten dituena

Datak eta ordua: Urtarrilak 12 - martxoak 16, 2023 
Osteguna, 18:00 - 20:00 

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Esperientziatik gorputzera. 
Gorputz-mugimendu eta 
adierazpeneko lantegia

Tailer honetan egoera fisiko ezberdi-
nak aztertuko ditugu, sormena eta 
mugimendua landuz. Gorputzaren bi-
dez partekatzeko, erlazionatzeko eta 
adierazteko sororitate espazio bat.

Dinamizazioa: Paula Urquijo, dantzaria, irakaslea eta sortzailea 

Datak eta ordua: Urtarrilak 18 eta 25, 2023
Asteazkena, 18:00 - 20:00
Jarraipenik gabeko saioak, batera edo bietara joan 
daitezke

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: 16 urtetik gorako emakumeentzat, ez da esperientzia 
artistikorik behar

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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“Bakardadeak” Eskola
Topaleku eta ikaskuntza-gune ba-
ten aurrean gaude, geure burua 
ahalduntzen eta ezagutzen lagun-
duko duten gizarte-trebetasunak 
garatzeko, bakardadeari aurre egi-
teko eta nahi ez dugun bakarda-
de-egoerei aurre egiteko. Proiektu 
honen helburua da elkarbizitzara-
ko eredu enpatikoagoa eta solida-
rioagoa eraikitzen lagunduko du-
ten laguntza-sare komunitarioak 
“ehuntzea”. 

Datak eta ordua: Astearte guztietan, 17:00-19:00

Tokia: Lezeaga Aretoa, Laudio

Norentzat: Herritarrentzat

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

LAIA Laudio
Arabako Foru Aldundia

Informazio +: Laudioko Berdintasun Zerbitzua
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Berdintasuna kalean: Zaintzen 
antolakuntza sozial berri bat 
babestuz

Zaintzak bizitzaren iraunkortasunerako ardatz 
gisa duen garrantziari buruzko gure ideiak ika-
si eta partekatzeko lantegi parte-hartzaileen 
programa bat.

Izenburua: I Lantegia 
Haurtzaroan eta 
menpekotasun 
egoeran dauden 
pertsonekiko 
zaintzak 

II Lantegia
Etxeko lanetan 
erantzukideta-
suna, zaintzek 
suposatzen 
duten karga 
mentala eta gure 
etxeak pareki-
deak bilakatzeko 
neurriak

Hitzaldia eta 
amaierako sola-
saldia
Lantegi guztien 
laburpena 
eta feminis-
moaren eta 
berdintasunaren 
inguruko iritzi 
trukea

Dinamizazioa: Kuéntame elkartea, komunikazio inklusiboaren 
erabileraren sustatzailea eta defendatzailea; 
errespetua, berdintasuna eta tolerantzia oinarri 
izanik
Saioa Sánchez eta Mari Carmen Alastruey, 
genero berdintasun teknikariak, esku-hartze sozial 
komunitarioan trebatuak

Datak eta ordua: Irailak 19, 2022 Urriak 17, 2022 Azaroak 14, 
2022

Astelehena, 17:30 - 19:30
Tokia: Kultur etxea (Arraño aretoa), Laudio

Norentzat: Herritarrentzat
Hizkuntza: Ele bietan (frantsesez eta ingelesez ere eskaera 

eginez gero)
Antolatzaileak- 

kolaboratzaileak:
Kuéntame Elkartea
Laudioko Udala 
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

asociacionkuentame@gmail.com,  
www.kuentame.weebly.com, 649 468 699 / 663 060 584 
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Kulturarteko zine feminista
Zinemaren bitartez jatorri desber-
dinetako pertsonen elkarrekiko 
errekonozimendua eta ahalduntze 
pertsonala eta taldekoa areagotu 
nahi ditugu! Hausnartzeko zinema, 
bi norabideetan ematen diren este-
reotipoak eta aurreiritziak zalantzan 

jartzen lagunduko digu, eta feminismoaz, gorroto-diskurtsoen edo 
diskurtso xenofoboen inguruan solastu. Arrazakeriaren aurka, kul-
turaz eta ingurumenaz hitz egingo dugu. 

