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Aurre-

kariak 

 
� Maiatzaren 15ean (San Isidro), aspaldi 

ospatzen da erretiratuen jaia. Mundu 
guztiak hartu zuen parte. 

� Udalaren jaia ekainean ospatzen da 
(San Pedro) 1996tik, urtero. 

� Karta- eta bolo-txapelketak, Arburun, 
Ixona eta Burgelun. 

� Martxoko Emakumeen afaria 1996tik 
egiten da. Emakume guztiak joaten 
ziren –baita zaharrenak ere–, 
hemengoak eta Gasteiztik ere etortzen 
ziren. 50 emakume inguruk hartzen 
zuten parte.  

� Haurren udaberriko jaia 1997-98tik 
egiten da. 

� 1998an, udalerriko biztanleria aldatzen 
hasi zen: biztanle gehiago, Gasteiztik 
etorriak, beste interes eta dinamika 
batzuekin. 

 

1999ko 
martxoa 

 

1999ko 
apirila 

 

Emakumeen 
afaria, 
martxoaren 8a 
dela eta, 
emakumearen 
eguna, alegia.  

 

2000ko  

abendua 

 
Udaletxearen 
inaugurazioa. 

“Udaletxearekin 
hasi zen dena”. 

 

Tailerrak haurrekin (Nikaraguako 
haurrentzat marrazkiak egin eta 
gutunak idatzi zituzten) eta 
Olentzeroren lehen jaia: 
Olentzerori ematen zizkioten gutun 
eta marrazkiak, Nikaraguako haurrei 
eramateko. 

 

 
Mugarik Gabe GGKEk zenbait 
proiektu aurkeztu zituen, eta 
Nikaraguakoa aukeratu zen, gure 
errealitatearen antzekoa zelako; 
hots, landako emakumeei 
laguntzeko zen. FEM izeneko 
emakume-taldea izan zen lehen 
xedea. 
 

Tailerrak: tailerrak eskoletan egiten ziren (Arburun, esate baterako): lore lehorren tailerra, zumearena, 
sukaldaritzakoa, botilak pintatzekoa. Tailerrak herri batetik bestera joaten ziren. Urrian, gimnasia-tailerra hasi 
zen. Tailerrek denboran zehar iraun zuten, eta beste batzuk ere hasi ziren. 

 

2000ko 

martxoaren 8a 

Emakumeen 
bazkaria, 
martxoaren 8a 
dela eta, 
emakumearen 
eguna, alegia.  

 

Lehen 
Emakumeen 
topaketa 
(bazkaria eta 
bilera), biztanleria 
zaharrarentzat eta 
berriarentzat 
irekia, beren iritzi 
eta interesak 
biltzeko. 

 
Kandelak erostea eta 
dirua ateratzeko 
saltzea erabaki zen, 
hegoaldeko proiektu 
baterako (390,00 €). 

Aurrekariak, 

1999 – 2000 
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“Mugarrien bisita” herri-
ibilbidea. Adin guztietako 
gizon eta emakumeak izan 
ziren. Udalak sustatu zuen 
ideia, jendeak udal-
barrutiaren mugak zein diren 
jakin zezan, biztanle berriak 
ezagut zitzan eta elkarren 
arteko harremanak 
bideratzeko. Handik aurrera, 
urtero egin da. 

 
1. Emakumearen 
Astea: Hitzaldiak 

antolatu ziren –oso 
jende gutxi joan 

zen–, eta 
sukaldaritza-tailer 
bat, jende asko 
erakarri zuena. 
Judizmendiko 

emakume-
taldearekin topaketa. 
 

2001eko 
ekaina 

 

2001eko  

abendua 

2001eko 
iraila 

 

 
Olentzeroren jaia: 
 
Azoka txikia gimnasioan, tailerretan egin zena 
(kamiseta margotuak, zeramikazko objektuak), kandelak 
eta bidezko merkataritzako produktuak saltzeko. Azoka 
txikia gimnasioan egin zen, haurren Olentzeroren 
jaiarekin batera; jai hartan, ipuin-kontalariak eta gabon-
kantak izan ziren, eta haurrek Nikaraguarako marrazkiak 
egin eta gutunak idatzi zituzten.  
 
