
 

 

 

Berdintasun zerbitzua  Getxoko Udala 

 

Gaia:    BERDINTASUN KONTSEILUAREN BILERA 

 

 
Bileraren datuak: 
 

Data: 2018-1-25  

Lekua: Santa Clara jauregia 

Ordua: 17:00etatik 19:00etara  

 

Bertaratutakoak: 
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo Urbiztazu 

Roda: Clara Lorenzo Quevedo 

Emakumeon ahotsa: Luciana Davies 

EH Bildu: Arantza Gutierrez Paz 

Ciudadanos-Herritarrak: Carlos Escalera Lana 

EAJ-PNV: Elena Coria Yanguas 

GUK: Susana Andollo Gonzalez 

Udal Talde Sozialista: Josefina García Palacio 

Talde Popularra: Susana de Cos Yañez 

ELA: Elvira Lemona Díaz 

Berritzegunea: Emilio Martinez Hortal 

Lehendakaritza: Keltse Eiguren Alberdi 

Idazkaritza:  Bego García Martínez 

Berdintasun zerbitzua, Jabekuntza Eskola eta Beldur Barik: Ainoa Al Rifaie Selas  

 

Bertaratu ez direnak: 

Gizatiar 
Eskuz-esku 
 
Gai zerrenda 

 

• Aurreko akta onartzea 

• Azaroaren 25a: Emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako nazioarteko 

eguna. Beldur Barik. Balorazioa. 

• Emakumeen aurkako indarkeria kasuetako erantzun publikoaren 

protokoloari buruzko lantegia 



 

 

• Martxoaren 8a 

• Urteko berdintasun politiken balorazioa 

• Galde-eskeak 

 

 

 
 

Saioaren hasieran Berritzeguneko ordezkari berriari ongietorria eman zaio, Emilio 

Martinez Hortali, Getxoko Berritzeguneko bigarren hezkuntzako eta alor zientifiko 

teknologikoko arduradunari. Elkarbizitza programaren arduradun ere bada. 

 

Berdintasun teknikariak proposatu du kontseiluaren hurrengo bilerak Urgull kalean 

egitea, berdintasun zerbitzuaren egoitzan, metroa erabili ahal izateak erraztu 

egingo baitu irisgarritasuna. Proposamena aho batez onartu da.  

 

 

Aurreko akta onartzea 

 

 

 Aho batez onartu da aurreko bilerako akta. 

 

 

Azaroaren 25a: Emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako 

nazioarteko eguna. Beldur Barik. 

 

Berdintasun teknikariak aurtengo azaroaren 25eko kanpainaren berri eman du. 

Getxoko Udalak Berdinsareako gainerako udalekin batera onartu zuen emakumeen 

aurkako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguneko adierazpen instituzionala. 

Aurtengo kanpainaren edukiak honako jarduera hauek osatu dute: 

 

- Bideoa. Bideo bat egin da, 2 minutukoa, emakumeen eta gizonen 

berdintasuna sustatuko duen balio aldaketa baten aldekoa eta indarkeriarik 

gabeko bizitza baten alde sentsibilizatzekoa; aurreko kontseiluan ere bideo 

horren berri eman zen. Bideoa 1.213 aldiz ikusi da Youtuben eta 636 aldiz 

Getxo Berdintasunaren Facebook orriaren bitartez. 



 

 

 

Ikusi bideoa 

 

- Totemak. Azaroaren 20tik azaroaren 27rako aste horretan totem batzuk 

jarri ziren Algortako eta Areetako metrorako sarreretan, festetako kanpainan 

egin zen bezala. Oraingoan erabilitako panelek bat egin dute aurreko 

bideoan azaldutako hiru egoerekin. Alde bakoitzean binetak zeuden, hiru 

egoera horiekin eta horietan agertzen diren lemekin. Zenbait iritzi jaso dira, 

eta haien arabera ikusteko erakargarriak ziren, eta ez dira oharkabean 

geratu. 

 

 

 

- Facebook  

Facebooken eta azaroaren 25eko interakzioei dagokienez, aipatu behar da 

gehien ikusi den eta interakzio gehien izan dituen albistea izan dela Virginia 

Imazen sex o no sex antzezlana iragartzen zuena. Bigarrena izan da 

kanpainaren egitaraua zuen kartela. Azkena, Volar filmari buruzko albistea izan 

da. 

 

Beste ekimenak: 

 

 



 

 

Azaroaren 26a 

Hilaren 26an, igandean, Andres Isasi Musika Eskolan Volar filma proiektatu zen. 

Emakundek ekoitzitako eta Bertha Gaztelumendik zuzendutako film bat da. 