Koordinatzailea: Wayra emakumeen elkartea

Datak: Iraila eta azaroa bitarteko asteburuak, 2022

Tokia: Erabilera anitzeko gela, Laudioko udaletxea

Norentzat: Herritarrentzat, 15 urtetik aurrera

Hizkuntza: Gaztelania

Antolatzaileak- 
kolaboratzaileak:

Wayra emakumeen elkartea
Laudioko Udala
Arabako Foru Aldundia

Informazio + 
inskripzioak:

Gure sare sozialetan astebete lehenago publikatuko 
dugu zein film proiektatuko den:
@wayraelkartea (Instagram)
@wayraemakumeenelkartea (Facebook)
603 706 562
asociaciondemujereswayra@gmail.com
Baita ere: laia.araba.eus, hileko buletina,  
sare sozialak eta karteldegien bidez 
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Ez itzazu galdu prestatzen ari 
garen gainontzeko ekintzak 
eta elkarteek antolaturiko 
jarduerak
Urtean zehar LAIAeskolan ekintzak antolatzen dituzten elkarte 
gehiago dago. LAIA-ko web orrialdean, sare sozialetan, buletin di-
gitaletan eta Kuadrillen ohiko komunikabideetan iragarri egingo 
dira. 

Aiaraldean hau nabarmentzen dugu:

Umezale Guraso Elkartea, Laudio “Morez Ikusi Egunak” programa

Urtxintxa Astialdi Eskola-Bizkaia 
Elkartea

Komunitate hezitzaileko pertsonei 
zuzenduriko hezkidetza ikastaroa

AMPA Barratxi Artziniega  “Berdintasunerako Bidean” 
programa 

Etxaurren Ikastolako Guraso 
Elkartea, Zuhatza

 “Hezkidetzatik Berdintasunera” 
programa

Okondo Eskolako Guraso Elkartea  “Okondon Hezkidetzaren Bidetik” 
Programa

Asociación Cultural de 
Promoción de la Mujer 

Jakaranda, Laudio

 “Jakaranda: Elkartea topaketa eta 
ahalduntze espazio gisa” programa

ASASAM Buru gaixotasuna duten 
pertsonen eta senideen Aiarako 

elkartea

Emakumeak eta osasun mentalaren 
inguruko hitzaldiak

Laudio Group – Laudioko enpresa 
industrialen elkartea

Berdintasunarekin antolakuntza eta 
enpresa lerrokatzea

BOR-BOR Aiaraldeako Feminismo 
Elkartea

“Aiaraldea Ahaldunduz Eta Saretuz” 
eta “Munduko Emakumeak 
Aiaraldean” proiektuak
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Mugarik Gabe ONG Zaintzen inguruko lantegi, hitzaldi 
eta material pedagogikoen 
prestaketa

SETEM Landa eremuko emakume 
nekazariekin topaketa: iparraldeko 
eta hegoaldeko borroka errealitateak

Samurrak aniztasun sustapen 
elkartea

Sexu, genero eta kultur aniztasuna 
jorratzen duten tailerrak eskainiko 
dira Arabako ikastetxe eta elkarteei

AMPEA, Arabako Emakume 
Profesional eta Enpresarien 

Elkartea

Arabako emakume sortzaile, 
zuzendari eta profesionalen 
inguruko ikerketa, “ekiten ikasten” 
dibulgazio jardunaldiak,”

Corazón sin fronteras elkartea Ictus-ean genero desberdintasunen 
inguruko hitzaldiak

Eginaren Eginez “Tacha todas las palabras tóxicas” 
kanpaina birtuala
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