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LAB-A berrikuntza sozial eta kulturaleko programa bat da. 

LAB-A ingurumen-laborategia da, eta, beraz, Arabako gizarte eta kultura-langileen 
baldintzak eta inguruabarrak hobetu nahi ditu. 

LAB-A euskarazko labea da, egosketa geldoko matrizea, non kultur eta gizarte 
eragileen ideia eta egiteko modu berriak labekatu daitezkeen. 

LAB-A Arabako kultura-bitartekotzan eta gizarte-berrikuntzan lan egiten duten 
elkarteen, kooperatiben eta ETEen ekonomia eta antolaketa garapenerako 
lankidetza-sarea sortzeko prozesua da. 

LAB-A normaltasun berrira itzultzeko ibilbide-plana da, non kulturaren balioak 
lehentasuna izango duen bizitza biziagoa izateko. 

LAB-A etorkizuneko kulturarako ekintzailetza, autoikaskuntza eta elkarrekiko 
laguntzaren aplikazio bat da. 

 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 

 
 

LAB-A, k.a.p.i.k, sormen artistikoko prozesuetako irudimen kolektiboko programaren jarraipena da. Programa hori 
AZALAn garatu zen, Moare Danzaren bitartez. 2018-19 biurtekoan. k.a.p.i.k , laguntza artistikoko prozesuetarako 
metodologia berezia garatu zuten artisten ikasketa-talde bihurtu zen.  

2021-2022 biurtekorako, praktika artistikoaren esparruan garatutako tresna horiek kultura-berrikuntzaren eta gizarte-
berrikuntzaren esparruko proiektuen garapen-prozesuetara bideratu nahi izan ditugu, eta, bereziki, beren lana landa-
ingurunean edo hiriguneetako periferietan garatzen duten egituretara. 

Covid19ren krisiak argi utzi du gure arazoetako bat kontakizun zuzenik ez izatearena dela, ez bakarrik etorkizunera 
begira, baita gaur egungo munduaren eraldaketa ultralasterretarako begira ere. Hizkuntza falta zaigu, ikuspuntu, 
metafora, mito eta alegia berriak falta zaizkigu. Hala ere, etorkizunean egokitu ezin diren narrazio herdoildu eta 
anakronikoak aprobetxatzeko saiakera sarriak ikusten ditugu, zerbait zaharra ezer berria baino hobea dela suposatuz, 
edo, horrela, gure horizonteen mugei aurre egiten saiatuz. Baina bilatzen ditugun hitz, narratiba eta erantzun berri horiek 
sormenetik eta esperimentaziotik baino ezin dira etorri,  benetako barne-aldaketa batek bakarrik eramango gaitu gure 
ingurune hurbiletarako, proiektuetarako, bizitzetarako errezetak aurkitzera. 

Argi dago, beraz, biziagoa den gizarte batentzat, sofware berriak ikertu eta diseinatu behar ditugula, sistema eragile 
berriak, bizitza erdigunean jarriko duena eta elkarrekin bizitzeko irudimen berriak eta askotarikoak integratu eta 
artikulatuko dituena. Horretarako, beharrezkoa da eskala txikiago batean, tokiko eskalan, komunitate bizietan, 
hurbiltasuneko kultura batean, kalitate-irizpideen arabera eta ez kantitate-irizpideen arabera arautzen diren ekimen 
zehatzetan bideratzea, oso txikiak izan arren, existitzeko gaitasunean desberdintasuna markatzen bait dute. 

 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 
LAB-A IKUSPEGIA 
Kultura politikak eta estrategiak lantzea. Kulturaren 
sektorea eta haren enpresa sarea indartzea, langileen 
profesionalizazioan laguntzea eta azken batean, 
kulturaren eta arteen iraunkortasunaren erronka 
zailari laguntzea. Kultura gizarte garapenerako eta 
berrikuntzarako ezinbesteko zutabe gisa 
aldarrikatzea. 
 
 
LAB-A XEDEA 
Gizartearen eta kultura erakundeen arteko muga 
tradizionalak desitxuratzen laguntzea, hauek 
irekiagoak eta parte-hartzaileagoak eginez eta 
pertsonak, artea eta kulturan benetako inplikazioan 
ahalbidetuz. Kulturari, kudeaketa egokiaren bidez, zor 
zaion balioa ematea. Kudeaketa horrek bi bertute ditu: 
batetik, gure gizartearen integratzea, egokitzea eta 
garatzea, eta bestetik, kulturak eta arteek gure garaian 
duten ahalmen ekonomikoa nabarmentzea. 