Proiekzioaren ondoren solasaldia egin zen, pelikularen bi protagonistarekin. 

Ekitaldira 70 lagun bertaratu ziren.  

 

 

 

Abenduaren 1a 

Leku berean, Andres Isasi Musika Eskolan, abenduaren 1ean helduentzako clown 

antzerkiko ikuskizuna egon zen, OIHULARI KLOWN antzerki taldeko Virginia Imaz 

Quijeraren eskutik. 

Ikuskizunak arrakasta handia izan zuen, ia-ia bete egin baitzen. 

 



 

 

 

 

 

Elkarretaratzeak 

Hilaren 25erako, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egunerako, 

antolatutako ekitaldien artean, honako ekitaldi hauek antolatu zituzten Getxoko 

emakume taldeek, indarkeria matxista arbuiatzeko:  

- Gizatiar emakume elkarteak elkarretaratze baterako deialdia egin zuen 

ostiralerako, hilaren 24erako, 19:30ean, Bizkaia zubiko plazan.  

- Bere aldetik, Romoko Itzubaltzeta Emakumeon Asanbladak manifestazio 

baterako deialdia egin zuen Santa Eugenia plazan, larunbatean, hilaren 

25ean, 13:00etan. 

 

 

 

 

Pankartak 



 

 

Horrez gain, azaroaren 20tik azaroaren 27rako aste horretan pankartak jarri ziren 

honako eraikin hauetan, NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES / 

EMAKUMEENGANAKO INDARKERIARI EZ testuarekin: 

- Udaletxea 

- San Nicolas liburutegia 

- Santa Clara 

- Andres Isasi Musika Eskola 

- Bizkaia zubia 

 

 

 

Triptikoak eta kartelak banatzea. Kanpaina zabaltzea. 

 

Azaroaren 25a, emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela 

eta, honako hau egin zen: 

 

- Puntu lila zuten 250 kartel banatu zitzaizkien dendei eta ostalaritzari. 

- Puntu lila zuten 200 binilo banatu zitzaizkien dendei eta ostalaritzari. 

- Azaroaren 25eko egitaraua zuten 200 kartel jarri ziren udalaren hainbat 

eraikinetan eta instalazioetan. 

 

 



 

 

Beldur Barik programa  

 

2017an Beldur Barik lantegiak egin dira honako ikastetxeetan: 

 

Ikastetxea Parte 

hartzaileak 

Iraupena  Ikasle 

kopurua 

San Nikolas Irakasleak eta 

3. DBHko 

ikasleak (3 

saio) 

55 min/saio 75 

Aizkorri 3. DBHko 

ikasleak (2 

saio) 

55 min/saio 50 

 

Getxoko bideoak Beldur Barik txapelketan aurkezteari dagokionez, esan daiteke 

ikusi dela aurreko urteekin alderatuta nabari igo dela aurkeztutako bideo kopurua. 

Horrez gain, adierazi behar da lan horietako batzuk ez diotela ihes egin indarkeria 

kanpainen estereotipoei, eta, beraz, Beldur Bariken jarreratik urrun daudela. Beraz, 

berrikusi egin behar da ikastetxeen ikuspuntua hurrengo urteetarako. 

Hona hemen datuak:  

Urtea Aurkeztutako lan kopurua 

2013 1 

2014 1 

2015 13 

2016 14 

2017 20 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Emakumeen aurkako indarkeria kasuetako erantzun publikoaren 

protokoloari buruzko lantegia 

 

 

Aurreko kontseiluan adostutako protokoloa berrikusteko lantegiari dagokionez, 

berdintasun teknikariak honako hau jakinarazi du: 

 

- Azkenik, iritzia emateko gonbidatuko diren adituak honako hauek izango 

direla: 

o Irune Lauzirika, Emakunderen ordezkaria 

o Patricia Verdes, alor juridikokoa. Biktima zuzenen arretako aditu gisa 

etorriko da. 

o Mila Amurrio, EHUko Soziologia eta Gizarte Langintza arloaren 

izenean etorriko da. 

 

- Bertan lantzeko gaiak honako hauek izango dira: 

o Hausnartzea protokoloko biktimaren baimenari buruzko apartatuari 

buruz. 

o Hausnartzea protokoloko tratu txarren edo eraso sexualen kasu 

larritzat jotzen denari buruzko apartatuari buruz. 

 

Lantegia egiteko data otsailaren 8an ezarri da, arratsaldeko 4etan.  

