
Laudio, 2020ko otsailaren 27a

Laudio  Emakumeen  Nazioarteko 
Eguna  aldarrikatzeko  lila  kolorez 
tindatuko da 
Martxoaren 5etik 18ra, osteguna, hainbat ekimen eta jarduera garatuko  
dira  herriko  bizilagunak  sentsibilizatzen  jarraitzeko,  emakumeen  eta  
gizonen  arteko  benetako  berdintasunean  aurrera  egiten  jarraitzeko  
beharraz

1911ko martxoaren 19an lehen aldiz ospatu zenetik, Emakumeen Nazioarteko Eguna 

Alemanian, Austrian, Danimarkan edo Suitzan, nabarmen eta positiboki  aldatu dira 
emakumeen baldintzak eta eskubideak munduan, baina ez herrialde guztietan modu 

berean. Oraindik lan eta bide luzea dago egiteko.

Loli Muriel Emakume eta Berdintasun zinegotziak azaldu duenez, "Martxoaren 8an, 
duela  urte  askotatik  ohikoa  izan  den bezala,  mugarri  hau  izango  da,  emakumeak 

gizonekin baldintza berdinetan parte hartzeko, gizartean parte hartzeko eta pertsona 
gisa  garatzeko  egiten  duen borroka  oroitarazten  duena.  Data  hori  jai  nazionaltzat 

hartzen  da  herrialde  batzuetan,  eta  Nazio  Batuen  erabakiz  instituzionalizatu  zen 
1975ean.

Laudion egun hori ez da inoiz oharkabean pasatu, baina udalerriko Emakumeen eta 

Gizonen Berdintasunerako orain arte egindako hiru planek bultzatuta azken urteotan, 
gizarte mailan esanahi berezia eta nabarmena eman nahi izan diote.

Página 1 de 5



"Udalak herritarren bizi-baldintzak hobetzeko duen interesa frogatzen eta balioesten 

duten  dokumentuak  dira,  genero-desberdintasunak  desagertuz  joan  daitezen  eta 
gizarte bidezkoago eta berdinzaleago baterantz pausoak ematen joateko", adierazi du 

Murielek.

8-M inguruko programazioa

Data hori laudioarren egutegian eta bizitzan aldarrikatzeko asmoz, Udalak, elkarte eta 
erakunde ugarirekin elkarlanean, egitarau zabala diseinatu du.

Martxoaren  5ean,  ostegunean,  berdintasunaren  aldeko  photocall  bat  egingo  da 

Sartu Arabaren eskutik, Oinez programaren barruan, Arabako Foru Aldundiak eta EGFk 
diruz lagunduta. Zinegotziak aurreratu duenez, "Goizean zehar Laudioko herritarren 

konplizitatea eta inplikazioa bilatuko da berdintasunaren aldeko konpromisoan. Argazki 
horiekin mural bat osatuko da martxoaren zortzian, igandean ".

Martxoaren 6an, ostiralean, ROL-JOKOA egingo da. Haurrentzako ipuin kontalaria da 

Apika. Ipuin kontalari honekin portaerak aldakorrak direla jakinarazi nahi dugu. Aldi 
berean,  etxeko  harremanean  oinarrituta  dagoen  arren,  gizarte  honek  eskaintzen 

dituen aukera guztiak ikus daitezen nahi dugu. guztiontzako jarduera da, eta Aretako 
Liburutegian izango da, 18:00etan, euskaraz.

Zinegotziak adierazi duenez, "Egun honetan bertan nesken hiru partida jokatuko dira, 

eskolarteko esku, paleta gomazko eta esku federatuko modalitateetan, emakumeek 
kirol hau nola egiten duten ezagutarazteko". Aretako frontoian izango da, 18:30ean, 

Herriko Pilota Klubaren antolakuntzarekin.

Martxoaren 7an, larunbatean, "Llueven vacas" antzerki foruma egingo da, Kuluxka 

Antzerkia eta Mundu bat GKEaren eskutik, 19:00etan, Laudioko kasinoan, 14 urtetik 
gorako pertsonentzat. Sarrera doakoa izango da.
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Halaber, "La mujer de la montaña en LAUDIOALDE zinema aretoa" filma proiektatuko 
da 17: 30ean eta 20: 00etan 7 urtetik gorako pertsonentzat. Sarrerak 3 euro balioko 

du.

"Martxoaren 8an, igandea, elkarretaratzea egingo da Herriko Plazan, 13: 00etan, 

Solastiar, Avillo, Biok, Jakaranda eta Etawasolek antolatutako Emakumeen Nazioarteko 
Egunaren harira", iragarri du Murielek.