 
 
 
 
LAB-A programa, lan-jardunaldi, programa gisa diseinatzen da, zeinak gizarte-berrikuntzan eta tokiko ekintzailetzan 
trebatzeaz gain, ezagutza, jakintza eta afektu sare bat ehuntzea nahi du. komunaren konstelazioa edota guztion izar-
multzoa ere deitu genezaioke.  
 



                                  
 
                                                                                                            

          

PARTEHARTZAILEAK / LAB-ANDERAK 
 

Bi urtez, parte hartzen dugun 8 eragile / egiturek elkarri lagunduko diogu ingurune zaindu, kolaboratibo eta irudimentsu 
batez gain, begirada eta teknologia berriak ekarriko dizkigun  ingurune zorrotz batean,  esku artean ditugun proiektuak 
hobetzeko helburuarekin. Nor gara? Zer motibaziok, zer ikuspegi komunek, zer kezkek mugiarazten gaituzte? Nola 
eusten diogu geure buruari? Norentzat egiten dugu lan? Zer onura sortzen ditugu, zer itzulera, zer harreman? Zer 
hizkuntza erabiltzen dugu? Nola, zer eta zertarako neurtzen dugu? Zein obsesiok, zein frustraziok, zein zailtasunek 
zorabiarazten gaituzte? Nola zaintzen dugu elkar? Nola jarraituko dugu ehuntzen?, beharrezko galderak dira edozein 
prozesu garatzeko. Galdera komun horiei erantzun publiko-pribatua emateko erantzukizuna beharrezkoa da kultur 
sektorearentzat. Gaur inoiz baino gehiago. 

 
 

Gaztefilmfest 
Lab-andera: Helena González 
helena@zinhezba.org 
 
Gaztefilm haur eta gazteentzako zinema jaialdia da, eta hezkuntza 
arloko esperientzia kolektiboan eragiten du, non haurrak, 
jaialdiaren fase guztietan parte hartuz, proiektuaren eragile 
aktiboak bihurtzen dira. Jaialdi parte-hartzaile honen 4 edizio izan 
dira eta prozesu mota horrek dakarren dedikazio, jarraipen eta 
konpromisu guztia izan dute. 
 
Hartzitzeko materia: Gaztefilmek eusten duen egitura 
egonkortzeko formulak sortzea, aztertzea eta proiektuan parte 
hartzen duten guztien lana prekarizatzeari uztea. 
 
 
 
 
 
 

Asociación Sociocultural INSPIRARTE 
Lab-andera: Marijo Lojo 
inspirarte.elkartea@gmail.com 
 
Inspirarte  Elkarte Sozio Kulturala, Arte Gasteiz & Vigo kultur 
proiektua garatzen ari da une hauetan. Gasteiz eta Vigoko 
erakusketa kolektiboa Vital Fundazioaren instalazioetan izango da 
ikusgai.  
 
Hartzitzeko materia: Fortes Insenta proiektu kulturala. Proiektu 
honetan, emakume artistek , Arabako beste zenbait lanbideetako 
emakumeetan oinarrituz eta hauek balioan jarriaz, arte lanak 
sortuko dituzte. 



                                  
 
                                                                                                            

          

 
 
Lazarraga Kultur Elkartea 
Lab-andera: Iñaki Lazkano Lizundia 
info@lazarraga.eus 
 
Lazarraga Kultur Elkartea irabazi asmorik gabeko kultur elkartea 
da, 2013an sortua . Kulturaren bidez Araban eta bereziki Gasteizen 
euskararen normalizazioan eragitea du helburu nagusi. 
Horretarako, Gasteizko Oihaneder Euskararen Etxeko Kafe 
Antzokia kultur azpiegituraren proiektua lantzen, sustatzen eta 
kudeatzen du. 
 
Hartzitzeko materia: Ruiz de Bergara jauregian kokatuko den gune 
honen etorkizuneko kudeaketa eta sustapena (Gasteizko 
Udalarekin batera garatu beharrekoa). 
 

