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Gogor ekin genion ikasturteari. Izan ere, toki handiagoa behar du Etxeak 
azkar, eta Donostiako Emakumeen Etxea elkartea ez da geldirik egon. Ekin 
egin dio. Aldarrikapenak, bilera trinkoak eta une gogoangarriak izan ditugu. 

Eta hor segitzen dugu, ekin eta ekin, etsi gabe.

Aldaketa urtea ere izan da. Pandemiak atzera egin duenean, berriz ere 
abiadura hartu du Etxeak. Askoz bazkide gehiago gara orain, jarduera 
gehiago programatzen dira, toki guztiak erabiltzen dira eta edukiera ja 
ez da lehen adina oztopo. Etxeak ez du erreferentzialtasunik galdu, eta 

presentzialtasuna etorri denean, lehen baino biziago dago berriz ere, eta 
inoiz baino biziago izateko bidean doa.

Baina aldaketarik garrantzitsuena, zalantzarik gabe, Silvana Ostiza 
erretiratzea izan da, Emakumeen Etxearen goizetako koordinatzailea; 
hutsune handia utzi du 9 urte erabat inplikatuta aritu ondoren. Asko 

akordatuko gara zurekin, Silvana! Baina, etorri ere egin da jende berria eta 
ziur gaude gure Etxean sortzen den ilusio hori sustatzen jarraituko duela.

Emakumeen Etxea
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KOGESTIOA // COGESTIÓN 
KUDEAKETA KONPARTITUA // GESTIÓN COMPARTIDA

COMISIÓN DE

AJEDREZ

BATZORDEA

DANBORRADA

COMISIÓN DE

ANTIAGRESIONES

BATZORDEA

ZINEA

BATZORDEA

TEKNOLOGIA
BATZORDEA

BATUKADA

BATZORDEA

BLOKEA

BATZORDEA

ARTIKULAZIOA

• Espazio publikoa hartzeko emakume banda
• Ahalmen sortzaileak garatzea
• Banaka eta kolektibo bezala ahalduntzea

• Banda de mujeres para ocupar el espacio 
público

• Desarrollo de capacidad creativa
• Empoderamiento individual y colectivo

• Donostiako Emakumeen Etxeko Blokea sortu 

• Bloke bat sortu salaketa feminista desberdinak 
antolatu eta proposatu ahal izateko, eta Etxea bezala 
kaleak hartu ditzagun.

• Tailerren proposamenak
• Aurrekontuaren banaketa
• Elkartearen urteroko ebaluazioa

• Propuesta de talleres
• Distribución del presupuesto
• Evaluación anual de la asociación

• Eztabaida eta hausnarketa feminista sustatu
• Zine feminista jaialdia bultzatu
• Emakume zinegileak ikusarazi

• 
• Impulsar festival de cine feminista
• Visibilizar mujeres cineastas

• Indarkeria matxistaren inguruko 
hausnarketa eta ekintza feminista

• Administraziora jotzen duten emakumeen 
egoera hobetzea

• 
machista

• Mejorar la situación de las mujeres que 
acuden a la administración

• Emakumeen alfabetatze digitala
• Teknologiaren erabilera kritikoa sustatzea 
• Mugimendu feministari tresna digitalak 

eskaintzea

• Alfabetización digital de mujeres
• Fomentar un uso crítico de la tecnología
• Ofrecer herramientas digitales al Movimiento 
Feminista

• Donostiako jaietan emakumeen partehartzea 
sendotu

• Danborrada feminista sortu eta mantendu
• San Sebastian egunean espazio publikoa 

feminismoz okupatu

• Fortalecer la participación de las mujeres en las 

• Crear y mantener una tamborrada feminista
• Ocupar de feminismo las calles el día de San 
Sebastián

• Emakumezko xake jokalariak sortzea 
eta bultzatzea du helburu talde honek. 
Trebatzeko nahiz ongi pasatzeko 
elkartzen dira.

• El grupo tiene como objetivo la creación 
y el fomento de mujeres jugadoras de 
ajedrez. Se reúnen en La Casa para 
aprender y pasárselo bien. 

BAZKIDEEN INDARRA 
FUERZA DE LAS SOCIAS

PROGRAMAZIOA ETA KUDEAKETA
PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN 
MUGIMENDU FEMINISTA HAUNDITU ETA INDARTU
FORTALECER Y AUMENTAR MOVIMIENTO FEMINISTA

FINANZATZEN DU // FINANCIA
LEGE BABESA // SOPORTE LEGAL
EMAKUMEEN MUGIMENDUARI LAGUNTZA
APOYO AL MOVIMIENTO DE MUJERES 

deialdi feministetan Etxea bezala atera gaitezen

• Generar un bloque de la Casa de las Mujeres para salir 
como Casa a las diferentes convocatorias feministas

• Generar un bloke de organización y propuesta de 
diferentes iniciativas de denuncia feminista para 
tomar las calles como Casa de las Mujeres de Donostia

Organigrama
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Artikulazio Batzordea: 
Maite Santamaría, Begoña Gorospe, Maitane 
Urbieta, Carmen Diez eta June González.

Noiztik dago martxan Artikulazio Batzordea?

Artikulazio Batzordearen ernamuina 2013an 
sortu zen Formakuntza Batzordea izan zen. 
Urte batzuk geroago, 2015ean, Formakuntza 
Batzordea handitu eta Artikulazio Batzordea 
sortu genuen. 7 urte daramatzagu Artikulazio 
Batzorde gisa lanean.

Zergatik ikusi zenuten sortzeko beharra? 

Barrurantz birpentsatzeko eta beste era 
batera antolatzeko premia zegoen. Ez da 
batzorde ikusgarria, baina Etxean egiten den 
lanaren oinarria den sarea da Artikulazio 
Batzordea.

Elkarrizketa
Zein da zuen lan egiteko modua, zer ematen 
diozue Etxeari?

2019an urte osoa eman genuen ibilbide-orri 
bat egiten. Ibilbide-orria lana berrikusteko 
eta Etxearen antolaketa birpentsatzeko plan 
bat da. Baina, pandemia iritsi zen, eta bi urte 
hauetan antolakuntza aldatu eta egoerara 
egokitu behar izan dugu.
 
Hilean behin biltzen gara gutxienez. 
Batzordearen helburuak dira, alde batetik, 
eskola feministaren diseinua kudeatzea. Hau 
da, eskainiko diren prestakuntzak pentsatu, 
hezitzaileak bilatu eta programazioa sortzen 
da. Eskola feminista etengabe birpentsatzen 
ari gara prestakuntza berriak, desberdinak, 
gazteak ere erakar ditzaketenak eta abar 
eskaintzeko. 
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Lan hori urtean bitan egiten da, udazkeneko 
eta udaberriko programak ateratzen direnean. 
Era berean, eskola feministak eskaintzen 
dituen prestakuntzak amaitzen direnean, 
erabiltzaileen balorazioak jasotzen dira eta 
parte-hartzea eta ikuspegia baloratzen dira.

Bestalde, batzordeak etxearen helburuak 
finkatzen ditu eta batzordeen arteko kohesioa 
lantzen du. Une honetan, Etxea osatzen 
duten batzordeekin biltzen ari gara, dinamika 
interaktiboagoak sortzeko asmoz.
 
Azken urte honetan asko azpimarratu dugu 
Etxe handiago baten beharra, eta horrek lan 
handia ematen digu antolaketari dagokionez, 
baina beharrezkoa da aldarrikatzen jarraitzea. 
Laburbilduz, batzorde honetatik egiten duguna 
da pentsatu, antolatu eta programatu Elkartea 
buru duen Etxeko Eskola Feministak egiten 
duena, eta Elkartearen eta bere lan-batzordeen 
ikuspegi orokorra landu. Horretarako, 2019an 
zehaztu genuen ibilbide-orria dugu, ezartzen 
ari garen helburuak lortzeko estrategia bat 
definitzen laguntzen diguna.

Zein dira Artikulazio Batzordearen lana 
egiteko oztopo handienak? Eta egunerokoan 
jasotzen dituzuen abantailak edo laguntzak?

Topatzen dugun oztoporik handiena jendearen 
indarra eta denbora da. Gauza gehiago egin 
nahi genituzke, baina ez dugu ez denborarik ez 
energiarik askotan. Militantzia aldatu egin da, 
eta egokitu egin behar da, berrasmatu.
 
Etxeko lan-dinamikaren joeraren aurka 
borrokatu behar izatea da beste oztopo 
nagusietako bat. Dinamika batzuek 
funtzionatzen dute, baina ikusten dugu 
luzaroan horrela jarraitzen badute, 
erre egingo garela. Horren aurretik, 
aldaketa batzuk egitea proposatzen dugu, 
denbora gehiagoz funtziona dezaten, 
baina oso zaila da aldaketa horiek egitea. 

Egunerokoan jasotzen ditugun abantaila 
edo laguntzei dagokienez, gure lana 
Koordinakundearen aldetik baloratzen dela 
sentitzen dugu. Gainera, urteak daramatzagu 
elkarrekin lanean eta harreman ona dugu.
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Bisita kopurua: 18.521
2021eko irailetik 2022ko uztailerarte.

Hileroko bataz bestekoa: 1.684
Eguneko:  85
Elkarteko bazkide kopurua: 1.804
Kogestio bilerak: 6

Etxean egiten diren ekintzen berri eman da:
 - Donostiako Gizarte Zerbitzuak 

auzoetan dituzten bulegoetan, 
GLUZ (Gizarte Larrialdietarako Udal 
Zerbitzua) eta Genero Indarkeriaren 
Biktimen Arreta Zerbitzuan, azken 
hauekin bereziki elkarlan eta harreman 
estua dugu.

 - Donostiako Udaleko Kultur Etxeetan 
eta Gaztelekuetan.

 - Gaztetxeetan.
 - Martuteneko kartzelan.
 - Donostiako Anbulatorioetan eta 

Osasun Mentala, Osakidetza.
 - Gipuzkoako Itxaropen telefonoa.
 - Gurutze Gorria Gipuzkoa.
 - Caritas.
 - Gizarte bazterketa eremuan, adin 

txikikoekin, emakumeekin, etab. lan 
egiten duten erakundeetan.

 - Emakumeen Etxea Elkarteko 
bazkideen artean.

