
Areatzak bere udako eskaintza 
kulturala aurkeztu dau

Kallean gora kallean behera izenpean, Areatza Urtarokak hamahiru 
kultura jarduera aurkeztu ditu; hamabi garagarril eta abuzturako eta 
urri lehenengorako bat. Antzerkia, zinea, musikea eta jantzea egongo 
dira. 16. orrialdea
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17. orrialdea

Eskualdeko eguneko informazinoa begitu.eusen 

Mugarri bat izan da begiturentzat. Hemendik aurrera eskualde-
ko informazinoa gertatu ahala irakurri ahal izango da begitu.
eusen. Holan, sare sozialetara saltoa emon dau aldizkariak. 

Sareko begitun, Arratia, Ubide eta Zeberioko albisteak, gertatu eta 
atoan irakurri daitekez edozein pantailatan eta intereseko barrien este-
kak konpartidu daitekez sare sozialetan. 

Honetarako, plantillea handitu da eta beste kazetari bat gehiago 
dago begitu.eusen ardurea hartu dauana. Proiektua aurrera atera ahal 
izateko, begitu Tokikom sarean sartu da. Lehendik be alkarlana egiten 
eban komunikabide sare honegaz, baina oin partaide da. Tokikom, 
euskerazko 76 toki komunikabidek osotutako sarea da. 

begitu sortu eban eta gaur be kudeatzen jarraituten dauan alkar-
tea, Zertu Kultur Elkartea da. 2001ean sortu zan, Arratian euskerazko 
aldizkari baten hutsunea bete guran. Gaur, ia 20 urte geroago, begitu 
ondo zuztartutako hedabidea da, bere sareko edizinoagaz jente gehia-
gorengana eta arinago helduko dana. 

Gero eta kalidade hobeagoko hurreko informazinoa emoten eta ko-
munidadea egiten jarraituteko beharrean dago Zertu Kultur Elkartea. 
8. eta 9. orrialdeak

begitu.eus, begitu online, martxan da.

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Kaletik maskarea erabiltearen 
derrigortasuna kendu da

COVID-19aren neurri batzuk arindu ditue. Holan, Espainiako Gober-
nuak maskarea kanpoaldean janzteko derrigortasuna kendu dau eta 
Jaurlaritzeak jardueren ordutegia gaueko ordu biak arte luzatu dau. 
Txoko eta alkarte gastronomikoak be zabaldu dira. 5. orrialdea

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO DIMA/IGORRE

Ander Iruarrizaga 
eta Oier Garai 
futbolariak 
datorren 
denporaldiari 
begira

Oier Garai dimoztarrak Amore-
bieta SD futbol taldean jokatuten 
dau; Ander Iruarrizagak Bilbao 
Athletic-en. Talde biak beste 
maila baten jokatuko dabe da-
torren denporaldian. Amorebieta 
bigarren mailara igon da eta hau 
lorpen historikoa da taldearen-
tzat. Bilbao Athletic-ek aurten 
sortutako kategoria barri baten 
jokatuko dau.

Futbolari bien ustez, datorren 
denporaldian aurkari gogorrak 
izango ditue, baina ilusinoz da-
goz. 15. orrialdea

Jaiak edo ekintza kulturalak antolatu 
ditue herri eta auzune batzuetan

Hile hasikeran Diman eta amaieran Lemoan jaiak dira. Hilean zehar, 
Arratia, Ubide eta Zeberioko auzune eta ermita inguru ugaritakoak be. 
Aurten, COVID-19aren neurriak baldintzatuta, ez da ohiko jairik ospatuko. 
Jaien ordez, ekintza kulturalak antolatu ditue Lemoan. 5. eta 7. orrialdeak

Amaia Aldai 
Nafarroako Foru 
Komunitatea 
Trofeoko 
finalean 

14. orrialdea
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Babesleak:

Larrialdiak
Galdakaoko Ospitalea 94 400 70 00
SOS DEIAK 112
Guardiako farmaziak
09:00etatik 22:00etara
Bagilaren 28tik garagarrilaren 4ra 
Andrea Lavin Abadia. Lemoa. Atutxa Sailburua 1
Tel.: 94 631 30 18 eta 652 733 820
22:00etatik 09:00etara
Gutierrez. Amorebieta-Etxano.
Garagarrilaren 5etik 11ra
Rodriguez Martinez. Igorre. Agirre Lehendakaria 27 
Tel.: 94 673 61 09 eta 688 635 154
22:00etatik 09:00etara
Ruiz Golvano. Amorebieta-Etxano.
Garagarrilaren 12tik 18ra
Zamalloa. Areatza. Askatasun kalea 15
Tel.: 94 673 93 22 eta 609 402 908
22:00etatik 09:00etara
Goiria Montoya. Amorebieta-Etxano.
Garagarrilaren 19tik 25ra
Badiola. Artea. Herriko Plaza 7
Tel.: 94 631 73 11 eta 629 463 048
22:00etatik 09:00etara
Melero. Amorebieta-Etxano.
Urte osoan. 22:00etatik 09:00etara
Ana Gometza. Francisco Kortabarria 2. 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 
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
AUM 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-Ospitalea-
Lemoa-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-Ospitalea-
Lemoa-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.

Jaiegunetan: 07:20tik 21:20era orduro.
3925 linea. Bilbo-Lemoa-
Otxandio-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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Gure belaunaldikook –70eko 
hamarkadearen hondarretan 
eta 80koaren hasikeran jaiotako 
euskaldun asko legetxe– eleizan 
emon genduzan umezaroko do-
meka goizak eta beste hainbat 
egun seinaladu. Ziurrenera, ho-
rrek markatuta itxi ginduzan one-
rako zein txarrerako, eta modu 
batean edo bestean oindino be 
eragin handia izango dau gutako 
askorengan. Baina bakotxa bere 
gizaldiaren ondorio edo produk-
tua besterik ez da izaten, eta, egia 
esan, neuk, behintzat, ez dot aro 
eta bizipen hareen oroitzapen 
txarrik gordetzen.

Federa itzuli behar dogula di-
nosku Xipri Arbelbidek, abadeak 
berezko daukien erretorika te-
mati eta landuagaz. Ezker eta es-

OILARRA KUKURUKA koieko doktrinen porrotaz sakon 
arituko jaku. Konsumismoaren 
gurpil zoroan katigatua bizi dan 
egungo gizaki erori eta alderraiaz 
hausnar egitera konbidauko gai-
tu, eta hura salbetako "benetako 
Ebanjelioa" aldarrikatuko dau be-
hin eta barriro, ideologia nagusiak 
sortu dituen "kristau ikasbidearen 
perbersino interesatuak" alde ba-
tera itxita.

Euskal Herrian eta Europako 
zenbait herrialdetan, praktika erli-
jiosoak ahulduta dagoz, baina ez 
daigun ahaztu salbuespena dala: 
munduko bazter gehienetan, nor-
banakoak Jainko edo bestelakoe-
tan sinisteko beharra eta gogoa 
sentiduten dabe.

Adinean aurrera egin ahala ikas-
ten da inoz ez dala aterik danba-
tekoz eta betiko zarratu behar, 
leku horreetatik aspaldi aldendu 
baginan be. Bizitzaren labirintoan 

zehar, danok jausi izan gara asko-
tan zalditik, Pauloren antzean, eta 
hobe da ekaitz handietan galtzean 
garanerako salbamentu txaluparen 
bat prest izan edo prest ixtea, ba-
daezpada be.

Basamortuan Joan Bataiatzai-
leak Jesusen etorrera iragarri 
eban moduan, halaxe jardungo 
dau Arbelbidek liburuan zehar, 
perseberantzia handiz eta oztopo 
guztien gainetik. Oin dala 2000 
urte Palestina inguruan ibili zan 
gizon harek itxi euskun aginduak 
–"Maitatu egizue alkar nik maite 
izan zaituedan legez"– inoz baino 
zentzu handiagoa dauka, abade 
heletarraren ustez. 

Aitortzen dot atseginez irakurri 
dodala Arbelbideren saiakerea. 
Desbardina, korronte nagusiaren 
kontrakoa. Gai zaharrak dakarre 
haize freskoa, oingoan. 

Mikel Urkixo Aierdi
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Eskerrik asko!

Geure Berbategiaren Leihotxua hemen amaitzen da. Aurrekoa izan 
zan Angel Larreak eta Juan Rekaldek idatzitako azkena eta eskerrak 
emotea baino ez jaku geratzen. 2011ko aprileko lehenengo 
zenbakitik, begituk 140 zituanetik hain zuzen be, hamabostero-
hamabostero, 10 urte baino gehiagotan, 225 leihotxu idatzi dabez 
Arratiako euskerearen maisu handi bi honeek. Geure Berbategie 
proiektuan 11 urtez jardun ostean, 2010ean argitaratu eben 
Arratia Inguruko Hiztegia eta hiztegi horretako berba batzuk 
aukeratu eta komentau dabez Geure Berbategiaren Leihotxuan.

Hamar urte baino gehiagotan ipini deuskuez aurrean lehen 
gehiago erabilten ziran Arratiako berbak, herrietako aldagaiakaz, eta 
adibide bat emonda. Umorez askotan eta modu dibertigarrian, beti.

Eskerrik asko Angel Larrea eta Juan Rekalde! Eskerrik 
asko, begituri eta Arratiako euskera biziari egindako ekarpen 
ederrakaitik. Mila esker gure berbakerearen alderik bitxiena 
erakusteagaitik eta bizirik iraun dagian arnasa emoteagaitik.

BEGITU ALDIZKARIA

GEURE BERBATEGIAREN LEIHOTXUA

ZEURE BERBEA ERETXIA

Irabazten goaz

Joandako sasoi bateko kazeta-
ritzea zelangoa zan ederto ba-
ten erakusten dauan pelikula 

ederra, berau Steven Spielberg-en 
The Post (2017) da. Pelikuleak 
benetako pasinoz azaltzen dau 
tokian tokiko komunikabidea 
dana bultzatzeko zelango ahalegi-
na egin behar dan, zein garrantzi 
handia daukan adierazpen as-
katasunak jendarte demokratiko 
baten, eta zein maitasunez be-
giratzen jakon gaurko teknologia 
digitalak ia betiko desagerrarazo 
dauan lehengo kazetaritza mol-
deari. Gorazarre ederra kazetari- 
tzeari, inondik be.

Tamainan, kalidadean eta era-
ginean ez dogu oin The Washing-
ton Post gure begitu xumeagaz 
alderatuko, ez. Baina bai esan 
geinke begitun pasino berberaz 
bizi doguzala Spielberg-en pe-
likulan islatzen diran antzeko ba-
lioak eta helburuak, gure neurrian 
bizi be. 

Gurea jendarte euskaldun ba-
teri informazino zerbitzua emon 
gura jakon tokian tokiko komu-
nikabidea da, Arratia, Ubide eta 
Zeberioko euskaldunai eskaini-
tako proiektua.

Halanda be, behin baino gehia-
gotan begitu aldizkaria kudeatzen 
dauan Zertu alkartetik adierazo 
izan dogu komunikazino proiektu 
hau sendotu, hobetu eta zabaldu 
gura dogula. Ardura hori hasike-
ratik bertatik euki dogu. Proiektu 
hau martxan hasi zanetik urte ba- 
tzuk joan dira, eta urte horreetan 
guztietan, jente eta erakunde as-
koren laguntzeagaz, beti aurrera 
joateko urratsak egiteko gai izan 
gara. Gaur egun begitu aldizkaria 
Arratia, Ubide eta Zeberio bere 
baitan hartzean dituan eremu 

ZERTU KULTUR 
ELKARTEA

honetan euskerazko komunikazi-
no errefente garrantzitsua bihurtu 
da, duda barik.

Edozelan be, proiektu guztiai 
gertatzen jakien lez, begitu al-
dizkariari aurrerapausuak egitea 
ezinbestekoa jako. Aurrera ez egi-
tea benetako atzerapausua litza-
teke. Horregaitik, pentsetan dogu 
momentua heldu dala begitu al-
dizkariari bultzadea emoteko.

Zein norabidetan egin gura 
dogu aurrerapausu hori? Bada, 
labur esanda, komunikazinorako 
teknologia barriak eskaintzen 
deuskuezan tresnak, eta horreek 
ekarritako abantailak, behar ditu 
begituk. Beste modu batera esan-
da, betiko paperezko begituren 
ondoan sareko begitu eraginkor 
eta indartsu bat behar dogu. Ho-
lan, begituren webgunea bultza- 
tzeaz gain, begitu sare sozialetan 
be egon daiten gura dogu.

Zer errazoi daukagu horreta-
rako? Lehena aurretiaz aurreratu 
dogu. begitu oin dala hainbat 
urte hasi zan, 20 urte ia-ia, eta 
bere oin arteko ibilbidean hainbat 
aldaketa bizi izan ditu, garatuz 
joan da. Baina, garapen hori ba-
rik, begitu moduko proiektuak 
gelditzeko arriskua daukie. Eten 
barik jendartearen unean uneko 
beharrizanetara moldatzen jakin 
behar dabe. Etorkizunera egokitu 
behar dogu.

