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Bertsolari,
regueifero eta
glosadoreen
erakustaldia
Igorren

21. orrialdea

Oier Etxebarria txapeldun Eskuz
Binakako Promozino Txapelketan

381
Amaia Aldai
txapeldunorde
Laboral
Kutxako
binakakoan

Javier Zabalagaz batera, Binakako Promozino Txapelketako txapela jantzi
dau Etxebarriak. Igorreko pelotariarentzat bigarren txapela da. Martiaren
26an jokatu zan finala Labrit pelotalekuan eta 8-22 irabazi eutsien
Joanes Bakaikoa eta Iker Elizegik osotutako bikoteari. 18. orrialdea

18. orrialdea

Abiatu da 22. Korrika
Martiaren 31n abiatu zan Amurriotik eta
Arratiatik aprilaren 6an pasauko da.

U

bidetik sartuko da, 12:48an, erreferentzia ordua, eta Bediatik urtengo da 16:06ak aldera; 1.478 km-tik 1.525 km-ra. 47 kilometro honeetan, 80 alkarte, udal, erakunde
eta norbanakoek eroango dabe lekukoa. Milaka arratiarrek hartuko dabe parte
pankartearen atzetik galapan, euskerearen jairik nagusiena dan lasterketa erraldoi honetan eta aurten, inoz baino desiratuagoa dana, hiru urte pasau diralako aurrekotik.
Dana ondo joan daiten, eta lekukoa Amurriotik Donostiara aurreikusitako moduan heldu daiten, furgonetan Arratiako Kubulu Euskaltegiko bi egongo dira, 11 egunetan 14
orduko txandak egiten: Joana Txarterina eta Igor Elordui. Joana Txarterinak, Korrika hasi
baino egun batzuk lehenago, kontau deutso begituri zelan dabilan prestatzen garrantzia
handiko behar hori.
Korrika Arratiatik pasau aurreko egunetan, Korrika jaiak eta umeentzako Korrika Txikiak
egingo dira hainbat herritan; esate baterako, martiaren 26an egin eben Lemoan eta
Ubiden eta aprilaren 1ean egingo dabe Bedian eta Igorren.
Aurten, Korrika ez da pasauko Dima eta Zeberiotik, baina, bai Dimak eta bai Zeberiok
kilometroak erosi dabez, herriko jenteak Korrikan parte hartu dagian. Dimako alkarte
eta Udalak hainbat kilometro erosi dabez Barazar aldean eta Altzustan. Zeberiok, Hego
Uriben, eta 6 lekuko aldaketa egingo ditu han. 10. eta 11. orrialdeak

ZEANURI

IGORRE

Lanbide Heziketako Zulaibar
ikastetxea guztiz barriztuten dabiz

Sute baten ondorioz, Igorreko
kiroldegia zarratuta dago

Martxan dagoz Zulaibar Kanpusa proiektuko lanak. Proiektuak bost esparru
landuten dauz: irakaskuntzea, barrikuntza aplikaua, sustapena eta ekintzailetzea, nazinoarteko ikuspegia eta kudeaketa aurreratua. Horretarako
ikastetxea guztiz barriztauko dabe. 12. eta 13. orrialdeak

Sauna luzaroan egongo da zarratuta, sua han sortu zan eta guztiz erre
dalako. Gainontzeko espazioetan, barriz, kalteak arinak izan dira, keak eragindakoak, eta ahailik eta arinen zabalduko dirala agindu dau alkateak.
9. orrialdea

ARRATIA

Euskerearen
kale erabilerea
jeitsi egin da
Diman eta
Igorren atzen
urteotan
Martian emon dauz jakitera Soziolinguistikako Klusterrak, igaz egindako kale neurketearen emaitzak.
Datu horreen arabera, igaz kale
neurketea egin zan egunean jasotako alkarrizketen eta 2017an kale
neurketea egin zan egunean jasotakoen artean, 18 puntuko aldea
dago Diman, eta 13 puntukoa
Igorren. Hori azaltzen daben aspektu batzuk kontuan izan behar
badira be, herri euskaldunetan
euskerearen erabilereak behera
egin dauala antzematen da Soziolinguistikako Klusterraren azkerketan. 8. orrialdea
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Literatura txokoa
HARAGIZKO AMOREAK
Noz pasau da hamarkada bat eta
piku? Noz ekarriko deusku Edorta
Jimenezen alter ego lirikoak holango beste harribitxi bat?
Haragizko amoreetara bueltau
naz barriro, eta barriro ikutu nau
Pedro Antonio Añibarro (17481830) arratiarraren esaldiak:
"Polborea baño prestago erexegiten da aragizko amorea".
Txibien sasoia dalarik itsaspean,
epel eta astiro hurreratzen da
idazlea poesiaren zeremoniara.
Omar Nabarroren begiradea gardena da, ume batena lez, baina
bizitzaren iluntzean egiten deusku berba: bedarren ahoak entzuten dira haize gozotan, surretatik
kresal eta sexu usaina sartzean
da, Bilboko herdoila. Denporearen marken gaineko liburua da,

Larrialdiak
Galdakaoko Ospitalea 94 400 70 00
SOS DEIAK 112

telefono interesgarriak

Guardiako farmaziak
09:00etatik 22:00etara
Martiaren 28tik aprilaren 3ra
Badiola. Artea. Herriko Plaza 7
Tel.: 94 631 73 11 eta 629 463 048
22:00etatik 09:00etara
Melero. Amorebieta-Etxano.
Aprilaren 4tik 10era
Andrea Lavin Abadia. Lemoa. Atutxa Sailburua 1
Tel.: 94 631 30 18 eta 652 733 820
22:00etatik 09:00etara
Sarasketa. Amorebieta-Etxano.
Aprilaren 11tik 17ra
Goikoetxea. Dima. Ugarana 33
Tel.: 94 673 70 54 eta 619 524 057
22:00etatik 09:00etara
Iruarrizaga. Amorebieta-Etxano.
Zeberiokoak ez dau guardiarik egiten.
Urte osoan. 22:00etatik 09:00etara
Zoco Robles Miren Nekane. Urbi 15. Basauri.

Medikuak
Arantzazu: 94 600 74 63
Artea: 94 673 92 11
Areatza: 94 631 71 52
Bedia: 94 631 34 13
Dima: 94 680 19 74
Igorre: 94 600 74 63

naturearen betierekotasunaren
ingurukoa.
Libertadeari kantetan deutso.
Zentzumenei. Gozamenari eta
oinazeari. Profetak lez erakusten
deusku bidea. Gizon naturala,
regular, molderraza da uraren
antzera, gardena uraren antzera.
Gizon naturalak ez deutso bildurrik biluztasunari, eta danon
biluztasunak ikusten ditu. Omar
Nabarro beti da inspirazino iturri.
Jarraitu egiezu bere pausuei Haragizko amoreak aberats honetan zehar, forma literarioa baino
harago doan lana da eta. Klasiko
bat. Bere bizitzako udagoienean
inoz akabetan ez dan udabarriari
buruz ariko jatzu.
Igor Estankona

Lemoa: 94 631 31 16
Ubide: 945 45 03 61
Zeanuri: 94 673 91 49
Zeberio: 94 648 01 85

Udaletxeak
Arantzazu: 94 631 56 89
Artea: 94 673 92 05
Areatza: 94 673 90 10
Bedia: 94 631 42 00
Dima: 94 631 57 25
Igorre: 94 631 53 84
Lemoa: 94 631 30 05
Ubide: 945 45 03 22
Zeanuri: 94 673 91 46
Zeberio: 94 648 10 79
Arratiako Udalen
Mankomunitatea 94 631 17 17 /
mankomunitatea.arratia@bizkaia.org
Gorbeialde Landa
Garapenerako Alkartea
94 631 55 25 / gorbeialde@gorbeialdea.com
Areatzako Parketxea 94 673 92 79
IKE 94 673 62 51 / kulturetxea@igorre.net
Euskotren 94 433 33 33 / euskotren.eus
Areatzako Notariotza 94 673 92 26
Errota Fundazioa
688 854 543 / info@errota.eus
Arratiako Musika Eskola
94 631 73 52 / www.arratiakomusikaeskola.eu

Bizkaibus 94 612 55 55
3917
linea.
Bilbo-OspitaleaLemoa-Zeanuri
Bilbotik. Lanegun eta zapatuetan: 06:15etik
22:15era orduro. Jaiegunetan orduro
07:15etik 22:15era.
Zeanuritik. Lanegunetan: Lehenengoa
05:00etan. Ordu erdiro: 05:15etik 06:45era.
Orduro: 06:45etik 21:45era. Azken zerbitzua
22:00etan. Zapatuetan: Lehenengoa
05:00etan. Orduro: 05:45etik 21:45era.
Jaiegunetan: 07:45etik 21:45era orduro.
3911
Linea.
Bilbo-Galdakao
Ospitalea-Lemoa-Durango-Elorrio
Bilbotik. Lanegunetan: 07:00etatik
22:00etara orduro. Zapatu eta domeketan
Durangoraino.
Elorriotik. Lanegunetan 06:45etik 20:45era
orduro.
Durangotik. Lanegunetan: 07:10etik
21:10era orduro. Zapatuetan: 06:30etik
21:30era orduro. Jaiegunetan: 07:30etik
21:30era orduro.
3912 Linea. Bilbo-OspitaleaLemoa-Durango-Ermua-Eibar
Bilbotik. Lanegunetan: 06:30etik 22:30era
orduro. Jaiegunetan: 07:30etik 22:30era
orduro.
Eibartik. Lanegunetan: 06:00etatik
21:00etara orduro. Zapatuetan: 06:20tik
21:20era orduro.
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Omar Nabarro
Haragizko amoreak
Susa, 2010
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Jaiegunetan: 07:20tik 21:20era orduro.
3925
linea.
Bilbo-LemoaOtxandio-Ubide
Bilbotik. Lanegun, zapatu eta jaiegunetan,
Otxandiora: 06:45etik 20:45era orduro.
Ubidera: 06:45etik 20:45era bi ordurik behin.
Ubidetik. Lanegun eta zapatuetan:
06:45etik 20:45era bi ordurik behin.
Jaiegunetan: 08:45etik 20:45era bi ordurik
behin.
* 08:45ean, 14:45ean eta 18:45ean urteten
diran zerbitzuak Barazaren gelditzen dira.
Otxandiotik urtekerak. Lanegun eta
zapatuetan: 06:55etik 20:55era orduro.
Jaiegunetan: 08:55etik 20:55era orduro.
3927 linea. Bilbo-Lemoa-Zeanuri
(autopistatik)
Bilbotik. Lanegunetan: 07:00etatik
21:00etara orduro. Zapatu eta jaiegunetan ez
dago zerbitzurik.
Zeanuritik. Lanegunetan: 07:00etan lehena,
eta 08:15etik 21:15era orduro. Zapatu eta
jaiegunetan ez dago zerbitzurik.
3928 linea. Artea-Zeberio-Ugao
Zeberiotik Ugaora. Lanegun eta
zapatuetan: 07:00, 08:20, 09:10*, 11:00;
11:45*, 14:10, 15:00, 16:10, 18:30*, 20:20.
*Basauriraino bakarrik.
Basauritik Zeberiora. Lanegun eta
zapatuetan: 10:00, 12:45*, 19:20.
*Artearaino bakarrik.

Ugaotik Zeberiora. Lanegun eta
zapatuetan: 07:20, 08:40, 10:20, 11:20, 13:05,
14:30, 15:30, 16:30, 19:40, 20:40.
Arteatik Ugaora. Lanegun eta zapatuetan:
06:50, 08:00, 14:00, 16:00.
Ugaotik Arteara. Lanegun eta zapatuetan:
13:05, 15:30, 20:40.
Igorretik Ugaora. Lanegun eta
zapatuetan: 07:55ean.
Ugaotik Igorrera. Lanegun eta
zapatuetan: 07:20ean.
Zeberiotik Arrigorriagara. Jaiegunetan:
08:10, 11:10, 14:10, 17:10, 20:10.
Arrigorriagatik Zeberiora. Jaiegunetan:
10:20, 13:20, 16:20, 19:20.

La Union 94 427 11 11
Bilbo-Gasteiz
Lanegunetan: Ubidekoak 09:15ean urteten
dau eta Otxandiokoak 16:00etan. Zapatuetan:
Ubidekoak 09:00etan urteten dau Bilbotik.
Jaiegunetan: Ubidekoak 10:00etan urteten
dau eta Otxandiokoak 18:30ean.
Gasteiz-Bilbo
Lanegunetan: Ubidekoak 09:00etan urteten
dau Gasteizetik eta Otxandiokoak 10:30ean.
Zapatuetan: Otxandiokoak 10:30ean urteten
dau Gasteizetik.
Jaiegunetan: Ubidekoak 16:30ean urteten dau
Gasteizetik.
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ERETXIA

ZEURE BERBEA
Zeure Berbea
Espazio hau irakurleentzako espazioa
da. Irakurleak gura dauana adierazoteko lekua. Bialdu zuen kexak, eskerronak, hausnarketak, burutazinoak
edota ideak karta baten bidez eta
erabili begitu beste irakurleei zuen
ikuspuntua helarazoteko. Argitaratuteko derrigorrezkoa da izen osoa,
NA-ren zenbakia eta herria emotea.
Zeure Berbea hamar herritan
entzungo da. Zeuk daukazu berbea. Entzuteko prest gagoz. Hauxe
helbidea:
Zertu Kultur Elkartea
begitu aldizkaria
Herriko Plaza 24
48142 Artea
Edo, helbide elektroniko honetara bialdu zure gutuna:
begitu@begitu.eus
BEGITU ALDIZKARIA

Zure eretxia agertu gura badozu, Zeure Berbea atala zabalik daukazu. Ez da
komenidu 15 lerro baino gehiago idazterik. Izena, telefonoa eta Nortasun
Agiriaren zenbakia agertu beharko dira. Laburtu behar izan ezkero, begituk
eskubidea dauka horretarako. Gutunak hona bidali: begitu@begitu.eus helbidera.

Zirhika

ARTELATZ ETA TXARAKIN

Aner eta Leire hondartzara joan dira, udabarriko sasoiaz
gozatuten, ditxosozko Txapasen klasera piper eginda.
Leire: Bajekoat ikasturtea amaitako gogoa! Asko ez dok
geratan, baia udabarrie etorten dokenean...
Aner: Bai, elegante egin june hondartzara etorten, ez jekonat
Txapas askoz gehao aguantetako adorerik.
Leire: Mmmm... bero berotan, holantxik bai!
Aner: Ah, Leire, atzenean ez jona Ibizako planak urtengo.
Leire: Ohhh, lastimea! Zegeiti?
Aner: Bueno... gurasoak akademien apuntauko ñaudena...
Leire: Ia ba, aurton itzel pasau dok, ezta?
Aner: Hire errue izin dok eta! Urte osoa pasau dona: "Aner,
goazak Trokara kafe bat hartzean", edo barikuetan "etorri hai
herrikora tortilla pintxoa jaten...".
Leire: Ba ni higez ibili nok... eta dana gainditutea espero joat!
Aner: Ganera beharra opatu jostiena.
Leire: Ah, bai, non?
Aner: Donibanen mahiek eta platerrak garbitan. Hori te igual
Zaztaparretan monitore.
Leire: Donin? Ona!
Aner: Bai, bakiñe, etorri hai egunen baten eta nire txandan
ostean hanburgesan bat jango june! Izena jekiena gero!
Leire: Konforme! Ene, ba ea neuk be lanen bat topetan hasi
beha noken, sikeran amaren kotxeari gasolinea botateko.
Aner: Bai, baia bitartean aprobetxau deigun eguzkie hartzeako,
aspaldion karu jaona ta!

