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ARRATIA

Luis Iruarrizaga 
Abesbatza 
eta Areatzako 
Bandaren 
kontzertuak 
19 eta 20an 

Zezili Deuna, musikearen zainda-
riaren eguna hilaren 22an da eta 
hori dala-ta, musika emonaldiak 
egongo dira. Hilaren 19an, Luis 
Iruarrizaga Abesbatzaren lehenen-
go emonaldiaren 40. urteurreneko 
kontzertua egongo da Igorreko La-
sarte Aretoan. Abesbatzagaz bate-
ra, Areatzako Banda be egongo da.

Hurrengo egunean, Areatzako 
Bandak, kontzertua emongo dau 
eleizan. Beragaz, Luis Iruarrizaga 
Abesbatza, Musika Eskolako ikasleak 
eta Nerea Zuloaga abeslaria egongo 
dira. 5. orrialdea

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Euskaraldiaren hasikerako 
ekitaldiak egingo dira 18an

Arratiako herri askotan hasikerako ekitaldia eta abenduaren 2an amaie-
rakoa egongo dira. Egunotan egingo diran herri argazkiek, koreografiek, 
kalejirek eta abar, ohiturak aldatu eta euskerearen erabilerea bultzatu 
gura dabe. 6. orrialdea

Podium bi egin ditu azkoran 
Irati Astondoa zeanuriztarrak

Mungian jokatutako Euskal Herriko Txapelketan hirugarren egin eban 
zeanuriztarrak Nerea Arruti eta Nerea Sorondoren atzetik, eta Sherpa.ai 
Aizkolari Txapelketa Nagusian bigarren izan zan, Nerea Arrutik bakarrik 
amaitu eban lana Astondoak baino azkarrago eta. 15. orrialdea

Kiñuk 
Rockupa 
eta ZETAKen 
kontzertua 
antolatu dau 

17. orrialdea

Onditz Iturbek 
emaitza onak 
lortu ditu 
Tailandiako 
lasterketetan

15. orrialdea

Bildurraren kontra mobilizauko dira
andrak zemendiaren 25ean

Zemendiaren 25erako, Andren 
Kontrako Indarkeria Ezabatze-
ko Nazinoarteko Egunerako, 

hain zuzen, Arratiako Mobimentu 
Feministeak manifestazinoa antola-
tu dau, 20:00etan, Igorreko Kultur 
Etxetik urtenda.

Aurreko eta hurrengo egunetan, 
filmek, antzerkiek, berbaldiek, taile-
rrek eta beste kultur jarduera ugarik 
indarkeria matxistea hartuko dabe 
gaitzat, zelan prebenidu eta zelan 
erantzun hausnartzeko. 8. orrialdea

Tokikomen ibilbideari
saria jaso dau begituk

Tokikomek 10 urte bete ditu eta bere urteurreneko ekitaldian, alkarlana 
eta bazkideen ibilbideak saritu ebazan. begituk 20 urte bete ditu aurten, 
hilabetekaria izatetik, egunero informazinoa emotera pasauz. 9. orrialdea

Manifestazinoa 
eta ekintza ugari 
antolatu ditue.
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Larrialdiak
Galdakaoko Ospitalea 94 400 70 00
SOS DEIAK 112
Guardiako farmaziak
09:00etatik 22:00etara
Zemendiaren 14tik 20ra
Andrea Lavin Abadia. Lemoa. Atutxa Sailburua 1
Tel.: 94 631 30 18 eta 652 733 820
22:00etatik 09:00etara
Gutierrez. Amorebieta-Etxano.
Zemendiaren 21etik 27ra
Rodriguez Martinez. Igorre. Agirre Lehendakaria 27 
Tel.: 94 673 61 09 eta 688 635 154
22:00etatik 09:00etara
Ruiz Golvano. Amorebieta-Etxano.
Zemendiaren 28tik abenduaren 4ra
Zamalloa. Areatza. Askatasun kalea 15
Tel.: 94 673 93 22 eta 609 402 908 
22:00etatik 09:00etara
Goiria Montoya. 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 

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-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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Jesarrialdi baten edo, asko jota 
bitan, irakurri gura dozun liburu 
horreetakoa da La señora March. 
Dotore eta zorrotz idatzitako Virgi-
nia Feitoren lehen nobela honek 
hasikeratik harrapatzen dau irakur-
lea. Thriller psikologikoa da, baina 
baita March andrearen azterketa 
psikologiko bikaina be.