 - Euskara Sailean.
 - Tabakalera.
 - Hainbat Udaletako Gizarte Zerbitzu, 

Kultur eta Berdintasun sailetan.

 - Hainbat Elkarte desberdin.
 - Ibiltzen (Agifes).
 - Donostiako Udaleko Musika eta Dantza 

Eskola.

Datu orokorrak

ESPAZIOEN ERABILERA

Emakumeen Etxea Elkarteko batzorde eta 

proiektuak:
 - Demoleedoras Literatura Batzordea.
 - Emakumeen Etxea elkarteko barne 

bilerak.
 - Batukada Batzordea.
 - “La antiagresiones” Batzordea.
 - Zine Batzordea.
 - Artikulazio Batzordea.
 - Emakumeen Etxeko BLOKEA 

mobilizazioetarako.
 - Emakumeen Etxea Elkarteko 

koordinadora.
 - Akuerpadoras Batzordea
 - Danborrada Feminista.

Emakume taldeak eta talde feministak:

 - Plazandreok.

 - Zaintza talde motorea.

 - Emakumeen Etxea Elkartea.

 - Bilgune Feminista.

 - Emakumeak eta Hiria Foroa.

 - Bidez bide.

 - Donostiako Asanblada Feminista.

 - Erroak Sartu Emakumeen Taldea.

 - Zaintzak Erdi Gunera – Euskal Herriko 

Koordinadora Feminista.

 - ASADE.

 - Lilatoia.
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 - Koordinazio feminista talde 

antiabortistei aurre egiteko.

 - Donostiako Asanblada 

Transbollomarika.

Bisita gidatuak:

 - “Gureak landuz” programa.

 - Biktimologiaren Munduko Elkartearen 

17. Nazioarteko Sinposioko partaideak.

Donostiako Udalak antolatutako saio eta 

formazioak:

 - Berdintasun politiken kudeaketarekin 

lotutako formakuntza udaleko langileei 

zuzenduta.

 - Indarkeria matxistaren unitateko 

udaltzainei  zuzendutako formazio 

berezia. 

 - Indarkeria matxistaren biktimen 

artatzea hobetzeko jardunaldia: 

“biktimak; amak eta seme-alabak”. 

 - Puntu Kritikoen Maparen proiektuaren 

bilerak.

 - Bilera Gasteizko Berdintasun 

Zerbitzuarekin, indarkeriari aurre 

egiten dioten emakumeei buruz Etxeko 

esperientzia azaltzeko.  

 - Getxoko berdintasun-teknikariarekin 

harremana, etxea abian jartzean 

izandako esperientzia helarazteko.

Beste erakunde publikoek antolatutako saio 

eta formazioak:

 - Sendian.

 - G.F.A. Elkarteei zuzendutako 

dirulaguntzei buruzko aholkularitza.  

 - G.F.A.  Gipuzkoako Berdintasun 

teknikarien lan guneko bilerak.

 - G.F.A. Berdinbidean bilerak.

Bestelako ekimenak:

 - Lumaltik.

 - Erroak sartu.

 - Loreak (Txiki Txoko).

 - Mugarik Gabeko Ekonomistak.

 - Lotura Giza Garapena.

 - Bira Zapatista.

 - Mugarik Gabeko Emigratuak.

 - Bakerako Lankidetza Batzarra.

 - Agaldeprise.

 - Mara Mara (Kontxi López).
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Erabiltzaileei buruzko datuak

2021-2022 ikasturtean 19 tailer eta 17 

ahalduntze-talde eskaini ditugu, eta 

inskripzioak, guztira, 848 izan dira. Zerbitzuei 

dagokienez, uztailera arte, 959 hitzordu 

erregistratu dira. Tailerretan eta ahalduntze-

taldeetan parte hartu duten emakumeetatik 

538ren datu osoak ditugu, eta zerbitzuetara jo 

duten emakumeetatik 482renak.

Aurreko memorietan bezala, hala zerbitzuen 

erabitzaileen nola ikastaroetan (hor sartzen 

dira tailerrak eta ahalduntze-taldeak) parte 

hartu duten emakumeen datu orokorrak 

aztertuko ditugu. Batzuen eta besteen artean 

alde esanguratsurik bada, horren berri 

ere emango dugu. Zerbitzuak erabiltzeaz 

gain ikastaroetan ere parte hartu duten 

emakumeen ehunekoa oraindik txikia da 

(%  4,51); hala ere, igoera txiki bat izan da 

aurreko ikasturteekin alderatuta.

Lehenik eta behin, erabiltzaileen bizilekua 

aztertuko dugu. Ikus daitekeenez, hautsi 

egin da azken urteetako joera: Gipuzkoako 

gainerako herrietako erabiltzaileen ehunekoa 

igo egin da, jaitsi beharrean; hain zuzen ere, 

aurreko ikasturtean % 20,13 zen, eta oraingoan 

% 28,38 izan da. 

25%

15%

10%

20%

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65

ADINA

66-75 76-850-15
0%

5%

86-95

22
67

209 208 204

148

84

16 0

Erabiltzaileen bizilekua:

Donostia

Gipuzkoa*

Beste

* Donostiako datuak kenduta

679

277

20

 % 69,57

 % 28,38

 % 2,05

Adin-tarteak aurreko ikasturtekoen antzekoak 

dira: 26-45 urte bitarteko 3 adin-tarteak dira 

nagusi, %  21 inguru horietako bakoitzean. 

Deigarria da 0-15 adin-tartean izan den 

igoera: % 0,12tik % 2,20ra igo da. Gainerako 

tarteek behera egin dute, aurreko urteetako 

joerari jarraituz. 66 eta 75 urte arteko tartea, 

berriz, mantendu egin da.

Erabiltzaileen adina:

Adinaren aldagaian ere aldeak daude 

zerbitzuen erabiltzaileen eta ikastaro 

eta tailerretako parte-hartzaileen artean. 

Zerbitzuen erabiltzaileen artean, nahiko 

berdinduta daude 25etik 55era bitarteko 
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tarteak (% 23 inguruan), eta jaitsiera nabarmena 

gertatu da hurrengo tartean (%  10,76). Aldiz, 

aldakuntza hori alderantzizkoa da ikastaro 

eta tailerretan. 26tik 55era bitarteko tarteak 

berdinduta daude % 18aren inguruan, eta 

56tik 65erako tarteetan % 23,50era igo da. 

Ikastaro eta tailerretako parte-hartzaileen 

batez besteko adina zertxobait igo da aurreko 

ekitaldiarekin alderatuta: 48 urte inguru. 

Zerbitzuen erabiltzaileen batez bestekoa 

mantendu egin da eta 45,41era iritsi da. 

Batzuen eta besteen arteko aldea apur bat 

handitu da aurreko urtearekin alderatuta.

Egindako ikasketei dagokienez, unibertsitate-

ikasketak dituzten emakumeak dira nagusi 

oraindik ere; hala ere, ehuneko hori 5 puntu 

jaitsi da aurreko ekitaldiarekin alderatuta. 

Bigarren mailako ikasketak dituzten 

emakumeen ehunekoak gora egin du, eta 

gainerakoak, berriz, antzera mantendu dira. 

Oraindik ere alde nabarmenak daude 

zerbitzuen erabiltzaileen eta ikastaroetan 

parte hartzen duten emakumeen artean. 

Oraindik ere ikastaroetan parte hartu duten 

emakumeen ia bi herenek (%  65,14) dituzte 

unibertsitate-ikasketak, eta zerbitzuetara jo 

duten emakumeen artean, berriz, %  32,47k 

ditu unibertsitate-ikasketak. Aipatzekoa da 

arrakala hori pixka bat handitu dela, aurreko 

ikasturtearekin alderatuta.  Izan ere, zerbitzuei 

dagokienez, bigarren mailako ikasketak 

dituzten emakumeen ehunekoak gora egin du 

unibertsitate-ikasketak dituztenekin alderatuta; 

horien ehunekoa jaitsi egin da, eta bigarren 

postuan kokatu da.

 

Emakumezko erabiltzaileen lan-egoerari dago- 

kionez, lehen postuan finkatu da besteren 

kontura lanaldi osoan lan egiten dutenen 

ehunekoa, %  27,59tik %  30,69ra igaro baita.  

Aldiz, behera egin dute langabezian dauden 

emakumeen, erretiratuen eta ikasleen 

ehunekoek, eta gainerakoak mantendu egin dira.  

Erabiltzaileen lan egoera:

Aurreko ikasturteetan bezala, emakume 

94

Unibertsitatea 425

Bigarren mailakoak

Lanbide heziketa

Besteak

% 45,26

244 % 25,99

Lehen mailakoak % 10,01

146 % 15,55

25

Arauz
kanpoko
form.

5

% 2,66

% 0,53

Jardun osoan, besteren kontura lanean 294 % 30,69
Langabezian 210 % 21,92
Besteak 171 % 17,85

148 % 15,45Jardun partzialean, 
besteren kontura

67 % 6,99

Jubilatuak 34 % 3,55
Lanean
beren kontura 34 % 3,55

Ikasleak

Erabiltzaileen ikasketak:
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Europatik eta Afrikatik (gehienak Marokotik) 

etorritako emakumeen ehunekoek bere horre-

tan jarraitzen dute, eta Asiatik etorritakoen 

ehunekoak behera egin du. Amerika konti- 

nentetik datozenen artean, %  21,07 Hondu-

raskoak dira, % 20,36 Nikaraguakoak, % 18,21 

Kolonbiakoak, eta gainerakoak Bolivia, Ekuador, 

Mexiko, Argentina eta Perukoak dira.

Erabiltzaileen jatorria:

Zerbitzuen erabiltzaileen eta ikastaroetan parte 

hartzen dutenen arteko alderaketa egitean, 

aldagai horretan dago oraindik ere alderik 

handiena. Zerbitzuen erabiltzaileen artean, % 60 

Amerikatik dator; ehuneko hori 5 puntu igo da, 

aurreko ikasturteko ehunekoarekin alderatuta. 

Ikastaroetan parte hartu dutenen artean, aldiz, 

%  22,02 baino ez da etorri Ameriketatik (egia 

da, hala ere, ehuneko hori pixka bat igo dela 

aurreko ikasturtearekin alderatuta), eta %  69 

espainiar Estatutik etorri da.

