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MARTXOAK 8 KANPAINA

Martxoak 8 egunaren ospakizuna dela eta, hau 
da, Emakumeen Nazioarteko Eguna, Nafarroako 
Toki Entitate andana batek kanpaina bat egin 
du elkarrekin, irudia, goiburua eta adierazpena 
bateratuta. Hona hemen zer toki entitate diren: 
Ablitas, Altsasu, Antsoain, Barañain, Berriozar, 
Burlata, Erdialdea Garatzeko Partzuergoa, Lizarra, 
Orkoien, Iruña, Ribaforada, Tafalla, Tutera, Uharte,  
Aranguren Ibarra, Eguesibar, Atarrabia, Zizur 
Nagusia, eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako 
hainbat Mankomunitate, hala nola Noain aldekoa, 
Leitza, Goizueta, Areso eta Aranokoa, Ultzama 
aldekoa, Izarbeibarkoa eta Sakanakoa. 

“MUNDU FEMINISTA PLANETA JASANGARRI 
BATERAKO” goiburua aukeratu dute. Zainketek 
bizitzen jasangarritasunerako duten garrantzia 
azpimarratu nahi izan dute eta, era berean, 
inguruneek osasungarriak izan behar dutela. 

Aranguren 
Ibarreko Udala 
“MUNDU 
FEMINISTA 
PLANETA 
JASANGARRI 
BATERAKO” 
kanpainaren 
entitate 
sustatzailea da.
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(…) Horregatik, zaintza-lanek bizitzaren biziraupenerako duten garrantzia ai-
tortzen badugu, zaintzeko betebeharra aitortuko dugu, eta horrekin batera, ho-
nek dakarren lana banatzeko beharra zaintza-lanak modu justuan eta erantzun-
kidean gara daitezen. Hala ere, zaintza-lanekin lotutako lanak eta enpleguak 
emakumeen esku egon izan dira historikoki, eta hala jarraitzen dute, ikusezin 
eta gutxietsiak. Emakumeendako lan handia dakar horrek, lanaldi bikoitzak eta 
hirukoitzak, kasu askotan irabazi ekonomikorik gabe. Horregatik hitz egiten da 
“pobreziaren feminizazioa” kontzeptuaz, emakumeek askoz gutxiago dauka-
telako ekonomikoki eta zaintza-lanak haien gain hartzeak ondorioak dituelako 
emakumeen bizi-proiektuetan (lan-prekarietatea, mendekotasun ekonomikoa, 
pentsio txikiagoak, inpaktu emozionala...). 

Errealitate horren aurrean, Toki-erakundeek politikak garatu dituzte egoera 
hori aldatzeko. Hasiera batean, bateragarritasunerako neurri eta baliabideekin, 
Toki Itunen programaren bidez, eta, gaur egun, planteamendu berriak txertatuz 
zaintza-lanak ikusarazteko eta erantzunkidetasuna sustatzeko, horiek baitira 
emakume eta gizonen arteko berdintasunean aurrera egiteko funtsezko ardat-
zak.

 (Toki entitateen adierazpen instituzionalaren zati bat, 2021eko martxoa)
La declaración completa se puede solicitar en el Área de Igualdad 

948 15 13 82   igualdad@aranguren.es

JARDUEREN PROGRAMA

ANTZERKIA “Sex o no sex” 
Taldea: Oihulari Klown 

Martxoak 6, larunbata. 19:00etan.
Lekua: Kultur Etxea
Sarrera: 3 €  Iraupena: 75 minutu
Jarduera Aldapa Elkartearekin elkarlanean antolatu da

Jarduerak osasun protokoloa beteta eginen dira, betiere kasuan kasuko egunean indarrean den osasun 
egoerarekin bat. Beraz, jardueretan aldaketak izan daitezke. 