Medicus Mundiren bidezko merkataritzako produktuen 
(tapizak, figurak) zozketa solidarioa: Gabon aurreko 
larunbatean, zozketako txartelak jaso genituen, saltzeko, 
eta zozketa jaian egin zen. 
601,00 € lortu genituen. 

 

 

Mugarik Gaberen bidez, 
Boliviako talde baten 
“Miradas cruzadas” bideo 
dokumentalaren 
grabaketan hartu genuen 
parte. Nekazaritza-
emakumeen elkarteko 
emakumeek hartu zuten 
parte (nekazal turismoa, 
txorizogintza, ureztaketa). 

 

2001eko 
martxoa 

 

 

2001 

2001eko urria eta 

abendua bitartean 

Asteko tailerrak: dantza (urtarrila-ekaina), zeramika, erretiluak, gimnasia… (baita aurrekoak ere).  
ikastaroen adibideak: makillajea (arrakasta handikoak) eta masajea. 
 

 

Tailer solidarioaren lehen urtea: 
kamiseta margotuen tailerrarekin hasi 

zen (beste tailerretatik kanpo 
funtzionatzen du), urria eta abendua 

bitartean. Seizpazazpi pertsonak hartu 
zuten parte, monitore batekin. Oso 
tailer zaila zen, eta etxera eraman 

behar genuen lana, garaiz amaitzeko. 
50 bat kamiseta egin ziren, loreen eta 
Simpsondarren diseinuekin, eta oso 
ondo saldu ziren. Ondoren, enkarguz 

egin genituen. 

 

 

Emakumeen 
topaketa 

 

1. Elkartasun 
Astea: 

Mundura 
zabalduz. 
Euskadiko 
GGKEen 

koordinakun-
dearekin 

elkarlanean 
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2002ko urria  

eta azaroa 

2002ko  
abendua 

 

 

Jaiotza-tailerra. Batik 
bat, gizonak azaldu 
ziren. Gainerako 
urtean, jarraitu egin 
zuen, eta horrez gain, 
partaide-kopurua 
handitu egin zen. 

2002ko  
apirila 

 

 
Elkartasun 
Astea, 
Olentzero, 
azoka txikia, 
zozketa 
solidarioa 

Tailer solidarioa: urte 
hartan, beira-aleak landu 
ziren. Jende askok parte 

hartu zuen. Burgelutik 
kanpo saltzen hasi ginen 

(top manta) 

2002ko  
martxoa 

 

 

“Miradas Cruzadas” 
dokumentalaren 
emanaldia, Mugarik 
Gabek Gasteizen 
antolatutako zinema 
indigenaren astean. 
Gizonek eta 
emakumeek hartu 
zuten parte. Gizonek 
elkartasun-
proiektuaren berri izan 
zuten, lehen aldiz. 

 

Sagardotegi 
batera joatea 
antolatu zen. 
Zozketa bat egin 
zen, proiekturako 
dirua lortzeko. 

Asteko tailerrek jarraitu egin zuten. 

 

 

Inauteriko 
afaria: prezioa 
eta zertxobait 
gehiago 
ordaindu zen, 
Nikaraguarako 
dirua biltzeko. 

 

Kultura Astea. Ez zen 
emakumearen astea 
(Emakumeen afariari eutsi 
genion), denentzat ireki 
zelako, parte har zezaten. 
Esaten ziguten egiten 
genuen guztia 
emakumeentzat zela (“dena 
antolatzen duzue zuentzat”), 
baina hori zen gizonen 
partaidetza hutsaren 
hurrengoa zelako. 
Emakumeentzat soilik ez 
ziren jarduerak egiten hasi 
ginen; besteak beste, ardo-
dastatzea. Dantza-
erakusketa egin genuen, 
jarduera soziokultural gisa, 
eta horrek arrakasta handia 
izan zuen. 

