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GETXOKO
EMAKUMEENTZAKO
JABEKUNTZA ESKOLAK 2004. urtean
ekin zion bere ibilbideari. Harrezkeroztik,
ehunka emakumek parte hartu dute sare
proiektu honetan. Horren bidez, emakumeak
ahalduntzen lagundu nahi dugu, baita politikan
eta jendartean euren parte hartzea sustatu ere.
Hausnartzeko, eztabaidatzeko eta ikasteko
gunea da eskola. Bertan, adin eta jatorri
guztietako emakumeekin partekatu eta sareak
sortu ahal izango dituzu.
Zure zain gaude!

ADI HONAKO DATA HAUEI
Aurretiko izen-ematea: irailaren 14tik 20ra bitartean egingo da
Onartutakoen zerrendaren argitalpena: irailaren 26an
Matrikula: irailaren 27tik urriaren 4ra
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AURRETIKO IZEN-EMATEA

Aurretik izena emateko, inprimaki bat
bete beharko da Emakumeentzako Jabekuntza Eskolan edo http://
www.getxo.eus web orriaren bitartez.
Parte-hartzaile bakoitzak gehienez 3 ikastaroetan izena eman dezake.
Plazak mugatuak dira, eta aurretik izena emandako emakumeen
artean zozkatuko dira. Getxon erroldatutako emakumeek lehentasuna
izango dute.
ONARTUTAKOEN ZERRENDAK

Onartutakoen zerrendak Villa
mon
teko Kultur Etxean, Herritarren Arretarako Bulegoetan eta udaleko
web orrian argitaratuko dira. Telefonoz ez da honen inguruko
informaziorik emango.
MATRIKULA

Plaza bat eskuratzeko ezinbestekoa da matrikula
epearen barruan ordaintzea. Hori egin ezean, itxaron zerrendako
ikasleak deituko ditugu taldea osatu arte.
Behin zenbatekoa ordainduta, baja emanez gero, ez da dirurik itzuliko.
Diru-sarren Berme-Errenta jasotzen duten ikasleek, Gazte Txartela
dutenek edo langabeziaren txartela dutenek, 5 € ordainduko dituzte
ikastaroko.
AURRETIK IZENA EMATEKO ETA MATRIKULA EGITEKO TOKIA
Emakumeentzako Jabekuntza Eskola, Martikoena kalea, 16 (Alango
anbulategiaren ondoan).
Ordutegia: astelehen, astearte eta ostiraletan 8,00etatik 13,00etara;
asteazken eta ostegunetan 15,00etatik 20:00etara.
NON IZANGO DIRA IKASTAROAK?

Besterik aipatu ezean, ikastaroak
Eskolako lokalean eskainiko dira, Martikoena kalea 16, 1. solairuan.
Gogorarazi Eskola, matrikulazio epean izan ezik, eskola-ordutegian
soilik egongo dela irekita.
HAURTZAINDEGI ZERBITZUA EGONGO DA ESKAERA EGITEN DUTENENTZAT

Informazio gehiago: http://www.getxo.eus/es/igualdad
HarremanetarakO Q 94 466 01 36 berdintasuna@getxo.eus
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KOMUNIKAZIOA ILDOA

JENDE AURREAN HITZ EGIN
Urriaren 18tik abenduaren 20ra
Astearteetan, 18:00etatik 20:30era
20 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: MIRIAM OCIO SAENZ DE BURUAGA.

Psikologoa eta komunikazio eta generoan aditua.