Ez suntsituko
gaituan
gerrarik, ezta
zapalduko
gaituan
bakerik be (II)

JUSTA MONTERO
Ekintzaile feministea

H

onezkero
hondatzaile
dan gerra hau noraino
helduko dan ez dago
jakiterik. Ez dakigu armamentismoa leundutea posible ete dan,
eta Ukrainako milaka errefujiaduek, euren zauriakaz, berregin
ahal izango ete dabezan euren
bizitzak hango uri eta herrietan.
Badakiguna, iragartzen dabizalako, gerreak danon bizimoduak
aldatuko dituala da. Eta hauxe da
duda barik, behar globala. Baina
"zapaltzen ez gaituan bakea"
gura badogu, ezin dira baztertu
feminismo antimilitaristeak planteetan dituan arazoak; ezpabere,
izugarrikeria errepetidu egingo da
eta bakearen aldeko diskursoa
erretolika hutsa bihurtuko da.
Gerrearen bortizkeriak eta
dakarren giza dramak ezarri ahal
dau normalidade bat, gerrearen
logikatik kanpo baina planetako
beste leku batzuetan andren biziteko burrukan dagoan edozein
arazo baztertu egiten dauana. Ez
da erraza izango, ikasi egin beharko da egiten.
Black Lives Matter mobimentuak erakutsi eban bizitza guztiak
dirala inportanteak eta bere burrukea eta lema erreferente bihurtu ziran. Horretara joten dot,
"salbau daitela ahal dauana" edo
"gu lehenengo" langoen logikan
ezarritako normalidade baten
arriskuaren aurrean, bildurra
eta segurtasun ezaren aurrean,
eroaten nau feminismoak altxau
dauan "danok batera" horretara.
Danontzat ez badira, batzuentzako eskubiderik ez dago. Horregaitik, Europan gertatutako
errefujiadu krisirik handienaren
giza dramari atendiduteak, ezin
dau bazterrean itxi mundu osoan
zehar errefujiadu eremuetan bizi
diran milaka andra eta gizonen
egoera larria. Eta ezin da luzatu,

asilo lege, atzerritartasun lege eta
Europar Batasuneko beste arau
batzuek aldatzea.
Bizitza guztiak diralako garrantzitsuak, Espainiako estaduan bizi
diran ukrainarren erregularizazinoa prisazkoa da eta lagundu
behar dau holan be izan daiten
egoera administratibo irregularrean estaduan bizi diran miloi
erdi inguru migranteen erregularizazinoan. Etxeko langileek,
jornalariek, sexu langileek, zaintzaileek eta oinarrizko langileek
-euretako asko migranteak- dinoen moduan, euren egoerearen

irregulartasunak, lan esplotazino
handiagoa dakar, legearen babes faltea, zerbitzu publiko eta
eskubideetatik baztertuak izatera eta indarkeria matxistea eta
instituzionala sufriduteko arrisku
handiagoa dakar. Gobernuak
ezin dau itxaron Regularizacion
ya! abian dagoan kanpaineak
500.000 sinadura lortu arte.
Lehen aitatu dodan arriskuak
-gerrearen logikatik kanpo dagoan guztia arreta mediatiko
sozial eta politikotik desagertzeaarazo handia da, gerreak, sufriduten gabizen krisiaren eragin
larriak larriagotuko ditualako: gerreak dakarren krisia pandemiaren krisiaren gainean, eta hau,
feminismoak krisi sistemikoa deitu eban krisi ekologiko, zaintza,
ekonomiko eta demokratikoaren
gainean dago.
Sistemeak sortzean dituan
desbardintasunak gero eta sakonagoak izateko eta indarkerian,
gehienen bizi baldintzen zaurgarritasunen eta ingurugiroaren
hauskortasunean oindino gehiago
ezartzeko arriskua, benetakoa da.
Oin dala gitxiko feminismo sindikalistearen gaineko jardunaldi
batzuetan, antolatzea erresistentziari ekitea dala esan eben kide
batzuk. Antolatzea, "ez suntsituko
gaituan gerrarik, ezta zapalduko
gaituan bakerik be" oihu global
bihurtzeko, bizitza duinak eta jasangarriak danontzako eregiteko,
komunidadea sortzearen aldeko
apustuak ezinezkoa egin dagian
andra eta herrien mendekotasuna.
Madrileko Mobimentu Feministako M8ko Batzordearen manifestuak inoan moduan, "feministok plan bat daukagu, sistemea
aldatuko dogu. Beste ibilbide
posible bat marrazten dogu, mugak zeharkatu eta hesiak botaten
dituana indar feministeagaz". Eta
ez da erretolikea, badago feminismo inklusibo bat, non danok
kabiduten garan eta andrek bizi
daben egoerearen egiturazko
kausak ikuspuntuan dituan. Akaso horregaitik da hain deserosoa.
Feminismoa edo basakeria.
*ctxt.es-en argitaratutako
artikulua eta erredakzinoan
itzulia

4 PORRUSALDEA

begitu 381

2022ko aprilaren 1a

LUMATUTEN

ZERTZEAN

Xake-matea
ALVARO RABELLI

XABIER LAMIKIZ

Bosgarren
zalduna

P

andemiak bi amaiera
behar zituan. Lehena,
birusaren desagerpena.
Ez da gertatu eta ez da gertatuko, zoritxarrez. Bigarrena,
pandemiaren heriotz mediatikoa. Argi egoan lehenago edo
geroago komunikabideek arreta
gitxiago eskaini behar eutsiela
pandemiari. Ez genkian zelan
edo noz gertatuko zan, bakarrik
arreta-deflazinoa ekidin ezina
zala. Azkenean Apokalipsiaren
bigarren zalduna (gerrea) izan
da lehen zalduna (izurria) isildu dauana. Vladimir Vladimirovitx eta bere silovikien oparia.
Bat-batean pandemia amaitua
dirudi. Urte biz mundu osoak
izan dauan kezka nagusia desagertu egin da. Bueno, desagertu
ez, beste kezka handiago batek
baztertu dau. Geure buruari
egiten deutsagun itauna da ea
zer ekarri leikigun Ukrainako gerreak. Apokalipsi nuklearra? Gau
postapokaliptikoa? Dakigunez,
Bibliako hirugarren zalduna go-

sea da, laugarrena heriotzea. Eta
ondoren, batzuentzat gitxienez,
zerua ala infernua. Beste askorentzat ez bata ez bestea.
Baina ez gaitezan pesimistak
izan. Etorkizunaz kezkatzeko
astia dago. Oin oingoak, eta
gurean, gerran ez gagozanon
herrialde garatuetan, une honetan badaukagu zertaz kezkatu.
Prezioen igoereaz, esaterako.
Edo pandemian zehar hain kaltegarriak izan diran teoria konspiranoikoetaz. Zeren holangoak
be hasi dira jada hedatzen Errusiatik kanpo. Inbasino ala operazino berezi? Errusiarren genozidioa egiten ete ziran ukrainarrak
Donbassen? Gobernu ukrainarra
ez ete da nazionalsozialista izango? Komunikabideek egia kontetan deuskue ala manipulazino
tresna besterik ez dira? Gogoratu, XXI. mendean ezjakintasunak
arpegi bi ditu: zintzotasunez
jokatzen dauanarena ("aitortzen
dot, ez daukat idearik be gai horretaz") eta zentzu kritikoa zer
dan txarto ulertu dauanarena
("begira, manipulau gura gaitue eta ez dot ezer sinisten").
Apokalipsiak bosgarren zaldun
bat falta dau: ergeltasuna.

BEGI TXINDORRA

E

z dauka Dimak errotonda askorik, eta dagoana okupau dabe
Andraizea taldekoek Martiaren 8ko ekintza moduan. Ekintza
sinbolikoa.
Poztu nabe bertako dibersidadearen koloreak, harriak euskarri nagusi izateak (Harri eta Herri, andrak), baita hasikera eta amaierarik
bako zirkulu moreak, andrek egin, egiten eta egingo daben iraultza
baketsuaren sinboloak. Erdian totem-a dabela zirkulu handi diran
magia espazio horreek gogora arazo deustaz.
Beti mitologia eta magiaren kutsua Diman.
Baina magia guztien gainetik Dimako andren auzolana ikusi dot
bertan, eta magia guztien azpitik diseinau dauanaren buru argia.
Ederra, Tere; zorionak, Dimako androk.
Maite Artabe Urkiri

A

spaldiko denbora handian, Yusuf II.a
Bagdad-eko Omeyar erresumako kalifa
edo errege izendatu zuten. Garai hartako
errege guztiek egiten zuten bezala, Yusuf erregeak
gauza bi egiteari ekin zion, afanean ekin ere. Batetik, Bagdad-en eta Damascon hasitako lanei segida eman zien. Bertan, besteak beste, paradisua
irudikatzen zuten lorategi ederrak egiteko agindu
zuen. Eta bestetik, –hau ere oso ohikoa– bere boterea zalantzan jar zezaketen senideak akabatzen
hasi zen. Batzuk gaztelu ilunetan giltzapetu zituen,
beste batzuk, berriz, hil zituen balizko konspirazioak itzaltzeko. Ez pentsa, hala ere, Yusuf II.a errege txarra izan zenik. Ez, bere erregealdian arteak
eta zientziak bultzatu zituen. Kontua da, azkenean,
jazo zela jazo behar zuena. Muhammed, seme
txikia, matxinatu zitzaion eta aitaren tronua bereganatzen ahalegindu zen. Aitak, ordea, ozta-ozta
lortu zuen matxinada hura zapaltzea. Semea ez
zuen hil, bai desterratu. Dena den, Yusuf II.ak ez
zuen tronuan luzaro iraun. Halako batean hil zen,
pozoinduta, beharbada bere semearen aginduz.
Edozelan ere, Muhammed Bagdad-eko tronura
iritsi zen. Harrezkero Muhammed VII.a izango zen.
Eta Muhammed erregeak, aurreko errege guztiek

egin zuten bezalaxe, senideak akabatzeari ekin
zion bere erregealdia inork zalantzan ez jartzeko.
Horrela, anaia zaharra, aitaren ondorengoa izango
zena, ziega heze eta ilun batera kondenatu zuen,
betiko ere kondenatu zuen. Hala ere, Muhammed
VII.a ez zegoen pozik, ez baitzen fio anaiak, giltzapetuta egonagaitik ere, egin zezakeenaz. Horregatik hura hiltzeko agindua eman zuen.
Horretarako, agindua idatzita zeramala, zaldiko
bat bidali zuen anaia atxilo zegoen gaztelura. Zaldikoa bertara ailegatu zenean, anaia –Yusuf izenekoa ere bazena– gazteluko alkaidearekin xakean
jokatzen aurkitu zuen. Zaldikoak berehala eman
zion gutuna alkaideari. Hark Yusufi irakurri zion. Ez
zen gehiegi larritu, esperokoa zen eta. Baina hil
baino lehen gauza bat erregutu zuen: xake partida
hura amaitzen utz ziezaiotela. Alkaideak eskaria
onartuta, jokatzen jarraitu zuten.
Baina, hain izan zen luzea xake partida hura
–egunak eta urteak eman omen zituzten– ezen,
amaitutzat eman zutenerako, Muhammed VII.a
hilda zegoen; eta, beraz, Yusuf tronura igo zen,
Yusuf III.a izenpean.
Kondairak dio –bide batez– Yusufek irabazi zuela
partida hura, alfil bat mugitu eta xake-matea lortuta.

* Zertzean atalean argitaratzen doguzan testuak, literarioak edota sormenekoak diranez, heltzean diran moduan argitaratuko doguz eta ez doguz gure euskera ereduan ipiniko.
Tarte hau zeuretzako be dago zabalik, holango sormen-lanak begitun argitaratu gura izan ezkero, eskatu
egiguzuz argitaratzeko baldintzak begitu@topagunea.com helbidean.
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LEMOA

Lemoako Udalak Jagon
proiektua abiatu dau
zaintza kolektiborako

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Euskerazko hedabideentzako laguntzak
Erredakzinoa

deen garrantzia aitortzea, eta sektorea egonkortu eta
sendotzeko eredu barri bat bilatzea. TOKIKOMeko
zuzendari Alaitz Artolazabalen esanetan, "zifretatik
harago, azpimarratzekoa da erakundeek eta hedabideek alkarregaz lan mahai bateratua osotu eta
langaiak bertan adosteko egindako ibilbide emonkorra". Izan be, hiru urte honeetan sakontzeko hainbat
gai ditue erakundeek zein hedabideek sortutako
mahaian; tartean, hedabidegintzak bizi dauan krisiari
aurre egiteko barrikuntza beharrak eta digitalizazinoa.

indartzea, komunidadea eta herria jagoteko

Eusko Jaurlaritzeak eta EAEko hiru Foru Aldundiek
euskerazko hedabideak diruz lagunduteko hitzarmen markoa berretsi eben martiaren 11n, Bilbon.
Hiru urterako marko bat onartu da, 2022-2024 bitartean indarrean egongo dana. Guztira, urtero 11,5
milioi euro bideratuko dira hedabideon jarduna
finantzatzera. Erakundeek azaldu dabenez, hitzarmenak helburu nagusi bi ditu: euskerazko hedabi-

helburuagaz, hain zuzen be.

HEKIMEN, Euskal Hedabideen Elkartearen arabera dirulaguntza deialdi

Udalaren arabera, Jagon Lemoa proiektuaren ardatz
nagusia alkarbizitza da, baloreetan oinarritutako
alkarbizitza eredu bat saretzea, hobetutea eta

barrian aurrerapausuak emon dira baina oindino badago zer hobetu. Hona
dakargu oharra osorik.

Hekimen alkartearen arabera
dirulaguntza deialdi barrian
aurrerapausuak emon dira baina
oindino badago zer hobetu

Erredakzinoa

Ekimena, herritar eta eragile
guztiei dago zabalik. Proiektua
faseetan egingo da, adin tarteak
eta perfil desbardinak kontuan
izanda. Lehena, 11 eta 14 urte
bitartekoentzat dala jakinarazo
dabe Udaletik. "Herrian suertatu
diran egoera batzuk (Kotxepin
Kultur Etxearen apurketak, esate baterako) baliatu gura doguz
egoereari bueltea emon eta balio
positibo eta eraikitzaileetan oinarritutako komunidade eredua
landu eta garatzeko. Horretarako,
eragileakaz alkarlana landu eta
parte-hartze aktiboa bultzatuko
da", azaldu eban Saioa Elejabarrieta Lemoako alkateak, proiektuaren
aurkezpenean.
Martiaren 9an, Udala eragileakaz batu zan, egoerearen
barri emon eta euren ikuspun-

tua ezetuteko. Hurrengo pausua
programazinoa martxan ipintea
da. Programazino honen barruan
tutoretzak, berbaldiak, dekalogoa
eta Street Scape-a egiten dabiz.
Street Scape
Lemoa Jagon proiektuaren barruan, Elkarbizitza nerabezaroan
ekimena dago. Ekimen honen
programeak "baloreetan hezi, gu
eta gure ingurua zainduz" dinamikea abiatu dau.
Martian egin ziran tutoretza
saioak eskolan eta gurasoentzako
berbaldia Kotxepin Kultur Etxean.
Baita Street Scape-ren sorkuntza
lanak be, 12 eta 16 urte bitarteko gazteen artean. Street Scape
edo "ihes kalea" izeneko jarduera hori, aprilaren 4tik 8ra egingo
dabe LH6, DBH1 eta DBH2ko
ikasleek eta 12 eta 20 urteko bitartekoek aprilaren 15ean.