 

Burgelutik kanpoko 
emakumeak emakume-

taldean eta tailer 
solidarioan sartzen hasi 

ziren. 
 

 

Emakumeen 
topaketa 

 

Nikaraguako loturak sortu eta 
indartu ziren, gutunen bidez 
(Nikaraguako emakumeen 
posta-helbideen zerrenda 

daukagu). Halaber, 
Nikaraguako landako 
emakume-talde bati 
laguntzeko proiektu 

berarekin jarraitzea ere 
mamitu da. 

 

2002 

Emakumeen 
afaria 

(martxoaren 8a) 

 

32 



Mugimendu txiki jarraitu batek asko sortzen du 
ARGIA. Burgeluko udalerriko emakumeen taldea 

 

 

2003ko  

abendua 

 
Jarduera soziokulturalak: 
- Gabonetako kafea, urtero Burgeluko 

udalerriko herri batean. Gizonek eta 
emakumeek hartzen dute parte. 

- Gabonetako txokolatada haurrentzat, 
urtero udalerriko herri batean. 

Ideia haiek udalerriko biztanleak elkarrekin 
egotea sustatzeko moduak dira, eta 
gimnasia-tailerreko partaideek proposatu 
zituzten. 

2003 

Asteko tailerrekin jarraitu genuen. Tailer guztiek 
ahalbidetzen dute emakume-taldearen barruan trukeak 
egitea eta taldea bera sendotzea. Udalerrira iritsi zen jende 
berriari oso ondo etorri zitzaion jendearekin erlazionatzeko. 

 

 
Inausketa-tailerra egin zen. 
Hiru egun iraun zituen, 
zenbait asteburutan. 
Ikasturteko asteko tailerretara 
joaterik ez zeukan jendeak 
hartu zuen parte. Tailer 
hartan, partaide-kopuru 
handia bildu zen, eta horrek 
taldea indartu zuen. 
Tailerrean, taldea egiten ari 
zen gauza askoren berri jakin 
zuten partaideek 

 

Tailerretan ez dauden 
pertsonek ere parte hartzen 

dute elkartasun-
jardueretan, laguntzeaz eta 

gauzak erosteaz gain. 
Parte hartzeko eta 

laguntzeko hainbat modu 
daude. 

 

Tailer puntualek, urte osoa irauten 
ez dutenek, partaidetza 

ahalbidetzen dute. Topatzeko eta 
informazioa lortzeko beste leku 
bat KZ Guneko ikastaroak dira. 

 

Emakumeen 
topaketa 

 
Mugarik 

Gaberekiko 
urteroko bileran, 

lehen aldiz 
proposatu zen 
Nikaraguako 
bidaia egitea. 

 

 
Elkartasun 
Astea, 
Olentzero, 
azoka txikia, 
zozketa 
solidarioa 

 

 
Udalak, udalerriko zenbait pertsonen 
laguntzarekin, gosaria antolatu zuen Burgelun, 
probintzian egin zen Estibalizko Ibilaldiaren 
barruko ekitaldi gisa. “Nire herritik gure lurraren 
bihotzera” izan zen leloa. 

 

2003ko  

maiatza 
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Kultura Astea. 
Santiago Bideari 
buruzko hitzaldia 
(Martxoaren 11) 

2004ko  
martxoa 

 

Emakumeen 
afaria, 
martxoaren 8a 
dela eta, 
emakumearen 
eguna, alegia.  

 

2004ko  

abendua 

 
Eskualdeko Emakumeen VII. Topaketa.  

Gaia: Emakume ekintzailea. Aguraingo 
koadrilako emakumeak izan ziren topaketako 

protagonistak. Burgeluko emakume askok hartu 
zuten parte, bai entzule gisa, bai hizlari gisa; 
hau da, partaide gisa eta  protagonista gisa. 