Hain zuzen be, bigarren erra-
zoia atzen hamarkadetan teknolo-
giaren aurrerakuntzeak ekarritako 
ondorioetan dogu. Teknologiak 
komunikazino tresna barriak es-
kaini ez eze, komunikazinoa bera 
ulertzeko modua be aldatu dau. 
Une honetan pentsaezina da 
komunikabide batentzat sarean 
ez egotea. Horreri esker komu-
nikazinoa arin transmititzen da, 
aldi berean euskarri bat baino ge-
hiago erabiltea ahalbidetzen dau 
(papera, bideoak, blogak, sareko 
txioak...) eta hedabidearen eta 
erabiltzaileen arteko alkarregin- 
tzea bultzatzen dau; hau da, ko-
munikazino parte-hartzailea sus-
tatzen dau, non edonork emon 
leiken informazinoa, edonondik 
gainera. Komuniketako era hau 
belaunaldi gazteak atoan bere-
ganatu dabe. Horreentzat be lan 
egin behar dau begituk. 

Beraz, garagarrilaren 1ean bide 
horreri ekin eta etorkizuna irabaz-
ten goaz.

Zure eretxia agertu gura badozu, Zeure Berbea atala zabalik daukazu. 
Ez da komenidu makinazko 15 lerro baino gehiago idazterik gutunotan. 
Izena, telefonoa, helbidea eta Nortasun Agiriaren zenbakia agertu 
beharko dira. Laburtu behar izan ezkero, begituk eskubidea dauka 
horretarako. Gutunak hona bidali: Zertu Kultur Elkartea. Herriko plaza, 
24. 48142 Artea edo begitu@begitu.eus helbidera.

Berbea hartuko 
dogu

Urtebete eta hiru hilabete eta 
erdi dira, historian lehenengoz 
seguruenik, gaixotasun bateri 
aurre egiteko, osasunaren aldeko 
neurriak hartu beharrean, eskubi-
de indibidual eta sozialak kendu 
eta neurri errepresiboak hartu di-
rala. Lehenengo aldia izan da eta 
aurrekaria ez ete dan ezarri bildur 
naz; hemendik aurrera, COVID 
zein beste gaixotasun bategaz 
gauza bera egiteko ateak zabaldu 
dira-eta. 

Egia da lehendik etorrela kri-
sia eta kapitalismo basatia dala 
erruduna, baina COVID-19ari au-
rre egiteko hartu diran neurriak 
zaurgarrienen kontra joan dira 
eta eliteak indartu dabez. Esate 
baterako, lorpen sozial handia zan 
osasun sistemearen hil kanpaiak 
hasi dira joten; adibide bat ipin-
tearren, "arreta" telefonikoaren bi-
dez, lehen arreta desagertu arazo 
da eta horrek golpe gogorra emon 
deutse osasun pribadua ordaindu 
ezin dabenen osasun eskubideai. 
Lana edo lanetik bizimodu duina 
aterateko posibilidadea be galdu 
da sektore askotan (ostalaritzea, 
merkataritzea, turismoa eta aisial-
dia...) eta gizartearen zati handi 
bat pobretu egin da; bitartean, 
farmazeutikak moduko enpresa 
transnazionalak eskandaluzko ira-

baziak egin ditue eta kapitala esku 
gitxiagotan pilatu da.

Eta hau danau eta gehiago, 
gizartearen onarpenagaz, ezkerra-
ren oneretxiagaz eta gizarte mobi-
mentuen isiltasun eta de factoko 
kolaborazinoagaz. Sinestezina! 
Askatasuna eta segurtasunaren 
arteko aukeran, ezkerra beti izan 
da askatasunaren aldekoa eta 
eskoia tankeak kalera atera edo 
lege errepresiboak egitearen alde 
agertu dana segurtasunaren ize-
nean; baina, 2020ko martiaren 
14tik, hori irauli egin da, eta, an- 
tza, ezkerrari oinarrizko eskubi-
deak ukatzen dituen neurriak be, 
gitxitxo iruditzen jakoz, eta den-
pora guztian neurriak gogortzea 
eskatuten dabil.

Bitartean, giza mobimentuak 
geldi eta isilik egon dira eta esa-
nekoa egin dabe, bildurrak jota. 
Izan be, bildurra izan da tresnarik 
garrantzitsuena ezkerraren (zentzu 
zabalean, bere burua ezkerrekotzat 
daukan guztiaren) obedientzia lor- 
tzeako distopia honetan. Eta horre-
tan hedabideak dira kakoa.

Hedabideak, etenbarik, bildu-
rrean oinarritutako propagandea 
zabaldu dabe urte luze hone-
tan. Eskubideak eta askatasuna 
kentzeak, pandemia kontroletea 
eta heriotzak saihestea dakarrela 
narratibea sortu eta ezarri egin 
dabe. Dogma moduan ezarri be, 
ezelango debate zientifiko barik 
eta ikuspuntu kritikoak ezkutatuz, 

osasuna eta askatasunaren alde 
dagozanai berbea kendu deutsee. 
Eta estigmatizau, negazionista 
edo ultraeskoitiar etiketapean. 
Danak balio dau horretarako. 
Marka da gero! Eskubideen eta 
askatasunaren alde poderearen 
kontrako erispide kritikoa izatea-
gaitik, ezkerrak arbuiatzea! 

Eta hedabideak, ikusiezin 
egin gaitue, ikuspegi kritikoak ez 
daukalako lekurik. Ikusiezin eta 
txiki, ikuspegi kritikoa lau zororen 
kontua izango balitz moduan. Bai-
na ez gara hain gitxi.

Bizitza Plataformeak, osasuna 
eta askatasunaren aldeko 32 
talde desbardin (ekologistak, 
konsumo taldeak, guraso taldeak, 
profesionalak...) baino gehia-
go batzean ditu eta maiatzaren 
15ean, "Bizitzari bai, eskubideei 
bai, osasuna eta askatasuna!" 
lelopean eta euskal COVID le-
gearen eta osasun diktadurearen 
kontra deitutako Gasteizko mani-
festazinoan jentetzea batu zan. 
Eta harrezkeroztik, hazten jarrai-
tuten dau plataformeak.

Oin, garagarrilean, Bizitzak, 
plazak hartu eta berbea emongo 
deutse bizi dogun egoerearen 
inguruko isildu eta baztertutako 
erispideai, Euskal Herri osoan 
zehar antolatu dauan ekimen 
baten bitartez. Hitza Plazaz Plaza 
izenpean, ekimena, hilaren 3an 
hasiko da Gasteizen. Furgoneta 
bat hartuta, Euskal Herritik ze-
har egingo dabe ibilbidea, 40 
herritan, 40 plazatan, berbea 
hartzeako. Garagarrilaren 24an 
amaituko da ibilaldia Donostian, 
manifestazino bategaz.

Arratian osasuna eta askata-
sunaren alde gagozanok, zita bi 
daukaguz. Bata, hilaren 6an Gal-
dakaoko Plaza Gorrian 12:00etan, 
berbea hartu eta osasuna eta 
askatasuna aldarrikatzeko; eta 
bestea, Donostian hilaren 24an, 
12:00etan, Sagues-Zurriolan, ma-
nifestazinoan parte hartzeako.

Animau eta parte hartu. Armai-
rutik urten eta plazak eta berbea 
hartuteko momentua heldu da. 
Eskubideen eta askatasunaren 
alde danok gara beharrezkoak eta.

OLATZ ELEJABARRIETA AMORRORTU
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Antropozenoa

URTZI 
BARRENETXEA

  BEGI TXINDORRA

  LUMATUTEN   ZERTZEAN

Entzun dozue berba horren 
barririk? Nik, behintzat, 
gero eta gehiagotan. Ha-

sikeran, harritu egiten ninduan; 
arduratu, geroago; gaur da egu-
na, ostera, haserratu arazoten 
deustana. 

Berbearen esangura etimolo-
giko gitxi gorabeherakoa "gizakia-
ren aro barria" litzateke, eta geo-
logiaren esparruan kokatu geinke 
jatorria. Kategoria zientifikoa ez 
badauka be, ikergai da Estratigra-
fiako Nazinoarteko Batzordean, 
baina, momentuz, Geologia 
Zientzien Nazinoarteko Elkarteak 
ez dau onartu terminoa. 

Kontua zera da: gero eta zien-
tzialari gehiagok dinoenez, arras-
to nabaria ixten gabiz gizakiok 
Lur planetan. Fenomeno horrek, 
batez be beroketa globalaren 
formea hartu dau, eta geruza 
geologikoen erregistroak halan 
erakusten ei dabe. Betiko ixten 
gabizan marka ilunetik dator aro 
honeri berezko izena ipintearen 
beharrizana.

Baina kontzeptuaren azalpen 
labur eta patxada gitxikoa alde 
batera itxita, esan behar dot edu-
kiaren inguruan baino (ez naz 
geologoa), izenagaz daukadala 
nik arazoa. Izan be, sortzean ga-
bizan hondamendiaren errudun 
persona guztiok gara? Eta neurri 
berean? Datu bat: etiopiar batek 
batez beste urte osoan konsumi-
dutako elektrizidadea 4 egunean 
konsumiduten dau estadubatuar 
batek. Beste bat: bizkaitarrok 
116 litro ur-edangarri egunean; 
2.200 miloe personak, tantaka-
darik be ez. Berbera da danon 
ardurea eta eragina?

Arazoa da (hemen be) dana 
neurtzen dogula gaztelaniazko 
"BBVA" ereduaren arabera, hau 
da, munduko gizaki guztiak pa-
troi berean sartzean doguzala: 
burgués, blanco, varón eta 
adulto.

Modu berean, eta ondorioai 
jagokienez, milaka miloeka ur-
tean pilatutako erreserba geolo-
gikoak 300 urtean gastetakotan 
garala, nok sufriduko dau gehia-
go gabezia hori: lemoaztar batek 
ala, emon daigun, Karakul laku 
inguruko kirgiz batek? Esango 
neuke batzuen ajea ez dala izan-
go hainbesterainokoa; behean 
zagozala lurrera jausi ezkero, gol-
pea txikiagoa izaten da.

Dana dala, izen aproposaren 
kontura bueltauta, bestela dei-
tuko neunskio aitatzen gabizan 
gertakariari, errealidadea deses-
kutatzeko asmoagaz: Kapitalis-
mozenoa edo Konsumismoze-
noa. Gauzak agiriegi ixten dauz 
akaso?

MARIA ATUTXA

Gaia jarrita: "Uda"

Urtero lez, gure Oporretako Argazki Lehiaketea ipini dogu mar-
txan. Aurten be begituko irakurleakaz zuen momenturik one-
nak konpartidutera konbidatzen zaituegu.

 
Argazki lehiaketearen oinarriak:
1.- Parte hartzaileak: begitu aldizkaria jasoten dauan edonor.
2.- Gaia: Argazkiak 2021eko oporretan egindakoak izan behar dira.
3.- Lanen ezaugarriak: Aurkezten diran argazkiak, non, nok eta noz atera 
diran esan behar da. Gehienez 3 argazki bialdu ahal izango dira perso-
nako. 
4.- Nora bialdu: begitu@begitu.eus helbidera bialdu behar dira. 
5.- Aurkezteko epea: 2021eko garagarrilaren 1etik urri lehenengoaren 
24ra arte aurkeztu daitekez argazkiok. Abuztua eta urri lehenengoko 
zenbakietan argitaratuko dira batzuk. 
6.- Epaimahaia: begitu aldizkariko erredakzino taldeak osotuko dau. 
7.- Epaia: Epaimahaia urri lehenengoaren bigarren hamabostaldian batuko 
da epaia emoteko eta urri bigarrenean argitaratuko da aldizkari honetan. 
8.- Lehenengo saria: Persona birentzako astegoien bat Euskal Herriko 
landetxe baten. Sari gehiago egon daitekez, epaimahaiak egoki jo ezkero.
9.- Oharra: Lehiaketa honetan parte hartzean dabenak honeek oinarriok 
onartuten dabezala esan gura dau.

Hainbeste espero dogun 
urtaro hori heldu da
uda entzun (e)ta arindu
taupaden abiadura
praktikan jarriko doguz
hondartzan hainbat postura
azala izango dogu
eguzki izpien muga
nahiz (e)ta batzuek ez daben
kenduko suediar itxura
askok pairatuko dabe
azal berritze bat, muda
baina izango da
ondo etorria uda.

COVIDak igez e(g)in eban
agerraldi bat zikina
aurten be oporretan gugaz
etorriko da jakina
munduko leku danetan 
izan da turista fina
bere esentziaz bete
ditu hainbeste izkina
bere bisitak ekarri
dau ude bat desberdina
guk e(g)in izan behar dogu
hobetzeko ahalegina
uda on bat pasetako
ez deusku kenduko grina.