Gazte eta helduendako jarduera

Klown parodia. Bere gogoeta zoroen konplize eta lekuko gisa hartzen ditu ikusleak, eta horretan 
oinarriturik, pailazoak azaltzen du nolako hastapena izan duen den gai sexualetan, eta bere 
kezkak agertzen ditu oro har giza harremanez eta lotura osasungarriak kudeatzeko zailtasunez. 
Proposamen ludiko bat da Virginia Imazen eskutik, sexuarekiko gure ohiturak –edo ohiturarik 
eza– erreferentziatzat harturik, betiere genero-ikuspegi batetik. 
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IPUIN-KONTALARIA  “Por amor a la igualdad”
Martxoak 24 asteazkena - 18:00

Lekua: Kultur Etxeko auditorioa
Emailea: Inés Bengoa
Hizkuntza: Gaztelaniaz
Doan

Berdinak gara, desberdinak gara
Ipuin dibertigarriak dira. Gure buruarekiko eta besteekiko errespetuaz mintzo dira. Genero-ikus-
pegitik emandako ipuinak.

*Edukiera osasun eta prebentzio arloko agintariek ezarritako hartara mugatuko da. Auditorioan sartzen den 
pertsona bakoitzak toki bat hartuko du; umetxoek ere bai. Hau da, umetxoak ere zenbatzen dira edukiera kon-
trolatzeko, indarrean den segurtasun araudiarekin bat. Ezin izanen da edukiera gainditu. 

ONLINE TAILERRA: ERRESILIENTZIA
Topaketa praktikoa eta parte-hartzailea zure erresi-
lientzia lantzeko

Martxoak 16, 19:00-21:00
Matrikula: dohainik erroldatuentzat
Izen-ematea: martxoaren 12ra arte  948 012 012
Emaileak: Belén Peñas eta Leire Iriarte
Jarduera Ingurumen Alorrarekin lankidetzan 
antolatu da

JARDUEREN PROGRAMA

Emakumeen Nazioarteko Eguna
Kale bilkura* eta adierazpen instituzionalaren irakurketa

12:00 Mutiloa plaza
* Osasun eta prebentzio arloko agintariek ezarritako neurriei lotua egonen da

Martxoak 8 astelehena
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Eduardo Saiz Alonso ilustratzaile zientifikoak ondutako irudien bidez, erakusketak 
zalantzan jarri nahi ditu estereotipoak eta, azken buruan, erronka berriak planteatu 
publiko handiari. Eboluzio-errealitate zabala erakustea du helburu; eboluzioan ugalketa 
eta biziraupena dira ardatz espeziearen arraskatarako. Arrakasta kolektiboa da, eta 
hartan, bi sexuak osagarri dira, eta tribua bere kideak mantentzeaz arduratzen da.

ZINE-FORUMa “Mujeres del siglo XX” 
Zuzendaria: Mike Mills

Martxoak 26 ostirala - 19:00
Lekua: Kultur Etxea
Moderatzailea: María Castejón
Hizkuntza: Gaztelaniaz  Sarrera: 2,5 €
Iraupena: 118 minutu

Gazte eta helduendako jarduera. 
Mike Mills zinegile ospetsuak (Beginnes filmaren egilea, bigarren mailako aktorerik onenarendako 
Oscar saria 2011n) omenaldi hunkigarria eskaintzen digu emakumeen konplexutasunaz, familiez, 
denboraz eta lotura emozionalen bilaketaz. Filma etengabe birdefinitzen da eta, pertsonaien arabe-
ra, aldatzen, 1979ko uda garrantzitsu hura bizi duten bitartean.

JARDUEREN PROGRAMA

ERAKUSKETA:
“Eboluzioa, genero ikuspegitik”

Otsailaren 8tik (astelehena) 26ra (ostirala)

Bisita ordutegia:
Astelehenetik ostiralera
10:00etatik 13:00etara 
17:00etatik 21:00etara.
Erakusketa gela. Kultur Etxea
Sarrera librea

CENIEH zentroak ekoiztua eta utzia 
(Giza Eboluzioari buruzko Ikerketa Zentro 
Nazionala).
Ingurumen Alorrarekin 
elkarlanean 
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EMAKUMEAK ETA 
ZIENTZIA KANPAINA

•  Zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematika arloko ikasketetan ari diren 
ikasleen %28 bakarrik dira emakumeak, Espainian.  