 
Pez Limbo 
Lab-andera: Edu Hernando Vilarrodona 
pezlimbocreaciones@gmail.com.  
 
Pez Limbo 2011an sortutako Arte Eszenikoen konpainia bat da. 
Bere ekoizpena sorkuntza propioan, arte eszenikoen arloko 
sortzaileekin mestizajean eta beste konpainia batzuekin, 
umorearen, garraztasunaren eta poesiaren arteko nahasketan 
bilatzen du, beti ere errealitateari begirada kritikoa eginez. 
 
Hartzitzeko materia: gazteen eta haien kultura-ingurunearen arteko 
bitartekaritza proiektu bat eta arte eszenikoei eta landa inguruneari 
buruzko beste proiektu hasi berri bat.  
 

 
Thusia koop. Elk. Txikia 
Lab-andera: Miguel Álgel Pérez Ávila y Aritz 
thusia@thusiakoop.com 
 
Thusia koop. Elk. Txikia, fikzio sortzaileak dira eta kulturaren 
inguruko proiektuetan lan egiten dute, arte eszenikoetan eta 
berrikuntza  sozialean bereziki.  
 
Hartzitzeko materia: erakundeekin uztartzeko orduan,  arte 
eszenikoen funtzionamendurako sistema desberdin batean 
pentsatzea, eta gune kulturalen programazioak egiterakoan, 
erantzukizuna partekatuko duen sistema bat diseinatzea.  
 
 
 
 

 
Baratza Aretoa 
Lab-andera: Unai Lopez de Armentia 
unai@salabaratza.com 
 
Baratza Aretoa, Gasteizen kokatua dagoen,  arte eszeniko 
garaikideetarako zentro independentea da. 
2013tik, diziplina eszeniko desberdinetatik sortzen ari den kultura-
sorkuntzari laguntzen dioten hainbat jarduera biltzen ditu, 
sorkuntza, hedapena, erakusketa eta prestakuntza barne.   
 
Hartzitzeko materia:  Baratza Berri proiektua. Espazioa hiriko kultur 
eragile gehiagorekin partekatuz eta kudeaketa eredu berri bat 
sortuz, pisua arintzeko eta komunaren aldeko apustua egiteko 
aldaketa prozesu bat.  Baratza Berri, aurten hasi da martxan eta 
datorren bi urteetan proban izango da. 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 
 
 

  

 
 

 
Garaion  
Lab-anderak: Amaia Gabilondo  eta Julia López 
garaionsorgingunea@gmail.com 
 
Garaionen Natura, Sorkuntza eta Ondare Soziala lantzen dihardute 
2008tik. Arabako Ozaeta herriko Otaza auzoan dago beraien 
etxaldea; Sorgingunea deitzen diote, bertan sortzen bait dira lau 
haizetara zabaltzen dituzten ametsak ekintza bihurtuta.  
Jarduera nagusia zume biziko bio-eraikuntza eta  
Egoitza artistikoen kudeaketa dira, eta haurrei eta  
Gazteei zuzendutako programazio zabala eskaintzen 
dute, bai beraien instalazioetan,  bai kanpoan. 
 
Hartzitzeko materia: Duintasun profesionala eta pertsonala 
lortzeko bidean, Garaion proiektu orokorraren egituraketa eta 
etorkizuna marraztu nahi dituzte.  

 
Asociación Bitartean Jolasean 
Lab-andera: María Ezquerro Sáenz  
entretanto.jolasean@gmail.com 
 
2008an hasi zenetik, Bitartean Jolasean elkartearen misioa, 
bizikidetza komunitarioa eta kulturartekoa indartzearekin lotuta 
dago, Arabako Errioxan komunitatearen bizi-kalitatea hobetzeko, 
herritarren parte-hartzea eta sareko lana sustatuz aldaketa soziala 
sortzeko. Beren jarduerak helburu horretara bideratuta daude, eta 
Koadrilako beste elkarte, erakunde, ikastetxe eta norbanakoekin 
lankidetzan aritzen dira. 
 
Hartzitzeko materia: erakundeak egiten dituen prozesu 
komunitarioen barruan kultura-kudeaketa nola zeharkako bihurtu.  
Ikasitakoa Arabako Errioxan beste eragile batzuekin egiten duten 
sare-lanean txertatu ahal izan eta  sortzen diren ideiek lurraldean 
kulturartekotasunaren, generoaren eta jasangarritasunaren 
ardatzak lantzeko balio izatea dira. 
 