1 2 3
Aurten be herriko jai barik
igez izan zan modura
herriko jai bako uda
hori bai hori tortura
noz bueltauko ete diren
horixe gure ardura
atzera buelta e(g)in deigun
lehen bizi ginen mundura
galdute dekogu jada
txosnatarako ohitura
nahiz (e)ta oporraldi normal bat
herritarrok dogun gura
inoz ez dogu ahiztuko
udek dakarren lilura.
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Kultura jarduerak 
antolatu ditu Lemoak 
saninazioetarako

COVID-19aren neurriak dirala-eta, 
aurten be ez da jairik egingo Le-
moan, eta horreen ordez, beste 
herri batzutan legez, kultura jar-
duerak prestatu dauz Lemoako 
Udalak saninazioetarako. Ipuin 
musikatuak, bakarrizketak, musika 
emonaldiak, artisautza azokeak 
eta zirku ikuskizunak osotuten 
dabe behin-behineko egitaraua. 
Honetaz gainera, gauza gehiago 
antolatutea be leitekena da.

Garagarrilaren 27an, marti- 
tzenean, Elizondo Kulturguneko 
plazan, Oihan Vegak ikuskizun bi 
eskainiko ditu; umeentzako Ipuin 
Dantza, 17:30ean eta nagusien- 
tzako Euskañolitis umorezko baka-
rrizketea. Publikoko umeak prota-
gonista dirala, jantzearen bidez 
istorio bat kontauko dau Oihan 
Vegak Ipuin Dantza emonaldian. 
Eguneroko bizitzan zergaitik joten 
dogu hainbeste erderara? galdera 
hori abiapuntu hartuta, umorea 
eta sarkasmoa erabiliz euskerea-
ren erabilerearen inguruan haus-
narketea egitera konbidatzen dau 
Vegak Euskañolitis bakarrizketan.

Eguenean, hilak 29, Arotza 
Moso abeslari eta gitarristearen 
emonaldia egongo da 17:30ean 
eskolako aterpean. Bilbainadak, 

Erredakzinoa abesti herrikoiak eta abar kantauko 
ditu jubiladuen taberna ondoan.

San Inazio egunean, hilak 31, 
artisautza azokea egongo da 
Atxetako plazan, 11:00etatik 
15:00etara eta 19:00etan, Zirko-
zaurre konpainiak Kobr3 ikuskizu-
na eskainiko dau Elizondo Kultur-
guneko plazan. Zirkozaurrekoak, 
malabare teknikak, objetuen ma-
nipulazinoa, Cir gurpila, bertikalak 
eta mobimentu konpasauak kon-
binetan ditue euren ikuskizune-
tan. Kobr3k kobrearen inguruan 
jarduten dau. "Kobrea, hain pre-
sente eta hain ezezaguna. Hain 
garrantzitsua eta ha-ta guzti be, 
hain diskretua. Haizerik bako me-
tala, urrearen itzalean bizi dana. 
Gustetan jaku kobrea. Harritzen 
gaitu" dinoe euren webgunean.

LEMOA

Kaletik maskarea kenduta ibili daiteke 
eta goizaldeko ordu biak arte luzatu 
daitekez jarduerak

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Holan bagilaren 19tik, jarduerak 
amaituteko ordutegia gaueko ordu 
biak arte luzatu zan eta txoko eta 
alkarte gastronomikoak zabaldu-
teko baimena emon eban. Kirol 
eta kultura ekitaldietan publikoa 
ahalbidetzen dau dekretuak, ge-
hienez 600 persona barruan eta 
800 kanpoan. 1.600 eta 5.000 
persona arteko edukiera daukien 
esparruetan, maximoa 800 perso-
nara zabaltzen da barrukaldean eta 

Erredakzinoa 1.200 personara kanpoan. 5.000 
personatik gorako edukierea dau-
kien instalazinoetan, gehieneko 
edukierea %30ekoa izango da.

Aforo handiagoak be baimen-
duten dira. Ostalaritzan mahai 
bakotxeko sei lagun alkartzea 
ahalbidetzen da, nahiz eta ba-
rruko edukiera erdian mantenidu. 
Aire librean egiten diran kultura, 
turismo edo natura bisitetan tal-
deak 20 persona alkartu daikiez. 
Barrukaldean 10 persona alkartu 
ahal dira.

Maskarak
Bagilaren 26an, Espainiako Go-
bernuak maskarea kanpokaldean 
janzteko derrigortasuna kendu 
eban. Jentetzarik ez dagoanean 
kendu daiteke, baina jantzi behar 
da barruetara sartzeako edo 1,5 
metroko distantziarik gorde ezin 
danean.

Eusko Jaurlaritzak merkadutik 
erretirau ditu maskara gardenak, 
"COVID-19aren kontrako araudia 
urratzen dabelako eta filtrazino 
maila apala eskaintzen dabe-
lako". 

Pandemiaren kontrako legea
Bagilaren 24an Eusko Legebil- 
tzarrak onartu eban Pandemiaren 
aurkako legea EAJ-PNV, PSE-EE 
eta EP-IU alderdien aldeko bo-
toakaz. Legearen kontrako botoa 
emon eben EH Bilduk, PP-C's-ek 
eta Vox-ek. Alde egin ebenen 
arabera, legea beharrezkoa da 
erakundeen neurriai berme juri-
dikoa emoteko eta "etorkizune-
ko egoerai aurre egiteko". Voxek 
esan eban Espainiako Konsti-
tuzino Auzitegira eroango dauala 
legea.

Bagilaren 18ko Lehendakariaren dekretuak COVID-19a ez hedatzeko indarrean 

egozan neurri batzuk arindu ebazan.

Antzerkia eta musikea 
sanpedroak ospatuteko

DIMA

Garagarril hasikeran jarraituten 
dau, San Pedro egunean, bagilak 
29, jaietarako antolatutako ekin- 
tzen egitarauak. Aire zabalean es-
kainitako antzerkian eta musikan 
oinarritzen da.

Bagilaren 29an, Argazki Lehiake-
tako erakusketea ipini zan frontoi 
txikian, Lauso musika taldearen 
kontzertua eta Aukera jantza konpai-
niaren Hurrengo geltokia, Dima 
egon ziran ikusgai. Jantza ikuskizun 
honetan, Gazte Barri Dimako jantza 
taldeak hartu eban parte.

Garagarrileko lehenengo egu-
netan be, egongo dira ekintzak. 
Aikomen, egitaraua.

Garagarrilak 1, eguena
18:00etan, Panpotx taldearen es-
kutik, umeentzako ekintza ludiko 

Erredakzinoa hezigarriak.
20:00etan, Trapu Zaharra taldea-
ren, Turistreatzen kale antzerkia.

Garagarrilak 2, barikua
18:30ean, El Torico burdi zeze-
nakaz entzierro irudikatua.

21:00etan, La Basu rap abeslaria.

Garagarrilak 3, zapatua
12:00etan, Mikra, Berdinki Zirku 
Garaikide Konpainiaren antzezla-
na, Andraizeak antolatuta.
21:00etan, Liher musika taldea.

Garagarrilak 4, domekea
19:00etan, Alos Quartet taldea.
Amaieran Argazki Lehiaketako sari 
banaketea.

Herriko eraikinetan termitak 
eragindako kalteen diagnosia 
egingo dau Udalak

Areatzako alde zaharrean eta 
inguruan 150 urtetik gora eta 
egurrezko egiturea daukien 80 
etxebizitza baino gehiago dagoz. 
Horreetan termitak eragin daikie-
zan kalteakaz arduratuta, Udalak 
Tecnalia enpresea kontratau dau 
eraikinen diagnosia egiteko eta, 
beharrezkoa bada, tratamentua 
emoteko. 

Etxebizitzen jaubeai maiatzean 
azaldu jakiezan prozesuaren non-
dik norakoak eta bagilean egin 
dira ikuskapenak. Hortik diagno-
sia egingo da, infekzino mapa bat 
osotu eta eraikin bakotxeko fitxa 
bat egingo da, tratamentuaren 
oinarriak eta erispideak finkatuz. 
Emoitzak urrietan aurkeztuko dira 
eta ostean tratamentuari ekingo 
jako.

Erredakzinoa

AREATZA

Termitategiak
Egurrezko eraikinai eraso egiten 
deutseen termitak asko ugari- 
tzen dira. Termitategietan milaka 
termita bizi izaten dira, eraikina 
arriskuan ipiniz. Arazoa konpon-
duteko, eraikinetako tratamentuaz 
gainera, termitategiak kontrolau 
eta deuseztatu egin behar dira.

Arotza Moso.
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AREATZA

Alkarte bik baino ez ditue dirulaguntzak 
eskatu kirol eta kultura jardueretarako
Erredakzinoa

Areatzako Udalak urtero banan-
duten ditu dirulaguntzak herriko 
alkarteen artean kirol eta kultura 
jarduerak egiteko, baina 2020. 
urtean COVID-19a dala eta, ez 
zan kirol eta kultur jarduerarik egi-
teko aukerarik egon, eta beraz, ez 
zan dirulaguntzarik banandu. Aur-
ten, legeak eta dekretuak, muga 
batzuakaz bada be, baimentzen 
dabe kultura eta kirol jarduerak 
egitea. Hori dala-eta, eta urteak 
aurrera egin ahala aukera gehia-
go egongo dala eretxita, Udalak 
2021eko aurrekontuan 12.000 
euroko partidea ipini eban kirol 
eta kultur alkarteak diruz lagun-
duteko. Baina 4.287,64 euro 
baino ez ditu bananduko Udalak, 
alkarteak aurkeztutako proiektuak 
lagunduteko. Herena baino apur-
txo bat gehiago.

Izan be, atzen urteetan lau 
alkarte aurkezten baziran be, 

AREATZA

Diman eukaliptoak kendu ebezan Baso 
Biziak plataformako kideak
Erredakzinoa

Bagilaren 12an, Lurgaia Funda-
zinoko kideak eta Baso Biziak 
plataformako 50 lagun inguruk, 
Diman hektarea 2 inguruko lur 
sail bateko eukaliptoak kendu 
ebezan, landaketen ordez ber-
toko basoaren alde egiteko. Ho-
rretarako, 5 urte baino gitxiagoko 
eukaliptoak bota eta zaharragoai 
azala kendu eta eraztun bat ipini 
eutseen sikatu daitezan. Arratiako 
jentea bakarrik ez, Berriatua, Do-
nostia, Amurrio, Lezo, Soraluze, 
Bergara eta Eibartik etorritako 
jentea be ibili zan beharrean. 

Egun haretan Diman Baso Bi-
ziak plataformea aurkeztu zan 
prensaurreko baten. Hamaika tal-
dek osotuten dabe eta 34 talde 
dagoz atxikituta, landaketen kon-
tra eta basogintza beste eredu 
baten alde. Eukaliptoa espezie 
inbaditzaileen zerrendan sartzea 
gura dabe; holan, landaketa ho-
rreek legez galarazota egoteko 
eta erakundeak zein lur jaube 
pribaduak bertako basoen aldeko 
apustua egiteko. 

Jentearen erantzuna itzela 
izan zala dino Patxi Olabarrieta 
eukaliptoak kendu ziran lur sai-
laren jaubeak. "Sano pozik nago. 
Egundoko lana egin eban jen-

teak. Jentea konzientziatuta dago 
monolaborantzeak eta batez be 
eukaliptoak dakarren kalteez" 
azaldu eutsan begituri. Bertoko 
basoakaz lur sail hori berreskura- 
tzea litzateke helburua.

Baso Biziak
Baso Biziak plataformea osotuten 
daben taldeak, basogintza indus-
trialari aurre egin eta beste baso-
gintza eredu bat bultzatu gura 
dabe. Euren esanetan, hamarka-
detan basogintza industrialaren 
eraginez tonaka lur emankor gal-

DIMA

du dira, eta urak eroan ez dauana 
guztiz ahulduta dago. "Larrialdi 
klimatikoan bete-betean sartuta 
gagozan aro honetan, ezinbeste-
koa da administrazinoen ebatziak 
ingurumen eragin horreek kon-
tuan eukitea eta urrats garbiak 
emotea basogintzearen eredu 
arriskutsu hau aldatuteko" esan 
eben Diman.

Basogintza jasangarria propo-
satzen dabe. "Bertoko basoak 
berreskuratu eta jasotako onura 
sozialak saritu, epe motzeko inte-
res pribaduen gainetik".

Bagilaren 12an Diman batutakoak.

Areatzako eskolako 
LH3-ko ikasleok 
kontzientziazino 
kanpaina bat egin dogu
Areatzako eskolako 5. eta 6. mailako ikasleak

Areatzako eskolako 5. eta 6. mailako ikasleak, uraren konsumo ja-
sangarriago bat egiteko kontzientziazino kanpaina bat egin dogu.

"Ura" proiektua aurrera eroan bitartean, aprilaren 19an sortu zan 
idea hau gelan. Uraren inguruan informazino bilketa bat egiten gen-
gozanean, konturatu ginan ur asko konsumiduten genduala oroko-
rrean. Horretaz aparte, munduan dagoan ur guztiaren %1 bakarrik 
ur edangarria dala be konturatu ginan. Hau izan zan kontzientziazino 
kanpainearen abiapuntua. Galdera ugari sortu ziran gelan eta galdere-
tako bat hurrengoa izan zan: Zer egin daikegu guk personak ur gitxiago 
konsumiduteko?

