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JABETZE ESKOLA
PASAIAKO EMAKUMEENTZAT
Hausnarketarako, sendotasunerako eta
topaketarako tokia da Pasaiako Jabetze Eskola
(PJE!). Emakumeok geure eskubideen jabe
egiteko, gure bizitzetan autonomia eta
konfiantza izateko eta beste emakumeekin
sareak sortzeko espazioa da. Hori lortzeko
asmoz gure errealitatea ikuspegi feministatik
aztertuko dugu eta berau aldatzeko tresnak
eskuratuko ditugu. Jendarte justuago
baterantz urratsak egingo ditugu.
PJE! Pasaiako emakumeak antolatu eta
saretzeko tresna bat da. Alde horretatik,
eskolak errealitatera egokitu behar du, eta,
horregatik, ikastaro eta talde iraunkorrez gain,
tailerrak ere antolatu dira, eta hori guztia
hiruhileko programazio baten proposamenarekin.

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA
IZENA EMATEKO EPEA:
irailaren 12tik 27ra.
NON EMAN BEHAR DA IZENA:
* HAZeko bulegoetan entregatu izen-emate
fitxa beteta: eskuorri honetan, web gunean edo
HAZeko bulegoetan eskura dezakezu fitxa.
* Pasaiako Udaleko zerbitzu telematikoen bidez.
* Online izena emateko (identifikazio digitala behar da):
https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06412162
Jarduera guztiak doakoak izango dira, eta
haurtzaindegia izango da. Zerbitzu hori
erabiltzeko, aurretik izena eman, eta eskaera
egin behar da.
Informazio gehiago:
Pasaiako Udalaren Berdintasun Arloa
Euskadi etorbidea 27, behea
943 34 40 34 (Luzapena: 910)
berdintasuna@pasaia.net
Web-orria: htpp://www.pasaia.eus
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ikastaroak
1. AUTOESTIMUA ETA KONFIANTZA
Ikastaro honetan, emakumeok gure
autoestimuaren inguruan hausnartu,
konpartitu eta ikasteko aukera izango dugu.
Autoestimua, emakumeon ahalduntze ibilbidean
zutabe garrantzitsua da. Norberaren bizipen,
sentimendu, pentsamendu zein hitz egiteko
erak aztertuko ditugu, gure buruarekiko begirada
aldatzeko aukera zabalduz. Niregan konfiantzarik
al dut? Eta besteengan? Nolako erlazioa dut nik
konfiantzarekin?
Beraz, besteek gugan sinesten dutela sentitu
ahal izateko, lehenik geuk geure burua balekotzat
emateko lanketa egingo dugu.
Saio hauetan aukera paregabea izango dugu
ahalduntze prozesuan geure buruak era
osasuntsu eta askean eta errespetuz maitatzeko
erronkan urratsak ematen jarraitzeko.

AZAROAREN 7TIK 28RA
4 SAIO
ASTELEHENA
14:30-16:30
SAN PEDROKO UDAL ARETOA
NEREA REDONDO
ELEBITAN

ikastaroak
2. MINDFULLNESS
Praktika honen bitartez, nork bere burua ezagutzeko
eta harreman hobeak izateko tresnak eskuratzen dira.
Lantegi honetan ariketa praktikoak egingo ditugu,
hitzaren, meditazioaren, bistaratzearen eta
gorputzaren mugimenduaren bitartez.

URRIKO LEHEN ASTEAN HASIKO DA ETA
2023AN ERE JARRAIPENA IZANGO DU

VEGA AYLLÓN
GAZTELERA

HASIERA TALDEA

Lehenengo aldia baduzu, hau da zure taldea:
ASTEAZKENA
10:00-11:30
TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA

JARRAIPEN TALDEAK
1.

ANTXOKO KULTUR ETXEA
ASTEARTEA

2.

10:00-11:30

OSTEGUNA
10:00-11:30

TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA

3.

ASTEARTEA
17.00-18.30

4.