 

 

 
Martxoaren 8a 

 

 

Berdintasun teknikariak adierazi du martxoaren 8an sartzeko itxitako ekitaldi 

bakarra dela Belgradeko Satasa Zajovic eragilearen eta “emakumeak beltzez” 

mugimenduaren fundatzailearen hitzaldi bat. Hitzaldiaren izenburua izango da 



 

 

“Estrategia feministak gerrako krimenen eta gatazka armatuen aurrean”, eta 

Bizkaiko Jabekuntza Eskolen Sareak antolatu du. 

 

Horrez gain, jakinarazi du aurtengo kanpainaren lemak, ziurrenik, berdintasuna 

ikasi eta irakatsi egiten dela izango duela hizpide, eta interesgarria litzatekeela 

espazio misto bat edukitzea, hizlariren batek bertan parte hartzeko eta 

maskulinitateak jorratzeko. Horren bidez, beste gauza batzuekin batera, asmoa da 

Udalak berdintasun arloan antolatutako ekintzetara gizon kopuru handiagoa 

etortzea. 

 

 

 

 
Urteko berdintasun politiken balorazioa 

 

Berdintasun zinegotziak azaroaren 27an Faktoria Lilak Berdintasun Planeko 1.1.3 

jarduketari jarraikiz politikariei emandako prestakuntza ikastaro baten berri eman 

du. 

Ikastarora bertaratutakoak: 

Bertaratutakoak: 13 lagun, 5 gizon eta 8 emakume 

 

- Imanol Landa Jauregi (EAJ). Alkatea 

- Ana San Nikolas Elgezabal (EAJ). Aholkularia 

- Keltse Eiguren Alberdi (EAJ). Alkateordea 

- Inaxio Uriarte Gorostiaga (EAJ) 

- Koldo Iturbe Mendilibar (EAJ). Kultura 

- Amaia Agirre Muñoa (EAJ) 

- Irantzu Uriarte Gomez (EAJ). Turismoa 

- Santiago Sainz Robles (Cs) 

 

- Susana Andallo Gonzalez (GUK) 
 
- Paula Amieva Clemente (GUK) 

 
 
- Nerea Guijarrubia Garcia (EH BILDU) 
 
- Oier Iturralde Fernandez (EH BILDU) 

 
- Susana de Cos Yañez (PP) 



 

 

 

 

Berdintasun teknikariak adierazi du komunikazio alorrerako prestakuntza jarduera 

bat ere programatu zela, Berdintasun Planaren 1.1.5 jarduketari jarraikiz, eta hura 

urtarrilaren 14an eta 15ean egin zela.  

 

2017 Kudeaketa Plana aplikatzeari dagokionez, berdintasun teknikariak esan du 

egingo dela dagokion ebaluazioa, baina jarduketa batzuk ezin izan direla egin, 

denbora falta dela medio. 

 

Horrez gain, jakinarazi du talde bat sortu dela, STT-Sailetako Talde Teknikoa 

deritzona, berdintasun teknikariak eta Udaleko alorretako ordezkari banak 

osatutakoa. Helburua da transbertsalitatea barne mailan koordinatzea. 

 

 

 
Galde-eskeak 

 

Eskuz-eskuren ordezkariak adierazi du, debekatutako hiriaren mapari dagokionez, 

badaudela oraindik herriko zenbait puntu zuzentzeko, hala nola Aiboako parkea. 

Berdintasun teknikariak erantzun dio hainbat proiektu abian direla jada, eta 

Aiboako hastear dagoela, hain zuzen. 

 

Emakumeon ahotsak elkartearen ordezkariak hitz egin du berdintasun teknikariaren 

gehiegizko zeregin kopuruaz. Esan du horren ondorioz ezin duela zerbitzu egokia 

bermatu berdintasun alorretik. Berdintasun teknikariak jakinarazi du egin dela 

laguntza administratibo eskaera bat, eta laster iritsiko dela. EH Bilduk proposatu du 

bitartean norbait kontratatzea, atazak pilatu egin direlako. 

 

 EH Bilduko ordezkariak Emakumeen Etxea eskatu du, eta eskatu du hura sortzeko 

aurreko urtean hasi zen prozesua bultzatzen jarraitzeko. Eskaera horrekin bat egin 

dute GUKeko, Bilgune Feministako, Emakumeon ahotsak elkartekoo eta Eskuz-

eskuz elkarteko ordezkariek. 

EH Bilduko eta GUKeko ordezkariek aipatu dute ekainaren 17an, igandean, Areetan 

Munduko Arroza ekimena izango dela, eta elkarteak gomendatu dituzte bertan 

parte hartzera. 

 

 



 

 

Hurrengo kontseilurako data gisa proposatu da apirilaren 12a. 

 

 

 


