
 

 

 

 

 

 
Mundu bat Tolosaldean Topaketak 2016 

 
 

Abenduaren 16an hasi eta urtarrilak 23a bitartean Tolosaldeko jatorri aniztasunera 
gerturatzeko aukera emango diguten hainbat ekitaldi izango ditugu Anoeta, Elduain, Tolosa 
eta  Zizurkilen. Aurten “Mundu bat Tolosaldean“ jatorri ezberdinetako emakumeek 
protagonismo berezia izango dute aurrera eramango diren ekintzetan. 

“Mundu bat Tolosaldean“ 2016ko topaketen helburuak batetik, Tolosaldera bizitzera etorri 
diren jatorri ezberdinetako pertsonen errealitatea ezagutzea, arreta berezia emakumeengan 
ipiniz eta bestea, guztiok elkar ezagutzeko guneak sortzea. 

Abenduaren 16tik urtarrilak 21a bitartean  SOS Arrazakeriaren “Errefuxiatuak” erakusketa 

egongo da Tolosako Aranburu jauregian, Amina Chaairi margolariaren lanekin batera. 

Abenduaren 16an, “Fatima” filma ikusgai izango da Anoetako auditorioan emakumeen zine 

emanaldiaren barruan. Tolosako Gabonetako azoka berezian Guretzako emakume taldeko, 

jatorri ezberdinetako emakumeek prestatutako “Gozo anitzak” salgai izango dituzte eta baita 

Koku-yo elkarteko emakumeek egindako poltsak. Abenduak 18an “En tránsito” 

dokumentalak gure artean bizi diren hainbat emakumeren errealitatea gerturatuko digu, 

Tolosako Aranburu jauregian. “Ekuatore Gineako” ipuin eta jokoak euskaraz eta fangeraz 

entzuteko parada ere izango dugu, Estrella Ndong eta idoia Sanchezen eskutik Zizurkil eta 

Elduainen. Zizurkilen Afrikar Batasuna elkarteak urte amaierako festa ospatuko du. Urtarrilak 

23an, Arcadi Oliveres ekonomialariak migrazioaren inguruko hitzaldi bat eskainiko du 

Tolosan. Aurten ere Litaarafu- Ezagutzeko elkartearen eskutik “Islam-a eta musulman kultura 

ezagutzeko aukera” izango da Larramendi auzoan. 

 

“Mundu bat Tolosaldean” kulturen arteko topaketak 2016, Tolosaldea Garatzeneko Migrazio 
eta Aniztasuna Saila, Tolosaldeko Udal eta elkarteen artean antolatuak izan dira.  



 

Mundu bat Tolosaldean Topaketak  
Abenduak 18, Etorkinen Nazioarteko Eguna 

 

Etengabe aldatzen ari den gure eskualdean, hainbat jatorritako pertsonak aurki ditzakegu eta 

era berean herri bakarra osatzen dugu. Tolosaldera bizitzera etorri diren jatorri ezberdinetako 

pertsonen errealitatea gerturatu eta guztiok elkar ezagutzeko helburuekin, aurten Anoeta, 

Elduain, Tolosa eta  Zizurkilen hainbat ekitaldi antolatu ditugu.  

 

Tolosaldea Garatzeneko Migrazio eta Aniztasuna Sailetik datorren abenduaren 18an ospatzen 

den Nazioarteko Etorkinen Eguna dela eta, Tolosaldeko zenbait Udal eta elkarteen 

laguntzarekin antolatutako “Mundu bat Tolosaldean” topaketen egitaraua aurkeztu nahi 

dizuegu. 

 

 

 

 

MUNDU BAT TOLOSALDEAN, EGITARAUA: 

ABENDUAK 16 OSTIRALA,  15:00etan ANOETAKO Auditorioan Fatima filmaren emanaldia. 

Anoetako udaletik bereziki emakumeei zuzenduta ordutegi berezian eskaintzen den emanaldia  

aprobetxatuz,  Irailean hasi eta Anoeta, Alegia, Tolosa eta Villabonan elkartu diren jatorri 

ezberdinetako emakumeen “Guretzako” taldearen topaleku izango da ostiraleko saioa. 

Fatima (2015 Philippe Faucon, Frantzia) filmaren emanaldia 
Jatorrizko hizkuntzan(Frantsesa-arabiera) euskarazko azpitituluekin 

Sinopsia: Fatima aljeriarra da, dibortziatua dago eta Frantzian bizi da 

bere bi alabekin: Souad, nerabe bihurria, eta Nesrine, Medikuntza 

ikasten hasi berria den 18 urteko gaztea. Fatimak ia ez du frantsesez 

hitz egiten, eta hori oso oztopo handia da beraren eta bere alaben 

arteko harremanerako. Alabak dira Fatimaren bizitzan garrantzitsuena 

eta haietaz oso harro dago. Alabei ahalik eta etorkizun onena 

emateko, eguneko ordu asko garbitzaile gisa lan egiten pasatzen ditu. 

Egun batean istripu bat du eta denbora batez atseden hartu behar du. 

Denbora hori Souadi eta Nesrineri frantsesez esan ezin dien guztia arabieraz idazteko baliatzen 

du.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1HeNO-PXVDQ


 

ABENDUAK 16tik URTARRILAK 21 BITARTEAN 

Errefuxiatuak erakusketa Tolosako Aranburu jauregian, SOS 

Arrazakeriaren eskutik 

Erakusketa honetan errefuxiatuen errealitateaz dagoen ezagutza 

eta kontzientziazio maila, eta harreraren aldeko gipuzkoar 

herritarren jarrera handitu,  gazteen artean batik bat eta arreta 

berezia eskainiz adingabe eta emakume errefuxiatuen egoerari. 