DVDa egin zen, testigantzekin. 

 

 
Elkartasun Astea, 
Olentzero, azoka txikia, 
zozketa solidarioa, 
jarduera 
soziokulturalak (kafea, 
txokolatada…). 
 

 

Xochitl Acatl 
elkarteko bi 
emakume 

Gasteizen izan 
ziren: hitzaldi 

batzuetan ezagutu 
genuen elkar. 

 

2004 Asteko tailerrek jarraitu zuten. 
Birziklatzeko materiala erabiltzen hasi ginen 

Emakumeen topaketa. 
Mugarik Gabek elkartasun-
proiektuaren xedea aldatzea 
proposatu zuen, eta Xochitl 
Acatl taldeari laguntzea, 
Nikaraguako beste 
emakume-talde bati. Aldaketa 
azaldu eta onartu zen. 
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San Blas azoka, 
Dulantzin: 
udalerritik kanpora 
irten ginen gure 
produktuak 
saltzera. 

 

2005eko  

martxoa 2005eko  

abendua 

2005eko  
otsaila 

 

 

2005 

2005eko  
urria 

 

Asteko tailerrek jarraitu egin zuten. 

 

Tailer solidarioa: autonomoki eta 
monitorerik gabe funtzionatzen 
hasi zen. Produktuen katalogo bat 
egin zen. 

 

 

Emakumeen 
topaketa 

 

Urte hartan finkatu 
zen Nikaraguara 
joateko ideia. 
Ikusten zen taldea 
sendoagoa zela 
eta jende 
gehiagok 
laguntzen zigula. 
Mugarik 
Gaberekin 
abenduan 
egindako bileran 
proposatu zen. 
“Por amor a la 
vida” DVDaren 
berri eman zen. 
Tailer solidarioak 
adierazten du urte 
osoan funtzionatu 
nahi duela. 

 
Kultura Astea: 

Grezia 
Mediterraneoaren 

bihotzean. 

 

Emakumeen 
afaria, 
martxoaren 8a 
dela eta, 
emakumearen 
eguna, alegia.  

 

Emakumeen 
jabekuntzari buruzko 
hitzaldia, Aguraingo 

koadrilako 
emakumeentzat irekia. 
Hitzaldia emakumeek 

lanean hasteko 
dituzten zailtasunei 

buruzko ikerketa 
batean oinarrituta 

zegoen. 

 

 
Eskualdeko Emakumeen VIII. Topaketa. Urte 
hartako gaia “Emakumea eta usadioak (oro har 
emakumeek egin izan dituzten lanak, jadanik 

egiten ez direnak)”. Txosten bat egin zen. 
Adineko emakume askok hartu zuten parte. 

Koadrilako emakumeak izan ziren topaketako 
protagonistak. Partaide gisa eta protagonista 
gisa egon ziren Burgeluko zenbait emakume. 

 

Eskualdeko emakumeen 
elkarteen topaketa: 

Agurain, Dulantzi, Maeztu, 
Araia. Esperientziak 

trukatzeko, elkar 
ezagutzeko eta zer egiten 

ari garen jakiteko.  
Gatzaga Añanako 

emakumearen elkartea 
Burgelura etorri zen, bisita 

egitera. 

 

“Las Veredas” monumentua eta lorategia 
Eskultura haren bidez, komunitatearen lana sustatzeko 

helburua zegoen. Horrez gain, herrietara bizitzera joaten diren 
pertsonei jakinarazi nahi zaie auzoko guztien laguntzarekin, 

bidexkaren ohiturari atxikiz, herrien iraunkortasuna ahalbidetzen 
dela. Tailerretako partaide eta monitore guztiei proposatu 

zitzaien eskultura hura egitea, eta monitoreetako bat arduratu 
zen zuzendaritzaz. Halaber, beste auzoko batzuek hartu zuten 
parte (argiketariak, traktoreak, landareen ureztaketa, haurrek 

eskuak jarri zituzten). 