OSTEGUNA
18:00-19:30

ikastaroak
3. ZORU PELBIKOA ETA SEXUALITATEA
Saio hauen bidez, zoru pelbikoa zer den eta nola
zaindu dezakegun ikasiko dugu, eta horrez gain,
gorputza bere osotasunean ulertzen eta gorputzari
entzuten ikasiko dugu. Gertatzen zaizkigun
gauza guztiak ez dira gertaera isolatuak eta hala
ulertu behar ditugu. Kontzientzia, antropologia,
kultura, anatomia eta sexologia lagun izango
ditugu bide honetan, baita barreak, plazera,
goxotasuna eta samurtasuna ere. Saio hauek
jabekuntzaz beteko gaituzte, eta gertatzen
zaizkigun hainbat gauza ulertuko ditugu,
azkenean.

URRIAK 8, 15, ETA 29, ETA AZAROAK 5, 12 ETA 19
6 SAIO
LARUNBATA
10:00-12:00
ANTXOKO KULTUR ETXEA
JUNCAL ALZUGARAY
ELEBITAN

ikastaroak
4.MUNDUKO EMAKUMEEN LITERATURA
Literatura femeninoa emakume idazleen eta
tradizio patriarkalaren arteko elkarrizketa gisa
uler daiteke, non emakumeak ikusezinak izan diren.
Tailer honen bidez, literatur munduan erreferente
diren emakume idazle horiengana hurbiltzeaz gain,
egilearen biografiari, garai historikoari eta aztertzen
ari den lanaren harrera kritikoari buruzko informazioa
emango da. Horretarako, irakurketa-programa baten
bidez, bertaratuek hilabeteko epea izango dute dagokion liburua irakurtzeko. Tailerra kritika feminista
anglosaxoiaren aurkikuntzetan oinarrituko da,
hau da, XIX. mendeko emakumezko idazle
ingelesen lanetan.
URRAIK 3, AZAROAK 14, URTARRILAK 16, OTSAILAK 6,
MARTXOAK 6, MAIATZAK 8 ETA EKAINAK 12.
9 SAIO
ASTELEHENA
17:30-19:30
TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA
MERTXE TRANCHE
GAZTELANIA

tailerrak
1.«MIKROMATXISMOAK»
EDO EMAKUMEEN AURKAKO
EGUNEROKO INDARKERIAK?
Tailer honek topaketa bat izan nahi du emakumeen
aurkako indarkeriei eta horiek eguneroko bizitzan
dituzten adierazpideei buruz hausnartzeko, eta
indarkeria horiek ahalik eta gehien gutxitzeko
eta/edo desagerrarazteko egin daitezkeen ekintzak
ezagutzeko.
Tailer honen helburuak hauek dira:
emakumeen aurkako indarkerien oinarrizko
kontzeptuak, terminologia eta tipologia
identifikatzea, eta horren sustraiak eta iraunarazten
laguntzen duten faktoreak zehaztea; emakumeen
aurkako eguneroko indarkeriak zeintzuk diren
zehaztea; eta indarkeria horiek identifikatzeko eta
desagerrarazteko estrategia batzuen inguruan
lan egitea.

URRIAK 6 ETA 27
2 SAIO
OSTEGUNA
18:00-20:00
ANTXOKO GIZARTE EKINTZAKO LOKALA
BELÉN FORNIÉS BELLO
GAZTELANIA

tailerrak
2. MAITASUNA: MAITASUN LOTURAK
ERAIKITZEN, TRATU ONETIK ABIATUTA
Pertsona guztiok maitatu eta maitatuak izateko
beharra dugu, baina, batzuetan, “maitatzearen”
kontzeptuak ezinegona sortzen digu. Horregatik,
garrantzitsua da entzutea eta maitatzen zein
maitatuak izaten ikasi dugun moduaz jabetzea.
Beren burua ezagutu eta garapen pertsonalean
aurrera egiteko lan zoragarriari bizitzako denbora
eskaini nahi dioten emakumeentzako tailerra da,
beren bizipen pertsonala hobetu nahi dutenentzat,
bai eta beren buruarekin eta gainerako pertsonekin
harreman askeagoak, osasuntsuagoak eta
gozagarriagoak sortzen ikasi nahi dutenentzat ere.
Maitasuna ulertzeko eta sentitzeko dugun moduaz
hausnartzeko eta tratu onean oinarritutako
maitasun-loturak sortzeko gunea izango da.