Sektoretik balioan jartzen dira bai deialdi barriak erakunde publikoakaz adosten saiatzeko egin dan lanketea
eta, jeneralean, Euskal Hedabideen Mahaian sektorearen arazo eta erronken inguruan erakunde publikoetako
ordezkariakaz jarduteko zabaldu dan aukerea. Baina, era berean, azpimarratu behar dogu oindino be sektorearen
benetako beharretara ailegetako neurri eta baliabide gehiago beharko dirala, besteak beste, barrikuntza sustatzeko.
Dirulaguntza eredu barriak hiru urte egin ditu jada eta, orokorrean, sektorearen egonkortasunerako aurrerapausu garrantzitsua suposatu dauan arren, oindino ez da sektorearen benetako beharrak asetzera heldu
eta horregaitik sektoretik ahalegin berezia egin da 2022-2024 urteetarako deialdi barrietan hutsune horreek
gainditu daitezan. Zentzu horretan Euskal Hedabideen Mahaian lan handia egin da deialdi barriak erakunde
publikoakaz adosten saiatzeko eta aurrerapausu batzuk egon diran arren, oindino badago zer hobetu, oindino
ez dira-eta gauzatu sektoreak mahai gainean ipinitako hainbat oinarrizko eskaera.
Gainera, beste hainbat sektoretan gertatzen dan moduan, hedabideen sektoreak digitalizazino eta barrikuntza behar handiak ditu. Beste berba batzuekaz esateko, sektoreak hartzaileengana ailegau gura badau
transizino digitala egin beharra dauka, barrikuntzan sakondu beharra dauka, eta bide hori, bai ala bai,
erakunde publikoek lagundu behar dabe, ezinbestekoa dan zerbitzu bat daukagulako jokoan. Zentzu horretan, administrazinoari gai honegazko erabateko konpromisoa eskatzen deutsagu. Ezinbestean, erakunde
publikoen bultzada beharko dogu-eta gure egitasmoak errealidade barrira egokitu, gure komunidadeari
ahalik eta eskaintza onena egin eta hartzaile barriengana ailegetako.
Gaur herri ekimeneko euskal hedabideek eta erakunde publikoek irudikatutako argazki anitzak erakusten
dauan moduan, euskerearen berreskurapen eta normalizazino prozesurako euskerazko komunikabideak estrategikoak gara. Hizkuntzaren normalizazinoa bilatzen dauan edozein egitasmorentzat berebiziko garrantzia
dauka euskerazko komunikabide sare zabal eta sendoa izateak. Izan be, eskaintza horreri esker, milaka lagunek euskeraz biziteko aukera gehiago daukie. Gainera, hedabide sare indartsu eta dinamikoa pluraltasunaren
eta informazino eskubidearen bermea be bada, eskaintza aniztasuna dalako eretxi aniztasunaren oinarrietako
bat. Eta ez daigun ahaztu, eretxi aniztasuna da demokraziarako bermea.
Eskaintza zabal eta aberats hori atzen hamarkadetan egin dan lan eskergaren ondorio da, baina bidea ez da erraza izan, ez da erraza izaten ari. Euskerazko komunikabideen sektoreak era guztietako krisialdiak gainditu behar izan
ditu honaino heltzeako. Komunikazinoaren munduak bizi dauan egiturazko krisiari, 2008ko krisialdi ekonomikoa
gehitu jakon eta atzen urte bi honeetan horreri guztiari pandemiak eragindako ondorioak (gastuen handitzea, publizidadearen murrizketea...). Eta gure kasuan, jakina, hizkuntza gitxiagotu baten egiteak eragiten dauan desabantaila.
Oin dala urte batzuk, sektoreak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde publiko nagusiek (Jaurlaritzeak eta hiru aldundiek) alkarrizketak abiatu ebezan euskerazko komunikabideen egonkortasuna bermatuteko asmoz eta 2019 hasikeran iragarri zan erakunde publiko horreekaz landutako dirulaguntza eredu
barria. Euskerazko komunikabideen sektoreak sistema barria norabide egokian emondako lehen pausu
moduan balorau eban, jeneralean sektoretik historikoki egin izan diran eskari nagusiak jasoten ebazalako,
norabide berean pausu barriak emon beharko zirala azpimarratuz.
Testuinguru horretan dirulaguntza eredu barria landuteko sektorearen eta erakunde publikoen artean garatutako bilera dinamika mantenidu eta indartu beharra ikusi zan eta 2020an Euskal Hedabideen Mahaia ipini
zan abian alde bietako ordezkariakaz. Mahaia sektorearen arazo eta erronken inguruan berba egin eta ahal
dan neurrian urtenbideak bilatzeko helburuagaz sortu zan eta atzen urte bi honeetan sektorearentzat garrantzitsuak diran gaiak landu dira bertan, tartean 2022-2024 aldirako deialdi barriak.
Mahaia eratzea bera pausu garrantzitsua izan da sektorearen inguruan berba egin eta hausnartzeko, baina
bere ibilbidea hasi besterik ez da egin. Sektoreak eta erakunde publikoek bide bat hasi dogu eta pausu barriak
emoten jarraitu beharko da, besteak beste, barrikuntzaren eremuan. Izan be hori izango da, sektoreak ondorengo urteotan sakontasunez landu beharko dauan ildo garrantzitsuenetako bat.
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LEMOA

Lemoako Udalak eta merkatariek
hitzarmena barriztau dabe
Erredakzinoa

Saltoki handietara joan barik,
herriko dendetan egin dagiezan
erosketak, Lemoa zein inguruko
herrietakoek, Saioa Elejabarrieta
Lemoako alkateak eta Maria Eugenia Trevejok, Lemoa Ureztatzen merkatarien alkarteko presidenteak sinatu eben 2022rako
akordioa, Udala eta alkartearen
arteko hitzarmena barriztauz.
Hitzarmenak hainbat helburu nagusi ditu; asoziazionismoa
sustatzea eta bezeroen leialtasuna bultzatzea eta bezero barriak
erakartea, besteak beste. Holan
asoziazionismoa
bultzatzeko,
merkatariek Udalaren deialdietan
parte hartzea eta Udalagaz edo
beste kultura eta kirol alkarteakaz,
ekimen bateratutak egiteko lankidetzea bultzatzea bilatzen da.
Herri merkataritzearen ikuspegi

bateratua eta erakargarria sustatu
eta sendotu gura dabe Udalak eta
merkatariek, eta bezeroen leialtasuna bultzatuteko kanpainak eta
ekimenak egingo dabez. Baina ez
dabez bakarrik herriko bezeroak
erakarri gura, eta inguruko herrietako bezeroak erakarteko be

ahalegina egingo dabe. Helburua
da ahalik eta jente gehienak egin
dagiazala erosketak herriko dendetan eta ez saltoki handietan.
Udalak, 5.000 euroko dirulaguntzea emongo deutso Lemoa
Ureztatzen merkatarien alkarteari
dinamizazino ekintzetarako.

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Udako Argazki Lehiaketako
irabazleak jaso dau saria

Martiaren 11-13 astegoienean, "begituk antolatutako Udako Argazki
Lehiaketan irabazitako saria familian gozatuteko aukerea izan dogu.

Elizondoko Urruska landetxean
egon gara eta primeran pasau
dogu Baztango bazterrak ezetuten"
dino Nagore Agirrebeitia irabazleak.
Eta"Esker mila Urruskako Josuneri!
Esker mila begituri!" gehitu dau.

Andrentzako klown
ikastaroa egingo da Diman
Erredakzinoa

Ilgoran Arratiako Andren Jabekuntza Eskoleak klown tailerra dakar
aprilaren 8 eta 9rako. Bea Larrañagak gidatuta, Dimako eskolako
kamaran izango da 18:00etatik 20:00etara barikuan eta
10:00etatik 14:00etara zapatuan.
Izena aurreko astera arte emon
daiteke Arratiako Udalen Mankomunitatean edo udaletxeetan.
Plazeretik abiatuta, ondo pasetako eta libre sentiduteko andren
gune bat sortutea da ikastaroaren helburua. Larrañagak, klown
erako hainbat iluskuzin egin ditu
2015etik aurrera eta 2020an hasi
zan klown ikastaroak emoten.
"Munduko maskararik txikiena
jantziko dogu, sur gorria, begiak
zabaldu eta mundua deskubriduko dogu barriro. Libre sentiduteko gune bat, aurrejuzguetatik

aske. Han gura dozun moduan
agertu zaitezan, eta geure komikotasuna alkarregaz deskubridu daigun. Klown dinamikak
landuko dira".

ARTEA

Merkadua
egingo
dabe Artean
aprilaren 2an
Erredakzinoa

Erredakzinoa

ARRATIA

Aprilaren
2an,
10:00etatik
14:00etara, udabarriko merkadua
egingo da Arteako plazan.
Baserriko udabarriko bertoko
produktuak eta artisautzakoak
erosteko
aukerea
egongo
da han. Horrezaz gainera,
egindako erosketa guztiek tokiko
produktuen lote biren zozketan
parte hartuko dabe. Eguraldia
txarra izan ezkero, frontoian
izango da merkadua.
Eskualdeko
baserrietako
txorizoak,
barazkiak,
frutea,
pateak,
konserbak,
gildak,
pastelak, ogia eta ahuntz gaztaia,
baita zidarrezko bitxiak edo-eta
sendabedarrak be erosi ahal
izango dira bertan. Dozena bat
inguru salmahai izango dira
guztira eta gehienek Gorbeialde
inguruko produktuak eskainiko
ditue.
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ARTEA

Nazinoarteko topaketa
Kotxe elektrikoak kargetako
feministea egingo da Basoa elektrolinera bat ipini dabe Artean
defendatzaileen etxean
Hiru kargagailu dagoz; hutsik dagoan kotxe baten bateria astiro kargetan daben
Latinoamerikako Multinazionalen Behatokiak

bi; hau da, lau bat ordutan, eta arin kargetan dauan bat, 20 minutu ingurutan.

(OMAL), hainbat erakundegaz aliantzan, Aliantza

Astiro kargetan dabenetan, 0,29 euro kw/h kostetan da eta arin kargau ezkero,

ekofeministak botere korporatiboaren aurka.

0,39. Erabilteko aplikazino bat behar da.

Nazioarteko Topaketa deitu dau, aprilaren 2rako,
Arteako Basoa Defendatzaileon Etxean.

Erredakzinoa

Bertan parte hartuko dabe lurraldearen defendatzaileek, zorraren
eta merkataritza itunen aurkako
aktibistek eta mehatxatutako aktibistei lagunduteko eta babesteko
prozesuetan adituek. Topaketaz
gainera eztabaidak, egongo dira
aprilaren 4an Bilbon, 5ean, Hernanin eta 6an Gasteizen.
Mobilizazino feminista globalen azken zikloak agirian itxi eban
mugaz haragoko agenda feminista antikapitalistea eregiteko
potentziala, eta hainbat herrialdetako feministen arteko topaguneak ata alkarrizketea sortzearen
garrantzia. Prozesu horreetan
lagunduteko dago OMAL. Behatoki honek, Espainiako enpresa
transnazionalek Latinoamerikan
izandako jarduerek gizartean,
ingurumenean, kulturan, ekonomian eta giza eskubideetan
eragin dituen inpaktuei buruzko
informazinoa dokumentau eta
sistematizetan dau. Korporazinoei aurre egiten deutseen giza
mobimentuakaz sarean egiten
dau behar, ipar eta hego globaleko jentearen artean giza hartuemon justuagoak bultzatzeko.
Jardunaldi honeetan, mundu
zabaleko esperientziak partekatuko
ditue, ekofeminismoak multina-

zionalei zelan egin deutsen aurre
jakiteko eta burrukak bateratuteko.
Basoan egingo da topaketa
honen helburuak honako honeek dira: Latinoamerika, Afrika
eta Europako feministen arteko
alkarrizketarako eta prestakuntzarako gune presentziala sortzea;
nazinoarteko sareak indartzea;
eta enpresa multinazionalen
kontrako agenda feministea sustatzea, ekintza eta estrategia komunak adostuz.
Basoan
Argentina, Brasil, Uruguay, Senegal, Mexiko, Guatemala, Bartzelona, Madril eta Euskal Herriko ekofeministek hartuko dabe berbea
mahai-inguru bitan. Lehenengoa,
10:30ean izango da, eta Podere
korporatiboen kontrako agenda
feminista bat izenpean, lehentasunak adostu eta nazinoarteko
agenda bat definiduten saiatuko
dira partaideak.
Bigarren
mahai-inguruan,
12:30etik aurrera, babes eta laguntasun feministearen inguruko
tokiko eta nazinoarteko esperientziak partekatuko dira. Ondoren,
herri bazkaria eta 17:00etan,
zelan egin nazinoarteko aliantzak
eztabaidatuko da. 20:00etan, Celeste Agueroren kontzertuak emogo deutso amaierea topaketeari.

Udalak beste kargagailu bat dauka udal zerbitzurako.
Erredakzinoa

Udaleko autoa aldatu behar izan
zanean ebatzi zan elektrolinerea
ipintea. "Udaleko kotxea aldatutea
toketan zan, Leasingen daukagu.
Energia barriztagarrien arloan,
udal guztiok betebeharrak daukaguz 2030erako eta pausu batzuk
emon behar dira. Orduan pentsau
genduan hauxe aukerea zala, kotxe
elektrikoa ipintea. %100 elektrikoa
hartu dogu. Eta pentsau genduan
herritarrei edo ingurukoei aukerea
be emotea, instituzino publikotik,
pausuak emonez" azaldu deutso
begituri Alberto Intxaurraga Arteako alkateak.
Instituzinoek emon beharreko
pausuen artean, kotxe elektrikoa
non kargau opatu beharra dagoala uste dau alkateak. "Eta ez da
bakarrik Arteakoentzako. Guri be
ondo jatorku, ze, kotxea kargau
bitartean, jentea joan ahal da
bazkaiten edo gimnasiora edo...".
Iberdrolagaz sinatu eban Udalak elektrolinerak ipinteko akordioa. Udalak, espazio publikoaren
zesinoa egin eta kobrau egiten
deutso. Iberdrola barriz, arduratzen da mantenimentua egiteaz,
besteak beste.
Eguzki plakak eta aerotermia
Oin dala urte bi eguzki plakak
ipini ziran frontoian. Gimnasioa
eta frontoiak eguzki plaketatik har-

tzean dabe energia eta sobrakoak,
beste eraikin publikoetako argindar fakturan pagau beharrekoa
murriztu egiten dau. "Sobrako
energia sarera doa, baina ibili
beharrean saltzean, deskontua
egiten deuskue beste fakturetan.
Daukagun plakakaz nahiko sobrantea sortzean da. Frontoian ipinita
daukaguna, eraikuntza publikoei
energia emoteko daukagu. Ez genduan pentsetan hainbeste energia
sortuko ebanik".
Energia barriztagarrien aldeko apustua egiten dabela dino

Intxaurragak eta udaletxean,
museoan eta Ustrukue tabernan
aerotermia ipinteko asmoa dagoala dino. Holan, fakturea asko
murriztea espero dabe. Goiener
kooperatibea da Udalaren argindar banatzaile konpainia.
Aerotermiak kanpoko airea
xurgatu, kondensau eta berogailuetara bialtzen dau. Horretarako,
berogailuak aldatu behar dira. Aerotermia ipinteak, 30.000 euro inguruko aurrekontua eskatzen dau
eta dirulaguntzea eskatu deutso
Arteak Bizkaiko Foru Aldundiari.

IGORRE

Dendek kalera aterako dabez
euren produktuak aprilaren 2an
Erredakzinoa

Kalera aterako dira Igorreko dendak aprilaren 2an egun osoan,
10:00etatik 20:00etara, herritarrengana hurreratzeko. AME Igorren lanean dabilen merkatarien
alkarteak antolatu dau ekimena
"Dendak kalera" izenpean, jenteari herriko dendetan erosteko
animetako asmoz. Hasikera baten alkartekoek Urbietan egingo
zala iragarri eben arren, atzenean

eskoletako aterpean egongo dira
dendak.
Erropak,
paper-dendetako
materiala, antiojuak eta etxera
eroateko janaria erosi ahal izango
da. Izan be, Klitz, Maran Kirolak,
Ainara Kirolak, Kili Kili, Marrak,
Rock & Love, Olaetxe Optika,
Politte eta On Egin dendak dira
parte hartzeakoak.
Erosketak egitera hurreratzen
diranen artean, tablet bat zozketatuko dabe.
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Arratiako sahararrek
mobilizazinoak egin ditue

Euskerearen kale erabilerea 18 puntu jeitsi
da Diman eta 13 Igorren 2017tik hona

Martiaren 24an, Arratiako saharar alkarteak deituta,

Soziolinguistika Klusterraren azterketearen arabera, nabarmen jeitsi da

manifestazinoa egin zan Igorren, Mendebaldeko

euskerearen kale erabilerea Diman eta Igorren 2017 eta 2021aren bitartean: 17,9

Sahararen inguruan Espainiako Gobernuak izandako

eta 12,8 puntu hurrengoz hurrengo, hain zuzen be.

jarkera aldaketea salatu eta autodeterminazino
erreferenduma aldarrikatzeko. Martiaren 30ean,
Bildosolako defendatzaileen etxean berbaldia egin
eben Saharako aktibistek, arratiarrei azalduteko
Mendebaldeko Saharak gaur bizi dauan egoerea.