OHARRA: Guztira, 976 emakumek osatutako 

unibertsoa izan dugu aztergai. Hala ere, horien 

guztien fitxa osoak falta ditugunez, alderdi 

bakoitzerako eskura dugun informazioa aztertu 

dugu. Horregatik, emakumeen guztizkoa alda 

daiteke alderdi batetik bestera.

gehienek ikastaro batean (%  71,56) edo 

bitan (%  15,24) parte hartu dute; hala ere, 

lehenengoen ehunekoa igo egin da aurreko 

ikasturtearekin alderatuta, eta bigarrenena 

jaitsi. Zerbitzuetara jo duten emakumeen 

ehunekoa aurreko ikasturtekoaren antzekoa da 

(% 69 emakume hitzordu bakarrera joan dira, 

eta % 31 hitzordu batera baino gehiagotara). 

Horrek etxearen dinamika finkatzen du; 

izan ere, zerbitzu ugari eskaintzen zaizkie 

emakumeei, haien jarraipena egiten da eta 

sarean lan egiten da.

Erabiltzaileen artean apur bat jaitsi da Ema-

kumeen Etxea elkarteko bazkideen ehunekoa 

(% 25etik % 24,22ra). Oraindik ere aldeak daude 

ikastaroetan parte hartzen dutenen eta zerbitzuen 

erabiltzaileen artean; lehenengoen artean % 45,27 

bazkideak dira, eta bigarrenen artean %  11,99 

baino ez dira bazkideak. Hala ere, aipatu behar da 

azken ehuneko horrek gora egin duela aurreko 

ekitaldiarekin alderatuz (% 6,5 izan zen).

Bazkideak:

Erabiltzaileen jatorriari dagokionez, datu 

orokorrak kontuan hartuta, Amerikatik eto- 

rritako erabiltzaileen ehunekoak bere horretan 

jarraitzen du, eta Espainiako estatutik eto-

rritakoen ehunekoak zertxobait behera egin du. 

Bazkide
ez direnak

Bazkideak
% 24,22

232

% 75,78
726

Espainiar estatua 321 % 46,79
Amerika 280 % 40,82
Afrika 47 % 6,85

32 % 4,66Europa

6 % 0,87Asia
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Aurrekontua

1. Emakumeen Etxea Elkartearekin hitzarmena:
Hitzarmena Emakumeen Etxea espazioa dinamizatzeko arratsaldetan

2. Pertsonala:
Udal langileak, goizetan espazioa dinamizatzen dutenak

3. Ikastaroak, ahalduntze taldeak eta zerbitzuak 
Autodefentsa ikastaroak
Indarkeriarik gabeko Bizitzaren aldeko Emakumeak
Kultura aniztasuneko taldea
Literatura taldeak
Etxeko langileen aholkularitza zerbitzua
Lege aholkularitza
Aholkularitza juridiko eta gizarte esku-hartzea
Biluzik Mundura: sexualitate eta genero aholkularitza
Norbanakoaren jabekuntzarako gunea
Gizarte aholkularitza
“Iguálate” ikasketak homologatzeko zerbitzua
Aholkularitza laguntza taldea
Aniztasun funtzionala duten emakumeen taldea
Neska gazteentzako jabekuntza gunea
Xilografia ikastaroa
Perreo feminista ikastaroa
Bizikleten mekanikaren ikastaroa eta bizikleta irteera
Magma Mia bakarrizketa
Gure Hots dokumentalaren emanaldia eta solasaldia

4. Eraikinaren mantenua eta mobiliarioa
Gastu korrontea (telefonoa, garbiketa, fotokopiak, argindarra, 
komunitatea, instalazioen mantenua, konponketa txikiak) 
Obrak: leihoak, deshumidifikatzaileak, manparak

5. Komunikazioa 
Argazkiak eta bideoa
Egitarauak: diseinua, maketazioa eta inprenta
Urteko memoriaren argitalpena: diseinua, maketazioa eta inprenta
Udarako liburuen gomendioen diseinua eta maketazioa

 

46.000,00

63.921,87

4.448,00
9.460,00
7.077,60
4.160,00
4.950,00
4.950,00
4.950,00
7.425,00
7.480,00
3.025,00
7.425,00
4.235,00
9.900,00
4.965,00
1.650,00
   528,00
   716,00
   715,00
   363,00

43.541,90
13.535,28

4.137,40
4.246,60
4.955,56
   544,50

269.305,71 €

Hurrengo taulan jaso dugu Donostiako Udalak Emakumeen Etxeari egiten dion ekarpen 
ekonomikoa. 

Ekarpen honez gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak Emakumeen Etxea Elkarteari 38.500 euroko 
diru laguntza ematen dio, eta horri esker egiten dira emakumeen zine ikustaldiak Antzoki 
Zaharrean, ikastaroak, tailerrak, jardunaldiak, hitzaldiak, batukada, difusio kanpaina eta abar.

GUZTIRA:
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Hobekuntzak

Aurten udan irakurtzeko liburu-gomendioak biltzen 
dituen eskuorri bat sortu dugu:

UDAKO 
SARGORIARI (EDO EURIARI) AURRE EGITEKO IRAKURGAIAK

LEcTURAS pARA hAcER fREnTE AL bOchORnO (O LA LLUviA) DEL vERAnO 

LEcTURAS pARA hAcER fREnTE AL bOchORnO (O LA LLUviA) DEL vERAnO 
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Mertxe Tranche Donostia, 15 de junio de 2022

Mertxe Tranche nuestra “profa” de literatura de los grupos 

en castellano de la Casa de las Mujeres de Donostia nos hace 

una selección de libros  para leer este verano tumbada en 

la playa, en tu rincón favorito o en una hamaca allá donde 

hayas decidido ir. Como extra, nos deleita además, con sus 

reseñas personales. 

LAS RETRASADASJeanne Benameur. ÁRDORAUn libro encontrado por casualidad en la Feria del Libro, sin ninguna 

recomendación o reseña en ningún medio y que, sin embargo, es lo mejor que 

he leído este año. Una madre y su hija, una maestra y su alumna, la lealtad y el 

amor por las palabras son los mimbres con los que nos deslumbra Benameur.Y, 

de paso, descubrimos una editorial pequeña e interesante. Menos de 100 

páginas, fácil de llevar a la playa, pero inolvidable. 
AÚN NO SE LO HE DICHO A MI JARDIN
Pía Pera 
Los jardines son la posibilidad de co-crear con la naturaleza, un espacio de 

mediación que huye del dominio. Por eso han sido lugares femeninos, cercanos 

a la casa, pero en el exterior. En este libro lleno, a pesar de todo, de asombro y 

alegría, Pía Pera se despedía del suyo y nos enseñaba una lección sobre el arte 

de soltar. 
 

LA TRASTIENDAUxue Alberdi. ConsoniLa labor que está haciendo Consoni al traducir con gran calidad a algunas de 

las autoras euskaldunes más interesantes del panorama merece una reseña 

y una visita. Este libro es, además,un nuevo intento de Alberdi de renovar la 

narrativa sobre el pasado inmediato de Euskadi. El relato de las voces que 

nos hablan nos hará hacer memoria, pero también reflexionar y, en ocasiones, 

sonreir. 

EL ARTE DE PERDERSERebeca Solnit. Capitan Swing Los ensayos no son para el verano, dicen, aunque algunos resisten muy bien 

el calor y hasta refrescan. Es el caso de los que escribe Solnit, siempre cinco 

minutos por delante de nosotras, para anunciarnos los movimientos profundos 

de nuestras vidas. Por tanto, cualquiera de sus textos podría valer, pero esta 

guía sobre el arte de estar perdida puede sustituir a la de viajes con mucha 

ventaja.  

EL INVENCIBLE VERANO DE LILIANA
Cristina Rivera Garza. Penguin libros 
Una historia sobre el dolor de perder a una hermana, víctima de un feminicidio 

veinte años atras, pero también una historia sobre el poder del movimiento 

feminista para conquistar algunas palabras y, con ello, cambiar la realidad. 

Imprescindible. 

OTOÑO
Ali Smith. Nórdica libros Si algo nos salvará, será, creo, la amistad. La que se cuenta en esta novela es 

poco convencional, pero llena de inteligencia.Y algunas escenas y personajes 

secundarios están llenos de gracia, de acierto y de buena literatura. ANHELO DE RAÍCESMay Sarton. Gallo nero La poeta americana cuenta en este pequeño libro el proceso de su traslado en 

los años 50 a un pequeño pueblo de la América rural y la conquista de su casa. 

Balsámico, fue la palabra que usaron algunas Ventaneras para describirlo. Y sí, 

lo es, además de profundo y hermoso. 

donostiako emakumeen etxea

casa de las mujeres de donostia
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UDAKO SARGORIARI (EDO EURIARI) AURRE EGITEKO IRAKURGAIAK

Uda aldian batzuek irakurketarako denbora gehixeago izaten dugu, eta askotariko lekuetan hartzen gaitu irakurraldiak: etxeko 

giroan, kalean, hondartzan, parkean, mendi aldean… Beste batzuek, aldiz, uda aldia dute lan bizirako garai, eta aukera gutxi dute 

irakurketan atseden hartzeko, baina arnasaldi horiek hartzeko aukera duzuenentzat ere proposatzen ditugu irakurgai zerrendak, 

irakurgai asko poltsan erraz eramateko modukoak direlako, eta tarte laburretan gozatzeko modukoak. Irakurgai gehienak aurten 

Donostiako Emakumeen Etxean gidatu ditudan euskarazko literatura taldeetan landurikoak dira.

ARNASALDI LABURREKO IRAKURRALDIAK   

Aldika, une laburretan eta atalka goza daitezkeen irakurgaiak:

Oihana Arana, LAZUNAK AZKAZALETAN, Susa, 2021.

Poema bilduma honetan Oihana Arana poetak hainbat kontzeptu errotu eta 

egonkor birpentsatzen eta arrakalatzen dira, horien artean, etxearena. Etxea 

espazio emozionala da, hartu-emanen gune gatazkatsu, baina batzuetan amultsu 

ere, eta berregin, desegin eta berregituratu daitekeen espazio emozional bat. 