URRIAK 15
SAIO 1
LARUNBATA
10:00-14:00
SAN PEDROKO UDAL GIMNASIOA
MARA-MARA ELKARTEKO KONTXI LÓPEZ
GAZTELANIA

tailerrak
3. AUTODEFENTSA FEMINISTA
NESKA GAZTEENTZAT
Indarkeria matxistek eragindako eraso nahiz
diskriminazio egoerak identifikatu eta horiei
aurre egiteko estrategia indibidual eta kolektiboak
landuko ditugu. Mugak jartzen ikasiko dugu.
Emakumeon arteko elkartasunean oinarritutako
espazio seguru bat sortuko dugu. 16 eta 20 urte
bitarteko neska gazteentzat.
URRIAK 14 (16:30-20:30) ETA URRIAK 15 (10:00-14:00).
2 SAIO
OSTIRALA ETA LARUNBATA
DONIBANEKO KULTURGUNEA
EMAGIN
EUSKARA

Ahotsaren indarr

a

taldeak
1. JATORRI ASKOTARIKO
EMAKUMEEN TALDEA
Pasaian bizi diren 18 urtetik gorako emakume
migratzaileei zuzendua. Astero biltzen gara
(gune librea eta malgua da) eta elkar ezagutza,
bizikidetza, eta hizkuntza eta kultura aniztasuna
lantzen ditugu.
Emakume migratzaileen artean elkarri laguntzeko
eta elkartasuna sustatzeko taldea da, eta osasun
fisiko eta emozionala hobetzea ere badu helburu.
Hau da zure taldea!
IKASTURTE OSOA
ASTEAZKENA
17:00-19:00
TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA
MIGRAZIO ETA ANIZTASUN ARLOA; ETA
BERDINTASUN ARLOA

taldeak
2. INDARKERIARIK GABEKO
ESPAZIOA: AUTOLAGUNTZA TALDEA
Indarkeriarik gabeko bizitza bizitzeko asmoa
dugun askotariko emakumeek osatutako taldea.
Taldearen laguntzaz, nork bere erabakiak hartzen
ditu, norberaren errealitate, baliabide eta indarren
arabera.
Asteroko taldea ikasturte osoan.

taldeak
3. ONGI ZAINTZEN ETA MAITATZEN
IKASTEKO TALDEA
Emakumeen artean topaketarako eta
hausnarketarako abian jartzen den gunea da.
Alderdi pertsonalean hazteko lanketa bat eginez,
gure bizitzetako kalitatea hobetuko dugu. Nork
bere burua zaintzeko toki bat eraikiko dugu,
sentipen desatseginak eraldatzeko, elkar zaintzen
ikasteko eta hobeto sentitzeko ez ezik, kontzientzia
handiagoz ere elkar maitatzeko.
IKASTURTE OSOA
ASTELEHENA
10:30-12:30
ANTXOKO KULTUR ETXEA
KONTXI LÓPEZ

taldeak
4. EMAKUMEAK KORRIKALARI
Emakumeek elkarrekin korrika egiteko taldea da.
Emakumeak jarduera fisikoan eta kirol arloan
ahalduntzeko, eta emakumeen osasuna hobetzeko
espazioa izango da. Era berean, sareetan beste
emakume batzuekin batera, norberaren ahalmenak,
mugak, erronkak eta zailtasunak partekatuko
dituzte. Finean, emakumeen autonomia, konfiantza
eta bizitza hobetzeko bidea izan nahi du taldeak.
Ez duzu korrika egiteko ohiturarik izan beharrik.
Ahalmena eta gogoa badituzu, animatu!
Iraupena: ikasturte osoa
Egunak:
* Astearteetan 19:00etatik 20:00etara Ibaiondo
pilotalekuan
* Asteazkenetan 20:00-21:00 Donibaneko
kirolgunean
* Ostegunetan 19:00etatik 20:00etara San Pedroko
udal gimnasioan
Prestatzailea: Sara Dorronsoro Alegria. Pasaiako
Jabetze Eskola eta Pasaia Badia Aktiboa ekimenek
elkarlanean sustatutako taldea.