 
Elkartasun 
Astea, 
Olentzero, 
azoka 
txikia, 
zozketa 
solidarioa 

2005eko  
azaroa 

 

Burgelu Mugarik 
Gaberen Zinema 

Sozialaren 
Erakustaldiaren 

herrien 
zirkuituaren 

barruan sartu 
zen. 

 

 
Arabako Gizarte Ongizateko 
Foru Institutuak antolatutako 

Berdintasunari buruzko 
jardunaldietan hartu genuen 

parte. Teknikarientzat, 
politikarientzat eta 

emakumeen elkarteentzat 
ziren jardunaldiok. 
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2006ko  
abuztua 

 

2006ko 
urtarrila 

 

 

2006 

Tailer solidarioa astean bi egunetan 
funtzionatzen du, eta autonomoki. 
Taldearen jarduera handitu egiten 
da, ekimen gehiago hartzen ditu. 

Enkarguak egiten haste da, eta horri 
esker, elkartasun-proiekturako 

fondoak lortu dira. 

Asteko tailerrek jarraitu zuten. 

 

2006ko  
ekaina 

 

 
 

Nikaraguako 
bidaia 

 

Dulantziko udalak ogi-
torradak egiteko 

enkargua egin zion 
emakume-taldeari, 

elkartasun-proiektuari 
laguntzeko.  

Elkartea osatzea hasi 
ginen pentsatzen. 

 

 
ARGIA, Burgeluko 

udalerriko 
emakumeen 

elkartea sortu zen 

 

Martxoa eta ekaina bitartean 
Genero-tailerrak, Mugarik 

Gaberekin, informazioa lortzeko 
eta genero-berdintasunerako 

lehen hurbilketa egiteko. Horrez 
gain, Nikaraguako emakumeen 

egoeraren berri izateko balio 
zuten; hots, hango emakumeak 

eguneroko bizitzarako, bidaiarako 
eta trukerako tresna 

garrantzitsuak direla jakiteko. 

 

 
Olazagutiara joan 

ginen bisita 
egitera, 

emakume-
elkartearen eta 
jaiotzazaleen 
elkartearen 

lanaren berri 
izatera. 

 

Otsaila eta ekaina 
bitartean 

Burgeluko emakume-
taldearen dinamizazio-

tailerra: emakume-
taldearen berreskurapen 

eta hausnarketa 
kolektiboa, eta ikasketak 

eta gomendioak. 
Lankidetza eta 

Garapenerako Ekimenak-
en eskutik 

2006ko  
otsaila 

 

 
Zinema 

Sozialaren 
Erakustaldia: 

“Jarrerak aldatuz. 
Berdintasuna 

sortuz”. Traje eta 
eskoteko afaria. 

 

2006ko  
martxoa 

 

 
Burgeluko 

Udalak kafea 
prestatzeko 
enkargua 
egin zion 

emakume-
taldeari, 
Tokiko 
Agenda 
21eko 

teknikarien 
bilera 

baterako 
(elkartasun-
proiektuari 

laguntzeko). 

 
Lantaroner

a bisita: 
taldea eta 
elkartasun-
proiektua 
aurkeztu 
genion 

Lantarongo 
emakume-

taldeari. 

2006ko  
maiatza 

 

 
Burgeluko 

udalak 
oparitzeko 
markoak 
egiteko 

enkargua 
egin zuen, 
adinekoen 
egunerako 
(elkartasun-
proiektuari 

laguntzeko). 

 
Agurainen, 
Landako 

emakume-
elkarteen 

sarea bildu 
zen. 

 
Partaidetzari 

eta Landa 
Garapenari 

buruzko 
topaketa, Navan 

(Asturias), 
ACSUR-Las 

Segovias 
garapeneko 

GKEk antolatua: 
Udalak eta 

ARGIA 
Burgeluko 
udalerriko 
emakume-

taldeak 
garatutako 

esperientziaren 
aurkezpena. 
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