Erredakzinoa

Pedro Sanchezek, Espainiako gobernuko presidenteak, Rabaten
autonomia plana babestu eta
Sahara Marokoko eremu autonomo bihurtzearen alde egiteari,
penagarria deritxo Fronte Polisarioak. Polisarioak Nazino Batuen
Erakundeari eskatuten deutso
emondako berbea beteteko; izan
be, 1991n Minurso misinoa eratu
zan, Sahara Mendebaldean autodeterminazino erreferendum bat
antolatuteko, baina erreferenduma ez da egin.
Autoderminazino eskubidea
Manifestazino ostean irakurritako
komunikauak gogoratu arazo
eban moduan, "Mendebaldeko
Sahara ez da Marokoko lurralde

osotasunaren parte, deskolonizatzeko zain dagoan Lurralde Ez
Autonomoa da eta Nazino Batuek autodeterminazinorako eta
independentziarako eskubidea
aitortzen deutsie", eta euren esanetan, Espainiako Gobernuak Sahara Marokoko eremu bihurtzearen alde egiteak "lege estaldurea
emoten deutse nazinoarteko
erakundeek salatutako giza eskubideen urraketei eta euren baliabide naturalen espoliazinoari".
Arratiarrak be izan ziran manifestazinoan eta ondoren, babesa adierazo eutseen sahararrei
"Euskal herritarrok eta arratiarrok
Sahara herriagazko alkartasuna,
babesa eta hurbiltasuna adierazoten dogu, bai Arratian bizi eta
burrukan zagozienokaz, baita Saharan burrukan dagozanakaz be".

Erredakzinoa

Diman, 2017an, kale neurketako
alkarrizketen %78,4 izan ziran euskeraz eta 2021ean, %60,5. Igorren,
2017an, %53,3 eta 2021ean,
%40,5. Ueman dagozan Arantzazun eta Artean, ez zan neurketarik
egin 2017an, eta 2021eko maiatzean egindako kale neurketan,
Arantzazun ez zan behar besteko lagina jaso datuak erabilgarri izateko.
Artean ostera alkarrizketen %61,4
euskeraz izan ziran. Azterketearen
emaitzak 2022ko martian emon
ebazan argitara Soziolinguistika
Klusterrak.
Uemak, Udalerri Euskaldunen
Mankomunidadeak,
bigarrenez
neurtu dau zenbat euskera erabilten dan bere udalerrietan eta
azterketearen arabera, 2017an eta
2021ean emaitza antzekoa izan
da bataz bestekoan; hau da, bost
alkarrizketatik hiruk euskeraz izaten
jarraituten dabe. Ha-ta guzti be,
orokorrean, aldaketa handirik egon
ez arren, arnasguneetan kaleko
erabilerea jeitsi egin da hiru puntu. Honek adituen artean, alarmak
biztu ditu, jeitsiera hori Arratiako
arnasgunean, Diman izandakoa
baino askoz txikiagoa izan arren.
Arnasgunea, euskaldunen porzentajea %80tik gora daukien herriei
deitzean jakie.
2021eko maiatzean egin eben
kale neurketea Arantzazun, Artean,
Diman eta Igorren. Ueman dagozan Arratiako herrien artean, Dima
baino ez da arnasgunea. Herriak
hiru multzotan sailkatuten ditu azterketeak: euskaldunak %60-80
diran herriak; %80-90ekoak eta
%90etik gorakoak. Dima, %80-90
moltsoan dago; Arantzazu, Artea
eta Igorre, %60-80koan. Euskal-

dunen ehuneko handiagoagaz,
euskerearen erabilerea handiagoa
izaten da kalean, eta, orokorrean,
%60ko moltsotik %80kora, erabilerearen aldea 25 puntukoa da.
Hori, dana dala, kale neurketearen
87 udalerrietako batez bestekoa da
eta ez da beteten kale neurketan
parte hartutako Arratiako 3 herrietan. Izan be, euskerearen erabilera
handiago neurtu zan herria Artean
izan zan alkarrizketen %61,4 izan
ziran euskeraz-eta; Diman %60,5
eta Igorren %40,5.
Sexua eta adina
Orokorrean sexuaren araberako
diferentzia txiki bat dago kaleko
neurketetan: andrek gehiago egiten dabe euskeraz. Holan, Artean,
euskeraz izan ziran andren %68,9
eta gizonen %53,4 alkarrizketak; Diman, andren %65,5ek eta gizonen
%53,9k egin eben euskeraz eta
Igorren porzentajea izan zan, %50,3
eta 28,9 hurrengoz hurrengo.
Edadearen araberako lau talde
egin dira; umeak, 2-14 urte bitartekoak; gazteak, 15 eta 24 urte artekoak; heldu gazteak 25 eta 39 urte
bitartekoak; heldu nagusiak 40 eta
64 urte bitartekoak eta edadekoak
65 urtetik gorakoak.
UEMAren balorazinoa
"Datuak ez dira onak, Diman eta
Igorren beheranzko joerea antze-

maten dalako", baina kontuan hartu
behar dirala hainbat aspektu dinoe
UEMAtik:
-Erabilerea ez da herri horreetako
herritarrena bakarrik; bisitariak badagoz, horreek be sartuta dagoz
datuetan. Era berean kalean ez
dabilen jentearen erabilerea ez da
jasoten; herritar batzuek ez badabe
bizimodurik egiten herriko kaleetan,
horreek ez dira datuetan agertzen.
-Diman ez beste herrietan erabilera isotropikoaren gainetik (espero
daiteken euskerearen erabilerearen
gainetik) dago erabilerea. Eta Diman be esperotakoa baino 2 puntu
apalagoa da.
-Datuek argazki bat emoten deuskue, datozan hilabeteetan osotu
beharko doguna (Euskal Herriko
kaleko erabilera orokorra, Inkesta
Soziolinguistikoa, zentsua...). Ikusi
behar da udalerrietako egoerea
zelan dabilen aldatzen, guztiak
daukalako eragina kaleko erabileran (hiztunen ezaugarriak, herrietan
izan daitekezan aldaketa sozialak...).
Pandemiaren eragina be ezin dogu
ahaztu (neurketea igaz egin zan).
-Datuek jaitsiera erakusten dabe,
baina ez geunkez etsipenez hartu
beharko: datuek erakusten dabe
eragiten jarraitu behar dogula,
bakotxak bere arlotik. Udalerri euskaldunak dira gureak, eta badaukagu oinarri bat, gure herritar gehienak
euskaldunak dira eta.
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Su hartu eban kiroldegiak
eta zarratuta dago

Idoia Zuloaga: "Guretzat errefujiaduak
atendidutea ez da gauza barria"

Martiaren 24ko goizean izan zan gertakizuna.

Hasi dira etorten errefujiaduak Ukrainatik eta Arratiako Gurutze Gorriak harrera

Erredakzinoa

Eguerdirako sua amatauta egoan
eta ez zan inor zauritu. Amatetako, Udaltzaingoa, Ertzaintza eta
suhiltzaileen bost kamioi hurreratu ziran kiroldegira. Harrezkeroztik
zarratuta dago.
Saunan izetu zan sua. Aspaldian
zarratuta egon da eta barriro zabalduteko probak egiten egozanean hasi zan sutea. Guztiz erre
da eta hau luzaroan egongo da
zarratuta, obra behar daualako.
Kiroldegiko gainontzeko espa-

zioetan barriz, kalteak arinagoak
dira, keak eragindakoak. Espazio
honeek "garbitu, pintau, goiko
panel batzuk aldatu..." egin behar
dirala dino Illart Gumuzio Igorreko alkateak begituri eta lanok
hasita dagozala kiroldegia ahalik
eta arinen zabaldu ahal izateko.
Alde hori zabalduten danean,
ikastaroen balorazinoa egingo
dala dino alkateak; hau da, ikastaro bakotxean zenbat klase galdu
diran eta ea klase horreek errekuperau daitekezan ala jagokien
dirua bueltauko dan ebazteko.

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Bilboko Portuko
garraiolariek greban
jarraituten dabe
Erredakzinoa

Hiru garraiolarien sindikatuak deituta, martiaren 14tik 30era arte
greban egon dira garraiolariak eta
batzuek jarraituten dabe lan-ixtea.
Izan be, Hiruko garraiolarien batzarrak, barriro beharrera itzultzea ebatzi arren, kamioilari batzuk ez dira
beharrera bueltau prezio igoerakaz
ez dabelako dirurik irabazten. Mobilizazinoetan jarraitutea ez dabe
baztertu sindikatutik.
Erregaien prezioen igoereagaz,
dirurik irabazi ez eta batzuetan, galdu be egiten dabela dinoe. Mobilizazinoakaz, horreri konponbidea
bilatzeaz gainera, 60 urtegaz erretiroa eta sektoreko langileen gaixotasun profesionalen aitorpena be
eskatzen dabe. Lan-ixteaz gainera,
garraiolariek baldintza duinak eskatuteko mobilizazinoak egin ditue;
manifestazinoa Bilbon eta kamioi
karabanak Gizpuzkoan, esaterako.
Hiru sindikatuak ondo balorau
ebazan euskal administrazinoagazko
hartu-emonetan egindako aurrerapausuak, eta "ateak zabaldu" jakiezala euren eskaerei dinoe. Ez ostera,
Madrilgo gobernuagaz izandakoak;
izan be, honeek "garraiolari autono-

moa ez dabe aintzat hartzean" sindikatuaren arabera. Beharrera bueltau ez diranen artean, autonomo eta
enpresa txikiak dagoz, batez be.
Bilboko Portuko garraiolari autonomoek jarraituten dabe lan-ixteagaz,
gasolioaren igoerea orekatzeko garraio
enpresei eskatutako tarifen igoereagaz
adostasunik ez dabelako lortu.
Irabazirik ez
Trailer bat dauka Aritza Altuna
zeanuriztarrak eta egoerea jasanezina iruditen jako. Autonomoa
da eta Bilboko portuan egiten dau
behar, 686 TLP portuko garraiolarien kooperatiban. "Kontainerrak, txapea... merkaduan dagoan
dana garraiatzen dot, estaduan
eta nazinoartean" dino. Kamioiak
100.000 eta 200.000 euro artean
balio dau, soldata bat irabazteko
egunean "15 ordu egin behar dira
lan eta askotan ez dau merezidu".
Holan, gasoilaren igoereak, gatx
ipini deutse autonomoei eta enpresa txikiei irabaziak lortutea.
"Holan ezinezkoa da" dino. Eta
arazoa laster koponduko dala
uste dau, "laster konponduko
dala uste dot, ze jentea ezin da
holan bizi" dino.

egin eta euren beharrizanei erantzuten laguntzen deutse. Atzen urte bi honeetan
izandako era guztietako eskaerei erantzuteko zerbitzuak handitu behar izan
dabez, atetik sartzean diran guztiei lagundu ahal izateko, bakotxaren egoereak
dakarzan beharrizanei egokituta. Teknikariez gainera, hogei bat boluntario
saiatzen dira egoera latza bizi daben personei lagunduten.
Erredakzinoa

Ukrainako errefujiaduak barriak
izan arren Arratian, errefujiaduei
lagundutea ez dala gauza barria,
azpimarratu dau Idoia Zuloaga
Arratiako Gurutze Gorriako Gizartegintza teknikariak. "2013tik,
Gizartegintzan hasi ginanetik, beti
euki doguz errefujiaduak. Eurakaz
lan egiten dogu eta beti egon dira
eurei zuzendutako proiektuak.
Hori bai, egoera honen aurrean
gure proiektuak handitu behar
izan doguz, beharrizanen arabera
egokitu". Gurutze Gorriarentzat
personak dirala inportanteak
dino, "ez jatorria".
Zerbitzuak handitu behar izan
dabez ez bakarrik errefujiaduei
lagunduteko, bertakoei lagunduteko be bai, preminan dagozan
personak gehiago diralako aspaldi honetan. Izan be, COVID19a dala-eta hartutako neurriek
eraginda, enpresa askok AEEEk
(Aldi baterako Enplegu Erregulazino Espedienteak) egin dabez
eta langileak, lan barik edo aldi
baten kobrau barik geratu dira
eta Gurutze Gorriaren elikagai
bankura jo behar izan dabe. Beharrizan horreei aurre egiteko
elikagai bankua be handitu egin
behar izan dabe. Arratian, 2020ra
arte elikagai bankuak 50 familiari
emoten eutsan zerbitzua eta oin
100 familiari.
Beste zerbitzu batzuk, jentea
baserritik ospitalera eroan, berbarako, be emoten ditu Gurutze
Gorriak.
Zerbitzuak handitu
Jatorriak beharrizanak baldintzatzen ditu eta honeek eskuhartze modua. Errefujiaduek
hemengoek behar ez dabezan
laguntzak beharko ditue, umeak
eskolaratzeko, hizkuntza ikasteko
edo-eta egoera administratiboa
erregularizetako.
Errefujiaduen
egoerak be desbardinak dira.
Ukrainako errefujiaduen kasuak
daukan berezitasuna da mugak
zabalik daukiezala. Bani Siri Arratiako Gurutze Gorriako laguntza
eta emergentzia teknikariaren

arabera, etorrerea ez dago mugatik antolatuta beste gerra errefujiaduakaz gertatzen dan moduan,
"sano erraz helduten dira hona,
Europako muga guztiak zabalik
dagozalako, eta edozein momentutan heldu daitekez". Arratian
Ukrainatik etorritako familia batzuk dagoz daborduko eta beste
batzuk be ailegauko dira.
Etorri diranek baeukien nora
joan, baeukien etxea. "Guk
daukaguz proposamen bi. Bata,
hona datozenentzat eta non gelditu ez daukienentzat. Horreek
eroaten doguz Bilbon dagoan
Montañoko aterpetxera. Etxea
daukien personentzako beste
harrera zerbitzu bat daukagu eta
lagunduten deutsegu tramiteak
egiten, laguntza psikologikoa, eta
abar" azaldu deutso begituri Itsaso Intxausti teknikariak. Heltzean
diranei harrerea egiteko, erakundeen erantzuna oindino definidu
barik dagoala dino Zuloagak eta
bitartean, hutsune hori beteten
dau Gurutze Gorriak. Esku hartze hori, Arratiako udal eta beste
eragileakaz, sarean egin behar
dala dino. Eta laguntza modu
antolatuan emon behar dala.
"Ukrainako gatazka hasi zanean,
jente asko etorri zan laguntza
eskaintzen. Laguntza antolatuteko modua bilatu behar da. Baina etorten diranen beharrizanei
erantzun behar jakie" dino Sirik.
"Guk hemen, jenteak eskain-

tzen dauanean etxe bat edo gela
bat, excel baten jaso eta Bilbora
bialtzen dogu. Gero hori Bilbotik
kudeatzen da" adierazo dau Itxaso Insaustik. Arratian jentea hartzeako etxebizitza bat eta beste
gela bat daukiela jakinarazo dau
Fernando Intxausti Arratiako Gurutze Gorriako presidenteak.
Beste berezitasun bat be badauka Ukrainiako errefujiaduen
egoereak. Beste lekuetatik etorritako gehienek, bertan geratuteko asmoagaz etorten dirala da.
Ukrainakoen asmoa, barriz, gerra
amaitutakoan, euren herrira bueltetea da.
"Guk argi daukagu beste leku
batzuetan be gerrak dagozala eta badakigu ze latza dan
egoerea" dino Zuloagak. Eta
Ukraina zein beste herrialdeetako errefujiaduakaz jarraituten
dabela beharrean, 2013tik oin
arte egin daben moduan, laguntza bakotxaren beharrizanei eta
proiektuak egoereari egokituta.
"Hutsunea dagoan lekuan egoten gara, lagunduteko prest".
Hizkuntza
Arratiara oin arte etorri izan diran
errefujiaduak, Sahara eta Marokokoak izan dira eta Bani Sirik
egin izan ditu itzultzaile lanak. Ukrainatik datozanakaz, hizkuntzea arazo
bat da eta 120 hizkuntza itzultzen
dauzan gailu bat eskuratu dabe
Arratiako Gurutze Gorrian.
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22. KORRIKA

Badator Korrika
Korrika euskerearen jairik handiena da eta milaka personak hartzean
dabe parte bertan, kilometro batzuetan pankartearen atzean galapan
egiten. Baina ez da hori bakarrik, herritik pasatzean jai giroa ixten dau
herrian. Egunean bertan, musikea eta janagaz ospatuten da Korrika
herritik pasetea eta aurreko egunetan be herriak atondu edo Korrika
Kulturaleko ekintzakaz hasten dira jairako girotzen.