Betikotasunari bizkar emanda, eguneroko objektuek, harremanek eta hitzek 

sorturiko zirrikituak birpentsatzera garamatza, prekarietatea ardatz duen gizarte 

batean mundu ikuskerak berrasmatzeko saioak egiteko, identitate nomadei bide 

egiteko. Ahots poetiko sendo bat gorpuztu du Oihana Aranak, sinbolo indartsuz, 

irudi iradokitzailez eta hitz joko mamitsuz josia. 

Aintzane Usandizaga eta Aran Santamaria(IA) GUZTIA MOZTU ETA ITSAS 

DAITEKE, Esther Ferrer eta denbora, Pamiela, 2021.

Album ilustratu honetan Esther Ferrer sortzailearen ibilbide estetiko-performatiboa 

ezin hobeto irudikatu dute Aintzane Usandizaga idazleak eta Aran Santamaria 

ilustratzaileak. Albumaren zirrikitu guztietan interpretaziorako eta pentsamendurako 

gonbitea egiten zaigu, hitzaren eta irudiaren arteko osagarritasun bikainak 

narrazio iradokitzaile bat eratzen baitu, eta horretarako, Esther Ferrer sortzaileak 

gorpuzturiko ikuskera artistikoaren arrastoak ageri dira non-nahi: aulkiak, hariak, 

zenbakiak, gorpuztasuna… Izenburutik bertatik collageari egiten zaio dei, eta hiru 

sortzaileren estetikak eta mundu ikuskerak gurutzatu dira album berezi honetan: 

Esther Ferrer sortzailearen artefaktu eta performantzeak, Aintzane Usandizagaren 

hitz narratibo-poetikoa eta Aran Santamariaren arfekatu artistikoen sotiltasuna eta 

konposizio sinbolikoa.

Garazi Arrula, GU ORDUKO HAUEK, Txalaparta, 

Garazi Arrula tafallarraren lehen narrazio bilduma honetako narrazio guztietan 

izan bada halako alderatze bat iraganeko nortasunen eta oraingo nortasunen 

artean. Narrazio guztietan bada pertsonaien mundu-ikuskeran halako urratze bat, 

gehientsuenetan inozentzia galeraren batekin lotura duena: inozentzia galtzen dute 

batzuek, gizarteko joko-arauen injustiziez ohartzen direlako; inozentzia galtzen dute 

beste batzuek, euren jarrera zein joera batzuetan makurkeria sumatu dutelako; 

inozentzia galtzen dute bestetzuek, harremanik maiteenak gorrotagarrienak bilaka 

daitezkeela ohartzen direlako; inozentzia galtzen dute hurrenek, maite zuten 

guztiak zentzua galtzen duelako; eta abar. Zehazki, urratze horiek bihurtzen dira 

kasu gehienetan narrazioaren muin edo korapilo nagusia, kontzientzia-hartze hori, 

esnatze hori, errealitateak emandako zaplazteko hori. Giza makurkeriaz ohartzea, 

norberaren makurkeriaz ohartzea, edo norabide “zuzenik” baden ere zalantzan 

jartzea. Pertsonaien kontraesanetan bidaiatuko du irakurleak, laburrean izanik ere 

nortasun konplexuak irudikatzea lortu baitu Garazi Arrulak.

Kattalin Miner, EMPAR PINEDA ERDOZIA: GORPUTZAK HALA 

ESKATUA, Hernaniko Udala - Berdintasuna, 2020.

Empar Pineda hernaniarraren borroka ibilbideetara hurbiltzen gaitu Kattalin 

Minerrek liburuxka honetan. Geure genealogia feministak anizteko, berrikusteko eta 

birpentsatzeko liburuxka ederra da, bere motzean memoria kolektiboa elikatzeko 

hainbat borroka mugarri eta hainbat anekdota esanguratsu biltzen dituena. 

Gehiago jakiteko gogoz uzten zaitu, geure genealogia feministetan gehiago 

arakatzeko gogoz, eta jakin-min hori sustatzeko amu ederra da.

Mari Luz Esteban, ANDREZAHARRAREN MANIFESTUA, Pamiela, 2019.

 
Zahartzeaz eta batik bat andrezahartzeaz mintzo zaigu Mari Luz Esteban manifestu 

kutsuko poema-bilduma honetan. Zahartzaroari loturiko erreferente premiaz hitz 

egiten digu, geure andrezahar erreferenteak bilatzeko deia ere badena. Bestalde, 

zahartzeko moduen inguruan gogoeta egin beharraz mintzo da, eta batik bat 

etorkizuneko andrezaharraren imajinarioak irudikatzeko Saioa egiten du, gaur 

egunetik etorkizuna irudikatzeari ekin diezaiogun, bestelako andrezahartzeak 

kolektiboki birpentsa ditzagun. 

ARNASALDI LUZEKO IRAKURRALDIAK

Miren Amuriza, BASA, Elkar, 2018.

Nortasun handiko protagonista baten azken bizi-arora hurbiltzen gaitu Miren 

Amurizak nobela honetan. Sabina Gojenola Altzerreka baserrian bizi da, eta 

gorputza minduta eta arrakalatuta duen arren, nortasun bizikoa da, baserria 

bizitzaren ardatzetariko bat izanik. Sabina protagonista indartsu horren korapiloak 

nobelara ekarrita, askotariko gaiak jorratu ditu Miren Amurizak: zaintza, zahartzaroa, 

heriotza, habiak eta etxeak, familia egitura… 

Yurre Ugarte eta Joseba Larratxe, JOANA MAIZ, Harriet Edizioak, 2019.

Komiki honetan Joana Maiz pertsonaiaren une pertsonal eta profesional korapilatsu 

bat kontatzen zaigu. Joana Maiz gidoigilea da, eta Euskal Herriari buruzko 

dokumental bat egin nahi du, eta Abiadura Handiko Trenaren ondorioz baserria 

galtzear den adineko andre baten lekukotzak bildu nahi ditu, memoria kolektiboari 

begiratzeko beste ertz batzuk eraikitzeko. Bilaketa horretan ari dela, hurbileko 

lagun, ezagun, erreferente eta senideen inguruko ibilbide pertsonal zenbait ere 

aurkezten dizkigu, askotariko ahotsez osaturiko puzzlea josteko.  

Ursula K. Le Guin, OIHAN HITZEAN MUNDUA, Igela, 2021.

Ursula K. Le Guin zientzia fikzio feministaren idazle mugarrietariko bat da. 1976. 

urtean argitaratu zuen Oihan hitzean mundua nobelaren bertsio luzea. Vietnamgo 

Gerraren oihartzunak badira nobelan, izan ere, Ursula K. Le Guin gerra horren 

kontrako aktibista izan baitzen. New Tahiti planetan kokatzen da nobela, basoz 

estalitako planeta batean. Han gizakien kolonia bat dago eta Lurrera egurra 

bidaltzen dute. Egurrak planetan balio handia du. Zoritxarrez, gizaki horien lana 

New Tahitin ondorio latzak uzten ditu: planetaren uharte handienetariko bat 

basogabetuta dago. Planetan ere gizaki antza duten izakiak bizi dira: crichyak. 

Gizakiek humanoide horiek esklabu moduan erabiltzen dituzte. Biolentzia horren 

aurrean humanoideek modu berean erantzuten ikasi dute. Selver izeneko liderraren 

gidaritzapean gizakien aurkako errebolta hasiko da.

Leslie Feinberg, BORROKALARI TRANSGENEROAK. HISTORIA EGINEZ, 

JOAN ARC-EKOTIK DENNIS RODMAN-ENGANAINO, Katakrak, 2021.

Leslie Feinbergek saiakeran trans genealogiaren bilaketa pertsonalaren berri 

ematen digu, eta trans jendearen eta ikuspegien arrasto historiko zein kulturalak 

biltzearekin batera, transgeneroaren inguruko mundu ikuskera anizteko hainbat 

gogoeta ere egiten ditu, eta begirada intersekzionalak eraikitzeko gako funtsezko 

zenbait eskaini ere. Genealogia transfeministak eraikitzeko funtsezko obra da, baita 

geure genealogia transfeminista horiek ere eraikitzeko deia ere.

 

Marina Sagastizabal, HIRUKI GATAZKATSUA, Lisipe, 2020.

Marina Sagastizabalek egungo zaintzaren krisia ulertzeko funtsezko gogoeta 

zenbait biltzen ditu saiakera honetan, eta horretarako hiruki gatazkatsuaren ideia 

ardazten du. Hiruki gatazkatsu hori gure egunerokoan gurutzatzen diren hiru 

dimentsioren artikulazioan oinarritzen dela adierazten du: etxeko eta zaintza lanak, 

ordaindutako lana eta parte hartze soziopolitikoa. Hiru dimentsio horiek uztartzeko 

mugez eta aukerez mintzo zaigu, eta gutako norberak eta geure komunitateak hiru 

dimentsio horiekiko dituen harremanak aztertzeko gako baliagarriak eta ikuskera 

baliagarriak eskaintzen dizkigu.

Iratxe Retolaza

Donostia, 2022ko ekainaren 15a
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Etxeko langileentzako 
aholkularitza
Honako gai hauen inguruko aholkularitza: 
eskubideak eta betebeharrak, soldatak, 
kontratu motak, oporrak, egun eta ordu 
libreak, kotizazioak, baimenak, kaleratzeak...

Egileak: Ana Lopez eta Juana Aranguren

Astelehenetan, 16:30-18:30. Hitzorduarekin.

Telefono bidez eta presentzialki 124 emakume 
artatu dira; horietatik 40 kanpokoen 
erregimenean zeuden, 60 barnekoen 
erregimenean eta 24 enplegatzaileak ziren.
 
Emakume enplegatuetatik bi Euskal 
Herrikoak ziren eta 98 atzerritarrak. 
Jatorrizko herrialdeei dagokienez, gehienak 
Honduras eta Nikaraguakoak ziren, 
gainerakoak Kolonbia, Mexiko, Venezuela, 
Nigeria, Bolivia, Errumania, Ekuador eta 
Errusiakoak.
 
Kontsultak honakoak izan dira batez ere: 
atzera egitea eta/edo kaleratzea, likidazio eta 
kitapenak  berrikustea, eta kasu batzuetan 
baita horiek idazten laguntzea ere. Azkenik,   
Adiskidetze-orriak idaztea.