Ikastaroan ikusiko dugu zertan datzan
komunikazio-prozesua, komunikaziorako
ditugun beldurrak eta esku hartzen duten
elementuak zein diren identifikatuko ditugu,
horiek ezagututa eta horietan trebatuta,
jendaurrean hitz egiteko zailtasunak gainditzeko
teknikak eskuratzeko, entzuleak eta egoera
kontuan hartuta. Normalean izaten ditugun
keinuak eta hizkuntza paralinguistikoa aztertuko
ditugu; bi horiek garrantzitsuak dira gure
diskurtsoari koherentzia emateko, gorputz
egituratua eta argia izateko.
Era berean, generoak jendaurrean hitz egiteko
eta, oro har, komunikatzeko nolako eragina
duen hausnartuko dugu.
Ikastaro honen bidez, diskurtsoak eta
aurkezpenak lanerako, partaidetza sozialerako
eta harremanetarako oinarrizko tresna gisa
arrakastaz egiteko beharrezkoak diren
gaitasunak trebatu nahi dira. Ikastaroaren
metodologia erabat praktikoa da.
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EMAKUMEEN NORTASUNA ETA SUBJEKTIBOTASUNA ILDOA

NIRE MUGAK SENTITZEA
Urriaren 19tik abenduaren 21era
Asteazkenetan, 18:00etatik 20:00etara
20 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: ITZIAR GANDIA QUINTANILLA.

Psikologoa eta terapeuta, indarkeria matxistan aditua.

Emakume askorentzako ezetz esan
ahal izatea eta hori esateak emozionalki
adierazten duena jasatea (errua, beldurra,
mina eta abar) zeregin erraldoia da,
kontuan hartuz gure inguruneak ez duela
horretarako erraztasunik ematen.
Hau gure mugak lantzeko lekua da, gure
espazio pertsonala noraino iristen den
sentitzekoa eta gainerako guztia hasten den
lekua. Mugak landuko ditugu gorputzean
sentituz, norbait –neu barne– muga horiek
gainditzen ari dela adierazten didaten
zeinuak ezagutzen ikasiz.
Ondoren, gure mugek sortarazten
dizkiguten emozioak eta horiek gure
gorputzean nola eragiten duten landuko
dugu taldean. Ezetz esan ahal izatea, horri
eustea eta horrek dakarrena onartzea
izango da gure zeregina.
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AMENTZAKO KAFEA
Urriaren 21ean, azaroaren 25ean, abenduaren 17an (egun
horretan, 10:00etatik 12,30etara), urtarrilaren 27an, otsailaren
24an, martxoaren 24an, apirilaren 28an, maiatzaren 26an
Ostiraletan, 17:00etatik 19:30era
20 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: SILVIA ALLENDE ESLAVA.

Psikologoa eta komunikazioan aditua.
Mujeres Imperfectas eta La Quinta Ola-ko kidea.

Ikastaro honetan amatasunei buruz hitz egingo dugu
EMAKUMEEN NORTASUNA ETA SUBJEKTIBOTASUNA ILDOA

gure banakako esperientziatik abiatuta (ama, alaba edo
amama gisa), baina, era berean, gai ideologiko, kultural eta
politikoa den aldetik. Amei buruz arituko gara, barrutik eta
kanpotik. Ama diren eta ez diren emakumeei buruz. Eraiki
zizkiguten mitoen bitartez ikasi genituen amatasunei buruz.
Ohiko lekuei buruz. Horiek ireki eta desmuntatzeari buruz.
Irudikatzen gaituzten kontakizun berriak sortzeari buruz.
Ikastaroan zehar, “Amatasun”aren alde iluna ikusaraziko
dugu, eta bakarrik ez gaudela egiaztatuko dugu.
Diskurtso hegemonikoa zalantzan jarriko dugu, amaren
energiari berriro ere balioa emanez, eta gehiago
gozatzeko estrategiak partekatuz. Zaintza eta hazkuntza
“amatasun”etik aterako dituzten eredu bidezkoagoak
proposatzen saiatuko gara. Ondorioz eta azken finean,
elkarrekin bizirauten ahaleginduko gara familian
ardaztutako eta kontsumitzera bideratutako sistema
honetan.
Elkarri entzuten, gelditzen, gure gorputz eta nahiei, bai
eta gure akatsei eta gure jakin-minari ere, denbora eta
espazioa uzten lan egingo dugu. Eramangarriagoak,
errealistagoak eta kritikoagoak diren amatasunak
imajinatuko ditugu. Bakoitza gogoak ematen dion ama
(alaba, amama edo ez ama) izan dadin saiatuko gara.
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MAITATZEN IKASTEN
Azaroaren 10etik maiatzaren 25era
Ostegunetan, 18:30etik 20:30era
48 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: INMA MERINO DE CASTRO.