Ubide.

Erredakzinoa

Artean, martiaren 30ean, herria
atonduteko, pankartak, banderolak eta beste apaingarriak egin
ebezan frontoian. Korrika pasetan
dan egunean, aprilak 6, jaia egingo dabe plazan: musikea, jantzak
eta margoak egongo dira, txistorra jana eta Pirritx, Porrotx eta
Marimototseri omenaldia.
Bedian, aprilaren 1ean, batuko
dira 17:15ean petoak eta pankarta egiteko. Gero, 18:30ean,
umeek egingo dabe euren neurriko Korrika Txikia herrian eta
ostean, 19:00etan, Zirkoteke
ikuskizuna egongo da plazan.
Nagusientzako barriz, ardao ekologikoen dastaketea egongo da
plazan 20:00etan.
Egun berean, aprilaren 1ean,
egingo dabe Igorren be Korrika
prestatzeko jaia. Igorreztarrak
18:00etan batuko dira Bidebarriko parkean eta han taldeko Korrika argazkia aterako dabe. Ondoren, ume eta gazteek Korrika
kantearen koreografia egingo
dabe eta musikea eta bertsoak
ez dira faltauko jaia girotzeko. Eta
19:30ean, Gau Lora tabernaren
aurrean, kantuak: Igorre Kantari,
11 Kanturen eskutik.
Lemoan Korrika badatorrela
martiaren 26an hasi ziran ospatuten. Egun horretan txosna bat
ipini eben eta herri bazkaria egin
eben Gaztetxe azpian norberak
eroandako jatekoagaz. Arrastian
musikea eta jantzak egon ziran
Durundibarri jantza taldeagaz.
Aprilaren 2an, Ganzabal Mendi

taldeak, Berbalagunek eta guraso
alkarteak antolatuta, Orozkoko
Larragorri mendira joango dira,
09:30ean Lemoatik urtenda eta
09:45ean Igorretik. Hamabi kilometroko ibilaldia da. Hurrengo
martitzenean, hilak 5, Arratiako
Berbalagunek antolatuta, Gurasolagun programea abiatuko da eta
bere lehenengo ekintza Korrikari
buruzkoa izango da. 16:30ean
hasita, gurasoek umeakaz jolastu
eta hainbat ekintza egingo ditue:
puzzlea osotu, abestia jantzatu,
petoak egin... Hurrengo egunean,
Korrika Lemoatik pasau ostean,
Korrika Txikia prestauko dabe
eskolan; hau da, petoak egin eta
mezua idatzi, besteak beste eta
Korrika Txikiari ekingo deutsie.
Amaieran, mokautxoa egongo da
indarrak berreskuratzeko.
Ubiden, martiaren 26an, Korrika
Txikia egin eben. Aurretik pankartea prestatu eben, eta amaieran,
otzara baten zozketea egin zan.
Taberna txiki bat be montau

eben. Korrika Ubidetik pasetan
dan eguna, aprilaren 6a, lan eguna danez eta eguerdian pasetan
danez, herritar askok ezin dabela
Korrikan parte hartu beharrean
egongo diralako eretxita, Ubidek
kilometro bat erosi dau, aurreko
domekan, aprilak 3, Caparroson.
Han, 17:59an egoteko Udalak autobusak ipiniko ditu.
Zeanurin, aprilaren 2an ospatuko dabe Korrika eguna. Jaia
eguerdiko 12:00etan hasiko da
umeen jolasakaz. Arrastian be
egongo dira umeentzako jolasak,
16:00etatik aurrera, bazkalduteko
etenaldia egin ostean. 14:00etan
herri bazkaria egongo da eta
19:30ean, Eingo "fun-fun" taldea.
Udalak eta Zeanuriko Kultur Batzordeak antolatu dabez ekintzok.
Dima eta Zeberio
Aurten, Korrika ez da pasauko
Dima eta Zeberiotik, baina, bai
Dimak eta bai Zeberiok kilometroak erosi dabez, herriko jenteak
Korrikan parte hartu dagian. Dimako alkarte eta Udalak hainbat
kilometro erosi dabez Barazar
ingurua eta Altzusta artean. Zeberiok, Hego Uriben erosi ebazan
kilometro batzuk eta herritarrek
6 lekuko aldaketa egin ebezan
martiaren 31n, Korrika Arakaldo,
Arrankudiaga eta Ugaotik pasau
zanean.
Aurreko egunetan, kultura
ekintza bi egozan programauta
Diman. Martiaren 29an, Porrotx
eta Marimots pailazoak egon ziran frontoi txikian eta 31n Ixabel
Agirresaroberen Ezina ekinez egina ipuin kontaketea.

Lemoan zapatuan, martiak 26, egin zan jaia.

Taula honetan, begituren edizinoa zarratzerakoan Arratiakoek ze
kilometro egingo dabezan zehazten da. Aldaketak egon ahal
dira Korrika heldu bitartean.
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Joana Txarterina: "Furgonetan
goazenon eginkizuna, lekukoa
Amurriotik Donostiara eroatea da"
Kubulu Euskaltegian irakasle dagoan Joana Txarterina Korrikako furgonetan joango da, aurten lehenengo aldiz. Korrika hasteko
egun batzuk falta diranean beragaz berba egin dogu zelan sentiduten dan eta zelan dabilen beharra preparetan jakiteko.
Erredakzinoa

AEKn irakasle zara. Zelan bizi
izan dozuz aurreko Korrikak?
Nik AEKn lau-bost urte inguru daroadaz. Eta aurreko Korrika bakarrik bizi izan dot barrutik. Hiru urte
pasau dira harrezkeroztik. Korrika
dagoanean AEK-ko irakasleok
egiten dogun lana izaten da aurreko guztia prestatu; hau da, herrian egin behar dan guztia egin.
Ni Zeanurin bizi naz. Zornotzarra naz eta Durangaldeko AEKkoa naz. Aurten Arratian nago,
AEKn, jentea behar dan lekuan
egoten gara eta.
Aurreko Korrika Durangalde
inguruan bizi izan neban, Zornotzan batez be, eta inguru horretan egin nebazan egin beharreko
lanak. Batez be, kartelak ipini, Korrika laguntzaileak egin, egunean
bertan markagailuak ipini... lan
hori guztia.
Aurten furgonetan joango
zara. Lehenengo aldia da?
Bai, esperientzia barria da niretzat. Eta hamaika egunak egingo dodaz: Amurrion hasi eta
Donostian amaitu. Furgoneta bi
doaz eta hamalau orduko txandak daukaguz. Gure eginkizuna
Korrika aurrera ateratea da. Gidatu behar dogu, jentea animau,
lekukoa ondo joatea kontrolau,
pankartak lekuan arabera neurri
horretara egokitu... azken baten
lekukoa Amurriotik Donostiara
eroatea da furgonetan goazenon
eginkizuna, dana ondo ateratea.
Kubulu euskaltegitik be badagoz beste batzuk antolakuntzan. Furgonetan be bai?

Bai. Igor Elordui be joango da furgonetan, ni beragaz joango naz.
Berak be ibilbide osoa egingo
dau, nire txandan. Eta Ane Elordi
komunikazinoan egongo da.
Igorrek esperientzia dauka
furgonetan. Egin dozue berba?
Atzo (martiak 27) ezetu neban. Joan ginan Oiartzunera eta
han ikusi genduzan furgonetak,
praktikau genduan saltutxoa, ze
martxan dagoanean igon eta
bajatu behar gara; ikusi genduan
musika ekipoa... Hau da, apur bat
lanak zeintzuk diran ikusi genduzan eta taldea ezetu, ze hamaika
egun egongo gara alkarregaz.
Ekipoa zoragarria da eta jentea beso zabalik hartzean dabe.
Azkenean eurek badakie guretzat
gauza barria dala eta azaltzen
deuskue dana oso ondo. Sano
jente jatorra da. Ilusino handia
daukat.
Zelan preparetan zara horretarako?
Nik pentsetan dot daukagun
ilusinoa nahikoa dala. Ibili naz
galapan egiten, sasoian egoteko, baina oin daukagun lanagaz
gitxiago egiten dot. Dana dala,
nik uste dot kakoa ilusinoa eta
motibazinoa izatea dala. Eta gogo
handiz egotea.
Galapan egiteaz aparte, entrenau dozu beste ezer?
Apurtxo bat. Furgonetea martxan
dagoanean zelan igon, zelan jeitsi,
zelan aldatu gidaria martxan dala...
Dana egiten da martxan, ze furgonetea ez da geldituten eta ikasi
egin behar da zelan egin.
Martxan jeisteak badauka bere
taktika-edo: lepoz jeitsi behar da

eta galapan jarraitu. Momentuz
ondo ateraten jata saltutxoa, ez
dakit gero zer gertatuko dan, baina momentuz ondo.
Furgonetea gidatzeko, gida
baimena eukiteagaz nahikoa da.
Gero egongo dira zati batzuk,
akaso gatxagoak izango diranak,
bidea estua dalako esate baterako, eta hor esperientzia gehiago
daukienek hartuko dabe, seguruenik. Gidaria martxan aldatutea
erraza da, eurek badaukiez modu
batzuk eta orduan eurei jarraitu,
eta egin behar da. Apur bat adi
egon, leku aldaketea leku aproposean egiteko eta listo. Musikea
be prest dago. Zerrenda bat dago
eta dana dago prest.
Korrikak lan handia eskatzen
dau.
Izugarria. Nik pentsetan nebana
baina askoz handiagoa. Eta ez da
bakarrik hamaika egun horreetakoa, aurretik egin beharreko
lana be handia da: jentearen kilometroa bideratu, prest egotea

furgonetea heltzean danerako...
herri bakotxean lan handia egiten

da. AEK-ko irakasle eta partaide
guztiok egiten dogun beharra da.
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ZULAIBAR LANBIDE IKASTEGIA

Lanbide Heziketako Zulaibar
ikastetxea guztiz barriztauko
dauan proiektua martxan dago
Ikastetxeko instalazinoak, gaur egungo teknologiagaz ez datozala bat eretxita, 2019an hausnarketa eta plan estrategiko
bat egiten hasi ziran Zulaibarren. Handik, gelak barriztuteko proiektua sortu zan, miloi bat euroko aurrekontua
eukana. 2021eko maiatzean barriz, Ainara Basurko Sustapen Ekonomiko diputadua egon zan proiektua ezetuten,
baita Eider Ajuriagerra Zeanuriko alkatea eta Andere Ortuzar AUMko presidentea be. Alkateek zein Arratiako Udalen
Mankomunidadeak ontzat emon eben Zulaibarren aldeko apustua egiteko BFAren proposamena proiektu hori
garatzeko. Bagilean proiektua landuten hasi ziran eta Zulaibar Kanpusa izena hartu dau proiektuak.

lehioak egin dabez hormigoiko
paretetan, gelak egiten dabiz eta
pasabide baten bitartez eraikin
nagusiagaz lotuko da. Holan, frontoia, hezkuntzako edifizio bat izango da eta han hiru tailer, Errotako
bulegoak, coworking eremu bat
eta batzar gela bat egongo dira.
"Guk gura dogu ikastetxea handiagoa egitea, ziklo gehiago egitea
eta ekipamentu barria sartzea,
eta daukagun aukera bakarra da
frontoia gure estrukturan sartzea.
Frontoia lotuko dogu ikastetxeagaz airetik doan pasabide baten

Erredakzinoa

Zulaibar Kanpusa
Zulaibar Kanpusa izeneko proiektuak, bost esparru landuten
dauz: irakaskuntzea, barrikuntza
aplikaua, sustapena eta ekintzailetzea, nazinoarteko ikuspegia
eta kudeaketa aurreratua.
Irakaskuntza arautua eta ez
aratua bultzatzea, eta barrikuntzarako ekipamentu egokiaren
premina landuten ditu. Arratian
enpresen sustapena eta ekintzailetzea bultzatzeko, Errota Fundazinoa kakoa dala uste dabe Zulaibarren, eta horregaitik, Errotako
bulegoak Zulaibarreko kanpusera
aldatuko dira, ekintzailetasuna
eta enpresen loturak sendotzeko
helburuagaz. Nazinoarteko ikuspegia be indartuko da. "Horreek
dira Diputazinoko lau esparru na-

gusiak eta guk ipini genduan beste bat, alde batetik kalidade zertifikazinoak daukaguzalako, ISO bi,
eta gura dogulako kudeaketa aurreratuko sistematikea ipintea eskolan urte bi barru. Eta honegaz
lotuta, iraunkortasun ekonomiko
proiektua, proiektuari luzapena
emoteko" azaldu deutso begituri
Xabier Aldama Zulaibar ikastetxeko zuzendariak.
Helburuok gauzatu ahal izateko, ikastetxeko espazioak egokitu
behar dira eta ikastetxea bera
guztiz aldatuko da. Gela barriak
behar dira eta horretarako, ikastetxe ondoan eta erabilera zehatz
barik dagoan frontoia erabiliko
dabe. Frontoia Udalak eregi eban
bere sasoian, eta Zulaibarrek erosi eban ondoren, baina ez jakon
hezkuntzako erabilerarik emoten. Oin, erabilera hau emoteko,

Helburuok gauzatu ahal
izateko, ikastetxeko
espazioak egokitu behar
dira eta ikastetxea bera
guztiz aldatuko da

bitartez" dino zuzendariak.
Beste aldaketa garrantzitsu bat,
sarrerea izango da. Oin arteko
moduan, sarrera nagusia alde batetik izan beharrean, bidetik sartu
eta aurrean egongo da. Argitsua
eta erakargarria izango da sarrerea. Gelak be barriztatuko dira
guztiz eta hormak kristalezkoak
izango dira. Dana kristala eta alumininoa izango da.
Ekipamentua
Puntako ekipamentua eukiko dau
Zulaibarrek, ez bakarrik ziklo ba-
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rriak emon ahal izateko, baita enpresei zerbitzuak eskaintzeko be.
"Gure plantamentua ez da bakarrik hezkuntza mundua indartzea,
enpresa mundua indartutea be
bada" dino Aldamak. Paradigma
aldaketa horretan, enpresen beharrizanak aztertu dabez tailer
barriak ipinteko, eta hortik sortu
dira sei tailer edo esparru, euren
beharrizanen arabera ekipauko
diranak. Holan, esate baterako,
galdaragintza fineko tailer aurreratua sortu da, ikasleei formakuntza
emoteko baina baita be inguruko
enpresen beharrizanei erantzuteko, edo-eta plastiko eta metalagaz prototipoak egiteko 3Dko
inprimaketako makinak dituan
tailerra, Arratian dagoan bakarra.
Makina-erreminteari
jagokonean, hiru makina ekartekoak
dira: zentro mekanizau bat, tornua eta biltegi inteligente bat.
Hori dana frontoian egongo da.
Automatizazinoaren
munduan
simulazinoak egiteko linea automatizaua egongo da.
Horreek dira, identifikauta
daukiezan sortzean dagozan sektoreak, baina horrezaz gainera,

etorkizunean egongo diranen
aldeko apustua be egin gura
dabe Zulaibarren eta personen
autonomia landuteko eta elektromibilidaderako baterien inguruko
formakuntza be emon gura dabe.
"Oin arte ikusi doguzanek (galderagintza eta abar) oingo momentuko beharrizanei erantzuten
deutseez. Baina Arratian oso
inportantea izango da, personen
autonomia lantzea beste formato
baten. Egoitzak ez dira desagertuko, baina zelan zaintzean diran
personak aldatuko da, aldatu
behar da. Domotikak jenteari
lagunduteko balio dauala uste
dogu eta domotizautako gela bat
ipiniko dogu. Mendekotasunen
bat izan ezkero, egoitzan egotea aukera bat da, baina etxean
duintasunez egoteko aukerea be
egon behar da. Eta domotikak
lagunduten dau horretan". Etorkizunari begirako beste eremu
bat, elektromobikortasunarena
dala dino Aldamak. Bateriak, kotxe elektrikoaren egitura garrantzitsuak dira eta baterien aldeko
apustua be egingo dabe laborategi bat ipiniz.