Aholkularitza juridikoa 
eta gizarte eskuhartzea
Honako tramite hauek egiteko 
laguntza: espetxe eta zigor zuzenbidea; 
atzerritartasuna; lan-zuzenbidea; genero 
indarkeria; hirugarren adina (erretiroa, 
pentsioa, alarguntasuna...).

Egilea: Arrats Elkartea

Asteazkenetan, 16:00 - 18:00. Hitzorduarekin.

Orotara 141 emakume artatu dira. 
Jorratutako gaien ugaritasuna nabarmendu 
behar da. Eremu nagusia familia-zuzenbidea 
izan da; kasu horietako askotan, ofiziozko 
txandan abokatu-laguntza eskatzen 
lagundu da. Atzerritartasunari dagokionez, 
kasu gehienak bizileku-baimenarekin eta 
hasierako lanarekin lotutakoak izan dira. 

Zuzenbide zibilari buruzko gaiei dagokienez, 
askotarikoak eta ez oso ohikoak izan dira, 
eta jabetza horizontaleko gaiak nabarmendu 
behar dira. Lan-zuzenbideari dagokionez, 
hainbat gai jorratu dira, hala nola erretiroak, 
lan-errotze prozedura, lan-eskubideak/
osasunerako eskubideak, nominak eta 
pentsioak eta Sovia. 

Zuzenbide penalaren inguruko kontsultak oso 
urriak izan dira.
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Gizarte aholkularitza
Askotariko informazioa eta aholkularitza: 
gizarte laguntzak, etxebizitza, formakuntza 
edota enplegua.  

Egilea: Rosa Ugalde Urbistondo

Astearteetan, 16:00 - 18:00. Hitzorduarekin.

Aholkularitza, laguntza  eta orientazio 
funtzioak bete ditu Gizarte Laguntzako 
Programak. Halaber, sareko lana egin da 
Etxeko beste zerbitzu batzuekin eta kanpoko 
erakundeekin, hala nola Caritasekin edo 
Gurutze Gorriarekin, muturreko kasuetan. 
 
Sarritan artatu dira oso egoera zailetan bizi 
diren emakumeak:  baliabide falta, lanik eza, 
osasun mentaleko arazoak edo indarkeria 
matxistako egoerak. 
 
Aipatzekoa da egoera administratibo 
irregularrean bizi izan dituzten baldintza 
gogorrak; askok galdu egin dituzte ezkutuko 
ekonomiako lanak, inolako eskubiderik gabe, 
eta lana aurkitzea ere kostatzen ari zaie, 
nahiz eta azken hilabeteetan egoera nahiko 
normalizatu den. 

Zuzenean artatutako emakumeak: 115 

Jarraipena eta laguntza: 265 

Koordinazioa: 45

Biluzik mundura
Sexualitatearen inguruko informazioa eta 
aholkularitza zerbitzua. 

Egilea: Lahia 3.0 sexologia elkartea

Astelehenetan, 17:00-20:00. Hitzorduarekin.

2021eko irailetik 2022ko ekainera, guztira 
133 kontsulta jaso dira. Horien % 43,60 
presentzialki izan dira, %48,13 Instagram 
bitartez eta % 8,27 posta elektroniko bitartez. 
Zerbitzura jo duten pertsona gehienak 
emakumeak izan dira, 105 (% 78,95); gizonak, 
aldiz; 24 (% 18,05a). Bitarra ez den pertsona 
bati eta hiru erakunderi ere eman zaie arreta.

Zerbitzu presentziala:

Zerbitzura etorri diren pertsona gehienak  
(% 91,38) emakumeak izan dira. 6,89 % 
gizonak izan dira eta ez bitarra den pertsona 
bat ere gerturatu da. Etorri diren pertsonen 
adin tartea zabala izan da, 13 urtetatik 29 
urtetara.

Presentzialki jasotako kontsultak gai 
ezberdinen ingurukoak izan dira, horiek 
6 kategoriatan sailkatu ditugu: hilekoa, 
kontaktua, edertasun ereduak, indarkeria 
matxista, LGTBIQ+ eta sexualitatea.

Instagram:

2021eko irailetik 2022ko ekainera, Instagram 
bitartez 64 kontsulta jaso dira guztira.
Horietatik 42 (%65,62) emakumeek eginak 
dira, 12 (%18,75) gizonenak, bat ez bitarra, 
hiru erakundeenak, eta 6 pertsonak ez dute 
inolako informaziorik eman.
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3.- Osasun arloko emakume 
profesionalez osatutako bi taldeen 
jarraipena eta laguntza: erizainen taldea 
(12 emakume) eta medikuen taldea (16 
emakume), beste ibilbide batzuk dituzten 
emakumeak 22 izan dira. 
 
4.- Zaintzeko ikasi kanpaina: Emakumeek 
profesionaltasun-ziurtagiri bat aurkezteko 
duten beharraren ondorio izan da 
(mendekotasuna duten pertsonentzako arreta 
soziosanitarioa gizarte-erakundeetan). 
Kontrataziorako ezinbesteko baldintza 
da, bereziki, Aldundiak kudeatzen duen 
Laguntza Pertsonalerako Laguntza 
Ekonomikoaren (LPPE) baldintzapean 
badago.
 
Gipuzkoan 893 emakumek dute ziurtagiria 
lortzeko beharra, Donostian 218k. Kanpaina 
horren bidez, Donostiako Emakumeen 
Etxean, 196 zenbakian, arreta eman da.
 
Bestalde, azpimarratu behar da bideratzeak  
% 47 igo direla Lanbide eta Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuak bezalako erakunde 
publikoetatik.

121 emakume bideratu ditugu etxeko 
ahalduntze zerbitzu edo taldeetara, esku-
hartze integrala eskaintzeko.

“Parekatu”
Ikasketak eta prestakuntza-ibilbideak 
homologatzeko aholkularitza.

Egilea: Bidez Bide

Ostegunetan, 10:00-13:00. Hitzorduarekin. 

Horra artatutako pertsona kopurua: 398 
emakume eta 13 pertsona ez bitar. Horietatik 
322 Latinoamerikako herrialdeetatik datoz 
(Nikaragua, Honduras, Venezuela, Kolonbia, 
Brasil), gainerako 92ak Europatik (Espainia, 
Errumania, Bielorrusia eta Ukraina), 
Afrikatik (Aljeria, Maroko, Nigeria eta 
Senegal) eta Asiatik (Afganistan, Iran, 
Mongolia, Nepal eta Vietnam).

Covid 19ren testuinguruan sortutako 
homologazio-prozesurako zerbitzu berriekin 
jarraitu da, haren ondoriozko inpaktuak 
arintzen saiatzeko:
 
1.- Eten digitala: administrazioarekin 
egin beharreko izapide guztiak telematikoki 
egin behar dira, eta horrek zaildu egiten 
du artatzen ditugun erabiltzaileen % 78ek 
izapide horiek eskuratzea. Horregatik, 
laguntza-orduak luzatu ditugu, eta ordu 
gehiago eman ditugu emakumeak trebatzen, 
izapide horiei aurre egiteko baliabideak 
emango dizkieten tailer txikiak eginez.
 
2.- Arreta handitzea, IKTak erabiliz: 
erabiltzaileen % 80ek lanorduak murriztu 
dituzte, eta horrek zaurgarritasun handiagoa 
eragin die. Denbora librea enplegua bilatzeko 
erabili behar izan dute. IKTen bidezko arreta 
zabaltzeak erraztu egiten du informazioa 
ahalik eta emakume gehienengana iristea.



22

Lege aholkularitza
Familia zuzenbidea. Lanerako zuzenbidea. 
Atzerritartasuna. Genero indarkeria. 

Egilea: Emakume Bananduen Elkartea

Asteazkenetan, 19:00-21:00. Hitzorduarekin.

183  emakume artatu dira; horietatik 40 
indarkeria matxistaren eta/edo sexu-erasoen 
biktimak izan dira. Aurreko urteetan bezala, 
banantzeari edo dibortzioari buruzko 
kontsultetan ikusi da hainbat tratu txar kasuak 
direla, nahiz eta emakume batzuek tratatu 
nahi ez duten edo ez duten beren bikotekideen 
aurkako ekintza penalik hasi nahi izan.
 
Atzerritartasunari buruzko kontsultek gora 
egiten jarraitzen dute. Beste kontsulta mota 
batzuk honako gai hauei buruzkoak izan 
dira: irabazpidezko likidazioak, banantzeak/
dibortzioak, seme-alaba adingabeen 
zaintza eta babespea, elikadura-pentsioak 
ez ordaintzea, bisita-erregimeneko ez-
betetzeak, jaraunspenak, lana (kaleratzeak 
eta erretiroa), errentamenduak, aitatasuna 
(aitorpenak edo aurkaratzeak). 

Emakume askori hitzorduak eskatu 
zaizkie, doako laguntza juridikorako, 
atzerritartasunerako edo beste edozein 
erakunde publikorako; izan ere, pandemiatik 
izapide asko telematikoki egiten dira 
eta emakume askok zailtasunak dituzte 
Interneten sartzeko.

Laguntza psikologikoa
Metodo interaktibo bat erabiliz, norbe- 
raren indarretan oinarritutako baliabideak 
aktibatzen saiatu gara. Helburua 
prebentzioa, larrialdietan eustea, 
aholkularitza eta ahalduntzea dira.

Egilea: Maite Santamaría

Asteazkenetan, 10:00-14:00. Hitzorduarekin.

Emandako arreta kopurua: 174

Asko erakundeen arreta psikologikoko 
zirkuitua egin ondoren etortzen dira; beraz, 
horrek agerian uzten du oraindik ere 
laguntza behar dutela ondo jartzeko.  

Krisi ekonomikoak eta horren ondoriozko 
prekarietateak eragin handia du batzuetan 
indarkeria inplizitu eta esplizituko egoerak 
jasan behar izatean. Era berean, gizarte- 
eta familia-sarerik ez duten emakumeak 
ere iristen dira. Zuzenean bideratzen 
dira BLZtik, Gizarte Zerbitzuetatik, 
Osakidetzatik, Lanbidetik eta Caritasetik, edo 
ahoz ahokoaren bidez etortzen dira.