Emakumeen aurkako indarkerian esku-hartzeko masterra,
emakumezkoen jabetze prozesuak laguntzen eskarmentuduna.

Maitatzen ikasten beren bizimoduari
kalitate handiagoa emateko beharrezko
aldaketak egiteko prest dauden
emakumeentzako lekua da. Taldean, kalte
egiten diguna atzean uztea eta tratu egokiaren
eta abarren bitartez erlazionatzeko modu
berriak eraikitzea ahalbidetuko diguten tresnak
ikasiko ditugu, geure buruetatik hasiz. Geure
buruak zaintzeko, ezagutzeko eta hazteko leku
bat eraikiko dugu.
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DOLUAZ HITZ EGIN DEZAGUN
Abenduaren 2an eta 3an
Ostirala, 17:00etatik 20:00etara eta larunbata 10:00etatik
14:00etara eta 15:30etik 19:30era
11 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: ITZIAR GANDIA QUINTANILLA.

Psikologoa eta terapeuta, indarkeria matxistan
aditua.

EMAKUMEEN NORTASUNA ETA SUBJEKTIBOTASUNA ILDOA

Nahiz eta dolua esperientzia unibertsala den,
guztioi eragiten digu bizitzak aurrera egin ahala, eta
gaur egun horri buruz mintzatzea oso zaila da. Dolu
prozesuari hitzak jartzeko topaketa dugu hau. Izan
ere, informazioa izatea lagungarria da, dolua iragaten
ari bagara edota gugandik hurbil doluan dagoen
pertsonarik badugu.
Dolua zerbait edo norbait galtzen dugunean sortzen
den erantzun naturala da, eta, hala, normaltasunez,
prozesu hori nolakoa den izango dugu hizpide, baita
horretan dauden pertsonei nola lagundu ere. Bizitzan
zehar galerari lotutako egoera ugari daude, lehenago
edo beranduago igaro beharko ditugunak, eta inork ez
gaitu horretarako prestatu (maite dugu pertsona baten
heriotza, banantzea, gaixotasuna, herrialde batetik
alde egitea edo sinesmenen bat galtzea, krisi bati
aurre egitea...). Doluari buruz mintza gaitezen, dolua
bizitzaren parte da eta: Zer da? Zenbat irauten du?
Zerk lagun dezake? Dolua gainditzen da? Noiz? Nola
lagundu dolua igarotzen ari den pertsona bati?...
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ELKARTASUNA ETA ELKARTRUKEA MUNDUKO
EMAKUMEEKIN ILDOA

EMAKUME SAHARARREN MEMORIA
BERRESKURATZEN
Azaroaren 5ean
Viernes 17:00etatik 20:00etara
3 ordu • Prezioa: 5 €

Irakasleak:

GLORIA GUZMÁN ORELLANA.
Feminista eta jende eskubideen aldeko aktibista, Hegoa Institutuko
ikertzailea (UPV/EHU).
IRANTZU MENDIA AZKUE.
Soziologia eta Gizarte Langintzako irakaslea eta Hegoa Institutuko
ikertzailea (UPV/EHU).

Ikastaro honetan oroimen historikoa
feminismo eta generoaren ikuspuntutik
sortzearen garrantzia azpimarratu nahi
dugu, horren bidez, historian
eta herrietako historietan emakumeek
izandako funtzioa eta ekarpena
ikusarazteko.
Saharar emakumeak, zentzun horretan,
egiten ari diren lana sakonago aztertuko
dugu.
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JABEKUNTZARAKO KULTURA ARTEKO GUNEA
Urtarrilaren 21ean, otsailaren 25ean, martxoaren 25ean,
apirilaren 29an, maiatzaren 27an.
Larunbatetan, 17:00etatik 20:00etara
15 ordu • Prezioa: 5 €

Dinamizatzailea: CONY CARRANZA CASTRO.