Makina-erreminteari
jagokonean, hiru
makina ekartekoak
dira: zentro mekanizau
bat, tornua eta biltegi
inteligente bat

1968tik Zulaibar auzoan
Lanbide Heziketako ikastetxe
hau "Zeanuriko herriagaz eta
baita Santa Maria eta Santiagoko
parrokiakaz lotuta egozan persona batzuen laguntzaz sortu zan
1955ean. Zulaibar auzoan, gaur
egungo eraikuntzan, 1968an
kokatu zan". Lanbide Heziketako
eskola hau eleizearen babesean
sortu zan eta Zeanuriko parrokiaren izenean dago. Eleizbarrutiko
ikastetxea da eta "gure jaubetza
Bilboko Gotzaindegian dago, baina kudeaketearen aldetik autonomia daukagu" dino Aldamak.
Hasikera batean, eskolearen
helburua, hurreneko enpresatara
sartzean ziran inguruko langileei
gitxienezko lanbide kualifikazinoa
emotea zan. "Escuela de Aprendices" eritxan orduan. Ikasleek,
"ofizialia" titulua lortzean eben

hemen, batez be, Erregulatze,
Tornu eta Fresatzaile espezialidadeetan. Geroxeago (1970. urteko
legea) LH I eta LH II ipini ziran
Delineazinoa, Elektrizidade/Elektronika, Administratibo, eta abar
espezialidadeak gehituz.
"Gaur egun Arratiako Lanbide
Heziketako ikastegi bakarra dala esan
daikegu. Eusko Jaurlaritzako ikastegi
integralen sarean egoteaz gainera,
prestakuntza alorrean be ondoko
honeekaz kolaboretan dau: Lan saileko Egailan-Langaigaz, Bizkaiko Foru
Aldundiagaz, Hobetuz-egaz, enpresakaz, udaletxeakaz..." azaltzen dau
ikastetxearen webguneak.
Gaur egun, Oinarrizko Lanbide
Heziketa zikloak, Erdi eta Goi mailako heziketa zikloak, eta irakaskuntza ez-arautuan lanerako zein
etenbako formakuntzako ikastaroak eskaintzen dira Zulaibarren.
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PELOTEA

PELOTEA

Elezkano II. eta Zabaleta
Eskuz binakako bigarren txapela lortu
ez dira finalerako sailkatu dau Oier Etxebarriak 8-22 irabazita
Erredakzinoa

Sei tanturen aldeagaz irabazi
eutseen Elezkanok eta Zabaletak
Irribarria eta Rezustari martiaren
19an Labrit pelotalekuan eta
finalerako sailkatzeako aukerea
lortu eben holan. Baina ez zan
hori gertatu, Lasok eta Imazek

nahikoa eukielako 16 puntu
egiteagaz sailkatzeko. Eta horixe
egin eben. Hurrengo egunean,
Altuna eta Martijaren kontra 22-6
irabazi eben eta Laso eta Imaz
sailkatu dira Binakako Txapelketa nagusiko finalerako. AltunaMartija eta Laso-Imaz bikoteek
jokatuko dabe finala.

Oier Etxebarria eta Javier Zabalarentzako Eskuz Binakako Promozino mailako
Binakako Txapelketeak gora-behera handiak izan baditu be, lehen fasean batez
be, aurrera egin eta txapela irabazi dabe.
giren kontrako finala 8-22 amaitu
zan, "guk txapelketako partidurik
onena jokatu dogu, eurek ziurrenik txarrena". Izan be, pelota biziei etekina aterata, Etxebarria eta
Zabala partidu osoan izan ziran
jaun eta jaube. 1-7 irabazten hasi
ziran eta alderik txikena 5-9an
izan zan. Partidu erdian, pelota
geldoagoa atera eben Bakaikoa
eta Elizegik, baina ordurako dozena erdiko aldea egoan markagailuan. Halanda be, Etxebarria
eta Zabalak aurrera jarraitu eben
protagonismo guztia bereganatuz. 390 pelotakada emon ebezan 45 minutuko finalean.

FUTBOLA

Umeentzako kanpusa antolatu
dau Arratia Futbol Taldeak
Erredakzinoa

617 803 440 telefonoan emon
ahal da, aprilaren 4ra arte.

2010 eta 2017 bitartean jaiotako
neska-mutilek Aste Santuan futbolean jokatu eta ondo pasetako
aukerea eukiko dabe aprilaren 11,
12 eta 13an, Arratia futbol taldeak
antolatutako kanpusean. Goizeko
09:30etik, 14:30era, futbolean
jokatuteaz gainera, mota askotako
jolasak eta urtekerak izango ditue.
Kamisetea eta gosaria 60 euroko
prezioaren barruan dagoz. Izena
cdarratia@cdarratia.com
edo

Oier Etxebarria.

Erredakzinoa

Sailkapen fasearen ostean, Etxebarriak begituri azaldu deutsanez
"presino barik baina gatx" ikusten
eben finalera heltzea. 2019ko

PELOTEA

Plaza guztiak bete dira
Zeberioko Aste Santuko
eskupelotako kanpusean
Erredakzinoa

Aste santuko oporretan, aprilaren
11, 12 eta 13an hain zuzen be,
izango da Zeberioko eskupelota
kanpusa. Bertan, 2010 eta 2014
urteen bitartean jaiotako 24
umek hartuko dabe parte. Eskupelotan jokatuteaz gainera, frotoiko beste jolas batzuk be egingo
ditue, baita sensibilizazino jolasak
be, enpatia landuteko.
Zeberioko eskupelota eskolea
2021eko maiatzean sortu zan
eta bai nesken eta bai mutilen
aldetik sano erantzun ona izan
dauala dino Beñat Garciak. "31
pelotari daukaguz eta zeozer desbardina montau gura genduan
herrian aste santuan" azaldu
deutso begituri. Eta kanpusaren
helburuetako bat umeak eskupelotara erakartea bada be, beste
frontoi joko batzuk ikasteko aukerea be izango dabe partaideek.
"Sensibilizazinoa be landu gura
dogu, beste ume batzuen aza-

PELOTEA

Amaia Aldai eta Andrea Capellan
txapeldunorde Master Laboral Kutxan
Erredakzinoa

lean ipinteko; adibidez ume itsu
batek zelan biziko leukezan frontoiko egoerak, belarri, soinuak eta
taktuak landuz" dino Garciak.
Antolatzaileak sano pozik dagoz, Aste Santuko kanpusa egingo dan lehenengo urtea izan
arren, izen emotea epea amaitu
barik zarratu behar izan dabelako,
leku guztiak beteta.

finalean, lehen txapela irabazterakoan ez zan gustura sentidu.
Oingoan barriz, "kantxara disfrutetan" urten eta garaipen biribila
lortu dabe.
Joanes Bakaikoa eta Iker Elize-

Danel Elezkano eskuz banakakotik kanpo gelditu da
Martiaren 27an Logroñoko Adarraga frontoian jokatutako partidua 10-22 galdu eban Dimako
pelotariak
Darío
Gómezen
kontra. Holan Elezkano, Jose
Javier Zabaletagaz binakakoan
bide luzea egin ostean eskuz
banakako txapelketatik kanpo
gelditu da.

Olatz Arrizabalaga eta Enara Gaminde izan ziran txapeldunak,
Aldai eta Capellaneri erraz nagusitu ostean (3-22). Finala Irungo
Uranzu frontoian jokatu zan martiaren 27an.
Arrizabalagak eta Gamindek ez
dabe partidu bakar bat galdu txapelketa osoan. Finalean, hasikeratik egon ziran aurrean eta lehenengo takadan sei tantu egin ebezan,
0-6 markagailua ipiniz. Gorrien
lehenengo tantua, Olatz Arrizabalagak errematean kale egitearen
ondorioz izan zan. Gero Aldaik
bigarren tantua lortu eban, baina
urdinak partiduaren erdian egozanean, tantu bi baino ez eukazan
Aldai-Capellan bikoteak, 2-11. Ondoren, Arrizabalaga eta Gaminde
2-20ra joan ziran. Beste tantu bat
baino ezin izan eben egin Amaia
Aldai eta Andrea Capellanek.

Txapelketa ona
Finalean ondo ibili ez arren, txapelketa ona egin dabe Aldai eta Capellan txapeldunordeek. Eta balorazino ona egiten dau Dimakoak.
"Uste dot maila polita erakutsi
dogula aurreko partiduetan, nahiz
eta lehenengo partiduan be Olatz
eta Enararen kontra galdu". Txapela ez janzteak penea emoten

Amaia Aldai eta Andrea Capellan.

dauala dino baina "pena handiagoa emoten dau holango emaitza
bategaz galtzea finala, ezin izan
gendualako erakutsi jokatzeko gagozala, badaukagula maila polita".
Ha-ta guzti be, txapelketa osoari
begiratuta, emaitza ez da hain
txarra izan eta "lanean jarraituteko gogoa" ez dauala galdu dino
Dimako pelotariak.
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MENDIA

MENDIA

Aprilaren 4an zabalduko
Asier Larruzea eta Oihana Azkorbebeitia
da 21 kilometroko Gorbeia nagusitu ziran Kolazino mendi lasterketan
Suzien lasterkertarako
Urte biko geldialdiaren ondoren, Kolazinoko Mendi Eguna traileko egutegira
izen emotea
itzuli zan martiaren 19an jokatutako goi mailako lasterketeagaz.
Urri bigarrenaren 8an jokatuko da Zeanurin Gorbeia
Suzien Merrell 2022 mendi lasterketea. Lasterketa
nagusiko (31 km) izen emotea martian izan zan eta
aprilaren 4tik aurrera egongo da zabalik 21 kilometroko
lasterketan izen emotea, gorbeiasuzien.eus webgunean.

Erredakzinoa

Lasterketa honek 21 kilometro
eta 1.200 metroko desnibel positiboa dauka. Zeanuriko herritik urtengo dira partaideak 11:30ean.
San Justo ermitan Gorbeiako Parke Naturalean sartzean da ibilbidea eta zati aldapatsuak hasiko
dira bertan. Behin hau pasau eta
Zanburura ailegau ostean, zuzenean Lekanda gailurrerantza joko
dabe partaideek. Heldu baino
lehenago, ezkerretara hartu eta
Arrabako landetara joango dira.
Handik Egiriñaora abiatuko dira
Gorbeiara igoteko ohiko bidetik
eta bidekurutzean Aldaminapeko
bidea hartuta Lanbreabe auzora
jaitsiko dira. Atzen igoera labur
batek San Juan ermitara eroango
ditu lasterkariak, barriro be abiapuntura heldu aurretik.
Skyracek, 31 km
Lasterketa nagusiak, Gorbeia
Suzien Skyrace-k, 31,2 km eta
2.400 metroko desnibel positiboa dauka. Skyrunner World
Series-eko atzenengo lasterketa
ofiziala da. Serie honetako lehenengo lasterketea Frantzian izango da maiatzaren 8an, 12 lasterketa latzek osotutako zirkuituari
ekiteko. Hori dala-eta, munduko
mendi lasterketari onenak egongo dira Zeanurin.
Gorbeia Suzienek 7.200 euro
emongo ditu saritan.

Merrell aurtengo babesle nagusia
Gorbeia Suzienek eta Merrellek,
outdoor oinetakoetan espezializautako markeak, babesletza akordio
bat sinatu dabe aurtengo lasterketan babesle nagusia izateko eta
Gorbeia Suzien Merrell 2022 izenpean jokatuteko. Merrelletik nabarmendu dabenez, "Merrell 2022an
egiten dabilan babesletzakaz, Trail
Run arloko marka lez sendotzen
dago eta egutegiko mendi lasterketa askotan dago presente.
Lasterketa hau balio handikoa da
Merrellentzat, izan be, Munduko
Kopako, edo Skyrunner World
Serieseko finala izateaz gainera,
Oihana Azkorbebeitia eta Ander
Iñarra, nazinoarteko gure atleta bi,
euskaldunak dira eta lasterketan
parte hartuko dabe. Merrellek bere
atletei emoten deutsen gertuko
laguntza markak oso presente
daukan balioa da, eta hurbiltasun
hori holango akordioetan islatzen
da" dinoe babesleek.
Merrell konpainia, 1981ean sortu eben Randy Merrell-ek eta Clark
Matis-ek Vermont-en (AEB). Aire
zabalean erabilteko errendimentu
handiko oinetakoakaitik da ezaguna Merrell. 40 urteko esperientziak
mota honetako oinetakoetan,
munduko lider bihurtu dau (Sporting Goods Intelligence 2019 –Rugged Outdoor Footwear– kategoriaren arabera) eta 190 herrialde
baino gehiagotan dago.

Erredakzinoa

Lasterketearen VI. edizino hau,
Bizkaiko Txapelketa eta Euskal
Herriko Koparen zirkuituko probea izan zan. 24 kilometroko
lasterketea Asier Larruzeak eta
Oihana Azkorbebeitiak irabazi
eben, Bizkaiko txapela be lortuz.
16 km-ko lasterketea Aingeru
Sainzek eta Eztizen Duquek irabazi eben. Guztira 700 lagun
inguru hurreratu ziran Bediara
Kolazinoko Mendi Egunean.
Lasterketa nagusian, 24 kmkoan, 400 lasterkari inguruk hartu eben parte. Gizonezkoetan,
Asier Larruzeak, Azpigorri mendi
taldekoak, erritmo gogorra ipini
eban urtekeratik, eta ibilbidearen
zati handi bat bakarka egin eban,
helmugara 2:10:46ko denporea
eginda heldu zan. Minutu eskas
batera Hodei Samaniego heldu
zan. Imanol Goñik osotu eban
podiuma.
Andrazkoetan, Oihana Azkorbebeitiak bigarren garaipena lortu
eban Kolazinoko Mendi Egunean.
Abadiñoko korrikalariak 2:34:27ko
denporan osotu eban ibilbidea.

Oihana Azkorbebeitia.

Malen Osak egin eban bigarren
eta Andrea Garayk osotu eban podiuma. Gernikako Arrolapeko kluba izan zan taldekako txapeldun.
Hamasei kilometro ziztu bizian
Hamasei kilometroko lasterketea
oso azkarra izan zan. Gizonezkoetan, Aingeru Sainzek irabazi eban
1:16:22ko denporeagaz. Mikel

Baz bigarren sailkatu zan eta Ibai
Angulo hirugarren. Bigarren postuak Mikel Baz-eri Junior mailako
Bizkaiko txapeldun izateko balio
izan eutsan.
Andrazkoetan, Eztizen Duque
izan zan garaile 1:36:34ko denporeagaz, eta Jone Fuentek Aiaramendi Korrikalariak klubaren
bikoa osatu eban. Hirugarren Lorena Estebanek egin eban.

PELOTEA

Ainhoa Romero lemoaztarrak jantzi dau
Master Laboral Kutxako txapela
Ainhoa Romerok eta Irati Zabalak Master Laboral
Kutxako pelota mistoko promozino mailako binakako
txapela lortu eben, Nagore eta Leire Galeano ahiztei
18-16 irabazi ostean.
Erredakzinoa

Gabiriako pelotalekuan jokatu zan
finala, frontoia bete-beteta egoala.
Lehia estua egon zan partidua gorabeheratsuan. "Partiduan nahiko
urduri egon nintzan, hasikerako
zatian hankakaz apur bat lotuta
eta gainera hasi ginanez galtzean,
galduta ikusi genduan partidua.
Baina gero joan ginan hurreratzen
eta ondo. Baina tensinoagaz" azaldu deutso begituri Romerok. Izan
be, partiduaren hasikeran, Galeano
ahiztak 13-5 aurreratu ziran, baina
Romero eta Zabalak, lan asko egin-

da hamahiruna bardindutea lortu
eben. Barriro be aurrea hartu eben

Irati Zabala eta Ainhoa Romero.