Hortik abiatuta eta lan asko egin ondoren Areatzako herritarrak 
kontzientzietako kanpaina bat aurrera eroan dogu. Horretarako es-
kuorri bat sortzeako beharra ikusi genduan. Bertan ikasleok egin-
dako ikerkuntza lanean jasotako datu esanguratsuak eta aholkuak 
bildu genduzan. Kanpaineari indar handiagoa emoteko, slogana eta 
logoa be sortu genduan. 

Kanpaineak indarra izateaz aparte, erakargarria izateko beharra 
be ikusi genduan. Honen ondorioz, ikasleak sortutako slogana eta 
logoa aprobetxauz, eskolako ikasleen artean kanpainearen markea 
daroan botila batzuk banandutea pentsau genduan. 

Botilen banaketea egiteko, aurretik 5. eta 6. mailako ikasleok, eskolako 
beste ikasleai, ikasitakoa eta uraren konsumo jasangarriagoa egiteko ber-
baldi bat eskaini geuntsen.

Egun bat beranduago Areatzako herrian zehar egindako eskuo-
rriak banandu genduzan etxerik etxe kanpainea biribiltzeko.

Hau guztiau aurrera eroateko, ezinbestekoa izan da Udaletik jaso-
tako dirulaguntzea. Kanpainearen erdian, ikasleak udalera gutun bat 
idatzi eben eukien idearen barri emoteko eta aurrera eroateko diru-
laguntza eskatzen. 15 egunera Udalaren baiezkoa jaso genduan eta 
honeri esker posiblea izan da kontzientziazino kanpainea biribiltzea.

aurten bik baino ez dabe dirula-
guntza eskatu, Guraso Elkarteak 
eta Esku Pelota taldeak, hain zu-
zen be. Dirulaguntza eskatuteko, 
alkarte bakotxak urte horretan 
egingo dituan ekintzen proiektua, 
aurrekontuagaz aurkezten dau 
eta ekintzak egin ostean, hurren-
go urtean, gastu guztien fakturak 
aurkeztu behar ditu. 

Gazteentzat etxebizitzak 
alokatzeko dirulaguntzak
Aurreko urteetan legez, Udalak 
etxebizitzak alokatzeko dirula-
guntzak emongo deutsez gazteai; 
herrian etxebizitza pribaduak 
alokatu gura daben 18 eta 35 
urte bitartekoai, hain zuzen be. 

Laguntza honeek bateraga-
rriak izango dira beste erakunde 
batzuek kontzeptu beragaitik 
emoten dituen laguntzakaz, di-
rulaguntzen kopuruak ez badau 
gainditzen alokairuan ordaindu 
beharrekoa.

Hiru ordenantza barri
Bagilaren 22ko Osoko Bilkuran 
hiru ordenantza onartu ebazan 
Areatzako Udalak. Hileta eta 
omenaldi zibilak arautzen dituan 
ordenantzea; alde zaharrean 
zirkulau eta aparketea arautzen 
dauana eta urbanizau ezinak di-
ran lursoroetan, nekazaritza eta 
abeltzaintza ez profesionalerako 
txabolak ipintea arautzen dauana. 
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Musikea eta garagardaoa Ubiden

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Garagarrilean, Arratiako auzune 
eta ermita ugaritan ospatzen di-
tue jaiak. Izan be, santomasak, 
sankristobalak, santamañeak, 
sansegismundoak, madalenak, 
santiagoak, santaanak eta sanina-
zioak ospatuten dira oingo hilean 
eta izenpe horreetako ermiten 
inguruan, COVID-19aren aurre-
tik, ez ziran faltetan trikitixearen 
soinuak eta barauskarriak. Igaz 
ez zan jairik ospatu; aurten barriz, 
auzune batzuetan egingo dira 
ekintzak. 

Ubiden, berbarako, hilaren 
24an, zapatuz Ubier garagardao 
azokea egingo dabe herriko pla-
zan. Gorbeialde eta Herriko Ta-
bernaren laguntzeagaz Ubideko 
Udalak eta Garai Brewing-ek an-

Erredakzinoa tolatuta, garagardao desbardinak 
dastatzeko aukerea egongo da 
eta hiru taldek joko dabe zuze-
nean. Umeentzako talo tailerrak 
eta garagardaogileakaz barriketal-
diak osotuten dabe egitaraua.

Garagarrilak 24, zapatua
12:00etan, jaiari hasikerea. Talo 
tailerra umeentzako.

12:00etatik15:00etara, barrike-
taldiak garagardaoginakaz.
14:00etan, Screamer and Sinners 
taldearen kontzertua.
15:30ean, zozketea.
19:00etan, Puro badajo y la chir-
la colorada taldea.
21:30ean, Uger taldea.
23:45ean, atzen tragua.
24:00etan, jaiaren amaierea.

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Udan hilean 
behin begitu

Erredakzinoa

begitu hamabostekariak, 22 
zenbaki ateraten ditu urtean, 
beharginak oporrak hartu ahal 
izateko. Hau da, garagarrilean eta 
abuztuan, hile bakotxean, zenbaki 
bakarra kaleratzen da, hile hasike-
rakoa. Aurten be holan izango da, 
eta garagarrilaren eta abuztuaren 
hilaren erdiko zenbakirik ez da 
egongo. Hurrengo zenbakia be-
raz, abuztuaren 3koa izango da. 

Urri lehenengoan, barriro be, ha-
mabostero izango da begitu.

Helbide barriak
begituren webgunea www.begitu.
eus da eta ia egunero barriak es-
kegiko dira bertan, astero-astero 

be bideo bi ikusteko aukerea 
egongo da Arratia, Ubide eta Ze-
berioko aktualidadeagaz. Webgu-
nean iragarteko aukerea dago eta 
gure eremuko gida komertziala 
osotzen be hasiko da begitu. Gai-
nera kazetaria barria be hasi da 
beharrean, Igorreko Asier Abris-
keta. Berea izango da webgunea 
elikatzeko ardura nagusia eta sare 
sozialen kudeaketearen arduradu-
na izango da. Egun, honeek dira 
begituko beharginen datuak: Bea-
triz Azpiri, begituko erredakzino 
burua; telefonoa, 649 979 112; e-
posta: beazpiri@begitu.eus; Asier 
Abrisketa, begituko webgunearen 
arduraduna: telefonoa 626 647 
923; e-posta: asierabrisketa@be-
gitu.eus eta Iñigo Iruarrizaga, begi-
tuko zuzendaria; telefonoa, 649 
979 115; e-posta, inigoirua@be-
gitu.eus. Aldizkariak helbide ele-
ktroniko orokor barria be eukiko 
dau: begitu@begitu.eus.

Gorbeia Jomuga Turistikoak Euskadiko 
bihotz berdea kanpainea abiatu dau 

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Euskadiko bihotz berdea, Facebook 
eta Instagram-eko, @GorbeiaEus-
kadi eta @gorbeia_euskadi, online 
kanpaina da. Balioan ipinten dau 
Gorbeiak oporretatik espero dan 
guztia daukala. Naturea, ondarea, 
tradizinoa, gastronomia, historia, 
mitologia, abenturea... danetik da-
goala inguru honetan, hain zuzen.

Wikiloc-eko (Gorbeia-Euskadi) 
ibilbideen bidez, interes natu-
raleko lekuak topau daitekez, 
Undurragako urtegia, Saldropoko 
hezegunea eta Goiuriko urjauzia, 
besteak beste. Artisautza eta gas-
tronomiako kalidadezko produk-
tuak be erosi daitekez: gaztaia, 
barazkiak eta txakolina, beste as-
koren artean. Eta esperientzia ba-
rriak be probau daitekez: Gorbeia 
gaubez, orientazinoa, zaldi gai-

Erredakzinoa

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Pantailak Euskaraz 
laguntzaile sarea osotuten 
Erredakzinoa

Bagilean sortu eben mobimen-
tua, Netflix Euskaraz eta Disney 
Plus Euskaraz taldeak sektoreko 
hainbat eragilegaz, pantailetan 
euskereak daukan presentzia es-
kasagaz arduratuta, euskerazko 
ikus-entzunezkoen produkzinoa 
bultzatu eta zabaltzeko. Bere 
ekimenai bultzadea emoteko, 
laguntzaile sarea osotuten dabil 
Pantailak Euskaraz ekimena eta 
bost eguneko epean 200 kolabo-
ratzaile lortu ebazan.

Ikus-entzunezkoen sektorea 
estrategikotzat joten dau mobi-
mentuak euskerearen norma-
lizazinorako. Horretarako, EITB 
indartzea, euskerazko streaming 
plataforma bat sortzea eta Netflix, 
Amazon Pride eta HBO moduko 
plataforma nagusietan euskerea-

ren presentzia legez bermatzea 
eskatzen dabe. Baita zinema-
ren eta ikus-entzunezkoen lege 
propioak be eta hiru lurralde 
administrazinoetako ordezkariz 
osotutako koordinazino organoa, 
besteak beste.

Euren aldarrikapenen artean 
dagoan ikus-entzunezko hedabi-
deen euskal kontseilua eratzea, 
baztertu dau Eusko Jaurlaritzeak.

nean ibili, parapentea, espeologia, 
bustingintzea, gastronomia edo 

lore tailerra beste aukera askoren 
artean.
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BEGITU.EUS

Hori dala-eta, begitu.

eus sortu da eta 

berau elikatzeko beste 

kazetari bat egongo 

da begitun beharrean. 

Holan, oin, hiru langile 

dagoz: kudeatzailea 

eta kazetari bi. 

Albisteak gertatu ahala 

webgunean argitaratu 

arren, papereko begitu 

be manteniduko da 

beste eduki batzukaz. 

Izan be, begitu.eus-

ek jasoten dauan 

aktualidadeari markoa 

emoten saiatuko da 

begitu paperekoan

Preminazkoa zan aspalditik. begitu sare sozialetan egon behar zan eta horretarako webgunea barriztatutea behar zan. 

Eginda dago. Garagarrilaren 1etik, martxan da begitu.eus webgunea. Holan, begitu online dago eta sare sozialetara 

saltoa emon dau. Sareko begitun, Arratia, Ubide eta Zeberioko albisteak, gertatu eta atoan irakurri daitekez edozein 

pantailatan. Gainera, intereseko barrien estekak konpartidu daitekez sare sozialetan.

begitu.eus, mugarri bat begituren historian

Erredakzinoa

Inguruko tokiko hedabideak bide 
hori hartuta eukien aspaldi ba- 
tzuek eta ez hain aspaldi besteak. 
Izan be, teknologia barriak komu-
nikazinoa ulertuteko modua alda-
tu egin dabe eta momentu ho-
netan pentsau ezina da hedabide 
bat sarean ez egotea. Atzean ez 
geratzeaz aparte, abantaila asko 

eduki batzukaz. Izan be, begitu.
eus-ek jasoten dauan aktualida-
deari markoa emoten saiatuko 
da begitu paperekoan. Zelanbaist 
osagarri izango dira sareko begi-
tu eta paperekoa. Eta euskarri 
bi eta kazetari bi izanda, Arratia, 
Ubide eta Zeberioko informazino 
osoagoa emon ahal izango da. 
Albiste batzuk, sarekoan bakarrik 
emongo dira; beste batzuk pape-
rekoan eta beste batzuk bietan 
tratamentu desbardinagaz: sa-
rean, momentukoa eta papelean, 
albistea ulertuten lagunduten 
dauan testuingurua emonda.

Proiektua aurrera atera ahal iza-
teko, begitu Tokikom sarean sar-
tu da. Euskaltzaleen Topaguneak 
sortu eban Tokikom. begitu Eus-
kaltzaleen Topagunean 2002tik 
dago eta 2021eko aprilean sartu 
zan Tokikomen.

Tokikom
Tokikom, euskerazko 76 toki ko-
munikabidek osotutako sarea da. 
2012an sortu zan, ordura arte 
Topagunean bildutako toki ko-
munikabideak, Hedabide Sailari 
gorputz juridiko propioa emo-
tea ebatzi ebenean sektorearen 
behar bereziai modu eraginko-
rragoan erantzun ahal izateko. 
Tokikomek saretuta dagozan 
hedabideen jarduera esparru 
komunak kudeatzen ditu; beste 
batzuen artean, publizidadea eta 
presentzia digitala.

begituren moduan, Tokikome-
ko beste hedabideak, hurreko 
komunikazinoa landuten dabe. 
"Tokikomeko toki komunikabi-
deak zero kilometroko komunika-
zino sarea osotuten dogu. Kalean 
dagoan informazino gehiena 
komunikabide eta sare sozialen 
multinazionalen esku dagoan 
honetan, toki komunikabideok 
bertatik bertara lan egiten dogu, 
errealidadetik hur eta gure komu-
nidadeagaz konprometiduta".

Tokikom kanala, 22 webgune, 
23 aldizkari, 5 telebista eta 8 
irratiz osotuta dago. Sare han-

ditu komuniketako modu honek: 
komunikazinoa arin transmitidu-
ten da, aldi berean euskarri bat 
baino gehiago erabiltea ahalbi-
detzen dau (papera, bideoak, 
blogak, sareko txioak...) eta he-
dabidearen eta erabiltzaileen 
arteko alkarregintzea bultzatzen 
dau; hau da, komunikazino parte-
hartzailea sustatzen dau. Komu-
nikatzeko modu hau, belaunaldi 

gazteak atoan bereganatu dabe 
eta horreentzat be lan egin behar 
dau begituk.