Martxoaren  11n,  asteazkena,  "De  Seres,  Saberes  y  Poemakume".  Helduentzako 

ahozko narrazio-ipuin kontalari bat. Bertan, istorioetan zehar bidaiatuko dugu, gogoeta 
hauek egiteko:  izakien eskubideen "berdintasuna",  "Jakintza"  desberdinen garrantzi 

soziala,  "Botereen"  pisua  eta  erabilera.  Historia  zaharrak  eta  modernoak,  hiri-
kondairak,  orainaldiko  gertaerak...,  liburutegian  19:  00etan  kokatu,  pentsatu  eta 

zalantzan jartzeko.

Martxoaren  12an,  ostegunean,  hitzaldi  bat  emango  da,  Garbiñe  Mendizabal 
Berdintasun  aholkulariaren  eskutik:  "Llodio  ez  doa,  emakumeak  ez  badaude". 

Emakumeen eginkizuna aitortu eta ikusaraztea, udalerri honek gizarte bidezkoago eta 
berdinzaleago baterantz aurrera egiten jarraitu ahal izan dezan. Kultur Etxean izango 

da, 17:00etan, Solastiar elkartearen antolaketarekin.

Martxoaren 13an, ostiralean, "¡Super ni!" Haurrentzako ipuin kontalaria, bere burua 
edozertarako  gai  duen  neskato  baten  jakinduriatik  bizitza  ikusteko  modu  bat 

transmititzen  duena.  Neska  jaiotzeagatik  tratu  txar  sotila  jasan  beharrik  gabe. 
Lamuzan egingo da, 17:30ean, Lamuza guraso-elkarteak antolatuta.

Martxoaren 14an, larunbata, Zinegoak Bilboko Gaylesbotrans Nazioarteko Zinema 

eta  Arte  Eszenikoen  Jaialdiaren  film  laburren  emanaldia  izango  da,  luzapen 
formatuaren bitartez. LAUDIOALDE zinema aretoan izango da 17:30ean eta 20:00etan 
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Becoming  Colleen  (V.O.S.E.)  filma  proiektatuko  da  doako  sarrera  duen  luzapen 

formatuaren bidez.

Martxoaren 15ean, igandea, berdintasunaren aldeko III. Laudioko Herriko Plazatik 
Amurrioko  Herriko  Plazara  doa,  eta  alderantziz,  Nerbioi  ibaiaren  ondoko  bidetik. 

"Distantzia 12.400 metrokoa da, ibilbide laua izanik eta inolako zailtasunik gabe, haur 
eta  adinekoentzat  erraz  egiteko  moduko  paseoa  baita",  azaldu  du  Emakume  eta 

Berdintasun zinegotziak.  Izena ematea 5 eurokoa da eta kamiseta tekniko bat eta 
oroigarri  zapi  bat  oparituko  dira.  Izen-emateak  udaletxeetan  (haz)  edo  klubetan 

jasotzen dira, Altzarrate Kirol Elkarteak eta Kaskagorri Futbol Taldeak antolatuta.

Martxoaren 17an, asteartea, "Gorria" saioa izango da zuzenean. Askoa Etxebarrieta 
"arkakusoa", flamenko dantzaria eta Miren Amuriza bertsolariaren arteko elkarrizketa 

artistikoa  da.  Bi  esamoldeek  amaiera  bera  dute;  artisten  topaketa.  Ikuskizunaren 
bidez,  artista  bakoitzak  bere  hizkuntzan  hitz  egin  eta  dantzatzen  du,  eta  koplak 

oinarritzat hartuta kode partekatuak eraikitzen doaz. Kasinoan egingo da, 18: 30ean, 
doan.

Asteazkenean, martxoak 18, Liburutegian, 19: 00etatik aurrera, "Margaret Atwood: 

el cuento de la criada, Los testamentos y mucho más" hitzaldia eskainiko da, Josune 
Muñoz  de  Skolastikaren  eskutik.  Bizitzan  zehar  egindako  ibilbidea  eta,  batez  ere, 

Margaret  Atwood  (Otawa,  1939)  idazle  kanadar  handiaren  lana  erakusten  duen 
hitzaldia da.

"Eskerrak eman nahi dizkiet jarduera eta ekimenen programa zabal hau diseinatzen 
lagundu duten elkarte, erakunde eta erakunde sozial guztiei, eta horrek erakusten du, 
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beste behin ere, elkarte- eta kultura-ehunak duen balio handia, eta, batez ere, XXI. 

mende betean emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna bilatzea helburu 
duen kausa garrantzitsu batekiko konpromisoa.  Udaleko Emakume eta Berdintasun 

Sailetik ildo horretan jarraituko dugu lanean, helburu hori ahalik eta azkarren lortzeko. 
Horretarako,  amaituta  dagoenean  aurkeztuko  dugun  laugarren  Berdintasun  Plana 

diseinatu  eta  idazteko  lanean  ari  gara  ',  amaitu  du  Loli  Muriel  Emakume  eta 
Berdintasun zinegotziak.
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