Galeano ahiztek, Romerok pelota
bi txapara bota ebazan eta. Baina
lemoaztarrak eta lizartzarrak ez
eben etsi, eta partidua irabaztea,
eta partiduagaz batera txapelketea
irabaztea lortu eben.
Burruka gogorra izan zan eta
txapela janzterakoan, oindino
tensinoan egoala dino pelotari lemoaztarrak "tensinoagaz baina oso
pozik. Poz handia hartu neban".
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ZINEKLUBA

MAGIA

MUSIKEA

IPUINAK

Gorputz eta desira ez
normatiboak erakusten
dauz Touch Me Not
pelikuleak

Eriz Magoa
egongo da
Zeberion
hilaren 8an

Umeentzako
Dodoa diskoa
aurkeztuko
dau Jabier
Muguruzak
Diman

Umeentzako
ipuin
kontaketea
Igorreko
liburutegian

Erredakzinoa

Austarri Kultur Elkarteak, datorren
aprilaren 8an, 19:15ean, Eriz Magoaren Auskalo ikuskizuna ekarriko
dau Zeberioko Ermita Zaharrera.
Eriz Magoak urte asko daroaz,
bai umeak bai helduak, gozatu arazoten. Zeberion Auskalo ikuskizun
atsegin, parte-hartzaile eta dibertigarria eskainiko dau. Bertan 20
urte baino gehiagoko esperientzia
batzean dau ordu baten. Fantasiak
eta errealidadeak bat egingo dabe,
magia eta umorea buztartuz. Adin
guztietako publikoarentzat da.

Adina Pintilie (Bukarest, 1980) errumaniarraren lehenengo film honek,
Berlinale, Berlingo Nazinoarteko
Zine jaialdiko Urrezko Hartza sari
nagusia eta opera prima onenaren
saria irabazi ebazan 2018an Touch
Me Not filmak. Igorreko Zineklubaren eskutik, ikusgai egongo da
aprilaren 7an, 20:00etan, Igorreko
Lasarte Aretoan.
Intimidadearen
inguruko
proiektu personala da Pintilieren
filma, zuzendariak eta aktoreek
alkarlanean garatutakoa. Fikzinoaren eta errealidadearen artean mobidu da Pintilie, "biluztasun gordin batetik, sexuaz eta
hartu-emonei buruz berba egiten dauan film konplejua eregiz".
Sinopsia
Errealidadearen eta fikzinoaren
arteko mugan, Laura, Tomas eta

Erredakzinoa

Christianen bidaia emozionalak
kontetan deuskuz pelikuleak.
Intimetako irrikaz dagoz, baina,
aldi berean, bildurrez eta euren defensa mekanismoak eta
tabuak gainditzen saiatuko dira
libre izateko.

Erredakzinoa
Erredakzinoa
Aprilaren 8an, barikua, familia
guztiarentzako emonaldia eskainiko dau Jabier Muguruzak Abaroan, arrastiko 17:30ean. Dodoa
(Mara Mara, 2021) Muguruzaren
haurrentzako bosgarren proiektu
musikala da. Kasu honetan, Iñigo
Astizen letrak erabili ditu, 2020ko
Haurrentzako Literatura Sariduna dan kazetari eta idazlearenak.
Muguruza anaietako zaharrena
haurrentzako musika sortzean
egon da atzenaldian. Oker, txakurra da diskoaren ostean, jarraian
argitaratu dau Dodoa, lankide
gehienak errepikatuz. Hamar
abesti dituan diskoan, Muguruzak Nieves Arillagagaz abestu eta
akordeoia be joten dau. Mikel Aspiroz be badago tekladuan, Jean
Marie Ecay gitarra elektrikoan eta
Karlos Arancegi baterian.

Ines Bengoa ipuin kontalariak Haizeak ekarritako ipuinak kontauko
ditu aprilaren 8an Igorreko liburutegian. Saio bi egingo ditu: 18:00etan,
3 eta 7 urte bitarteko umeei zuzendutakoa eta 19:00etan, 8 urtetik
aurrerakoentzat.
Ines Bengoa ipuin kontalari nafarra askotan egoten da Arratian,
ume, gazte zein helduentzako kontaketa saioak egiten. Holan, sano
denpora gitxian, bitan egongo da
gurean: martiaren 31n Lemoan
egon zan, eta aprilaren 8an Igorren egongo da. Bietan umeentzako kontaketak egiten.

BERBALDIA

IPUIN MUSIKATUA

LEHIAKETEA

Areatza historiaurrean
erakutsiko dau Juan
Carlos Lopez Quintana
"Tana" arkeologoak

Queen taldearen ibilbidean
oinarrituko da ipuin musikatua

Igorreko
jaietako kartel
lehiaketea
ipini dau
martxan Jai
Batzordeak

Erredakzinoa
Aprilaren 8an, 18:30ean, Agiri
Arkeologi Elkarteko Juan Carlos
Lopez Quintana "Tana"k, historiaurreko hobi, giza kokagune
eta lurralde markaketen gaineko
berbaldia egingo dau Areatzako
komentuan.
Mendigana-Larrederreko gailur
lerroa: hobiak, giza kokaguneak eta
lurralde markaketak Areatzako historiaurrean izeneko berbaldian,
Gorbeian egindako indusketen

emaitzen barri emongo dau. Inguru honetan topautako errastuetan, 5.000 urteko aldea dago,
topautako errasturik zaharrena
eta barriaren artean, historiaurreko denpora tarte eta kultura
desbardinen lekuko. Hogei urte
daroaz Agiri Arkeologia Elkarteak
Gorbeian historiaurrea ikertzen
eta, besteak beste, lau dolmen
eta menhir bitan indusketak egin
ditue arkeologoek. Juan Carlos
Lopez Quintana indusketa honeetako zuzendari teknikoa da.

Erredakzinoa

Erredakzinoa
Aprilaren 3an Arratiako Musika
Eskoleak Queen ipuin musikala
aurkeztuko dau Igorreko Kultur
Etxeko Lasarte Aretoan. Bertan
tailerreko eta prestakuntzako
ikasle guztiek, Zornotzako Zubiaur eta Arratiako Musika Eskolako abesbatzek eta Arratiako
Musika Eskolako irakasleek osotutako orkesteak hartuko dabe
parte. Guztira 160 ume inguruk
eta irakasleek taularatuko dabe
eurek sortutako musikala. Aurtengoak, Queen talde britainiarraren ibilbidea eskaintzen dau.
Parte-hartzaile kopuru handia

dala-eta, antzezpenak saio bi
izango ditu, bata 11:00etan eta
bestea 12:30ean.
22 urte musikalak egiten
Arratiako Musika Eskoleak ipuin
musikalak sortu eta antzezten
dauan 22. urtea izango da aurtengoa, baina 2020an ez zan publiko aurrean egin. Izan be, dana
prest egoanean, bertan behera
itxi behar izan zan konfinamentua eta pandemia dala-eta hartutako neurriakaitik. 2021ean,
egindako lan hori aprobetxau eta
bideo bat grabau eben musika
eskolakoek. Aprilaren 3an, musikal barri bat aurkeztuko dabe.

Igorrekoa izan behar da parte
hartzeako eta lanak euskarri digitalean aurkeztu ahal dira udaletxeko erregistroan aprilaren 22ko
13:00ak arte. Kartel bi aurkeztu behar dira, bata testuagaz eta bestea
mutua. Testua, Igorreko jaiek 2022,
bagilaren 10etik 19ra da. Gero
kartelak Kultur Etxeko atondoan
ipiniko dira jenteak bozkatzeko
eta online be emon ahal izango
da botoa. Ebatzia maiatzaren 2an
jakinarazoko da eta irabazleak,
herriko dendetan gastetako 150
euroko bonua eukiko dau saritzat.
Kartelaren diseinua daukan
CD edo pendrive-agaz batera,
kartazal itxi bat be aurkeztuko
da izen-abizen telefono eta helbideagaz. Proiektu irabazlea
jaietako kartelean eta egitarauan
agertuko da. Ebatziaren kontra
ezin izango da gora jo eta eskubideak Jai Batzordearen esku
geratuko dira.
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LEHIAKETAK

BERTSOA

Hiru txapelketa abiatu
ditu Zeanuriko Udalak

Galizia eta Kataluniako gazteak
Igorrekoakaz alkartuko dira
Regueiglobertso topaketetan

Erredakzinoa
Herriaren edertasuna bultzatzeko txapelketa bi antolatu ditu
Zeanuriko Kultur batzordeak:
bata pisu eta etxeak edertzeko
eta bestea ortuetako lana eta antolamentua sarituteko.
Pisu eta etxeetako balkoietako
Lora Txapelketearen IV. Edizinoa
da aurtengoa; ortuen txapelketea barriz, lehenengoz egingo
da aurten. Eapaimahaikoek, herriko etxe eta pisu guztiak lora
lehiaketarako eta ortuak ortu
lehiaketarako begiratuko dabez,
noz esan barik eta ederrenek saria eukiko dabe.
Zeanuri Loran 2022 Txapelketeak, herriko balkoiei eta etxe
bakarretako
eskailerei
bizia
emoteko helburua dauka. Atal bi
daukaz: pisuetako balkoiak eta
etxeetako balkoiak. Pisu eta etxeko balkoi politenek 200 euroko
sari bana eukiko dabe. Bigarren

sari bat be egongo da kategoria
bakotxean, 100 eurokoa. Txapelketea, bagilaren 15etik garagarrilaren 15era izango da.
Zeanuriko Ortuen I. Txapelketearen helburua ortuetan egiten
dan lana erakustea, irakastea eta
saritzea da. Ortuotan, ongarri naturalak eta biologikoak erabilteak
puntuak emongo ditu, baita era
tradizionalean landuak izatea be.
Ortuko antolamentua be puntuagarria izango da. Sari bi emongo
dira; lehenengoa 200 eurokoa
eta bigarrena 100 eurokoa. Txapelketea, garagarrilaren 1etik
abuztuaren 10era izango da.
Argazki Lehiaketea
2023ko egutegia egiteko Argazki
Lehiaketea be zabalik dago. Gaia,
Zeanuri da eta argazkiak abenduaren 1era arte bialdu daitekez harrera@zeanuri.eus helbidera. Hamabi
argazki sarituko dira eta bakotxak
100 euroko saria izango dau.

Erredakzinoa
Urteak dira Arratia Institutua
bertsolaritzea landuten hasi
zala, baita Galiziako regueifa
inprobisatzaile
talde
bategaz hartu-emonetan ipini eta
alkartrukea egiten hasi zala be
Regueibertso izeneko topaketetan. Geroago, Katalunian glosa
egiten daben inprobisatzaileak
gehitu ziran. Aurten, aprilaren
5etik 8ra, Igorren egongo dira
Galizia, Katalunia eta Igorreko
bat-bateko poeta gazteak, euren
jakintzak konpartiduten.
Hasikera baten topaketok Igorren eta Galizian egiten ziran,
ikasturte baten leku bietan, baina Katalunia gehitu zanean ikusi
zan 3 alkartruke egitea lar zala
eta ebatzi zan urtean leku baten
egitea. 2019an, Igorrekoak Kataluniara joan ziran. Ha izan zan
Regueibertso Katalunian egiten
zan lehenengo urtea. Hurrengo
urtean, 2020an, Euskal Herrian
egitea toketan zan. Aprilean
ziran egitekoak Igorren, baina
konfinamentua ezarri zan eta
bertan behera geratu zan. Hurrengo urteko neurri murriztaileakaz be ezin izan ziran egin
topaketok. "Oin egoereak hobera egin dauanez, aprilean egingo
da. Batez be Galiziako jentea da-

2016ko topaketako partaideak Igorreko Lasarte Aretoan.

Korrika be ezetuko dabe
Galizia eta Kataluniatik, regueifa
eta glosa inprobisatzaile gazteak
aprilaren 5eko iluntzean dira ailegetakoak. Hurrengo egunean,
goizean Korrika Txikian, eta gero
Korrika nagusian, parte hartzeakoak dira, baita herri kirol eta
jantzetan be. Hurrengo egunean,
hilak 7, eguena, 17:30ean, eki-

taldia izango dabe Kultur Etxean
eta han, bertso, regueifa eta
glosa erakustaldia egingo dabe
Arratia Institutukoek eta beste
herrialdeetako inprobisatzaileek.
Arratiako BHIko ikasleak, Galiziako ikasleak, Maialen Lujanbio,
Kataluniako ikasleak, Arratiako
Bertso Eskolea, Onintza Enbeita,
Glosadors de Catalunya eta regueiferoak dagoz konbidauta.
Hurrengo goizean agurra egingo jakie eta bakotxa bere herrira
bueltauko da.

Youtuben bilatzen badozue entzun
ahal izango dozuez bere kantak.
· Aste honetan ipuin eta ilustrazino lehiaketak antolatu dabez
batzordetik. Ipuin bat idazteko edo
entzundako ipuin baten marrazkia
egiteko aukerea izango dogu.
· Abenduaren 3a, Euskerearen
Eguna, egun polita izaten da gure
eskolan. Ekintza ugari eta desbardinak izaten doguz: taloak egiten do-

guz, herriko kirolarien laguntzeagaz
herri kiroletan hartzean dogu parte,
horma-irudiak egin eta eskolatik
eta herritik ipinten doguz...
· Euskal inauterietako personaia
nagusiak ezetuteko erronka bat
jarri da martxan.
· 5. eta 6. mailakoak bertsogintzan trebatzen gabiz...
· Eta aurten 22. Korrika be ospatuko dogu eta hasi gara prestatzen!
Dana da gitxi euskerearen alde
egiteko, dana dago ondo baina
argi daukaguna da ezer ez dala
nahikoa izango gure artean ez badogu euskeraz egiten.
Dimako eskolako seigarren
mailako ikasleok euskeraz biziten
jarraitu gura dogu.

tor, baina Kataluniako batzuk be
bai" azaldu deutso begituri Illart
Gumuzio antolakuntzakoak.

DUNBA

Dimako eskolea,
eskola euskalduna
Dimako eskolako
6. mailako ikasleak

"Ez al dakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena?" dino Oskorri taldearen abesti ezagun batek
baina, zoritxarrez, askotan ahaztu
egiten jaku kantu horrek dinoana.
Gure inguruan, argi dago, gero
eta gaztelania gehiago egiten dala,
euskera jakin arren euskaldun askok, euren artean, gaztelaniaz egiten dabe. Zergaitik?
Dimako eskolea, eskola euskalduna da eta euskaldun izaten jarraitzea gura dogunez, hori indartzeko hainbat ekintza desbardin
egiten doguz.
Gure eskoleak, beste eskola askoren moduan, Euskerearen Normalkuntza proiektuan hartzean dau

parte eta eskolan normalkuntza batzorde bat daukagu martxan. Proiektuaren arduraduna dinamizatzailea
izanik irakasle eta ikasle talde batek
hartzean dau parte eta lan handia
egiten da euskerearen inguruan.
Euskerea zaintzea eta indartzea
da helburu nagusia eta hori lortzeako hainbat ekintza antolatzen
dira ikasturtean zehar. Hona hemen euretariko batzuk:
· Jolaslekuetan euskera zaintzaileak izaten doguz. Baten bat
gaztelaniaz berba egiten entzun
ezkero euskeraz egiten animetea
da euren lana.
· Astero irratsaio bat eskaintzen
deuskue 5. mailakoek. Bertan, albisteak, abisuak, abestiak, erronkak...
kontau eta proponiduten deuskuez.
· Eskaintzen jakuzan hainbat

programatan hartzean dogu parte,
honeen artean "Idazleak eskolan"
eta "Ikas2bideak" dagoz.
Ikasturte honetan Patxi Zubizarreta idazlearen bisitea izango dogu.
Ikas2bidea programatik bideratuta
Thierry Biscary abeslaria izan genduan gure artean. Ezetuten dozue?
Iparraldeko Kalakan taldearen partaide izan zan eta gaur egun be
musika munduan jarraitzen dau.
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AGENDEA

ZEANURI
18:00etan,

Aprilak 1

Ricardo

Gamazaren

Monopolia. Agua: negocio y poder político

ARANTZAZU

17:00etatik 19:00etara, astelehenetik

Larragorri (751 m). Korrika Kulturalaren

LEMOA

IGORRE

barruan. Autobusa 09:30ean Lemoan

15:47an, Korrika. Korrika pasau ostean,

14:30ean, Maratuk antolatuta, gazte

eta 09:45ean Igorren.

eskolan Korrika Txiki prestatu eta egin.

babajana; 17:30ean, poteo musikatua;

Ostean mokautxoa.

20:30ean,

dokumentala Kultur Etxean. Makatzak

ZEANURI

taldeak antolatuta.

Korrika Eguna. 12:00etan, umeen jolasak;

UBIDE

14:00etan,

12:48an, Korrika.

Abenduaren

1era

arte,

Udalak

herri

bazkaria;

16:00etan,

umeen jolasak; 19:30ean, Eingo "fun-fun".