Hori dala-eta, begitu.eus sortu 
da eta berau elikatzeko beste ka-
zetari bat egongo da begitun be-
harrean. Holan, oin, hiru langile 
dagoz: kudeatzailea eta kazetari 
bi. Albisteak gertatu ahala webgu-
nean argitaratu arren, papereko 
begitu be manteniduko da beste 
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2001ean, euskalzale 

talde batek Zertu 

Kultur Elkartea sortu 

eban Arratian euskeraz 

argitaratutako aldizkari 

baten hutsunea igarri, 

eta egitasmo hori zelan 

mamindu hausnartzeko

dia da eta erabiltzaile asko ditu: 
200.000 irakurle prensa idatzian 
eta 350.000 erabiltzaile baino 
gehiago edizino digitaletan.

begitu barriaren finantziazinoa
Asmoa aspalditik egoan arren, oin 
arte ez da egin, begituk daukazan 
diru sarrerakaz ezin eutsalako au-
rre egin proiektuari. Baina pausu 
hori emon ezean, Bizkaiko Foru 
Aldundiko dirulaguntzak gitxitze-
ko arriskua egoan, eta proiektua 
gauzatu ezkero barriz, dirulaguntza 
gehiago eukiteko aukerea. Horre-
gaitik, aurrera egitea ebatzi dau 
Zertu Kultur Elkarteak eta begitu.
eus webgunean gauzatu dan 
proiektua martxan ipini dau.

Hiru finanziazino iturri ditu 
begituk: dirulaguntzak, publizida-
dea eta Begitu-lagunak.

Dirulaguntzai jagokienean, BFAk 
eta begituren eremuko udalak 
emoten dabez dirulaguntzarik 
handienak. Proiektua ekonomiko-
ki bideragarria izateko, udal diru-
laguntzak, biztanleko 2,6 eurora 
heldu behar dirala joten dau Iñigo 
Iruarrizaga begituko kudeatzaileak. 
Baina udalen aldetik erantzun 
desbardina izan dau eskakizunak. 
Holan, Ubidek, esate baterako, 
2021ean, 2,6 euro biztanleko 
emongo ditu eta Zeanurik, Aran- 
tzazuk eta Dimak ahozko konpro-
misoa hartu dabe dirulaguntzea 
handitzen joateko, 2,6ra biztan-
leko heldu edo behintzat hurre-
ratu arte. Zeberiok barriz, 2020an 
diru kopuru hori emon baeban 
be (2,6 euro biztanleko, 2.753,4 
euro), 2021ean begitu diruz ez 
lagundutea ebatzi dau.

Publizidadea da bigarren 
diru-iturririk handiena, eta, gora-
beherak egon arren, papereko 
begituren aurrekontuaren %40 
ateraten da hortik. Webgune ba-
rrian be ipini ahal da publizidadea 
eta kontuan izanda edizino digi-
talak paperezkoak baino irakurle 

gehiago izaten dituela, hortik diru 
sarrera barri bat izatea espero da. 

Begitu-lagun gehiago egiteko 
kanpainea be badauka Zertu 
Kultur Elkarteak. Begitu-lagun 
egindakoan 11 opari jasoko dauz 
Begitu-lagun barriak, Zertu Kultur 
Elkarteak ateraten dituan pro-
duktuak doban jasoten dauz eta 
hamabostero egiten diran zozke-
tetan parte hartzean dau.

Zertu eta begitu, 20 urte kultu-
ra sustatzen
2001ean, euskalzale talde batek 
Zertu Kultur Elkartea sortu eban 
Arratian euskeraz argitaratutako 
aldizkari baten hutsunea igarri, 
eta egitasmo hori zelan mamin-
du hausnartzeko. Hausnarketa 
haretatik sortu zan begitu aldizka-
ria. Sortzaileen helburuak, ber-
tako euskeran idatzitako aldizka-
ria argitaratzea eta Arratia, Ubide 
eta Zeberioko etxeetara heldu 
arazotea, eta inguruko kulturea 
suspertutea ziran.

Arantzazu, Areatza, Artea, Be-
dia, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide, 
Zeanuri eta Zeberioko barriak 
2002ko apriletik argitaratzen 
dauz begituk. Hasikeran hilabe-
tekaria zan; baina 2008tik hama-
bostekaria da. 2009an, begitu.
org webgunea ipini zan martxan.

Argitaralpen arduraduna Zertu 
Kultur Elkartea da hasikera-ha-
sikeratik eta momentu honetan 
7.300 aleko tiradea dauka pape-
reko begituk.

Zertuk, aldizkaria argitaratzeaz 
gainera, eskualdeko kulturea bul-
tzatzeko ardurea be hartu eban. 
Horregaitik, beste kultur ekintza 
asko egin ditu Zertuk. Esate bate-
rako, hamar bat liburu argitaratu 
ditu, eskualdeko idazleenak, edo-
eta 2019an Arratiako Kalenturak 
Ipuin Erotiko Lehiaketearen ardu-
rea hartu eta edizino bi antolatu 
ditu, Igorren eta Lemoan, hain 
zuzen be.

Arteako Udalak begituri itxitako lokala.
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Ipini zure iragarkia begitun!
Informazinoa:

649 979 115 eta inigoirua@begitu.eus
>>>>
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KIROLA14

PELOTEA

Plazaz Plaza Txapelketako partiduak 
irabazi dabez Ruiz de Infantek eta Aldaik

Aurrera jarraitzen dau Ados Pi-
lotak antolatutako Plazaz Plaza 
Txapelketea eta Arratiako pelotari 
biak irabazi eben bakotxak bere 
partidua. Holan, Txumuluxue-
tako Ainhoa Ruiz de Infantek eta 
Olatz Ruiz de Larramendik, Eneritz 
Arrietari eta Naroa Elizalderi 10-22 
irabazi eutseen, bagilaren 19an, 
Eltziegon. San Juan bezperan, 
Amaia Aldai eta Uxue Oses Iran- 
tzu Etxebeste eta Naroa Agirreren 
kontra neurtu ziran eta partidua 
19-22 irabazi eben.

Garagarrileko partiduak
Hurrengo partiduak garagarrilaren 
10 eta 11n izango dira. Hilaren 
10ean, Amaia Aldaik eta Uxue 
Osesek, Laia Salsamendi eta Oiha-
na Orbegozoren kontra jokatuko 
dabe Oñatin. Hurrengo egunean, 
Ruiz de Infanteren txandea izango 
da. Berak eta Olatz Ruiz de Larra-
mendik, Iera Agirre eta Gentzane 
Aldai izango dabez aurkari Areson.

Hilaren 18an, Bartzelonan joka-

Erredakzinoa

FUTBOLA

Amaitu dau 
ligea Arratiak

Arratia taldeak hilaren 20an amai-
tu eban ligea. 3-1 galdu eban Mu-
lier taldearen kontra etxetik kanpo 
ezer jokatzen ez eban atzen par-
tiduan.

Erredakzinoa

Bagilaren 12an Atlético Reve-
llin Logroñoko taldearen kontra 
Igorreko Urbieta zelaian jokatu-
tako atzenurren partiduan lortu 
eban Arratiak mailaz ez jaisteko 
helburua 2-0 irabazita. Arratiak 
bosgarren postuan amaitu dau 
ligako bigarren fase hau 35 pun-
tugaz.

Oin datorren denporaldiari begi-
rako taldea planifiketan dabiz. Aur-
tengo blokea mantenidu gura dabe 
eta espero dabe baja asko ez ego-
tea eta jokalari gitxi batzuk ekartea.

tuko dabe biak baina bien parti-
duak ez dira puntuagarriak izango. 
Holan, Ainhoa Ruiz de Infante 
eta Olatz Ruiz de Larramendiren 
Eneritz Arrieta eta Naroa Elizal-
deren kontrako partidua ez da 
txapelketarako puntuagarria izan-
go, erakustaldi moduan jokatuko 
dabe-eta Bartzelonan. 

Ez da Amaia Aldairen kasua. 

Bera eta Uxue Oses, partidu 
honetan gorriz jantzita, Andrea 
Aldaregia eta Maite Ruiz de La-
rramendiren kontra neurtuko dira, 
txapelketan puntuagarri dan parti-
duan.

Hilaren amaieran finalaurdenak 
eta finalerdiak jokatuko dira. Fina-
laurdenak hilaren 24 eta 25ean 
eta finalerdiak 31n.

PELOTEA

Amaia Aldai Nafarroako 
Foru Komunitatearen 
Trofeoko finalean

Amaia Aldaik eta Naroa Agirrek ba-
gilaren 20an lortu eben finalerako 
pasea, Andrea Aldaregia eta Maite 
Ruiz de Larramendiri 22-17 irabazi 
ostean. Finala, garagarrilaren 3an 
jokatuko dabe Iruñean, Navarra 
Arenan, Laia Salsamendi eta Olatz 
Ruiz de Larramendiren kontra.

Partidu gogorra izan zan finaler-
dikoa. Hasikeran, Aldai eta Agirre 
ondo eta aurkariak motel hasi 
arren, Aldaregiak eta Ruiz de La-
rramendik tantua lortu ebenean, 
atsedena eskatu eta partiduari 
bueltea emotea lortu eben. Ha-ta 
guzti be, Aldaik eta Agirrek lortu 
eben euren jokoa egitea eta par-
tidua irabaztea.

Plazandreak
Plazandreak saioan bere lehenengo 
partiduak jokatu ebazan Amaia Al-

daik bagilaren 28an, saioaren biga-
rren jardunaldian. Taldeka antolatuta 
dagoz eta Amaia Aldaik, Leire Garaik 
eta Uxue Oses-ek osotutako taldea, 
Olatz Arrizabalagak, Nora Mendi-
zabalek eta Maddalen Etxegaraik 
osotutako taldearen kontra neurtu 
zan banaka, binaka eta banakako 
partiduetan. Erlantz Garcia da, Aldai, 
Garai eta Osesen botileroa.

Lehenengo partiduan, buruz 
burukoan, Olatz Arrizabalaga-
gaz neurtu zan Amaia Aldai eta 
Dimakoak galdu eban partidua 
12-7. Binakakoa be jokatu eban 
Aldaik, Oses atzelari zala, Arriza-
balaga eta Mendizabalen kontra. 
Partidua orekatuta egon zan eta 
tantu bakar batez galdu eben 
Aldaik eta Osesek 12-11. Ha-
ta guzti be, taldea ez zan esku 
hutsik joan, hirugarren partiduan, 
banakakoan Leire Garaik 3-12 
irabazi eutsan Etxegarairi eta.

Erredakzinoa

Olatz Ruiz de Larramendi eta Ainhoa Ruiz de Infante Eltziegon.

PELOTEA

Mikel Beldarrain Bizkaiko 
Binakako Trinkete Txapelketako 
txapeldunorde

Erredakzinoa

Bagilaren 26an, Bizkaiko Binakako 
Trinkete Txapelketako finala joka-
tu eben Abadiñon, Arteako Mikel 
Beldarrainek eta Leioako Eneko 
Uribek, Unai Agirrezabal eta Asier 
Aspururen kontra. Agirrezabal eta 
Aspuruk irabazi eben partidua 
40-26.

Txapeldunak hasikeratik har-
tu eben aurrea. "Aspuru beste 
maila baten dagoala ikusi zan. 
10-2 hasi ziran eta gu denpora 
guztian atzetik joan ginan. Partidu 
erdian nahiko maila polita emon 
genduan arren, amaieran barriro 

be euren alde joan zan partidua" 
azaldu deutso begituri Mikel Bel-
darrain Joko Alaiko pelotariak.

Finalerdia Ziarrustaren kontra
Finalera heltzeako pasea, finaler-
dia Txumuluxuetako Ekhi Ziarrus-
ta eta Zabalaren kontra 40-27 
irabazita lortu eben Beldarrainek 
eta Uribek. Aurreko astean izan 
zan partidua eta sano partidu ona 
jokatu eben Artea eta Leioakoak. 
Honeek onena emon baeben be, 
ezin izan eban gauza bera egin 
Ziarrusta Dimakoak, lepoko ara-
zoak izan ebazan eta.

Ligako atzen partidua bertan 
behera geratu da

Erredakzinoa

Gernika-Arratiko taldearen atzen 
partidua, bagilaren19an Sarako 
Izarra liderraren kontra joka-

tu beharrekoa, bertan behera 
geratu zan, Sara Izarra taldean 
COVID-19 positiboren bat egon 
zalako. Partidu hau barik amaitu 
zan denporaldi honetako ligea.

Gernika B-Arratiko Rugby Taldeak, 
2020-2021 denporaldia, Euskal 
Liga Senior, 1. maila, A taldean 
jokatu dau. Lau taldek osotuten 
dabe A taldea eta ligako bigarren 
fasea hirugarren postuan amaitu 
dau. Liderra, Sarako Izarra izan da 
19 puntugaz; bigarren, Durango 
Nissan Gaursa, 10 puntu eginda; 
Gernika B-Arratikok 7 puntu lortu 
ditu eta atzena Kanpazar Arrasate-
Ordizia Rugby izan da 5 puntugaz.