 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 
LAGUNTZAILEAK / LAB-IAK 
Ikaskuntza-programa honetan zehar ekintzailetza  eta berrikuntza landuko ditugu, ikuspegi intelektual, irudimentsu, somatiko eta 
espiritualetik. Izan ere, ikuspegien gurutzaketa horrek, begiraden, sentsibilitateen eta lengoaien konplexutasun horrek programa honen 
berezitasun berritzaileetako bat proposatzen du. Ez dago berritzeko aukerarik praktika horiek egituren errutina iraunkorretan sartzen 
ez badira. Horrela, programa hau hiru praktika motatan banatuta egongo da, eta praktika horiek etengabe zeharkatuko dira. 
Horretarako, programa honetarako LAB-IAK deitu ditugun emakume jakintsu batzuen laguntza izango dugu. Espezialistak dira, eta 
euren lan sakon eta adimentsua AZALAtik miresten ditugu. 
 
 
Marion Cruza: mundialaren urtean jaio nintzen eta laurogei eta laurogeita hamarreko hamarkadetako Bilbon hazi. Arte Ederrak ikasi 
nituen bi milagarren urtean Leioako fakultatean. Han inskribatu nuen nire tesi-proiektua, hamarkada amaieran. Funtsean, artean aritzen 
naiz, eta irakasle gisa ere ateratzen dut bizimodua. Nire ikerketak kontakizun elkarrizketatuen, zinematografiaren eta performancearen 
ingurukoak dira. Nire lana Okela, Le Larraskito Kluba, T-Festa, Feministaldia, ZarataFest eta Pantalla Fantasma zinema-erakusketan 
aurkeztu dut. Tabakalera, Artium, Rekalde aretoa eta Montehermoso bezalako erakundeetan. Leku urrunagootan ere, hala nola 
Accademia di Belle Arti di Palermon, Montrealgo Kathy & Kimy tabernan (Quebec), Tetuaneko (Maroko) Trankat egoitza-eremuan edo 
Valentziako IVAMean. Erakusketa bat (Giltzapekoak: Notas sobre la reclusión, DSS2016) eta Chantal Akermanen filmen ziklo bat 
komisariatu ditut. Cine_ilegal koordinatu nuen bi urtez Bulegoa z/b-n. Askotan artistekin eta lagunekin kolaboratzen dut, azkenekoz 
AZALAn izan zen, k.a.p.i.k saio trinkoan. Orain alaba bat daukat eta bere hazkuntza irakurketa askorekin uztartzen saiatzen naiz, 
marrazten eta "nire filmak" (hitzaren zentzu zabalean) berriz lantzen. 
 

 
Leticia Morales: psikologia Klinikoan lizentziatua Deustuko Unibertsitatean. Mugimendua eta Dantzaren terapian (UB, Bartzelona 
Unibertsitatea), Gestalt terapian (IPTEG, Bilbo), Dantza Garaikidean, Release Teknikan eta Contact Inprobisazioan trebatua. Dantzari, 
psikologo, dantza-irakasle eta dantza-terapeuta gisa duen prestakuntzari esker, hezkuntzaren eta prestakuntzaren eremuan lan egin 
dezake, gorputzaren bidez, haurrekin, hirugarren adinekoekin, helduekin, desgaitasun psikiko eta/edo fisikoren bat  duten pertsonekin. 
Dantza Klasikoan, Dantza Berrian eta Contact inprobisazioan trebatzen da, eta Psikologia ikasi ondoren, Dantza-terapian pertsonekin 
modu sakonagoan eta aberatsagoan lan egitea ahalbidetzen dion diziplina bat aurkitzen du. Aldi berean, hainbat motatako gorputz-
prestakuntzak egiten dizkie profesionalei, hala nola musiko-terapeutei, irakasleei, musikariei eta aktoreei. Gaur egun, hazkuntza-aldi 
baten ondoren, prestatzaileen prestakuntzan, hezkuntzan eta gorputzaren eta mugimenduaren bidezko terapian ardazten du bere lana. 