Arreta eta bideraketa
Informazioa, orientabidea eta harrera.
Emakumeen Etxeko bertako baliabideetara 
edo kanpokoetara bideratzea. 

Egilea: Emakumeen Etxeko bertako 
langileak 

Astelehenetik ostiralera 10:00 – 21:00. 
Hitzordurik gabe.

Ordenagailu eta Internet 
zerbitzua

Interneterako sarbidea duten ordenagailuak 
erabiltzeko doako zerbitzua. 

Astean zehar, 10:00 - 21:00. 
Hitzordurik gabe.



Elkarguneak
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Indarkeriarik gabeko bizitzaren 
aldeko emakumeak
Indarkeria matxistari aurre egiten dioten edo aurre egin izan 
dioten emakumeen talde-espazioa, astean behin biltzen 
dena (librea). Autolaguntzako talde bat da, askapenerako 
gako askotatik indarkeriari irtenbideak bilatzen dizkiona. 
Emakumeek konfiantzazko leku gisa deskribatzen dute, 
elkar ezagutzeko eta autoezagutzeko leku gisa, non 
ahalduntzeko tresnak, barne-saneamendurako tresnak eta 
beren bizitzaren kontrola berreskuratzeko balio dieten 
bideak aurki ditzaketen.

Parte hartzaileak: 22
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Berdintasun saila
Dinamizatzailea: Katherine 
Astudillo Aillón (ENARAK 
Koop.)

Parte hartzaileak: 15
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Berdintasun saila 
Formatzailea: Rosa Ugalde 
Urbiztondo (ELKARTU)

Desgaitasuna duten emakumeen 
ahalduntze taldea
Desgaitasuna duten emakumeak elkartzeko gunea da, 
norbere burua ezagutu eta aitortu ahal izateko. Desgaitasuna 
duten emakumeek bizi duten diskriminazio bikoitzaren 
egoera aztertzea du xede talde honek, ahultasunari eta 
desparekotasunari aurre egiteko.

22 emakume bideratu dira espaziora. Adin-tartea 20 urtetik 59ra doa, eta jatorri askotarikoak dira.  
Emakumeak hainbat bidetatik gerturatu dira talde-espaziora: laguntza psikologikoko zerbitzuen  
bidez, sartuko langileen bitartez, Etxera hurbiltzen direlako, edo Indarkeria Matxistaren Biktima  
diren Emakumeei Laguntzeko Zerbitzuaren bidez.
 
Bertaratu diren emakumeek hainbat indarkeria-mota dituzte: fisikoa, psikologikoa, sexu-indarkeria, ekonomikoa, 
instituzionala, sexista, birala, familia barruko sexista edo laneko jazarpena. 

Hainbat dinamika, teknika eta gai landu dira. Horien bidez, emakumeei lagundu zaie ahalduntzeari lotuta 
aldaketak izaten.

Pandemiaren testuinguruan lan egiten jarraitu dugu. Izan ere, agerian geratu da pandemiak zer-nolako inpaktua 
izan duen eta izaten jarraitzen duen, bai eta zer ondorio utzi dituen ere bizi duten errealitatearengatik ahulen 
diren pertsonengan.  

Finkatu egin da azken hilabeteetan taldean ohikoak diren emakumeen artean ehuntzen joan den sarea. Taldeko 
zein banakako esku-hartzeak egiten jarraitu dugu. Parte hartzeko formula mistoa ere mantendu da, hau da, 
presentziala eta ZOOM bidezkoa. Pixkanaka, bizi duten errealitate konplexua ulertzeko giltzarri diren gaiak 
lantzen dira, eta aldagaiak nola gurutzatzen diren eta horrek zaurgarritasun handiagoa nola sortzen dien 
azaltzen. 

Aurten, Elkartuk esperientzia pilotu gisa abian jarri duen Haritik Tiraka proiektuan parte hartu du taldeak. 
Proiektu horren xedea da gizartean baztertuta dauden edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden eta 
desgaitasunen bat duten emakumeak kulturaren bidez ahalduntzea
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Parte hartzaileak: 39
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Kulturaniztasu-
neko saila
Dinamizatzailea: Tania Cañas 
Siriany (ENARAK koop.) 
(2021eko irailetik abendura). 
Aitziber Eguzkiza (2022ko 
urtarriletik ekainera).

Jatorri askotariko emakumeentzako 
kulturarteko gunea
Jatorri desberdineko emakumeak taldean egoteko 
gunea da. Astean behin biltzen dira (joatea libre da), 
beren bizitzan migrazioa nola bizi duten elkarrekin 
aztertzeko. Zailtasunetatik ikasten dute eta banakakoen 
eta taldearen lorpenak sozializatzen dituzte. Osasun fisikoa 
eta emozionala hobetzeko eta bizi diren hirian gehiago 
sustraitzeko tresna eta baliabideak bereganatzen dituzte; 
isolamendutik ateratzen dira; euskal gizartea eta jatorrizko 
gizartea, biak, ezagutzen dituzte; elkarrekin aisialdi, 
dibertsio eta ezagupen ekintzetan parte hartzen dute.

Parte-hartzaileak 26 eta 70 urte bitartekoak dira, eta jatorri hauek dituzte: Ekuador, Honduras, Nikaragua, 
Argentina, Mexiko, Maroko, Armenia, Peru eta Kolonbia, Nikaragua, Venezuela, Mongolia, Senengal, Uruguai, 
Mendebaldeko Sahara, Dominikar Errepublika, Txile eta Brasil.

Hona hemen landutako gaietako batzuk: erresilientzia, zainketen eta etxeko lanen ekonomia feminista, etxeko 
eta zaintzako langileen eskubideak, enplegurako orientazioa, autoestimua, autozaintza eta erlaxazioa, entzute 
aktiboa, kohesioa eta konfiantza lortzeko dinamikak, indarkeria matxista, maitasun erromantikoa.

Emakume gehienak Udaleko Gizarte Zerbitzuek, beste atal batzuek eta Etxeak berak bideratuta etortzen dira. 
Espazioaren barruan, konfiantzazko espazio batean sentitzea lortu dute.

Batzuek sareak eraikitzea lortu dute; izan ere, gehienek ez dute pertsona ezagunen sare zabalik.
Emakume askok lotura dute edo izan dute Etxeko beste zerbitzu batzuekin. Sarean lan egin da, halaber, SOS 
Arrazakeria, Bidez Bide, Txiki Txoko, Ongi Etorri Eskolara eta Gurutze Gorria elkarteekin eta Udaleko 
Berdintasun Bulegoko langileekin.
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Neska gazteentzako jabekuntza 
gunea
 

Neska eta genero anitzeko gazteei (15 eta 20 urte bitarteko 
neska eta genero anitzeko oro) zuzendutako jabekuntza gunea 
da. Feminismoarekin, diskriminazioarekin, jabekuntzarekin, 
harreman parekideekin lotutako gaiak lantzen dira. Gune 
hau Jabekuntza prozesu bezala planteatzen da.

Parte hartzaileak: 9
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Berdintasun saila
Formatzailea: Itsaso Cañada 
Peña (Lahia 3.0)

Taldeko laguntza psikologikoa
 
Kalteberatasun indibidual eta sozial bereziko egoeran dauden 
emakumeentzako talde-espazioa da.

Parte hartzaileak: 14
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Berdintasun saila
Formatzailea: Maider 
Andonegi

Gai konkretuen inguruko egonezina eta hausnarketa:
Doluak (banaketa, proiektu familiarra, etxe aldaketa); Bakardadea; Emozioen kudeaketa (tristura, amorrua, 
desengainua, beldurrak...); Atxikimendu mota ezberdinak; Indarkeria zikloa eta motak; Bikote harremanak; 
Arnasketa eta erlajazio teknikak; Zaintzailearen rola familian; Nire pertenentzia jatorrizko familian; Gatazken 
kudeaketa lan esparruan; Autoestima eta autokontzeptua; San Telmo museora bisita gidatua; Martxoaren 8a: 
Emakumeak historian zehar/gure inguruko emakumeak.  

Ahalduntzeko taldera hurbildu diren gazteen profila  -16-23 urte bitarteko 9 neska- oso anitza izan da. 
Hainbat gai direla eta hurbildu dira neskak aurten taldera, baina azken finean gehiengoak eskatzen zuena zen 
autoezagutza, autoestima eta autodefentsa feminista, eta gai hauetan sakondu da gehien.



Matraka guneak
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Irakurle eskola feminista
Irakurle talde honek pentsamendu feministan arakatzea du 
helburu, eta pentsamendu feministak sorturiko galderak, 
kezkak, giltzarriak eta diskurtsoak izan ditugu eztabaidagai 
ikasturte honetan. Horretarako, hainbat irakurgai (testu 
solteak, artikuluak edota liburuak) landu, eta horien 
inguruko gogoeta egin dugu, betiere diskurtso feministek 
zabaldu dituzten bidezidorretan ibiltzeko asmoz, nork bere 
esperientziatik hitz eginez, nork bere gorputzetik.

Zubi artistikoak euskal 
literaturan
Askotarikoak dira literaturaren eta beste adierazpide 
artistikoen artean sorturiko zubiak, espazioak eta katebegiak. 
Mugako espazio artistikoak ugariak dira, espazio artistiko 
hibridoak ugariak dira, eta zenbaitetan halako mugako 
espazioetan sortu dira ekarpen feminista interesgarri askoak. 
Mugako espazio horietan sorturiko ekarpen artistiko-
literarioak izan ditugu irakurgai eta solasgai irakurketa-talde 
honetan.

Izena eman dutenak: 37
Hizkuntza: euskara
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea
Formatzailea: Iratxe Retolaza

Izena eman dutenak: 19
Hizkuntza: euskara
Antolatzailea: Berdintasun saila
Formatzailea: Iratxe Retolaza
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Parleras 1
Oraindik era honetako beste lantegi batzuetan parte hartu ez 
eta emakumeen literaturarekin bi urteko konpromisoa hartu 
nahi duten emakumeentzat pentsatua dago.

Parleras 2
Aurten, Parleras I ikastaroko parte izan diren emakumeentzat 
izan da ikastaroa.

