ESTELLASTELLA-LIZARRAKO II. JARDUNALDIAK
“KIROLA GENERORIK GABE. BERDINAK?”
Sarrera
Gizartearen beste esparru batzuetan bezala, jarduera fisikoaren eremuan ere
aldaketak gertatzen ari dira. Aldaketa garrantzitsuenetariko batek zerikusia dauka
emakumeak maila ezberdinetako kirol egituretan sartzearekin.
Nahiz eta emakumeak ikusgarriagoak izan eta esparru honetan emakumeen parte
hartzea handituz joan, oraindik ere oztopo anitz dago, kirol-praktika berdintasunean
zailtzen dutenak.
Berdintasunaren ameskeriak –oinarri izan dezakeena emakumezko talde bakan batzuen
arrakastan edo emakume bakar batzuek nabarmendu direlako kiroleko zenbait
esparruetan-, bultzatzen du emakumeen kirol-praktikaren gaur egungo egoera orokorra
baloratzeko beharra.
Azken urteotan, Estella-Lizarrako kirol femeninoak ikusgarritasun handia izan du,
Itxako Kirol Elkarteak lortutako arrakastari esker. Zentzu honetan, egiaztatu nahi da ia
harremana dagoen talde horren arrakastaren eta herriko emakumeen kirol-praktikaren
errealitatearen artean, bizitzaren maila eta etapa ezberdinetan.
Estella-Lizarrako
Udaletik
herritar
guztiekin,
taldeekin,
kirol-klubekin,
erakundeekin kirol munduaren begirada oso bat partekatu nahi dugu genero ikuspegia
gehituz.
Eta guzti hori orokorretik partikularrera, 2012 eta 2013an egin zen Estella-Lizarran
emakumeek eta gizonek egiten duten kirol jarduerari buruzko diagnostikoa ezagututa.
Berdinak?
.
Aipatutako horri kirol munduaren profesionalek helduko diote jardunaldian,
kirolarekin zerikusia duten baloreak bultzatzeko asmoz, balore horiek zeinek zerikusirik
ez dutenak lehiakortasunarekin, ezta sexuen arteko bereizketarekin.
Jardunaldia honako hauei zuzentzen zaie: kirol edo/eta berdintasuneko profesionalei,
baliabideak eta instalazioak kudeatzen dituztenei, kirolariei, ikastetxeei, kirolaren alde lan
egiten duten mugimenduei, eta, halaber, herritar guztiei orokorrean.
Lekua: Estella-Lizarrako Kultur Etxea, K/ La Rua 7. Eguna: 2013ko irailaren 20an,
ostirala.
Izena emateko epea: irailaren 20ra arte.
Inskripzioa: dohainik. Egiaztagiria emanen da.

JARDUNALDIAREN EGITARAUA
12,00-12,15: Jardunaldiaren hasiera. Egiaztagiriak
Pruden Indurain. Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko gerentea
Teresa Nagore Ferrer andrea NBFIko zuzendaria
Begoña Ganuza Bernaola andrea. Estella-Lizarrako alkatea
Julian Zudaire eta maria

12,15-14,15: Inaugurazio-hitzaldia “Ahalegin handia eta ikusgarritasun gutxi: emakumeen ibilbideak
kirol munduan; kontzeptualizazioa 2013an". “Gaur egungo diagnosia emakumeen eta gizonen kirol
jarduerari buruz Estella-Lizarran. Berdinak baliabideetan eta aukeretan?” “
Hizlariak: Zaloa Basabe Equala aholkularitza
Ainhoa Azurmendi Avento aholkularitza
Moderatzaileak: Andrea Barno, eskubaloi jokalari ohia. Domina irabazlea olinpiadatan eta
Teresa Sáez, Estella-Lizarrako Udaleko Berdintasun Teknikaria.

14,15: Film laburraren proiekzioa

14,30-15,30: Atsedenaldi-bazkaria.

15,30-16,30 Hitzaldia “Eskola-kirola eta komunikabideak. Ikerketa”
Hizlariak: Pablo Napal Soziologoa eta kirol-entrenatzailea.
Ainhoa Azurmendi Avento aholkularitza
Moderatzailea: Juan Andres Pastor, Onda Cero Radio Navarra irratiko zuzendaria.

16,30-17,30: Hitzaldia “Kirol gestioa eta pertsonal teknikoa”.
Hizlariak: Alicia Figureroa. Kirol Egokituaren Gipuzkoako Federazioko Zuzendari
teknikoa.
Diana Hausheer: Kirol sendagilea.
Moderatzailea: Roberto Ayucar Kirolaria, Estella-Lizarrako Kiroldegiko langilea eta aita.

17,30-18,30: Hitzaldia “Goi-mailako kirola eta kirol egokitua”
Hizlariak: Andrea Barnó. Eskubaloi jokalari ohia, domina irabazlea olinpiadetan eta
entrenatzailea

Carmen Rubio. Espainiako Txapelduna Tiroan Arku egokituarekin eta diploma
olinpikoa.
Ana García Simón. Igerilari ohia eta kirolari olinpiko ohia Sydneyn

Moderatzailea: Koldo Leoz, Estella-Lizarrako Udalekoa.

18,30-19,00: Amaiera. Esker ona Lizarrako emakume kirolariei
María Unzué Estella-Lizarrako Berdintasun eta Emakume Arloko zinegotzi
arduraduna
Modera: Marta Astiz: berdintasun eragilea Estella-Lizarrako Berdintasun eta Emakume
Arloan.
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