  



                                  
 
                                                                                                            

          

Idoia Zabaleta: Koreografoa. Biologia fakultatean ekosistemetan eta populazioen dinamikan espezializatu zen. Dantza berria eta 
inprobisazio-ikasketak egin zituen Bartzelonan, Florentzian, Amsterdamen eta New Yorken. 1995 eta 1999 bitarte Mal Pelo 
konpainiarekin egin zuen lan. 2000tik aurrera, koproduzitzen eta bere lanak egiten hasi zen, beste artista eta ikerlariekin batera lan 
eginez, besteak beste, Isabel de Naverán, Filipa Francisco, Antonio Tagliarini, Ixiar Rozas eta Jaime Conderekin. Bere lanak jaialdietan 
eta nazioarteko topaketetan egon dira ikusgai. Zenbait master eta graduondoko ikastarotan eskolak ematen ditu, eta 2008az geroztik, 
Juan Gonzálezekin batera, arte-erresidentzietarako eta sormenerako AZALA, kreazio espazioa eraiki eta kudeatzen du, hain zuzen ere 
bera bizi den herrian bertan. 

 
 
Programa garatzen doalarik oraindik baieztatu gabeko beste gonbidatuak izango ditugu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                  
 
                                                                                                            

          

LAB-A 4 eguneko 8 mintegitan egingo da, 2 urtez banatuta. 
 

TOPAKETEN EGUTEGIA 
 
1.topaketa: 2021eko martxoak 22-25  
 
2.topaketa: 2021eko maiatzak 31 ekainak 3  
 
3.topaketa: 2021eko irailak 13-16  
 
4.topaketa: 2021eko abenduak 13-16  
 
5.topaketa: 2022ko martxoak 14-17  
 
6.topaketa: 2022ko maiatzak 30 ekainak 2  
 
7.topaketa: 2022 ko irailak 19-22  
 
8.topaketa: 2022ko abenduak 12-15  
 
 
Lan saio horietan zehar, parte-hartzaileok pentsio osoko 
erregimenean hartuko duzue ostatu AZALAren instalazioetan. 
Talde/egitura bakoitzetik pertsona batek edo bik parte hartu ahal 
izango duzue. 
  



 

 
 
 
Ostatua  
Egun hauetan AZALAko 5 etxoletako batean hartuko 
duzue ostatu. Gela bakoitzak bi gela ditu eta gela 
bakoitzean banako 2 ohe daude. 2 estudioetako batean 
egingo dugu lan. Otorduak eta topaketa informaletarako 
Txokoa erabiliko dugu. AZALAko instalazioak. 
 
Otorduak 
Gure lankide Kati, arduratuko da bazkariak eta afariak 
prestatzeaz. Oro har, menu begetarianoa izango da, nahiz 
eta egunen batean haragi pixka bat egon daitekeen. 
 
Egonaldian zehar, garrantzitsua da bizikidetza espazioak 
eta etxolak ordenatuta mantentzea. Zaborrik eta botilarik 
pilatu gabe. Alde egitean espazioak aurkitu ditugun 
bezala utziko ditugu.  
 
Iritsiera 
Autoz etorriz gero, goiko aparkalekuan utzi ( kartel batekin 
adierazita). Autobusez etorriz gero, AlaváBus konpainiak 
Gasteiz-Argantzun zerbitzua eskaintzen du 
http://www.araba.eus/alavabus/. Orri honetan bertan 
landa Taxi bat erreserbatu beharko litzateke (egun bat 
lehenago) Lasierrara igotzeko. 
 
Ondorengoa ekartzea gomendatzen dizuegu 

• Espazio barruetan erabiltzeko zapatilak 
• Dutxa edo bainuko gela eta toalla. 
• Elikadura-apetak eta beste hartzigarri batzuk 

 
 
 
Saioen ordutegia: 

• Astelehenak, 16.00tatik  20.00etara (iritsiera 15.00k eta 
15.45 bitartean) 

• Astearte eta asteazkenak, 10:00etatik 14.00ak arte eta 
16.00etatik 20.00etara  

• Ostegunak, 10.00etatik 14:00tara  (bazkaria eta itxiera) 
  
Asteazkenetan 10:30ak eta 12:00ak bitartean, Leticia 
Moralesek gidatutako Gorputz Dansatu! saioetara batuko 
gara. 
 