ELKARTASUNA ETA ELKARTRUKEA MUNDUKO EMAKUMEEKIN ILDOA

Soziologoa, generoan eta heziketa herrikoian aditua.

Emakumeen Kultur arteko elkarrizketak
topaketa, elkarren arteko ezagutza eta ikasketa
prozesu kolektiborako emakume anitzen
espazioa da. Jatorri eta ibilbide ezberdinetatik
abiatuz, emakume bezala elkartzen gaituzten
gaiak landuko ditugu, betiere, ezberdintasun
soziokulturalak kontuan hartuz. Era berean,
emakumeen arteko elkartasuna eta sareak
eraikitzeko, eta zapaltzen gaituzten era askotako
sitemei aurre egiteko konplizidadeak ehuntzeko
espazioa da.
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En este taller En este taller
FEMINISMOA ILDOA

AUTODEFENTSA FEMINISTA
Urriaren 28an eta 29an (gazteleraz)
Azaroaren 11n eta 12an, (euskaraz)
Ostiralean, 16:30etik 20:30era; eta larunbatean,
10:00etatik 14:00etara eta 15:30etik 19:30era.
12 ordu • Prezioa: 5 €

Irakasleak:

Gazteleraz, MAITENA MONROY ROMERO.
Fisioterapeuta, ekintzaile feminista, indarkeria sexistan eta
autodefentsan aditua.
Euskeraz, PILI ÁLVAREZ MOLES.
Soziologoa, ekintzaile feminista eta Joxemi Zumalabe Fundazioko
kidea.

Erasoak identifikatzen,

eta indarkeriak -bere
alderdi guztietan- dituen iturburua eta eraikuntza,
eta norbanakoarengan eta taldearengan dituen
ondorioak aztertzen ikasiko dugu. Eguneroko
bizitzan gertatzen diren eraso-egoerak konpontzeko
eta haiei erantzuteko mekanismoak ikasiko ditugu.
Espazio bat sortu nahi dugu, geure eskubide eta
gaitasunez jabetzea, konfiantza eta segurtasuna
sustatzea ahalbidetuko duena, indarkeriaren
inguruko mitoak hautsiz eta emakumezkoen
ahuldade fisikoari buruzko estereotipo zaharrak
desmitifikatuz.
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FEMINISMOA ETA BAKEAREN ERAIKUNTZA:
ESTEREOTIPOAK APURTZEN
Urtarrilaren 20an
Ostiralean, 17:00etatik 20:00etara
3 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: IRANTZU MENDIA AZKUE.

Soziologia eta Gizarte Langintzako irakaslea eta Hegoa
Institutuko ikertzailea (UPV/EHU).

Ikastaro honen bitartez, gatazka

FEMINISMOA ILDOA

armatuen eta bakea eraikitzearen aurrean
azterketa eta aldarrikapen feminista
nagusien inguruan lan egitea proposatzen
dugu; halaber, eremu honetan nazioarteko
praktikan eta diskurtsoan horiek nola onartu
diren aztertuko da. Emakumeek bakearekiko
duten joera “naturalari” buruzko estereotipo
esentzialista sendoetan sakonduko dugu.
Izan ere, pentsaera horrek emakumeen parte
hartzeko formak eta euren bakearen aldeko
aktibismoaren eduki politikoa konplexu
bihurtzea eta horietan barrentzea eragozten
du.
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BEGIRADA BAT GENERO ERAIKUNTZARI
Martxoaren 7tik 28ra
Astelehenetan 18:00etatik 20:00etara
8 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: AITZIBER AGINAGALDE BILBAO.

Berdintasunerako teknikaria, Historia eta Antropologian
lizentziatua.