•  Ez da inola ere ageri emakume erreferenterik. Izan ere, emakumeei Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako ikasliburuetan eman zaien lekua azterturik, %12 bakarrik 
dira emakumeak Espainian.  

•  Haurrek erreferente femeninoak behar dituzte beren bokazio zientifikoetan ber-
matzeko.

Izan ere…

Emakumearen eta Neskatoaren Nazioarteko Egu-
na Zientzian izeneko ospakizunarekin batera, jar-
duera sorta bat antolatu da ingurumen alorrarekin 
elkarlanean, herritarren artean gai horri buruzko 
sentiberatasuna sustatzeko; batez ere, haur eta 
gazteei begira.   

EGIN DIREN AZKEN EKITALDIAK

I Concurso de Fotografía
En el Valle de Aranguren

nos cuidamos I. Argazki Lehiaketa
Aranguren Ibarrean elkar

zaintzen dugu

ERAKUSKETA: 
“ARANGURENEN ELKAR ZAINTZEN DUGU” 
 I. ARGAZKI LEHIAKETA

Azaroaren 4tik 18ra
Aranguren Ibarreko Kultur Etxea
Al.-Or. 9:00–13:00   14:00–21:00  

Lehiaketan aurkeztutako argazki batzuk hautatu eta 
ikusgai jarri ziren azaroaren 4tik 18ra.

Oraindik ere har dezakezu indarkeria 
sexistaren aurkako zure musuko morea.

MUSUKOAK
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A25- EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO IV. 
KONTAKIZUN LABURREN LEHIAKETA  KONTAKIZUN IRABAZLEA

CARTA DESDE LAS ESTRELLAS

Te pido perdón.

Perdón por los te quiero sin decir porque creí que bastaban los hechos. Y te llené de flores.

Te pido perdón por las puertas que no te animé a abrir.

Perdón por todas las veces en las que pensé que mi sitio no era tu sitio, ni el tuyo el mío. 

Por las horas ausentes que dediqué a trabajar creyendo que ese era mi único lugar, cabeza 

de familia proveedor del sustento pero parco en presencia. Por las silletas que no empujé.

Te pido perdón si hubo lágrimas que llevaron mi nombre.

Aunque no quiero excusarme, sabes bien que fui un hombre de posguerra, de poca letra, 

de mucha hambre. De hambre de pan pero sobre todo de hambre de emociones. De los 

de llorar sin lágrimas y tragar el miedo, la angustia, las preocupaciones. De la época de 

“así porque sí”, de cuando solo había una forma de ver y de hacer las cosas. Padre traía 

la comida y madre la cocinaba y la servía. De quienes aprendimos las letras con sangre, 

probamos zapatilla y crecimos rodeados de mucho silencio; con la memoria acallada pero 

viva, escondida, porque aún después de tantos años sigue doliendo. De los que crecimos 

con temor al pecado y fieles a un dogma. Soy todo eso, esa ha sido mi carga, no supe 

soltarla.

Y te doy las gracias por los hijos que tuvimos, porque a pesar de mis carencias crecieron 

sin ellas y hoy construyen un mundo distinto, sin sitios fijos, con más lágrimas derramadas 

por hombres a quienes se les permite llorar, amar, empujar columpios, lavar platos, bailar 

suelto, hacer poesía, y decir te quiero hasta quedar afónicos.

Perdón.

Gracias. Te quiero, desde siempre, para siempre.

Egilea: Guiomar Santamaria

INDARKERIARI AURRE EGITEKO BALIABIDEAK

GENERO 
INDARKERIA-
REN EGOERAK 
ERANTZUTE-
KO ZERBIT-
ZUAK

INFORMAZIOA  016 - 24 Ordu egunean (ez du uzten arrastorik fakturan)

LARRIALDIAK  112

GIZARTE ZERBITZUAK  948 15 13 82 / As-Or 9:00-14:00

UDALTZAINGOAK  609 42 90 74 / As-Ig 7:00-22:30

OSASUN ETXEA (Gizarte Langilea)  948 24 91 05 / As-Or 8:00-15:00

BERDINTASUN ARLOA  948 15 13 82 / As-Or 9:00-14:00

EMAKUME ETA FAMILIARENTZAKO ZERBITZU JURIDIKOA  948 15 13 82 / As-Or 8:30-14:30

INDARKERIA JASATEN DUTEN EMAKUMEEI ARRETA INTEGRALA EMATEKO LAN TALDEA 
 948 00 49 52 - 948 00 49 53 / As-Og 8:00-19:00 Or 8:00-17:00