ERRUGBIA
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Ander Iruarrizagak eta Oier Garaik, maila barrietan, 
datorren denporaldia gogorra izango dala uste dabe

Noz hasi zinien futbolean eta 
zein izan da zuen ibilbidea?
Ander Iruarrizaga: Nik 22 urte 
daukadaz eta 9 urtegaz hasi nin- 
tzan futbolean. Hemen, Igorren, 
Inazio Zubizarretako ekipoan. 
Handik urtebetera edo, Athletic-ek 
deitu eustan proba batzuk egiteko. 
Eta hasi nintzan Kimu mailan, gero 
Haur B mailan, Haur A mailan eta 
gero bota ninduen. Bilboko Danok 
Bat taldera joan nintzan gero eta 
han urtebete egin ondoren, barriro 
Athletic-etik deitu eusten eta han 
sartu nintzan, Kadeetan. Eta hor, oin 
arte. Guztira 14 urte dira Athletic-en.

Oier Garai: Nik 20 urte dauka-
daz eta Dimako areto-futbol tal-
dean hasi nintzan, lagunakaz eta 
klasekoakaz, 8 urtegaz edo. Gero, 

10 urtegaz neu be Inazio Zubizarre-
tan hasi nintzan jokatzen eta talde-
ko bizpahiruri, Zornotzara jokatuten 
joateko deitu euskuen. Amorebieta 
SD taldeko Kimuetan sartu nintzan 
eta kategoria guztietatik pasau naz, 
aurten Nagusietan jokatu arte.
Ezagutzen dozue alkar?
A.I. eta O.G.: Bai unibersidade 
berean gagoz Magisteritza eta Kirol 
Magisteritza ikasten.
Denporaldi hau sano ona izan 
da zuen klubentzako. Zelan 
bizi izan dozue kategoria al-
daketa hori?
A.I.: Gure denporaldiak hainbat 
gorabehera izan ditu. Hasikeran, 
denporaldi-aurrea gogorra izan zan. 
Gure ekipoan gehienak oso gazteak 
dira eta hasikeran zailtasunak euki 
genduzan. Hasikerako partiduak 
gatxak izan ziran, baina gero erritmo 

Erredakzinoa

Oier Garai eta Ander Iruarrizaga.

ona hartu genduan eta 16 partidu 
egon ginan galdu barik. Hori adie-
razgarria da. Gero igoera partidue-
tarako matematikoki klasifikau gina-
nean taldea apur bat nasaitu egin 
zan eta hori igarri egin zan partidu 
batzuk galdu egin genduzalako. Le-
henengo partidua ona izan zan, bai-
na amaieran sufridu egin genduan.

O.G.: Gure denporaldia oso ona 
izan da urte osoan zehar. Ondo 
hasi ginan, erregularrak izan gara 
eta hasikeratik lehenengo postuetan 
egon gara. Egia da denporaldiaren 
bigarren bueltan hiru partidu galdu 
genduzala jarraian. Hor apur bat ba-
jatu ginan, urten gendun goiko pos-
tuetatik, baina barriro errekuperau 
ginan. COVID-19an positibo batzuk 
euki genduzan eta talde osoa konfi-
nauta egon ginan. Partidu bat ezin 
izan genduan jokatu, beheko talde-

Historikoa izan dala dino taldeko jokalaria dan Oier Garai dimoztarrak Amorebieta SDko futbol taldearentzako 

bigarren mailara igotea. Ander Iruarrizaga igorreztarrak Bilbao Athletic-en jokatzen dau eta talde hau be 

kategoriaz aldatu da, bigarren maila Btik, horren eta bigarren mailaren artean sortu daben kategoria barri batera. 

Datorren denporaldia ez dala erraza izango uste dabe biak, baina ilusinoz eta gogor lan egiteko prest dagoz.

FUTBOLA

PELOTEA

Beñat Etxeita eta Egoitz Zubiaur 
Euskal Herriko Binakako 
Txapelketako txapeldunorde

Erredakzinoa

Joko Alaiko Beñat Etxeitak eta 
Zaratamoko Egoitz Zubiaurrek, 
Zeanuriko Imanol Urigoitiak eta 

Maren Emaldik osotutako biko-
teari irabazi eutsien Euskal Herriko 
Binakako Txapelketako Zeanurin 
bagilaren 18an jokatutako finaler-
diko partidua, finalerako txartela 

lortuz. Finala, bagilaren 27an joka-
tu eben Zumarragan, eta galdu 
egin eben Eguren eta Garmendia 
Lazkaoko bikotearen kontra.

Beste maila batzuetan be heldu 
ziran Joko Alaikoak Euskal Herriko 
finalerdietara: Kadete mailan, Bin-
gen Beitia eta Gazte mailan Eneko 
Artaraz, hain zuzen be.

Bizkaiko Herriartekoan lau-
garren
Bagilaren 18an zan jokatzekoa 
Bizkaiko Herriarteko Txapelke-

koak jokatu behar izan eben eta hor 
euki genduzan hiru edo lau partidu 
txar, galdu egin genduzanak. Baina 
gero errekuperau ginan eta iraba-
zi genduzan hurrengo partiduak. 
Igoera faseko partiduetara, inongo 
presino barik joan ginan, printzipioz 
ez ginan faboritoak baina guk sinis-
ten genduan lortu ahal genduala. 
Atzen partiduan dana euki genduan 
kontra: zaleak, zelaia.. dana! Eurak zi-
ran faboritoak gainera, baina partidu 
ona egin genduan, eta ondo urten 
zan. 
Datorren denporaldian Bilbao 
Athletic-ek kategoria barri ba-
ten jokatuko dau.
A.I.: Bai. Kategoria barri bat sortu 
dabe Bigarren mailan. Hor dagozan 
talde guztiak talde gogorrak dira eta 
seguruenik oso denporaldi gogorra 
izango da guretzat. Igoerako parti-

duen modukoa izango da eta oso 
ondo landu beharko doguz partidu 
guztiak.

Lehen Hirugarren maila, Bigarren 
maila B eta Bigarrena A egozan, oin Hi-
rugarren maila, Bigarren maila B, maila 
barri hori eta Bigarren A maila dagoz. 
Amorebieta SD Bigarren A mai-
lara igon da.
O.G.: Bai, historikoa izan da, Amo-
rebieta ez da inoz Bigarren mailan 
egon. Nik euki dot subertea, jube-
niletan nengoanean be, Ohorezko 
mailara igon ginan eta aurten nagu-
sietan, Bigarren mailara. Denporaldia 
sano gogorra izango da: kategoria 
profesionala da eta uri handietako 
taldeak dagoz: Zaragoza, Girona, 
Malaga... Baina bueno, ilusinoagaz 
gagoz eta dana emoteko prest.
Datorren denporaldia pu-
blikoagaz izango da. Aurten 
igarri dozue publikoaren fal-
tea?
A.I.: Lehenengo partiduetan egon 
zan publikoa, erdia edo holan. Pu-
blikoaren hutsunea bai igarten da, 
ze zelaitik dana entzuten da. Horren 
alde ona da, kanpoan jokatzen do-
zunean ez dagoala presinorik, ze ez 
dago beste taldearen afizinoa. Eta 
hori be igartzen da.

O.G.: Guk be igarri dogu, baina 
uste baino gitxiago. Guk etxean 
jokatuten dogunean, Urritxen joka- 
tzen dogunean, gitxitan galtzean 
dogu, gotorleku modukoren bat 
da. Giroa asko igarten dogu, baina, 
ha-ta guzti be, aurten ondo urten 
jaku. Etxean, partiduak irabazi do-
guz. Badajozen kontra, publikoagaz 
jokatu genduan. Jente piloa hareen 
alde eta Zornotzako gitxi batzuk 
publikoan. Baina topera jokatu gen-
duan eta ondo.
Non ikusten dozue zeuen 
burua hamar urte barru? Fut-
boletik ala zuen ikasketetatik 
atera gura dozue bizimodua? 
Zein da zuen ametsa?
A.I.: Ba gurako neuke futboletik bi-
zitea baina egia esanda, hamar urte 
barru neure burua klaseak emoten 
ikusten dot, irakasle lanetan. Ame- 
tsa, jakina, San Mamesen jokatutea 
da, baina hori oso-oso gatxa da.

O.G.: Futbolean jokatzen do-
gun guztiok futboletik bizi edo 
behintzat, maila gorenera hel- 
tzeako ametsa izaten dogu. Baina 
nik hobby moduan hartzean dot. 
Gustauko litxakit hemendik ha-
mar urtera be futbolean jokatzea, 
eta ezin bada, irakasle izatea.

tako, hirugarren eta laugarren 
postuak ebatziko eban partidua 
Munitibarren kontra, baina egun 
berean Euskal Herriko Binakako 
finalerdiak jokatu behar izan ebe-
zan eta Joko Alaik ez eban euki 
pelotaririk Herriartekoa jokatzeko. 
Hori dala-eta, Munitibarrentzat izan 
zan hirugarren postua. Finalean, 
Lezama eta Markina neurtu ziran 
eta Lezamak lortu eban txapela.

Etorkizuneko Txapeldunak
Joko Alaiko Maren Emaldik, Etor-

kizuneko Txapeldunak Txapelke-
tako partidua galdu egin eban 
bagilaren 24an J. Murilloren 
kontra, 22-11. Egun bi lehena-
go, Anton Erkiagak jokatu eban 
22-13 galduz Azpirozen kontra. 
Txumuluxuetako Xabi Rekaldek 
be galdu egin eban egun berean 
jokatutako partidua, A. Murilloren 
kontra 22-10.

Ataungo Kirol Elkarteak anto-
latutako txapelketea bagilaren 
22an hasi zan eta garagarrilaren 
31n amaituko da.
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Kokomarroak udako 
solstizioaren ohiturea 
berreskuratu dabe

San Juan bezperako suak erro-
tutako ohiturea dala gurean, eta 
Arteako Kokomarroak, udako 
solstizioa ospatu eben Elexabei-
tin, Gaztelun eta herriko plazan, 
tradizinoa eta barrikuntza buz-
tarten eban ospakizunagaz. Gure 
ohituretan errotutako errituak 
irudikatu ebezan, uragaz garbitu, 
aurreko urtetik gordetako ireagaz 
sua ixiotu eta kantau, berbarako; 
baina jaiakaz lotutako kanpoko 
ohiturak be gehituta, jaiaren be-
netako zentzua berreskuratzeko.

Aratusteak errekuperetako 
asmoagaz sortu zan taldea eta 
izenak horrexeri egiten deutso 
erreferentzia. "Hainbat buelta 
emon ostean, Kokomarroak izena 
mantentzea ebatzi dogu. Batetik, 
eroso sentiduten garalako izen 
horregaz eta bestetik orduko es-
piritu berberagaz egin dogulako 
jai hau be, urteko beste sasoi ba-
ten izan arren" azaldu deutso be-
gituri Ixone Aroma Kokomarroak 
taldeakoak. San Joan bezperako 
suak errotutako ohitura dira gu-
rean, eta "errespetuz eta ospa-
kizun hori ordezkatzeko asmo 
barik, guk udako solstizioaren 
ohitura da berreskuratu gura izan 

Erredakzinoa

Hamahiru kultura jarduera 
prestatu dabez Areatzan udarako

Antzerkia, zinea, musikea eta jantzea 
egongo dira, garagarril, abuztu eta 
urri lehenengoan, hile bakotxean 
sei jarduera eta urri lehenengoan 
bat. Musikeak hartuko dau pisurik 
handiena; izan be, Ama lur izene-
ko musika ziklo bat dago ekimen 
honen barruan. Ama lur zikloak, 
musikari andrazkoak emondako lau 
musika kontzertu batzean ditu. 

Erredakzinoa

UDAKO EKINTZAK

Garagarrilean, EIJO-Euskadiko 
Ikasleen Jazz Orkestra, Suakai 
taldearen On the Rocks ikuskizu-
na eta Raquel Luaren kontzertua 
egongo dira; pelikula bi, Parasitos 
eta Black is Beltza ikusteko auke-
rea egongo da, eta Berdinki Zirku 
Garaikide Konpainiak Mikra an- 
tzezlana eskainiko dau. Ikuskizun 
honeek ikusi ahal izateko, izena 
Areatza Urtaroka webgunean 
edo udaletxean 94 673 90 10 te-

lefonoan emon behar da.

Hiru kontzertu
Euskadiko Ikasleen Jazz Orkes-
trak zabalduten dau Kallean 
gora kallean beherako progra-
mazinoa. Garagarrilaren 2an, 
21:30ean, plazan izango da kon- 
tzertua. EIJO Euskadiko Ikasleen 
Jazz Orkestra, 2015etik hona 
Hezkuntza Sailak sustatutako 
hezkuntza proiektua da. Bertan 
hartzean dabe parte musika es-
koletan edo konserbatorioetan, 
jazz espezialidadean dagozan 14 
eta 19 urte bitarteko ikasleak.