Covid 19 egoera eta bidai ziurtagiria  
Urrakortasun handiko egoera honetan, distantzien 
politikari dagokionez, argi utzi behar da AZALAn 
ezarritako segurtasun-protokoloak eta arauak betetzen 
baditugu ere, topaketa hauek bizikidetza eta hurbiltasun 
egonaldi gisa pentsatuta daudela. Errealistak izanik, ez 
maskarek ez  hidrogelek ez digute kutsatzeko aukeratik 
salbatuko. Beraz, gaixorik bazaudete, jakinarazi eta/edo 
bileretara etortzeari uko egiteko eskatzen dizuegu, eta, 
hona behin etorrita, kutsatzeko aukera dagoela onartzea, 
eta bilera bakoitzaren ondorengo egunetan dagokizuen 
kontaktuen ardura hartzea. Era berean, Lasierrara 
etortzeko  mugikortasun-ziurtagiri bat bidaliko dizuegu 
(betetzeko), behar izanez gero lasaiago bidaiatu 
dezazuen. 
 
LAB-A,  Vital Fundazioaren laguntzarekin finantziatutako 
proiektu bat da.   



 

 
 
 
EMAN EMAN HARTU HARTU  
 
Lab-anderek  konpromiso hauek hartzen dituzte: 
 

• Programan zehar proiektu bat garatzea 
• Programa amaitu ondoren proiektua aurkeztea 
• Adiskideen proiektuei laguntzea 
• Programa beraren dramaturgian laguntzea 
• 75%eko bertaratzea 

 
AZALA, kreazio espazioak konpromiso hauek hartzen ditu: 
 

• Parte-hartzaileen pentsio osoko egonaldia betetzea, 
astelehen arratsaldetik, ostegun arratsaldera 

• Mintegiak giro alai eta elikagarrian garatzea 
• Programaren ekoizpena, kudeaketa eta administrazioa 
• Lab-anderesekin hartzigarria partekatzea, hau da 

programaren ore ama bera 
 
Lab-iek konpromisu hau hartzen dute: 
 

• Lab-anderei eta Lab-oratorioari berari laguntzea, hau da 
orea oratu eta mamia ongarritzea 
 
Aldi berean, guztiok ondorengo konpromisuak hartzen 
ditugu:  
 

• Espazioa, gauzak eta denbora zaintzea 
• Harremanak eta afektuak zaintzea 
• Programaren barne eta kanpo komunikazioan laguntzea, 

bai eta programa erregistratu eta artxibatzea ere 
 
 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

Topaketa bakoitza ariketa baten ingurukoa izango da, praktika baten ingurukoa. Oro har, lehenengo urteko 4 topaketek "lagunarteko" 
autodiagnostiko moduko bat izango dute, eta gutako bakoitzak esku artean dakarkigunari balioa emango diogu. Inplikazio eta gogo 
handiko egiturak gara, baina, era berean, gu guztiok diru-laguntzen gidoi instituzionalaren mende gaude, eta, oro har, gure funtzioaren 
balioa nabarmentzea edo baliabideak kudeatzea eta birbanatzea baino, izaera asistentzialagoa dute gurekiko. Men egite horrek 
perspektiba eta fokua galarazten dizkigu. Ziur aski ez zaudete guztiz ados esaten dugunarekin, baina ulertu ulertzen duzue. Diamanteak 
leuntzeko lan egingo dugu. Esku artean ditugun proiektu zehatzak landuko ditugu, baita bihotz artean ditugun nahi zehatzak ere. 
 

 
 

Aurretiko beste ikasketa-talde batzuetan egin ditugun ariketa batzuk: 
 

Enuntziatu jokoa: zer da hori? zer ez da hori? 
 

Filmen gidoi jokoa: zer film egiten ditugu? zer gidoi erreproduzitzen ditugu? 
 

Irudien korralitoa: ikusizko konstelazioak 
 

Zaldi-jauzia edo erreferentzien jokoa 
 

Galderen jolasa: auto-elkarrizketak 
 

Futurible jokoa 
 

Harrera: ni zu banintz eta zu ni elikatzeko substratua bazina 
 
 
 
 

 
Honetaz gain, gimnasia batzuk egingo ditugu: unibertsoarekin bibratu, ibilaldi gidatuak, negatibotasunaren mantra, masaje literarioak…. 
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