Atzo, gure arbasoek beraiek utzi behar izan zuten etxea, familia, 

eguneroko bizimodua, eta beste zerumuga batzuetara bideratu. 

Bihar, zu, ni edo gure ondorengoak izan gaitezke antzeko egoera 

baten biktimak. Halakoetan begirada atsegin batek, irrifar garbi 

batek, luzatutako eskuak gizakiarenganako konfidantza itzultzen digute. 

 Amina Chaari margolariaren erakusketa 

Aranburu jauregian izango den Amina Chaariren lehen  

erakusketa honetan Marokoko bere gaztaroko hainbat pasaia 

izango ditugu ikusgai. Amina haurra zenean hasi zen margotzen 

eta beti euskarri ezberdinetan jarraitu du margotzen  (mihise, 

oihal, zeramika, kristala, zementuan…).  Harribitxi eta 

parpailekin josten eskarmentu zabala du berak egindako 

kuxinetan ikusi ahal izango den moduan. 

 

ABENDUAK 17 DICIEMBRE 

 

Tolosako Gabonetako Azoka Berezian “Gozo anitzak” 

 

Tolosako Gabonetako azoka berezian, jatorri 

ezberdinetako gozoak dastatzeko aukera izango da 

Guretzako taldeko emakumeen eskutik. koku-yo 

elkarteko emakumeak joskintza tailerrean egindako 

poltsak salduko dituzte.   

 

 

 

 

 



ABENDUAK 18 “Migratzaileen nazioarteko eguna” 

"en transito" dokumentalaren emanaldia Tolosako Aranburu jauregian 16:00etan  

. 

Oskar Tejedoren ""en transito" dokumentala proiektatutako da Bidez 

bide elkartearen eskutik. Dokumental honek, Europara migratzen 

duten milaka emakume latino amerikarren errealitatera beraien seme 

alabekin duten harreman transnazional horren ondorioak islatzen 

ditu. “En tránsito”k hemen amek migrazioa nola bizi duten eta baita 

jatorrizko herrietan gelditzen direnen egoerak ere. 

Bidez Bideko lan taldeak aurrera eraman du dokumental hau, 
migrazio esperientzia bizi duten emakumeen eta familien errealitate 
ikusezinak ikusarazteko helburuarekin. 

 

Solasaldian, emakume etorkinekin,  duten egoera eta migrazio prozesua, amatasun 

transnazionala eta Tolosaldean bizi diren emakume etorkinen seme-alaben zaintzaz arduratzen 

diren pertsonen rola ere. 

 
ABENDUAK 20 (ZIZURKILEN) eta ABENDUAK  27 (ELDUAINEN) 

Ekuatore Gineako Ipuinak eta jokoak 

 

Idoia Sanchez eta Estrella Ndong ipuin kontalariek Ekuatore 

Gineako ipuinak kontatu eta jokoak aurrera eramango dituzte. 

Emanaldia euskaraz, fangeraz eta gaztelaniaz egingo da. 

Zizurkilen, Iriarte etxean (goran) 17:30ean.  

Elduianen, kultur etxean 17:00tan. 

 

 
 

ABENDUAK 27  

Zizurkilgo kultur etxean Afrikar Batasuna elkartearen urte amaierako festa17:00tan 

 

Zizurkilgo elkarte honek urte amaierako festa ospatuko du, 

Edo (Nigeria) jatorriko emanaldia eskainiaz (dantza, ipuinak, 

janaria, etab.). Herritar guztiak gonbidatuak daude. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XiGvUL2HDvU
https://www.youtube.com/watch?v=XiGvUL2HDvU


URTARRILAK 23, 19.00tan Tolosako kultur etxean 19:00tan 

 

2016ko maiatzean Tolosaldeko hainbat udalek bat egin dute 

Zurrumurruen Aurkako Sarearekin (ZAS). Tolosaldea Garatzenetik, 

eskualdeko udalekin elkarlanean, hainbat formazio eskaini dira 

elkarbizitzan laguntzen ez duten jatorri ezberdinetako pertsonen 

aurkako zurrumurruei aurre egin nahi dien pertsonei hainbat 

estrategia eskainiz.  

Oraingoan, Arcadi Oliveres ipar-

hego harremanak, nazioarteko 

merkataritza, kanpo zorra eta defentsa-ekonomian 

adituaren eskutik hitzaldia izango da  “Migratzaileak eta 

errefuxiatuak: oztoporik gabeko harrera”, non 

migratzeraren arrazoiak, europerar portarera eta jarrera 

aldaketa baterako proposamenak. 

 

 

 

 

Litaarafu- Ezagutzeko elkartearen eskutik “Islam-a eta musulman kultura ezagutzeko aukera”  

Zurrumurruei aurre eginez, Tolosako mezkitak, azken urtetan 

egin duen bezala bere ateak zabalduko ditu Islama eta 

musulman kultura ezagutu nahi duenarentzat. 

 

Larramendi auzoko lokaka bixitatzeko hitzordua hartzeko: 

617692188 

 

 

 

 

Informazio gehiago 

Kristina Morales Lopetegi 
Migrazio eta Aniztasun Teknikaria 
Tolosaldea Garatzen 943654501 luz.6/ext.6 
 migrazioa@tolosaldea.net 
Facebook: Migrazioa Aniztasuna Tolosaldean 
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