Suakai taldearen On the Rocks 
ikuskizuna, garagarrilaren 10ean, 
21:30ean egongo da plazan. Ikus-
kizun honegaz, Suakai taldeak 
argia, soinua eta usainakaz On 
the Rocks unibersoa sortzean dau. 
Uniberso honetan murgilduta, pu-
blikoak sentiduko dau, "musikeak 
eguneroko bizipenak aldatu ahal 
dituala", lau istorio labur entzun 
bitartean. Selva Baron, Ivan Car-
mona, Josu Erviti, Claudia Oses, 
Iñigo Goldaracena eta Yeray Car-
mona dira Suakaiko musikariak.

Raquel Lúa, Raquel Molinero Po-
rras (Bartzelona, 1993) kantauto-
rearen izen artistikoa da. Ama lur 
zikloko lehenengo kontzertua da 
hau eta Lúaren abots apartagaz, 
bere literaturaz betetako letrakaz 
eta estilo desbardinak batzean 
dituan musika ederragaz gozatu-
teko aukerea egongo da garagarri-
laren 30ean, 21:30ean, Areatzako 
bainuetxeko parkean.

Zinea eta antzerkia
Zubizarra plazatxoa aukeratu 
dabe antolatzaileak udako gaube-
tan zinea eskaintzeko. Garagarri-
leko eguen bitan, hilaren 8an eta 
22an, 21:00etan, eskainiko dira 
saioak; Parasitos eta Black is Beltza 
hurrengoz hurrengo.

Antzezlan bat be programau 
dabe Areatzan garagarrilaren 
24rako, 21:30ean, plazan ikusi 
ahal izango dana. Berdinki Zirku 
Garaikide Konpainiak Mikra an- 
tzeztuko dau. Koldo Arakistain 
Irazustak eta Irati Gonzalez Jai-
merenak osotuten dabe Berdin-
ki. Lan honetan genero estereo-
tipoak apurtu gura dabez zirku 
teknikak erabiliz.

doguna, horixe baita gure ustez 
jai honen benetako zentzua eta 
aspaldikoena".

Barrikuntzak
Ohiturak berreskuratu baina ba-
rrikuntzetara zabalik dago taldea 
"inoz barriztuten ez dana bere ho-
rretan hilten ei da-eta". Eta solsti-
zioaren ospakizunean, etxean 
ikusi eta entzundakoak plazaratu 
dabe baina barrikuntzakaz. Esate 
baterako, hazi eta lorakaz manda-
lak egin ebezan; "artoak eta gariek 
gorde esaten badogu, zergaitik 
ez sartu elementu horreek gure 
errituetan?" dino Kokomarroak 
taldekoak.

Kantau eben kantua be barria 
da eta Euskal Herriko beste leku 
batzuetan antzera egin dabe 
baina urrundu barik bizirik dago-
zan errituetatik eta non dagozan 
ahaztu barik. Holan, kantuaren 
euren bersinoan, Mauriziari keinu 
bat egiten jako.

Aurrera begira
Taldeak udako sasoia aprobetxau 
gura dau kokomarroen inguruko 
lekukotasunak batzean jarraitu-
teko. Euskal kulturearen trans-
misinoagaz arduratuta, horretan 
lanean jarraituko dabe.

Kallean gora kallean behera izenpean, 

Areatza Urtarokak hamahiru kultura 

jarduera aurkeztu ditu; hamabi garagarril 

eta abuzturako eta urri lehenengorako bat. 

Raquel Lúa.

KOKOMARROAK

Kotxepin 
Bengoetxea 
Wikipedian 
dago

Kafrangak andra taldeko kideak, 
martian ekin eutsien Arratiako 
hainbat andra Wikipedian sar- 
tzeari. Wikiemakumeok talde-
koen proposamena onartu, eta 
hilean behin alkartu dira Artean, 
Arratiako andrak gizarteari egin-
dako ekarpenak bistaratuteko. 
Uda partean atsedena hartuko 

Erredakzinoa

SAREA dabe, urri lehenengoan barriro 
be ekiteko.

Beste batzuen artean, Matxa-
len Legarreta Iza, Itziar Zabala 
Zurinaga, Irati Astondoa Zuluaga 
edo-eta Kotxepin Bengoetxea 
Etxebarria wikipediaratu ditue. 
Lehendik baegozan beste ba- 
tzuen biografiak be osotu ditue. 
"Maurizia Aldeiturriaga Zabala-
rena be atondu dogu, 'abeslari 
espainiarra' eta antzekoak al-
datuta" azaldu deutsie begituri 
taldekoak.

Urri lehenengoan alkartuko 
dira barriro Wikipedian dagoan 
gizon eta andren arteko arraka-
lea murriztuten joateko. Hori 
egiten ikasi eta parte hartu gura 
daben guztiak ondo etorriak di-
rala dinoe wikilariak.
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Bingo musikatua

DUNBA

Aiala Irurtia Montero eta Enara 
Gallastegi Barrenetxea

Ikasturte honetan bingo musika-
tua egiten hasi gara. Hasikeran, 
ikasle gitxik egiten eben, baina 
denporea pasau ahala jentea ani-
metan hasi zan. Jolasa nahiko sin-
plea da, betiko bingoa bezalakoa. 
Baina kanta bakotxak zenbaki bat 
dauka eta zenbakia altuan esan 
ordez, kanta bat ipinten da. Egue-
nero egiten dogu atsedenaldian 

eta giroa animetako modu itzela 
dala iruditzen jaku. Astero-astero 
nahi daben ikasle guztiak parte 
hartu daikie eta 30 euskal kanta 
entzuten doguz, Eskean Kristö, 
Berri Txarrak, Gatibu, Izaro, Des-
Kontrol, eta beste talde askorenak. 
Hilabete pasau eta gero, Igorreko 
Kultur Etxeak emondako sarrerak 
zozketatzen doguz irabazleen ar-
tean. Eskerrak emon gura deutse-
guz sarrerakaitik.

Gure helburua gazteen euskal 

ANTZEZLANA

Zirku ikuskizuna Lemoan

Garagarrilaren 31n, San Inazio 
egunean, 19:00etan, Zirkozau-
rre konpainiak Kobr3 ikuskizuna 
eskainiko dau Lemoako Elizondo 

Erredakzinoa Kulturguneko plazan.
Zirkozaurre, Bilboko Zorrozau-

rre auzuneko zirku arteen gunea 
da eta Zirkozaurre konpainiak 
ikuskizun propioak sortzean ditu. 
Zirku garaikidea da, malabareak 

Urmuga Diman

MUSIKEA

Erredakzinoa

Garagarrilaren 16an, 18:00etan, 
Maider Zabalegik, Ekizak, Nogen 
taldeak, Juantxo Arakamak eta 
Leturiatarrak kontzertua eskai-
niko dabe Dimako aerodromo 
zaharrean. Izan be, aurtengo 
udan be, bigarrenez, musikea, 
eta mendia buztartuko dauz 
Urmugako ekinbideak. Sarrerak 
www.urmuga.eus webgunean 
erosi daitekez.

Garagarrilaren 13tik 31ra, 385 
kilometroko mendi ibilbidea 
egingo dau Urmugak, Garobel 
mendi lerrotik hasi eta Hiru 

Erregeen Mahaira arte. Musika 
estiloai jagokienean, aniztasun 
handia dago egitarauan.

Diman
Ekinbideak geldialdia egingo dau 
Diman, garagarrilaren 16an. Mai-
der Zabalegi, 1990eko hamarka-
dan Alaitz eta Maider bikotearen 
partaide zana; Jurgi Ekiza Willis 
Drummond taldea sortu eban 
Baionako musikaria; Nogen, folk 
pop talde donostiarra; Juantxo 
Arakama, rap eta reggae musika 
egiten dauan Glaukoma talde-
koa, eta Leturiatarrak egongo 
dira iluntzea alaitzen.

musikearen ezagutzea handitzea 
zan, kontuan hartuta gero eta mu-
sika gehiago entzuten dabela bes-
te hizkuntzetan. Uste dogu euskal 
musika ezetuten badabe posible 
dala euren kabuz gure hizkun- 
tzan musika gehiago entzutea. 
Gainera, oso ondo pasetan dogu 
bai antolatzaileok eta baita par-

te hartzaileak be. Antolatzaileak 
hasikera baten "Batxi"ko ikasleak 
izan ziran, baina kurso amaieran 
DBH 2kook hartu dogu ardurea. 
Jolas egiten daben ikasleak, batez 
be, DBH 1ekoak dira, eta ondo 
pasatzeaz gainera, alkarregaz 
berba egin eta alkar ezetuteko 
aukerea izaten dabe. Oso proiek-

tu interesgarria izan da eta espero 
dogu datorren urtean errepetidu-
tea. Gu animauta gagoz.

Animau euskal musikea entzutera!

eta koreografia zainduak eskain- 
tzen dauana, beste zirku teknika 
batzuen artean. Jorge Silvestreren 
zuzendaritza koreografikopean, 
Gorka Pereirak, Pablo Caceresek 
eta Imanol Susok antzeztuko 
dabe eurak sortutako lan hau.

Kobr3 lana kobre metalean 
dago inspirauta. "Kobrea, hain 
presente eta hain ezezaguna. 
Hain garrantzitsua eta ha-ta guzti 
be, hain diskretua. Haizerik bako 
metal bat, urrearen itzalean bizi 
dana" dinoe Zirkozaurrekoak eta 
kobrea holan definiduten jarraitu-
ten dabe: "Moldagarria. Mugarik 
bako birziklapenekoa. Konpro-
metidua. Femeninoa. Askotan 
magikoa. Sendagarria. Elikagaie-
tan, txanponetan, teknologia ba-
rrietan presente. Historiaurretik, 
denporearen joanean inork ez 
bezala egokitzen jakin dauana".

Uda Kulturala Igorren

Erredakzinoa

Antzerkiak, kontzertuak, bertsoak 
eta jantzeak osotuten dabe Igorre-
ko Udalak garagarrilerako prestatu 
dauan eskaintza kulturalak. Jardue-
rak Goiko Plazan egingo dira egural-
dia ona bada eta Kultur Etxean txa-
rra egin ezkero. Ikuskizunetarako 
konbiteak hartu behar dira aldez 
aurretik www.igorrekultura.blogspot.
com helbidean. Igorren erroldatuak 
izango dabe lehentasuna.

Garagarrilaren 3an, zapatuan, 
19:00etan, Hor konpon Marianton 
umeentzako bertso-antzerkiak 
emongo deutso hasikerea hile 
honetako Uda Kulturalari. Bertso-
zale Elkartearen Lanku kultur 
enpresearen bertso-antzerki lan 

honetan, zelan pantailakaz gozatu 
menpekotasunean jausi barik lan-
duko dabe umorez eta bertso eta 
txotxongiloen laguntzeagaz.

Beste bertso saio bat, oingoan 
nagusientzakoa, dago programauta 
hilaren 16rako, 19:00etan, Ez da ka-
sualitatea saio musikatua. Onintza 
Enbeitak, Nerea Ibarzabalek, Alaia 
Martinek eta Oihana Iguaranek, 
kantauko dabez Idoia Anzorandiak 
jarritako gaiai lotutako bertsoak. 
Gari Otamendi eta Ixak Arruti mu-
sikariak girotuko dabe saioa. 

Musikeagaz jarraituz, hurrengo 
egunean, hilak 17, Nikotinak emo-
naldia eskainiko dau 19:00etan. 
Nikotina, Jon Tolosa Belza izeneko 
tolosarra da eta rap, reggae eta dan-
cehall estiloko musikea egiten dau.

Arratia BHI-ko euskera batzordeak, gazteak euskal 

musika entzutera animetako ekintza hau sortu dau.

Amaitzeko, hilaren 31n, 
22:15ean, Harria Herria jantza 
bertikal ikuskizuna ikusteko auke-
rea egongo da Igorren. Harrobi 
Dantza Bertikala konpainiak, Ore-
ka TX-en musikeagaz, eraikuntza 
baten eskegita egingo dau jan- 
tzan. Artelan eder eta harrigarri 
honek emongo deutso amaierea 
garagarrileko programazinoari.

UDA KULTURALA

Rap emonaldia 
Kiñu
Gaztetxean 
hilaren 3an
Erredakzinoa

Kiñuk Erraki-ri (gune autogestio-
naduen babes sarea) itxi deutso 
Gaztetxea alkartasun jaialdi bat 
egiteko. Berbaldia, bazkaria eta, 
18:00etan, rap estiloko kontzertuak 
egongo dira Kiñu Gaztetxean. Aker-
jembe Sound Sistema taldea eta 
Buru Arin eta Josu Iraola abeslariak 
izango dira jaiari musikea ipiniko 
deutsienak. Izena ErresistentziaKu-
txaNBizkaia1@gmail.com helbidean 
emon behar da. Kontzerturako 
txartelak 5 euro balio dau; egun 
osokoak 12 eta bazkariak 10 euro.