Izena eman dutenak: 33
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Berdintasun saila
Formatzailea: Mertxe Tranche

Izena eman dutenak: 30
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Berdintasun saila
Formatzailea: Mertxe Tranche
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Ventaneras - parke eta lorategien 
zerbitzua
Emakumezko idazleak naturarekin harremanetan egon 
dira, hala nola Bronte ahizpak Basamortuak zeharkatuz, 
Ursula K Le Guin munduari izena emanez, Rachel Carson 
ekologismoa sortuz edo Jane Austen lorategian pasieran 
ibiliz. Natura ihesbide bezala erabili dute eta beraien 
idatzietan islatu dute. Naturara itzultzea ez da utopia 
berri bat emakumeontzat, baina agian orain inoiz baino 
beharrezkoagoa da eta, horregatik, ikasturte honetan zehar, 
haren inguruan irakurri ditugu onenen itzalean.

Izena eman dutenak: 46
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea
Formatzailea: Mertxe Tranche
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Antzerki laborategi feminista
Gune honetan prozesu lana bultzatu dugu, bizipenezko eta 
gorputz adierazpeneko tailer baten bidez, non kontzientzia 
fisikoa, emozionala eta politikoa hartzea izan den helburu 
nagusia.

Batukada feminista
Donostiako Emakumeen Etxeko Sorginbanda batukadak 
musika ikasteko gune bat sortu zuen, ikuspuntu feminista 
eta eraldatzaile batetik, non ikasteaz gain, emakumeon parte 
hartzea bultzatu nahi duen, kaleak gure instrumentuekin 
eta gorputzekin okupatuz, ekintza aldarrikatzaile 
desberdinen bidez borroka feminista babesteko.

Izena eman dutenak: 19
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea
Formatzailea: Aitziber 
Eguzkiza

Izena eman dutenak: 51
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea
Formatzaileak: Arantxa 
Vicedo eta Ainara Sarasketa
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Izena eman dutenak: 44
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea
Formatzailea: Bettina Aragon

Koroa
Donostiako Emakumeen Etxeko abesbatzak, “Ederlezi” 
Emakumeen Abesbatzak, adin,  jatorri  eta  esperientzia 
desberdineko emakumeak batzen ditu. Abestuz esperi-
mentatzen eta partekatzen dugu musikak duen boterea, 
kontzientziak mugitzeko eta geure buruak   ahalduntzeko, 
energia eraldatzaileak sortuz. Errepertorioak munduko 
folkloreko abesti polifonikoak hartzen ditu barnean, eta baita 
emakumeok idatzitako edota sortutako abestiak ere.
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Izena eman dutenak: 25
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea 
Formatzailea: Leire Cruz

Xakea
Donostiako Emakumeen Etxeko Xakibazi xake taldeak 
leku berri batzuk ireki ditu ikasturte honetan, lehiaketetan 
parte hartu nahi izan duten emakumeei zuzenduta, xakean 
emakumeen presentzia bultzatzeko xedearekin.

Izena eman dutenak: 31
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea
Formatzailea: Beatriz Egizabal 
eta Paki Caballero

Klown
Gune honek bizitzaren gorabeherak barrearen bidez 
exorzizatu nahi ditu. Bertan barreak potentzia sendatzailea 
daukala ikusi ahal izan dugu ikasturtean zehar eta zaintza 
eta konfiantzazko leku batean geure buruaz barre egiteak, 
munduaren aurrean jarrera boteretsuagoa lortzera eraman 
gaitzakeela.
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Flamenko feminista
Flamenkoaren bitartez lan egiteko gune berri bat sortu dugu, 
oso garrantzitsuak diren gaiak lantzeko xedearekin, hala nola, 
gorputzarekiko konexioa eta genero aginduaren subertsioa.

Izena eman dutenak: 28
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea
Formatzailea: Askoa 
Etxebarrieta “La Pulga”

* Matraka gune guztietan izena eman dutenen kopuruak jarduera bakoitzean izena eman zuten 
emakumeen kopuruari egiten dio erreferentzia, aforoa dela-eta azkenean benetako parte-
hartzaileak gutxiago izan baziren ere. 



Formakuntzarako Formakuntzarako 
blokeakblokeak
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Emagin, Isa Bernal

Edurne Aperribay

Autodefentsa feminista

Urbanismoa genero 
ikuspuntu batetik

Izena eman dutenak: 85
Hizkuntza: euskara, gaztelania
Antolatzailea: Berdintasun 
saila

Izena eman dutenak: 27 
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea

Eraso matxistei aurre egiten ikastea eta kalean aske 
sentitu ahal izatea da autodefentsa ikastaroen helburu 
nagusia. Emaginek euskaraz eskaini du tailerra eta Isa 
Bernalek gaztelaniaz.

Genero ikuspuntua urbanismoan txertatzeak 
aukera berdintasuneko egoeran jartzen ditu mundu 
produktiboaren exijentziak eta pertsonei zuzendutako 
arreta. Emakumeen desirak, beharrak eta ekintzak 
kontuan hartu gabe proiektatu eta kudeatu izan dira orain 
arte espazio publikoa, urbanoa eta landa; baita hiritarren 
zati handi bat kontuan hartu gabe ere.
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Erotismoa eta autoezagutza 
pentsamendua

Izena eman dutenak: 27
Hizkuntza: euskara
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea

Erotika bizitzaren dimentsio bat da, sentitzen eta desiatzen 
dugun hori azaltzeko era bat. Energia hori berreskuratu 
dezakegu edozein adinetan, edozein gorputzetan. Tailer 
hau konfiantzazko gune bat izan da jolastu ahal izateko eta 
baita garenarekin esperimentatzeko ere.

Clara Wolfram

Indarkeria ikusezina? Artean 
dagoen emakumearen irudia
Plastika artistikoan agertzen diren emakumeen irudiek, 
bai pinturan bai eskulturan, genero estereotipoetan 
oinarritutako emakume eredua adierazten dute, ikuspegi 
androzentriko baten pean. Eredu honek irudi finko bat 
sortzen du, unibertsala eta mugiezina dena, forma estetiko 
batzuen bidez legitimatua izan dena. Eta hau indarkeria 
sinboliko mota bat da, zeina argitara ateratzea oso zaila den.

Izena eman dutenak: 28
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea

Lola Roldán
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Irantzu Varela
Bizirauteko feminismoa II  
(online)

Izena eman dutenak: 16
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea

Lehengo ikasturtean burutu genuen tailerraren jarraipen 
honetan gai hauek landu ditugu: Intersekzionalitatea: 
feminismoa forma guztien aurkako borroka bezala. Gaur 
egungo feminismoaren inguruko eztabaida irekiak: 
prostituzioa eta pornografia; trans identitateak eta 
feminismoaren subjektu politikoa. Borroka feministaren 
eta LGTBI kolektiboaren arteko artikulazioa. Ekonomia 
feminista eta bizitzaren jasangarritasuna: sororitatea, 
autozaintza eta zaintza kolektiboak. Etorkizunerako 
feminismoaren erronkak.

Izena eman dutenak: 13
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea

Feminismo beltzak: justizia 
sozialerako teoria eta praktika
Feminismoa, gaur egun, teoria eta praktika politiko 
inklusiboagoa eta eraldatzaileagoa da, feminista beltzen 
eta beste emakume askoren ekarpen handiaren ondorioz. 
Izan ere, korronte hegemonikoaren ertzetatik analisi 
esparruak zabaldu dituzte, beste ardatz batzuk barneratuz, 
hala nola, etnizitatea, kolonialitatea, neoliberalismoa, 
migrazioak, eta abar.

Jeanne-Rolande 
Dacougna

Genero arrakala itxialdia eta 
gero: ekonomia, lana eta zaintzak
Osasun krisiak argi utzi du zaintza lanen garrantzia eta 
premia. Bizitzak Erdigunean aldarrikatzetik, zaintza 
sistemaren hutsuneak eta arrakalak ikusaraztera igaro gara 
urteotan. Inoiz baino nabarmenago geratu da zaintza aurpegi 
biko txanpona dela: batetik, aldaketarako eta iraultzarako 
tresna dugu; bestetik, ordea, indarkeria tresna da.

Izena eman dutenak: 3
Hizkuntza: euskara
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea

Emagin elkartea



39

Gorputzak, indarkeriak eta borroka 
feministak intersekzionalitatetik

Izena eman dutenak: 13
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea

Feminismoa zapalkuntza guztien kontrako borroka 
bihurtu da. Arrazismoa, kolonialismoa, lodifobia, 
kapazitismoa, eta normatibitatean sartzen ez direnei 
zuzendutako indarkeria guztiak, egitura  konplizeak dira 
eta patriarkatuarentzat oso beharrezkoak. Indarkeria 
guztiak ikusarazi behar ditugu eta beraien kontra 
borrokatzen ikasi, feminismo konplexu bat eraikitzeko.

Irantzu Varela, 
Aitziber Aginagalde, 
Tatiana Romero

Emakume f ilosofoen agora

Osasun mentala dagokion testuinguruan aztertzea izan 
da ikastaro honen helburu nagusia. Horretarako, eta 
ikerketa feministek ematen dizkiguten tresnak erabiliz, 
osasun mentalaren ibilbide historiko bat proposatu dugu. 
Kasu zehatzetatik abiatuta, honakoak izan ditugu hizpide: 
osasuna-gaixotasuna, biomedikuntza sistema, isiltasuna 
eta tabua, eta ondoezari aurre egiteko agentziak eta 
erresistentziak.

Izena eman dutenak: 30
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea

Marisa Hurtado
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Biodantza feminista

Mugitzeko moduek gure emozioak, sinesmenak, pentsa-
mendu-ereduak eta izaera  islatzen dituzte. Biodantzako 
musikekin sinkronian, modu integratuan, organikoan eta 
zehatzean mugituz, emozio eta  sentimendu batzuk sortzen 
dira, gure bizitza aldatuz, gure helburuak hurbilduz eta, 
beraz, gure proiektuak gidatuz. Eta hau guztia ikuspuntu 
feminista txertatuz egin dugu.