Ikastaro honekin hausnartzeko gunea
sortu nahi da. Horretan, azterketa, behaketa
eta esperientzia indibidualak partekatzearen
bitartez, gure jendartean generoa nola eraikitzen
den ikertuko dugu. Horren bidez, emakumegizon dikotomian hierarkizatzen, erkatzen,
estandarizatzen eta homogeneizatzen gaituen
jendarte sistema osoa funtzionarazten duen
makineria piezarik pieza desmuntatuko dugu.
Horretarako, emakumearen eredu irmo, zaharkitu
eta irreala eraisten saiatuko gara. Emakumeak
gizonekiko dituen urritasunen arabera definituta
dago eredu hori, eta egiteko gai garena eta
ez garena markatzen diguten genero, rol eta
estereotipo batzuen barruan mugatuta dago.
Gainera, aniztasunetik, hautatzeko askatasunetik
eta bizi eta sentitzeko modutik oso urrun
geratzen dira.
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INDARKERIA SINBOLIKOA: ZERGATIK JARRAITZEN
DUGU EMAKUMEON DESPAREKOTASUNA
ONARTZEN?
Urtarrilaren 10etik otsailaren 28ra
Asteartetan, 19:00etatik 21:00era
16 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: IRANTZU VARELA.

Kazetaria, ekintzaile feminista, Faktoria Lila eta
“El tornillo” saioko sortzailea.

Emakumeok populazioaren erdia
gara, eta lan berdinagatik gutxiago kobratzen
dugu, etxean eta zaintzan dohainik egiten dugu
lan; eraso, erahil eta bortxatu egiten gaituzte,
gainontzekoek beste aldera begiratzen duten
bitartean. Nola liteke hau onartzea
eta iraunarazten laguntzea? Bada, dugun
sistema kultural, politiko, legal eta sozialak
sortzen eta berresten duen diskurtsoak
sinestarazten digulako emakumeok
“dagokigun” lekuan gaudela.

FEMINISMOA ILDOA

Ez balitz desparekotasuna egoera naturala dela
sinestarazten digun indarkeria sinbolikoagatik,
esnatu, errebelatu eta libre izango ginateke.
Hasiko gara?
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OSASUNA ILDOA

ZORU PELBIKOA INDARTZEA
Urtarrilaren 9tik martxoaren 13ra
Astelehenetan, 18:30etik 20:30era

Legua: Gobelako kiroldegia (3. anitz aretoan)
20 ordu • Prezioa: 5 €

Irakasleak:

VANESA POLO SABORIDO.
Fisioterapeuta, akupuntorea, Feldenkrais trebatzailea, EHUko
irakaslea.
ISABEL RELANCIO LAISECA.
Fisioterapeuta, pelbis-zoruan eta amatasunean aditutako akupuntorea.
SAIOA HERNÁNDEZ CASTRO.
Psikologoa, sexologoa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako
masterra

Pelbis-zorua berrezteko eta indartzeko
lana hainbat ikuspegitatik egingo da.
Gorputzaren ezagutzan eta kontzientzian
egin nahi dugu aurrera, mugimenduaren,
esperimentazioaren eta beheko abdomeneko
lan energetikoaren bidez. Prebentziorako eta
kontzientzia hartzeko jarduera da.
Garrantzitsua: ez da jarduera terapeutikoa edo
lesioak tratatzeko jarduera.
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ZAINDU GEURE BURUA ZAINDUZ
Urtarrilaren 11tik martxoaren 1era
Asteazkenetan, 10:00etatik 12:00etara
16 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: KONTXI LÓPEZ SORIA.

Gizarte-laguntzailea, sexologoa. Berrelkarketa-terapian
prestatutako profesionala.

Ikastaroaren xedea zaintzaileen rolari,
norberarentzako denbora izateko eskubideari
edo berdintasunean eta errespetuan oinarrituz
familia-harremanen negoziazioari buruzko
gogoeta sustatzea da.

OSASUNA ILDOA

Halaber, tresnak eskaintzen ditu nork bere
burua zaintzeko, gorputzaren, emozioen eta
norberaren nahien kontzientziatik abiatuz. Era
berean, pentsamendu positibo eta erabateko
arreta landuko dira ongizatea sustatzeko eta
sufrimendu emozionala gutxitzeko.
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ZUK (ORAINDIK) EZ DAKIZUN ZER DAKI ZURE
GORPUTZAK?
Urriaren 14an, azaroaren 18an, abenduaren 16an,
urtarrilaren 13an, otsailaren 17an, martxoaren 17an,
apirilaren 7an , maiatzaren 12an
Ostiraletan, hilabetean behin, 17:00etik 20:00era
24 ordu • Prezioa: 10 €
Irakaslea: PATRICIA VERDÉS.