Rap eta hip hop musikea
Akerjembe Sound Sistema Bil-
boko Errekalde auzunean sortu-
tako taldea da. Lehenengo pau-
suak perkusino afrikarreko talde 
moduan emon ebezan. Kukutza 
Gaztetxean eukien entsegu 
lokala eta Kukutza bota ostean, 
entsegu lokala Leioara aldatu 
eben. Bertan hainbat musika 
estilo probau eta Dundunkada 
Kultur Elkartearen laguntzeagaz, 
Euskal Herriko reggae, dancehall 
eta rap mobimentuan sartu zi-
ran. Kontzertu ugari emon ditue 
eta disko bat daukie kalean.

Zeberioko Ibon Navas "Buru 
Arin" 2017an hasi zan rap eta hip 
hop musika estiloetako kontzer-
tuak emoten. Urtebete berandua-
go, bere lehen diskoa atera eban, 
Haziak izenekoa. Aurten bigarren 
diskoa argitaratu dau, Amets gaiz-
toak, amets gozoak izenpean. 

Josu Iraola raplaria be egongo 
da Kiñun.

KIÑU GAZTETXEA



la chirla colorada taldea; 21:30ean, 
Uger taldea; 23:45ean, atzen tragua; 
24:00etan, jaiaren amaierea. Herriko 
plazan. Ubideko Udalak eta Garai 
Brewing-ek antolatuta Gorbeialdea eta 
Herriko Tabernaren laguntzeagaz.

GaraGarrilak 27
LEMOA
17:30ean, Oihan Vegaren Ipuin Dantza 
haurrentzako ipuin antzerki musikala; 
20:30ean, Euskañolitis helduentzako 
umorezko bakarrizketea Elizondo 
Kulturguneko plazan.

GaraGarrilak 28
ARTEA
18:00etatik aurrera, Kafrangak andra 
taldeak antolatuta, kakorratzagaz 
artistak + barriketaldi feministak plazan.

GaraGarrilak 29
LEMOA
17:30ean, Arotza Moso abeslari eta 
gitarristearen musika emonaldia. 
Bilbainadak, abesti herrikoiak eta abar 
eskolako aterpean, jubiladuen taberna 
ondoan.

GaraGarrilak 30
AREATZA
21:30ean, Raquel Lúaren kontzertua 
bainuetxeko parkean. Izena Areatza 
Urtaroka webgunean edo 94 673 90 10 
udaletxeko telefonoan emon.

GaraGarrilak 31
AREATZA
Gorbeia Parke Naturalean ospatzen 
dan Inazio Deuna dala eta, mendizale 
asko hurbiltzen da Gorbeiara. 
Parketxekoak aholku batzuk emongo 
dabez.
IGORRE
22:15ean, Harria Herria jantza bertikal 
ikuskizuna. Goiko Plazako frontoian. 
Konbiteak www.igorrekultura.blogspot.
com helbidean eskatu behar dira.

LEMOA
11:00etatik 15:00etara, Artisautza 
azokea Atxetako plazan; 19:00etan, 
Zirkozaurre konpainiaren Kobr3 
ikuskizuna.
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AGENDEA

GaraGarrilak 1
ARANTZAZU
17:00etatik 19:00etara, astelehenetik 
barikura Udal Liburutegia zabalik 
liburuak hartu eta ixteko. Hilaren 
10etik 26ra itxita egongo da. 
AREATZA
Parketxeak antolatuta haginen bila. 
Ekintza autogidatua Arimekortako 
larreetan dagozan zugatz bereziak 
ezetuteko. Bisitea antolatzeko 
informazinoa Parketxean jaso behar da. 

Liztor asiarrari buruzko 
erakusketea Parketxean ikusgai 
garagarrila eta abuztuan zehar. Bere 
ohiturak, arriskuak, eta abar. 
ARTEA
Udalekuak hilaren 16ra arte.
BEDIA
Garagarrilaren 9ra arte, Udalak 
antolatutako Txiki-Txokoa eta 
udaleku irekiak.

Urri lehenengoaren 17ra arte, 
Udan be irakurten. Bialdu argazki 
bat irakurten liburutegia@bedia.
biz helbidera edo 636 325 578 
WhatsAppera, "Udan be irakurten" 
esaldiagaz, izen-abizenak, argazkia 
noz eta non eginda dagoan eta 
argazkian agertzen dan liburua ea 
gomendatzeko dan esanez.
DIMA
San Pedro jaiak. 18:00etan, Panpotx 
taldearen umeentzako ekintza ludiko 
hezigarriak; 20:00etan, Trapu Zaharra 
taldearen, Turistreatzen kale antzerkia.
LEMOA
11:00etatik 14:00etara, liburutegia 
zabalik astelehenetik barikura Kotxepin 
Kulturgunean. Liburuak hartu, eskatu 
eta bertan irakurteko aukerea dago.

08:00etatik 21:00etara, 
astelehenetik domekara Kotxepineko 
ikasgela zabalik.
ZEBERIO
11:00etatik 13:00etara, astelehenetik 
barikura liburutegia zabalik.

GaraGarrilak 2
AREATZA
Parketxeak antolatuta Gaba Elkartearen 
laguntzeagaz, saguzarrak ezetuteko 
berbaldia eta ibilbidea. 12 urtetik 
gorakoentzat. Izena emon gorbeia.
parke.naturala@bizkaia.eus helbidean 
edo 94 673 92 79 telefonoan.

21:30ean, EIJO Euskadiko Ikasleen 
Jazz Orkestra plazan. Izena Areatza 
Urtaroka webgunean edo 94 673 90 
10 udaletxeko telefonoan emon.
DIMA
San Pedro jaiak. 18:30ean, El Torico 
burdi zezenakaz entzierro irudikatua; 
21:00etan, La Basu rap abeslaria.

GaraGarrilak 3
DIMA
San Pedro jaiak. 12:00etan, Mikra, 
Berdinki Zirku Garaikide Konpainiaren 
antzezlana, Andraizeak antolatuta; 
21:00etan, Liher musika taldea. 
IGORRE
Elkartasun jaialdia. 12:00etan, 
berbaldia Faxismoa eta desokupazio 
enpresak; 14:00etan, bazkaria; 
18:00etan, kontzertuak, Akerjembe 
Sound Sistema, Buru Arin eta Josu 
Iraola Kiñu Gaztetxean. Egun osoko 
txartelak 12 euro, bazkarirako 

GaraGarrilak 10
AREATZA
21:30ean, Suakai taldearen On the 
Rocks ikuskizuna plazan. Izena Areatza 
Urtaroka webgunean edo 94 673 90 10 
udaletxeko telefonoan emon.
BEDIA
Hilaren 17ra arte, Bediako Uda Gaztea 
bidaia.

GaraGarrilak 12
BEDIA
Hilaren 23ra arte, Udako ludoteka 
"Ludosport".

GaraGarrilak 14
ARTEA
18:00etatik aurrera, Kafrangak andra 
taldeak antolatuta, Kakorratzagaz 
artistak + barriketaldi feministak plazan.

GaraGarrilak 16
DIMA
18:00etan, Urmuga. Kontzertuak: 
Maider Zabalegi, Ekiza, Nogen, Juantxo 
Arakama eta Leturiatarrak. Sarrerak 
urmuga.eus webgunean salgai. 
Aerodromo zaharrean.

IGORRE
19:00etan, Ez da kasualitatea bertso 
saio musikatua. Bertsolariak, Onintza 
Enbeita, Nerea Ibarzabal, Alaia Martin 
eta Oihana Iguaran. Gai emoilea: Idoia 
Anzorandia. Musikariak: Gari Otamendi 
eta Ixak Arruti. Goiko Plazako frontoian. 
Konbiteak www.igorrekultura.blogspot.
com helbidean eskatu behar dira.

GaraGarrilak 17
IGORRE
19:00etan, Nikotinaren kontzertua. 
Goiko Plazako frontoian. Konbiteak 
w w w . i g o r r e k u l t u r a . b l o g s p o t . c o m 
helbidean eskatu behar dira.

GaraGarrilak 18
BEDIA
Hilaren 24ra arte, Uda Gaztea II.

GaraGarrilak 24
AREATZA
21:30ean, Berdinki konpainiaren Mikra 
antzezlana plazan. Izena Areatza 
Urtaroka webgunean edo 94 673 90 10 
udaletxeko telefonoan emon.
UBIDE
Ubier garagardao azokea. 12:00etan, 
jaiari hasikerea eta talo tailerra 
umeentzako; 12:00etatik 15:00etara, 
barriketaldiak garagardaoginakaz; 
14:00etan, Screamer and Sinners 
taldearen emonaldia; 15:30ean, 
zozketea; 19:00etan, Puro badajo y 

Zinea Zubizarran

Areatzako Zubizarra plazatxoan, udan, hamabostean behin, gaube-
tan zinea egongo da. Garagarrileko eguen bitan, hilaren 8an eta 
22an, 21:00etan, Parasitos eta Black is Beltza pelikulak eskainiko dira 
hurrengoz hurrengo.

Parasitos 2019ko Bong Joon-ho korear zinema zuzendariaren ko-
media baltza da. Bi familiaren arteko harremanaren inguruko kome-
diak lau Oscar sari jaso ebazan, film onenaren saria, tartean. Cannes-
ko zinemaldian be Urrezko Palma jaso eban. Ez da lehenengo aldia 
Arratian pelikula hau ikusteko aukerea daukaguna eta egon danean, 
arrakasta handia izan dau publikoaren aldetik.

Beste pelikulea, Black is Beltza animazinozko pelikulea da. Fermin 
Muguruzak 2018an zuzenduta, filmak, titulu bereko nobela grafikoa 
eroaten dau pantailetara. 1960ko hamarkadan girotuta, errazismoa 
da pelikulearen gaia; oindino 60 urte geroago be, gaurkotasun han-
diko gaia.

txartelak 10 euro eta kontzertuetako 
txartelak 5 euro balio ditu. Izen emotea 
ErresistentziaKutxaNBizkaia1@gmail.com 
helbidean. Erraikik antolatuta.

19:00etan, Hor konpon Marianton 
bertso-antzerki saioa umeentzat. Goiko 
Plazako frontoian. Konbiteak www.
igorrekultura.blogspot.com helbidean 
eskatu behar dira.

GaraGarrilak 4
DIMA
San Pedro jaiak. 19:00etan, Alos 
Quartet musika taldea; amaieran 
Argazki Lehiaketako sari banaketea. 

GaraGarrilak 8
AREATZA
21:00etan, zinea Parasitos Zubizarra 

plazatxoan. Izena Areatza Urtaroka 
webgunean edo 94 673 90 10 
udaletxeko telefono zenbakian emon 
behar da.

GaraGarrilak 9
ZEBERIO
19:00etatik 20:30era, Herri arteko 
jantza ikastaroa Aiko taldearen eskutik. 
Izena www.aikotaldea.eus webgunean 
emon behar da.
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IRAGARKI LABURRAK / KOMIKIA

IRAGARKI LABURRAK

Danerik
KLASEAK EMOTEN DIRA
Matematika, Euskera eta Gaztelania 
klase partikularrak emoten dira online 
zein modu presentzialean, Lehen 
Hezkuntza osoa eta DBH 1. mailako 
ikasleentzako. Interesdunak deitu 646 
447 988 telefonora.

Lana
ELIKADUREA ETA NUTRIZINOAN 
ADITUA
Elikatze ohitura konziente eta 
osasuntsuak jarraitzen lagunduko 
deutsut; horretarako, plan personalizaua 
egingo deutsut heziketa nutrizional, 
coaching edota mindful eating-a 
oinarritzat hartuz. Hartu-emonetarako: 
naroa_esparza@hotmail.com (lehen 
hitzordua doban). 
TABERNAN LAN EGITEKO PREST
Astegoien eta jaiegunetan tabernan lan 
egingo neuke Arratia edo inguruetako 
herrietan. Arloan esperientziaduna 
naz. Interesauta egon ezkero idatzi 

konpromiso barik 619 893 185 telefonora.
LAN EGITEKO PREST
Nikaraguako andra heldua, lan egiteko 
prest. Persona nagusien zaintzan hainbat 
urte ibilitakoa. Behar izan ezkero deitu 648 
470 485 telefonora.
SALTZEAN DODAZ
Fagor etxeko labadorea, Class A+A, 
LF-1106, 1.000 erreboluzino, 6 Kg. 50 
euroan, eta Aspes etxeko hozkailua, Ideal 
modeloa, goikaldean izozkailua daukana 
eta behekaldean hozkailua, 100 euroan. 
Telefonoa: 616 634 306. 
LAN BILA
Adineko personak zaintzean ibilitako andra 
kubatarra lan bila dabil. Barruko neskame 
edo bestela. Telefonoa 688 849 089.

Zerturen 

argitalpenak 

jasoko dozuz, 

zozketetan 

sartuko zara.
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urte eta 

ehundaka 

lagun. 

Begitu-lagunen txokoa

94 631 73 14 | www.begitu.eus | begitu@begitu.eus

Zenbaki honetako saridunak:

Iman 
Olatu

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.

KO
MI
KI
A

1
Rosario Artetxe (Igorre)

Garena Jatetxeak 
emondako txakolin 
kajatxoa.
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