ZEANURI

zeanuri.eus helbidean. Gaia: Zeanuri.

autogidatua Urigoiti (Orozko)-Aldabide-

ZEBERIO

Aprilak 3

14:05ean, Korrika.

Sintxita. Zailtasun txikia. Parkeko ur-

17:00etatik

13:00etan,

jauziak ezetuteko aukerea. Informazino

barikura liburutegia zabalik.

barikura Udal Liburutegia zabalik.

antolatutako IV. Argazki Lehiaketarako

AREATZA

argazkia

Udabarri osoan zehar medi ibilbide

gehiago Parketxean. 94 673 92 79 eta
gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus.
III. Berdintasunerako Plana egiteko
prozesuan

parte

hartzeako

izen

aurkezteko

harrera@

epea

19:00etara,

astelehenetik

ARTEA

Borja

Intentandolo

kontzertua Herriko Bentan.

Zemendiaren 30era arte, III. Argazki

Skins

IGORRE

17:00etan, zinea Kiroriki Dejavu; 19:30ean,
Competencia oficial Lasarte aretoan.

IGORRE

LEMOA

Regueiglobertso

ekitaldi

nagusia Lasarte Aretoan. Konbidauak:

09:00etatik

13:00etara,

Lehiaketan parte hartzeako aukerea.

11:00etan eta 12:30ean, Queen Musika

Arratia BHIko ikasleak, Galiziako ikasleak,

ZEBERIO

Gaia: baserriko lanak. Argazkiak udal

Eskolako ipuin musikatua Lasarte Aretoan.

Maialen Lujanbio, Kataluniako ikasleak,

07:45ean,

webgunean horretarako berenberegi

17:00etan, zinea Kaporito y el guardian

Arratiako

Onintza

antolatuta mendi urtekerea Kodes-Joar-

Catalunya,

La Plana-Kanpezu (11 km). Izena emon

Bertso

Eskolea,

Austarri

Mendi

sortutako espazioan ipini.

de las montañas; 19:30ean, Licorice pizza

Enbeita,

udaletxean.

Aprilak 2

Lasarte aretoan.

regueiferoak eta konbidau sorpresak.

lokalean

barikuetan

08:00etan Lemoan eta 08:10ean Igorren,

Pintilieren Touch Me Not (Errumania,

21:00etara

edo

izen emotea zabalik. Areatza Urtaroka

Ibilbide gidatua: Aldaminapeko (Zeanuri)

Ganzabal Mendi Taldeak antolatutako

2018) Lasarte aretoan.

gmail.com helbidean.

webgunean edo 94 673 90 10 telefonoan.

sarobera, Iñaki Garcia Uribe etnografo

urtekerea,

Aprilak 8

Aprilak 11

arkeologoaren

berbaldira

joateko

ARTEA

LEMOA

AREATZA

Zunbeltz

benta-Irantzuko

eta Aranzadi Zientzia Elkarteko kideagaz.

monasterioa.

Izena

Kerezmendi (1.120 m)-Azantza (1.085 m).

areto nagusian.

gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus

emon

Areatzako

Parketxean,

Glosadors

20:00etan,

19:30ean, Jai Batzordea Kultur Etxeko

Dulantz

(1.243

m)-

de

zineklubean,

Adina

AREATZA

merkadua:

17:00etatik 20:00etara, Ilgoran Arratiako

gailur lerroa: hobiak, giza kokaguneak

Hilaren

17:15etik 18:15era, tailerrak: petoak

nekazaritza eta artisautzako produktuak

Andren Jabekuntza Eskoleak antolatuta,

eta

Areatzako

eta pankartak; 18:30ean, Korrika Txiki;

plazan (eguraldi txarra egin ezkero

Locas por las herramientas ikastaroa

historiaurrean. Komentuan.

frontoian). Egindako erosketa guztiek

Paz

tokiko produktuen loteen zozketan parte

zaharrean. Astelehenetan maiatzera arte.

16:30etik 19:30era, liburutegia zabalik,

ARTEA

astelehenetik barikura.

10:00etatik

Zirkoteke

19:00etan,
ikuskizuna

eta

umeentzako

20:00etan,

ardao

dastaketea. Plazan.

14:00etara,

10:00etan, Aliantza ekofeministak botere

arte, aprilaren 29an izango dan,

korporatiboaren

Azalareko ipuinak ikuskizunerako izen

Topaketea.

emotea eta Jauregi auzorako horma-

Botere korporatiboaren kontrako agenda

irudi aukeren gaineko eretxia eta boto

feministea;

emotea liburutegian.

Babes eta laguntza feministea. Tokiko eta

DIMA

10:30ean,
12:30ean,

nazinoarteko

16:30etik

19:30era,

astelehenetik

eguenera liburutegia zabalik.

IGORRE

aurka.

Nazinoarteko
mahai-ingurua
mahai-ingurua,

esperientziak;

14:30ean,

LEMOA

17:00etatik 20:00etara, Ilgoran Arratiako

Oin eta behatzen estetika zerbitzua.

aretoan. Izena aldez aurretik emon

Andren Jabekuntza Eskoleak antolatuta,

Ordua udaletxean hartu.

kultura.dima@bizkaia.org helbidean edo

Locas por las herramientas ikastaroa

685 759 997 telefonoan.

Paz

LEMOA

programako

Jabekuntza Eskoleak antolatuta Irriaren

Korrikari buruzko ekintza. Gurasoek

plazerra klown tailerra Bea Larrañagaren

eskupelota kanpusa 2010 eta 2017
bitartean jaiotako umeentzat. Frontoian.

15:00etan, Korrika.

Ines

Gurasolagun

ARANTZAZU

Berbalagunek

pelikulak Lasarte Aretoan.

LEMOA

ikasgela

zabalik. Aurretik Kultur Etxera deitu

17:00etatik 21:00etara, Master Chef-a
eta pelikula bat Gaztelekuan.

ZEBERIO

Haizeak

Bengoaren

ekarritako

Maiatzaren 9ra arte, haurreskolan 2022-

ipuinak ipuin kontaketea liburutegian.

2023 ikasturterako izena emoteko epea.

19:00etan, Zaintza eta erantzukidetasuna

Aprilak 12
LEMOA

Taldeak,

Arratiako

14:37an, Korrika herritik pasauko da.

diagnostikoaren aurkezpena udaletxean.

guraso

alkarteak

Galapan egin eta gero, Korrika jaia

19:15ean, Austarri Kultur Taldeak

antolatuta, mendi ibilaldia Orozkon.

plazan: musikea, jantzak eta margoak;

antolatuta,

txistorra jana eta Pirritx, Porrotx eta

ikuskizuna Ermita zaharrean.

Gazteleku barrian ipiniko dira.

Marimototseri omenaldia.

Aprilak 9

Aprilak 13

Mendi
eta

18:00etan, guraso eskolea Roberto

BEDIA

16:03an, Korrika.

IGORRE

telefonoan.

Goizean Korrika Txikia; 15:10ean, Korrika.
17:30ean,

Kultur

Etxeko

plazan,

Eriz

magoaren

Auskalo

ARANTZAZU
08:00etan,

behar da zitea eskatzeko 94 673 62 51
Aprilaren 4ra arte, Aste Santuko

zaharrean. Astelehenetan maiatzera arte.

Hilaren 13ra arte, 09:00etatik 14:00etara,

ZEBERIO

ARTEA

Aguadogaz Kultur Etxean.

22:00etara

liburutegi

eta 19:00etan, 8 urtetik gorakoentzat,

Dendak

18:00etatik 20:00etara, Ilgoran Andren

eskutik

18:00etan, 3-7 urte bitarteko umeentzat

20:00etara,

Berbalagunek

Carbajosaren

Aprilak 6

10:00etatik

Arratiako

Amagana, The Traverse eta Black Ice

08:00etatik

jaiotako umeentzat. Urbieta futbol zelaian.

guztiarentzako ikuskizuna. Dodoa. Abaroa

ARTEA

Ganzabal

mailegu zerbitzurik.

futbol kanpusa 2010 eta 2017 bitartean

Jabier Muguruza haur musikaz, familia

Mendi Tour 2022, Mendi Film jaialdiko

barikura

Hilaren 13ra arte, 09:30etik 14:30era,

Aprilak 5

14:26an, Korrika.

astelehenetik

IGORRE

Korrika Kulturaleko ekintza.
17:30ean, Dimako liburutegiak antolatuta,

zozketatuko da. AMEk antolatuta.

liburutegia zabalik. Goizetan ez dago

informazinoa lortu daiteke.

Ipuin kontalaria Ganbarako ipuinak.

DIMA

AREATZA

20:30era,

eskaneau eta erdi aroko eraikinen

ARTEA

ikasleek Street Scape gauzatzea. Eskolan.

kalera eskolako aterpean. Tablet bat

09:00etatik 13:30era eta 16:00etatik

eta
QRa

IGORRE

Tabernan eta Txaparron. Maratu.

Amesgarriak,

dagoan

eskutik eskolako kamaran.

koreografia;

Mendi

Parketxean

umeakaz jolastu, puzzlea osotu eta abar.

izena emoteko atzen eguna Herriko

19:30ean, Ganzabal Mendi Taldeak

arte,

udaletxean

antolatuta,

ume eta gazteen Korrika kantearen

antolatuta,

24ra

Basoa defendatzaileen etxean.
Hilaren 9an izango dan gazte babajanerako

Igorre Kantari 11 Kanturen eskutik.

Areatzako

AREATZA

20:00etan, Celeste Agueroren kontzertua.

IGORRE

19:30ean, Gau Lora taberna aurrean,

liburutegi

markaketak

ludotekea zabalik.

18:30ean,

parkean: taldeko Korrika argazkia;
bertsoak...

eskutik

lurralde

Hilaren 13ra arte, 11:00etatik 14:00etara

bazkari herrikoia; 17:00etan, eztabaidea;

18:00etan, Korrika jaia Bidebarriko

musikea,

Elkarteko

Mendigana-Larrederreko

berbaldia

Hilaren 8ra arte, LH6, DBH1 eta DBH2ko

hartuko dabe.

16:30etik 19:30era, aprilaren 8ra

Carbajosaren

Arkeologi

Juan Carlos Lopez Quintana "Tana"ren

LEMOA

20:00etatik

austarrimenditaldea@

ARTEA

Aprilak 4

helbidean edo 94 673 92 79 telefonoan.

Agiri

Taldeak

aprilaren 7a baino lehen mendi taldearen

18:30ean,

BEDIA

Gaztelekuak

antolatuta San Antolinera mendi urtekerea.

emotea info@errotik.org helbidean edo
Aprilaren 8ko Juan Carlos Quintana

taldearen

Aprilak 10

Aprilak 7
17:30ean,

IGORRE

Fito

kontzertua Herriko tabernan.

plazan.

17:00etatik 21:00etara, argazki tailerra
Gaztelekuan.

Argazkirik

onenak

AREATZA/LEMOA
Arginatx

Mendi

09:00etatik

18:00etara,

Elkartearen urtekerea Aralarrera. Bazkaria

Lemoako

Gaztelekuek

Lekunberrin. Izena emoteko atzen eguna

Mendexa Aventura Park-era txangoa.

hilaren 5a. Montero tabernan.

DIMA

Areatza

IGORRE

Zaztaparrak Asti Taldeak antolatuta, 12 eta

futbol kanpusean izena emoteko epea

Karmele Gisasolaren eskutik herri kirolak

10:00etatik 14:00etara, Irriaren plazerra

14 urte bitartekoentzako Scape Rooma.

cdarratia@cdarratia.com

egiteko aukerea eta Arratia BHIko ikasleen

klown tailerra Bea Larrañagaren eskutik

jantza saio irekia. Regueiglobertso.

eskolako kamaran.

Aprilak 14

helbidean

edo 617 803 440 telefonoan emon
daiteke. Kanpusa aprilaren 11, 12 eta
13an izango da, 60 euroko prezioan.
Aprilaren

22ra

arte,

Igorreko

Jaiak 2022 Kartel Lehiaketan parte
hartzeako epea. Lanak udaletxeko

Antton Telleriaren bakarrizketea egongo da
Kotxepin Kultur Etxean aprilaren 2an

erregistroan aurkeztu behar dira.

LEMOA

Hilaren 6ra arte, Gaztelekuak Aste
Santuko

oporretan

antolatutako

ekintzetan parte hartzeako izen emotea
lemoakogaztelekue@gmail.com helbidean.
08:00etatik 21:00etara, astelehenetik
domekara Kotxepineko ikasgela zabalik.
16:30etik
zabalik

19:30era,

liburutegia

astelehenetik

barikura

Kotxepin Kultur Etxean.

Hilaren 2an, 19:00etan, Antton Telleria umoregilea eta EITBko kazetari eta aurkezleak, Nekatutak ikuskizuna
ekarriko dau Lemoako Kultur Etxera.
Bertan, zuzentasunaren mugak esploretan saiatuko da, bakarrizketearen izenetik hasita.
"Anttonek gura dauana da inguruan daukan jenteak barre egitea. Modu horretan konfiantzea sentitzen
dau-eta. Eta konfiantzea sano gauza ona da. Hori bai, barreek ez ezik, diruak be emoten deutso konfiantzea.
Horregaitik hasi da monologoak egiten: konfiantza apur bat eta diru mordo bat irabazteko. Izan be, pobre
biziteko… hortarako dagoz kazetariak.
Barre egin arazoteko helburu bakar eta sekretuagaz, 'delikaduak' izan daitekezan zenbait kolektibo aitatuko ditu: psikologoak, ETA, Ertzaintza... eta zelan ez, polemikoenak: irakasleak".
Antton Telleria bera da Nekatutak lanaren egilea eta Bidean Produkzioak-ek ekoiztu dau.

eta

antolatuta,

IGORRE

Zaztaparrak Asti Taldeak antolatuta, 12
eta 16 urte bitartekoentzako City Jump.

Aprilak 15
IGORRE

Zaztaparrak Asti taldeak antolatuta, 14
eta 16 urte bitartekoentzako Paintball.

LEMOA

18:00etan, 12-20 urte bitarteko gazteek
Street Scapea Kotxepin Kultur Etxean.

Aprilak 17
IGORRE

17:00etan, Orkestra lurtarra eta 19:30ean,
Código emperador Lasarte Aretoan.
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IRAGARKI LABURRAK
Danerik

SALTZEAN DODAZ
Saltzean dodaz altzari barriak eta
erdibarriak. Argazkiak bialdu daikedaz
edo etorri zaitekezie ikusten. Telefonoa:
666 135 596.

INGELES IRAKASLE BILA
Ingelesa dakian persona baten bila
nabil, batxillergoko lehenengo mailan
dagoan ikasle bateri klaseak emoteko.
Interesdunek deitu 620 607 952
telefonora.

GARAJEA ALOKATZEN DOT
Garajea alokatzen da Igorreko Elexalde
kaleko 56 zenbakian. Eleiza aurrean.
Telefonoa: 94 631 60 22.

Lana

Lehen Hezkuntzako ikasleentzat
Matematika, Euskera eta Gaztelania
klaseak emoten dira online eta aurrez
aurre. Kontakturako telefonoa: 646
447 988.
Zaztaparrak-ekoak udaleku itxietarako
sukaldari bila gabiz. Abuztuaren 1etik
12ra bitarteko lana. Informazino
gehiago gura izan ezkero idatzi
zaztaparrakudalekuitxiak@gmail.
com-era.

Zenbaki honetako saridunak:

1

Garena jatetxeak
emondako bi sarrera
Txakoli Egunerako.

Pedro Jose Ormazabal
(Areatza)

KLASEAK EMOTEN DODAZ

SUKALDARI BILA

Begitu-lagunen txokoa

2

Lemoako Udalak
emondako bina
sarrera Nekatutak
bakarrizketarako.
Txaro Tornero (Dima)
Gotzon Idirin (Zeanuri)

Zerturen
argitalpenak
jasoko dozuz,
zozketetan
sartuko zara.
begituk

Zeozer saldu, erosi, alokatu,
trukea egin, behar edo
behargin bila bazagoz, bidali
asko jota 25 berbako mezu bat
begitu@begitu.eus helbidera.
Mezuak doban dira.

20

urte eta
ehundaka
lagun.
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