Psikologoa eta terapeuta, emakumeen osasunean espezializatua.

Badakigu gure gorputzak jakituria
preziatua gordetzen duela, baina, badakizu
entzuten?
Badakigu emakumeon gorputzetan hainbat
prozesu bizi ditugula edo bizi ditzakegula, hala
nola, hilekoa, menopausia, haurdunaldia, baina,
ba al dakizu prozesu horiek ezagutzen eta
zaintzen? Badakigu gorputz bakoitzaren formak
bakarrak direla. Ba al dakizu zeureak estimatzen?
Badakigu patriarkatuak gure gorputzarentzat
eta osasunarentzat kaltegarriak diren mezuak
jaurtitzen dituela. Baina, ba al dakizu mezuok
bereizten eta sinesgarritasuna kentzen?
Hausnarketarako eta praktikarako espazio
honetan, gure gorputzen neurrirako osasun
praktikak sortzeko asmoarekin, ezbaian
jarri, esperimentatu eta ikertu egingo dugu.
Horretarako, emakumeen osasun mugimendutik
sortutako eta gizonarengan zentratzen ez diren
praktiken eta baliabideen laguntza izango dugu.
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KULTURA BIRDEFINITZEN ILDOA

ARTE HISTORIA ETA FEMINISMOAK.
NON DAUDE EMAKUME ARTISTAK?
Martxoaren 10ean eta 11an
Ostirala, 17:00etatik 20:00etara eta Larunbata 10:00etatik
14:00etara eta 15:30etik 19:30era
11 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: BLANCA ORTIGA.

Zientzia Politikoetan, Sorkuntza Eszenikoan eta Arte Ederretan
trebatua, irakaskuntzan, ikerkuntzan, kulturarteko bitartekaritzan
eta sorkuntza garaikidean aritzen da.

Ikastaro honek ibilbide historiko-kritikoa
proposatzen du: 60. hamarkadatik hona,
paradigma artistiko ugari sortu eta sortzen
dituzten artista askoren praktika artistikoetan
zehar; izan ere, nahiz eta historiatik baztertuak
izan, artista horiek artearen bideak eraldatu
dituzte.
Historiak, kanonak eta legitimitateak eraikitzen
dituzten botere harremanak aztertuko ditugu,
feminismoen gaur egungo konplexutasuna
gogoan edukiz.
Horrekiko dugun jarrera kritikoa bilatzeko
helburuarekin egingo dugu hori.
Ez da aurretiko ezagupenik behar, jakin-mina
besterik ez.
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FEMINISMOA MARGOTZEN:
ILUSTRAZIO IKASTAROA (EUSKARAZ)
Otsailaren 3an eta 4an
Ostirala, 17:00etatik 20:00etara
Larunbata 10:00etatik 14:00etara
eta 15:30etatik 18:30etara
10 ordu • Prezioa: 5 €

Irakasleak:

IRATI EGUREN ARRUTI.
Arkitekto eta ilustratzailea.
NAGORE TXINTXURRETA ISASI.
Ilustratzailea eta diseinatzaile grafikoa.

Jendartean emakumeok bizi dugun
egoerari buruz gogoeta egingo dugu bitarteko
plastikoak erabilita (collagea, tenpera,
testurak.). Gure bizipenez gain, zenbait
emakume sortzaile feministen lanak izango
ditugu inspirazio iturri.
Bide batez, sormenarekin lotuta ditugun
korapiloak askatzen saiatuko gara. “Hobeto”
edo “txarrago” marrazteaz haratago, denok
garela sortzaile sentituz eta prozesuaz gozatuz!
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ARTEAREN BIDEA, SORKUNTZA
AHALDUNTZEKO ESTRATEGIA GISA
Urriaren 19an, azaroaren 2an, 16an eta 30ean;
abenduaren 21ean; urtarrilaren 11an, 18an eta 25ean;
eta otsailaren 8an eta 22an
Asteazkenetan, de 18:30etik 21,30era

Lekua: Fadurako polikiroldegia, Txikigune
30 ordu • Prezioa: 10 €
Irakaslea: VIRGINIA IMAZ QUIJERA.