Izena eman dutenak: 35
Hizkuntza: euskara
Antolatzailea: Emakumeen 
Etxea Elkartea

Belen Olaziregi

Xilograf ia (linoleo gainean): 
sormen tailerra

Guztiok sortzaileak gara egunero, sormenak askatasunaren 
usaina du. Sentitzen dugun hori bideratzeko, xilografia 
landu  dugu.

Izena eman dutenak: 11
Hizkuntza: Euskara
Antolatzailea: Berdintasun 
saila

Oihana Ugarte
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UDAKO IKASTAROAK

Boterea, ahizpatasuna, perreoa

Bizikleten mekanika

Uda honetan Donostiako Emakumeen Etxean espazio
seguru bat sortu dugu, sexualki esplizituak diren dantzek
boteretsuago sentitzeko tresna gisa duten potentziala
ezagutzeko. Twerk, Dancehall Queen eta Perreoari 
buruzko historia, kultura eta batez ere mugimenduak 
ezagutu ditugu, arrazakeriaren aurkako begirada feminista 
baten pean.

Tailer honekin, emakume bakoitzak bere bizikletaren 
berri pixka bat gehiago izatea eta konponketa txikiak 
bakarrik egin ahal izatea lortu da. 

Izena eman dutenak: 24
Hizkuntza: elebitan
Antolatzailea: Berdintasun 
saila

Izena eman dutenak: 38
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Berdintasun 
saila

Inés Lasagabaster 
Unzueta

Ana Urteaga Espinal, 
Itziar Alonso Arbiol

* Formakuntza bloke guztietan izena eman dutenen kopuruak jarduera bakoitzean izena eman 
zuten emakumeen kopuruari egiten dio erreferentzia, aforoa dela-eta azkenean benetako parte-
hartzaileak gutxiago izan baziren ere. 



EkintzakEkintzak
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22-23: Ikastaroa
“Lurraldearen defentsara bideratutako 
feminismoak”

Irailak 22:
“Feminismo komunitarioak”
Dinamizatzailea: Lucía Ixchiú
Antolatzailea: Lumaltik Herriak
Laguntzaileak: Emakumeen Etxea Elkartea eta 
Donostiako Udaleko Berdintasun saila

Irailak 23:
“Komunikazio komunitarioa eta feminista”
Dinamizatzailea: Marixela Ramos
Antolatzailea: Lumaltik Herriak
Laguntzaileak: Emakumeen Etxea Elkartea eta 
Donostiako Udaleko Berdintasun saila

Iraila
24: Topaketa
“Emakume migranteen ahalduntzea 
ekintzailetzaren bidez”

Maitelan Zaintza Kooperatiba eta Mujeres 
Migradas Emprendedoras elkartearen 
esperientziak ezagutu eta azken hauen “Geu-
Nosotras” dokumentalaren emanaldiaren 
ondoren, bi kolektiboen arteko elkarrizketa.

Antolatzailea: Mugarik Gabeko Ekonomilariak. 
Laguntzaileak: Donostiako Udala, Gipuzkoako Foru 
Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentzia

Esperientziak,erronkak eta
elkarlanak
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 Donostia 

izen-ematea:ecosfron.euskadi@ecosfron.org680 697 648
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18, 19 eta 20: Zinea
“X. Jardunaldiak emakumeek egindako 
zinemaz”

Urriak 18, “Maiteminduak”.
Urriak 19, “Maitebideak”.
Urriak 20, “Gau jokoak”.

Antolatzaileak: Emakumeen Etxea Elkartea,  
Donostiako Udaleko Berdintasun saila,  
Tabakalera eta Donostia Kultura.

Urria
16: Kanpaina
Donostiako Udalari Emakumeen Etxe berri 
eta handiago bat exijitzeko kanpainaren 
hasiera.

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

KONTZENTRAZ IOA

CONCENTRAC IÓN

 

URR IAK  16  OCTUBRE

1 1 :00

BOULEVARD

DONOSTIAKO EMAKUMEEN ETXEAN
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25: Manifestazioa
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Nazioarteko Eguna

25: Kanpaina
Donostiako Udaleko Udalbatzarrean 
Emakumeen etxe berri bat lortzeko 
aurrekontuaren eskakizuna.
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

13: Kanpaina
Emakumeen Etxe handiagoa eskatzeko 
elkarretaratzea.
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

17: Mahai-ingurua
“Crónica de los primeros años del 
movimiento feminista en Donostia  
(1976-1982)”
Parte-hartzaileak: Carmen Diez Mintegui, Miren Garmendia 
Etxenique, Begoña Gorospe Pascual
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea
Laguntzailea: San Telmo Museoa

Azaroa
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18: Kanpaina
Emakumeen Etxe handiagoa eskatzeko 
elkarretaratzea.
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea 

Abendua Urtarrila
15: Kanpaina
Emakumeen Etxe handiagoa eskatzeko 
elkarretaratzea.
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

18: Zineforum feminista
“Una joven prometedora”
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea
Laguntzailea: Gipuzkoako Foru Aldundia
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Otsaila Martxoa
11: Hitzaldia
“Unir viejas palabras en un orden nuevo: 
Virginia Woolf, género y literatura”
Hizlaria: Ana I. Zamorano
Dinamizatzailea: Ana Iruretagoyena
Antolatzailea: Demoleedoras (Donostiako Emakumeen 
Etxeko Literatura Batzordea)

15: Zineforum feminista
“Erlauntza”
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea
Laguntzailea: Gipuzkoako Foru Aldundia

19: Kanpaina
Emakumeen Etxe handiagoa eskatzeko 
elkarretaratzea.
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

8: Mobilizazio eguna
“Zapaltzen gaituen sistemari sua”

15: Zineforum feminista
“RBG”
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea
Laguntzailea: Gipuzkoako Foru Aldundia

19: Kanpaina
Emakumeen Etxe handiagoa eskatzeko 
elkarretaratzea.
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

24: Tailerra
“Lankidetza-ekintzailetza hurbiltzen. 
Begirada sozialarekin ekiten II”
Dinamizatzailea: Maylin Vergara
Antolatzailea: Mugarik Gabeko Ekonomilariak
Laguntzaileak: Donostiako Udaleko Lankidetza saila, 
Gipuzkoako Foru Aldundia, Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentzia eta Eusko Jaurlaritza
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7: Topaketa
“Utopia eta distopia feministak”
Charlotte Perkins, Ursula K. Le Guin eta 
Sarah Hall idazleei buruzko topaketa. 
Antolatzailea: Demoleedoras (Donostiako Emakumeen 
Etxeko Literatura Batzordea)

10: Korrika
Emakumeen Etxeko kilometroa (2.532)

Apirila
11: Liburu aurkezpena
“Crónica de los primeros años del 
Movimiento Feminista en Donostia  
(1976-1982)”.
Parte-hartzaileak: Carmen Diez Mintegui, Miren 
Garmendia Etxenique, Begoña Gorospe Pascual
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

19: Zineforum feminista
“Las niñas”
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea
Laguntzailea: Gipuzkoako Foru Aldundia
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4, 9 eta 10: Tailerrak
“Gure gorputzak eta lurraldeak babesteko 
zainketak”

Maiatzak 4: 
“Zaintzetarako denbora”
Dinamizatzaileak: Cony Carranza eta Luna Romero

Maiatzak 9:
“Gure sexualitateak eta gorputzak (ber)
ezagutzen”
Dinamizatzailea: Saioa Hernández

Maiatzak 10:
“Aldaketa-haziak ereiten”
Dinamizatzailea: Jesica Marroquín

Antolatzailea: Lumaltik Herriak
Laguntzaileak: Emakumeen Etxea Elkartea eta  
Donostiako Udala

Maiatza
17: Zineforum feminista
“Piqueteras”
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea
Laguntzailea: Gipuzkoako Foru Aldundia

19: Topaketa
“Afrikako emakumeak, nortasun anitzak 
Mendebaldean”

Hizlariak: Agnès Agboton eta Ángela Nzambi idazleak
Dinamizatzailea: Sonia Fernández Quincoces, 
Literafricas blogaren editorea
Antolatzailea: Bakerako Lankidetza Batzordea
Laguntzailea: Emakumeen Etxea Elkartea
Babeslea: Donostiako Udaleko Lankidetza saila

27: Bilera irekia
Emakumeen Etxeko elkar topatzeko gune 
berria.
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

28: Ibilbidea
“Jane Jacobsen ibilbidea-Emakumeak eta 
itsasoa”

Antolatzailea: Emakumeak eta Hiria Foroa
Laguntzailea: Donostiako Udaleko Berdintasun saila
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Ekaina
17 eta 18: Ikastaroa
“Autodefentsa feminista”
Dinamizatzailea: Isa Bernal
Antolatzailea: Donostiako Udaleko Berdintasun saila

16: Dokumental emanaldia
“Gure Hots” dokumentalaren emanaldia eta 
solasaldia.
Antolatzaileak: Emakumeen Etxea Elkartea eta 
Donostiako Udaleko Berdintasun saila

21: Zineforum feminista
“An education”
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea
Laguntzailea: Gipuzkoako Foru Aldundia

29: Hitzaldia
Gizentasuna ala Lipedema da?
Dinamizatzailea: Ana Navarri Jaumet
Laguntzailea: Donostiako Udaleko Berdintasun saila
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Uztaila
16: Kanpaina
Ikasi zaintzeko kanpaina.
Antolatzailea: Bidez Bide
Laguntzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

21: Bakarrizketa
“Magma Mia!” bakarrizketa Beatriz 
Egizabalen eskutik.
Antolatzailea: Donostiako Udaleko Berdintasun saila

7: Tailerra
“Gure buru ahalduntzen gure 
ekintzailetzaren bitartez. Begirada 
sozialarekin ekiten II”
Dinamizatzailea: Maylin Vergara
Antolatzailea: Mugarik Gabeko Ekonomilariak
Laguntzaileak: Donostiako Udaleko Lankidetza saila, 
Gipuzkoako Foru Aldundia, Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentzia eta Eusko Jaurlaritza

16: Irteera txirrindan
Azken irteera Kalapie Hiriko 
Txirrindularien Elkartearekin elkarlanean.
Laguntzailea: Donostiako Udaleko Berdintasun saila



52

Eskerrik asko 

Emakumeen Etxea egiten 

duzuen guztioi!

Eta... 

esker on berezia 

Silvanari!