DELITU BIKTIMEEI ARRETAKO BULEGOA  848 42 33 76 - 848 42 13 87 - 848 42 76 71

ARRETA PSIKOLOGIKOA  682 91 61 36 - 682 50 85 07
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Jardunbide egokiak, talentua erakarri eta atxikitzeko, eta sustapen 
profesionalerako, genero ikuspegian oinarriturik.
https://www.igualdadenlaempresa.es/promocion/mas-mujeres/docs/InformeBBPPTalento.
pdf

Nazio Batuen ErakuNdeak (NBE) emaniko datuen arabera, 18 eta 25 
urte arteko emakumeek probabilitate altua dute sexu jazarpena online 
pairatzeko, mehatxu fisikoez gainera.

“No more matildas” kanpaina
https://www.nomorematildas.com/

Zainketa lanei buruzko zenbait datu 
Datuek ederki erakusten dute emakumeak arduratzen direla hein handiagoan seme-
alaben, mendekoen, adinekoen eta gaixoen zainketez. Emakumeak, halaber, aritzen 
dira gehien etxeko lanetan (janaria prestatzea, lisatzea, txukuntzea…).

Pandemiak jo duen garai honetan, are gehiago gelditu da agerian zeinen funtsezkoak 
diren zainketak gure gizartean, bai eta zainketak emakumeen bizkar gainetik kendu 
beharra ere.

https://www.facebook.com/igualdadgob/?modal=admin_todo_tour

Erantzunkidetasuna 
Urtarrilaren 1az geroztik, guraso biek dute baimen-denbora berbera izateko 
eskubidea, seme-alaba jaiotzeagatik eta huraxe zaintzeko (16 aste). Eskubide berbera 
dago adopzio egoeretan, edota zaintza-egoeratan dela adopziorako, dela harrerako. 
Bizitza eta familia bateragarri egiteko beste pauso bat da, bi gurasopen arteko 
erantzunkidetasun printzipioarekin batera, guztiak ere funtsezkoak baitira gizonen 
eta emakumeen arteko tratu eta aukera berdintasunaren printzipioa gauzatze aldera. 

Bularra emateko tailerra
Aranguren Ibarreko Gizarte Zerbitzuak Bularra Emateko Tailer bat antolatu du 
Amagintza Elkartearekin elkarlanean (edoskitzearen eta amatasunaren aldeko taldea), 
laguntza eta informazio eguneratua eta zientifikoa behar duten ama eta familientzat, 
dela bularra emateari buruz, dela seme-alaben hazkuntzarekin loturiko gaiei buruz. 
Era berean, erabakiak hartzen lagunduko zaie emakumeei, bai eta ahalduntzen ere, 
erabakiak haiek berek har ditzaten, hori ona baita autoestimua indartzeko; horrela, 
hazkuntzan elkarri laguntzeko ama taldeak osatuko dira, hazkuntza bakardadean ez 
egiteko.

01

02

03

04

05
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Datak: martxoak 15ean hasiko da, astelehena. Saio bat hilean. 
Ordutegia: 10:30-12:30
Lekua: Kanpoaldeko gela, Kultur Etxea, Aranguren Ibarra, Eguzki plaza. 
Emailea: Amagintza Elkartea.
Izen-Ematea: martxoaren 1etik 7ra, 948 151 382ra deituta edo rgarralda@aranguren.es postan
Bularra emateko tailerra egungo osasun gomendioekin bat eginen da, eta araudiak ezarritako higiene eta 
segurtasun neurri guztiak beteta 

INTERESA IZAN DEZAKEZU 

Berdintasun Zerbitzuaren informazio buletina posta elektronikoz jaso nahi ba-
duzu, eskatu helbide honetan: igualdad@aranguren.es
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