Oharra: norberak aukeratuko du zein egunetan
parte hartu nahi duen, hala ere, pare bat egunetan
egitea gomendatzen da.

sareak sortzen
JATORRI ASKOTARIKO EMAKUMEEK
ELKAR EZAGUTZEKO GUNEA
Elkarrekiko ezagutza, bizikidetza, eta kultura
eta hizkuntza aniztasuna bultzatzeko espazioa,
emakumeen arteko laguntza- eta elkartasunsareak sortzeko. Berdintasun, eta kultura eta
hizkuntza-aniztasunari buruzko prestakuntza
gunea.
IKASTURTE OSOA
URRIAK 26 - AZAROAK 30
17:30-20:00
TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA
MIGRAZIO ETA ANIZTASUN ARLOA; ETA
BERDINTASUN ARLOA

emakume pasaitarren jabekuntza
eta parte-hartzea sustatzen duten
emakumeen elkarteak eta taldeak

ASOCIACIÓN BEKOZ BEKO
Bekoz Beko Antxoko elkarte bat da, 2006az
geroztik emakumeen berdintasunaren alde eta
indarkeria sexistaren aurka lanean ari dena.
TAILERRAK:
- “Berdintasunean parte hartzeko tresnak”:
urriaren 22an, azaroaren 12an eta azaroaren
26an, 10:00etatik 13:00etara.
- Eraldaketa digitalerako tailerra.
Data zehazteko.
- Joskintza sortzaileko tailerra: astearte eta ostegunetan, 17:00etatik 19:00etara.
- Argazkia mugikorrarekin. Data zehazteko.
- Irakurketa feministako txokoa.
- Aholkularitza juridikoaren zerbitzua dohainik.

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA
bekozbeko@bekozbeko.com
679332411 (Izaskun Barbier) edo Elokaldetodas
Zumalakarregi 7an.

LAGUN ARTEA ELKARTEA
Lagun Artea Pasai Antxoko elkarte bat da, eta
bertako emakumeen parte-hartzea bultzatzeko
ikastaroak antolatzen ditu.
MINDFULNESS
ETXEKO EKONOMIA
GIMNASIA
JOSKINTZA TAILERRA
INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA
Rosa María Vilá 660428357 eta
Belly Serradilla 645713985

CONCEPCIÓN ETXEBERRIA ELKARTEA
San Pedroko emakumeen elkartea. Kirol-jarduerak
eskaintzen dituzte.
INFORMAZIOA
Mariaje
688624807

HARREMANTXO KOLEKTIBO FEMINISTA
Antxoko talde feminista.
Harremanetarako:
harremantxo@gmail.com

TOPAKETA
Pasaiako Berdintasun Arloaren eskutik sortutako
emakume taldea. Berdintasun Mahaian eta PJE!-n
hasieratik parte hartzen dute, eta gainerako
ekimenetan ere laguntzen dute.

ENTRE ORILLAS
Pasaiako elkarte honek Arte Bitartekaritzako
proiektuak garatzen ditu arlo komunitario eta
terapeutikoan eta hezkuntza-arloan. Gure
pedagogia arteez, adierazpenaz eta sormenaz
elikatzen da, gizarte-garapenerako, osasuna
sustatzeko eta aniztasunean elkarrekin
bizitzeko funtsezko tresnak baitira.
entreorillascomunidad@gmail.com

BIXI BIXI
Donibaneko kultur elkarte bat da, eta azken
urteetan hainbat ekimen feminista antolatu
dituzte, besteak beste, autodefentsa feministako
ikastaroak, Berdintasun Arloarekin elkarlanean,
edota maskulinitate tailerrak.
bixibixi.k.e@gmail.com

.