Oihulari Klown antzerki taldearen sortzailea.

Julia Cameronen El camino del artista liburuan
inspiratutako lana. Norberaren sorkuntza aurkitzeko
eta berreskuratzeko espazioa.

KULTURA BIRDEFINITZEN ILDOA

Kontzientzia hartzeko gonbidapena luzatuko da,
bizitzaren eremu guztietan askatasun handiagoz
sortzea ahalbidetuko diguten gaitasun eta tresnak
garatuz. Eskubide osoko subjektu gisa bizitzea
emakumeok egiteke dugun zerbait da, gonbidatu
edo turista gisa bizitzea alde batera utzita,
irudimenaren lurralde oparoa. Pentsamendu
metaforikoan ahalduntzea ere premiazkoa da.
Gure ziurtasun ezak eta gure beldurrak alde batera
uztea, eta gure sormen isilarazia eta isila birgaitzea,
umorearen eta poesiaren bidez.
Honako sentsazio hauek berreskuratzeko
proposamena egiten da: ziurtasuna, identitatea,
boterea, segurtasuna, posibilitatea, ugaritasuna, lotura,
sendotasuna, gupida, norberaren babesa, autonomia
eta fedea. Horrez gain, sinesmen negatiboak,
morroilo mentalak eta blokeoak gezurtatzeko
estrategiak proposatuko dira; hala, kritikak kudeatu,
ahaztutako ametsak gureganatu eta perfekzionismoari,
lehiakortasunari edo gauzak geroko uzteko
mendekotasunei uko egiteko.

20

AUTONOMIA SUSPERTUZ ILDOA

MUNDUA ZURE GURPILPEAN
Martxoaren 31an eta apirilaren 1ean
Ostiralean 17:00etatik 20:00etara,
larunbatean, 9:00etatik 14:00etara
8 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: ANA FERNÁNDEZ CUBERO.

Hiriko txirrindularia eta zikloturista, arkitektoa eta ikasketa
feministen eta genero-ikasketen masterra.

Ikastaro honen bitartez, zalantza
praktiko batzuk argitu, gure bizikleta-ibilbideak
autonomiaz planifikatzen ausartu eta bidean
izan ditzakegun eragozpenei beldurra kentzen
ikasiko dugu. Hainbat gairen inguruan
arituko gara: abiatu baino lehen zer prestatu
behar dugun, bide-segurtasunari buruzko
alderdiak eta ibilbidean topa ditzakegun egoera
tipikoenak nola gainditu: bizikleta garraiatzea,
lo egiteko lekua eta arazo mekaniko (txiki)
batzuk.
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AUTOEN MEKANIKARI BURUZKO IKASTAROA
Maiatzaren 19 eta 20an
Ostiralean 17:00etatik 20:00etara,
larunbatean, 10:00etatik 14:00etara
7 ordu • Prezioa: 5 €

Irakaslea: SILVIA MACHO.

Automozioan goi-mailako teknikaria; gidari profesionala.

Ikastaro honen xede nagusiak honako
hauek dira: errekuntza-motorraren oinarrizko
funtzionamenduaren berri izatea, dieselaren
eta gasolinaren arteko desberdintasunak
ezagutzea, eta autoaren oinarrizko osagaiak
dagokien lekuan jartzea, besteak beste,
alternadorea, abio-motorra eta bateria.

AUTONOMIA SUSPERTUZ ILDOA

Horrez gain, autoaren oinarrizko
mantentze-lana egiten ikasiko dugu
(iragazkiak, olioa eta balaztak aldatzea,
baita gurpilak aldatzen ere, haiek zulatzen
direnean).
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