1960ko hamarkadan kokatzen 
da istorioa. March andrearen gi-
zona idazle arrakastatsua da eta 
salduenen artean dagoan nobela 
bat atera barri dau. Jentea hasten 
da esaten protagonisteak March 
andrearen antza handia daukala 
eta argi dagoala bera izan dala 
inspirazinoa. Eta orduan dauka 
March andreak hondamendia 
ekarriko dauan epifania, besteak 
zelan ikusten daben ikustean. Ze, 

LA SEÑORA MARCH

liburuaren protagonistea prostituta 
zahar, lodi eta koipetsua da, erru-
kia baino ez dauana sortzean bere 
bezeroen artean. Zelan ez da or-
dura arte konturatu March andrea 
bere gizonak barre egiten deutsala 
mundu guztiaren aurrean?

Nobelearen hasikeran, March 
andrea, bere estatusari jagokon 
anfitrioi perfektua da, jai bat pres-
tatzen dago Virginia Woolf-en bes-
te Mrs. Dallowey bat balitz legez. 
Beti besteek zer esango dabenez 
arduratuta bizi da, eta inoz ez 
da ezeren parte sentiduten, beti 
kanpotik begiratzen dau dana. Be-
netan berarengan inspirauta ete 
dago gizonak idatzi dauan liburua-
ren protagonistea?

March andreak izan ezik, beste 
personaje guztiei ipini deutse izen 
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Virginia Feito

La señora March

Lumen, 2022

328 orrialde

propioa Feitok: George deitzean 
da idazlea; Jonathan, semea; 
Martha, neskamea eta Johanna, 
George March-en atzen liburuko 
protagonistea. Patricia Highsmith-
en zaleek amaitu arte ezin izango 
dabe itxi La señora March.

Virginia Feitok (Madril, 1988) 
ingelesez idatzi dau bere lehe-
nengo nobela hau eta arrakasta 
handia izan dau. 2022 urteko 
libururik onenetakotzat jo dabe 
Library Journal-ek, The Times-ek, 
Oprah Dailyk, Evening Standard-
ek, USA Todayk eta The Inde-
pendentek. 2022an gaztelaniaz 
argitaratuta, Valencia Negra jaial-
diak nobela onenari saria emon 
deutso.

Liburuan oinarritutako pelilu-
lea filmetan dabiz eta Elizabeth 
Moss-ek egiten dau March an-
drearen papera.

Bea Azpiri Rementeria 
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3BERBETAN

ZEURE BERBEA ERETXIA

Baga, biga, 
higa...

BAGA, baina bagara?
Lirikarako sasoi onak ba 

ete diran galdetu eustan 
lehengoan ezagun batek. Bertso-
laritza pil-pilean dagoala, literatur 
sorkuntza inozko oparoena ez ete 
dan, antzerkigintzan obra ederrak 
plazaratzen ari dirala, herrietan 
perretxikoak lez sortu dirala lite-
ratur tailer eta irakurle txokoak... 
hala esaten eustan berak eta neu 
be bat nator beragaz, baina... ba-
gara?

BIGA, baina bi gara?
Bai, izan bagara. Azken urteetan 

arlo desbardinetako sortzaileek 
lan izugarria egin dabe, oindino 
be izan gaitezan. Pandemia bera 
euskal kulturearentzat orohar gol-
pe izugarria izan arren, sortzaile 
askok sorkuntzarako probestu 
dabe garai ilun hori eta lan ho-
rren frutuak jasoten be gabiz. 
Bestetik, bagara euskal musika, 
euskal antzerkia, bertsoak edo 
euskal literatura zaleak garanak 
baina zenbat gara? Bi gara?

HIGA baina zein da gure liga?
Bi baino gehiago bagara, baina 

ez gura geunken beste halanda 
be. Belaunaldi barrien artean 
irakurzaletasuna jaisten dabil, kul-
tura konsumiduteko ohiturak al-
datzen dabiz, ikus-entzunezkoen 
arloan euskerazko eskaintza 
ezebezaren hurrengoa da ia... 
mundu mailan jokatzen da egun 
kulturearen partidua, baina zein 
da gure liga?

LAGA baina euskara?
Hizkuntza gitxituen ligea da 

gurea, euskerearen ligea. Liga 
txiki eta xumea, galtzaileon ligea, 
garaipen bakotxa azkena izango 
balitz legez ospatzen dogunon 
ligea. Hiztun asko dituen kulturek 
be baditue euren norgehiagokak, 
esaterako Frantziak bere kulturea 
babesteko legeak egiten ditu, bi-
ziko da oindino frantsesa, biziko 
da gaztelerea... baina euskara?

BOGA baina nora?
Euskal kulturearen biziraupe-

na estu lotuta doa euskerearen 
iraupenagaz. Zenbat eta euskal 
hiztun gehiago izan oparoagoa 

ARKAITZ ESTIBALLES
Bertsolaria

ARTELATZ ETA TXARAKINZirhika

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.

Hitanoagaz hasteko aholkuak (XIII).
Kale berbakunea sustatu guran

ARIKETAK (ERANTZUNAK HURRENGO ZENBAKIAN)

Gaur itzelezko eguna egiten (dau) _______

Kamaran saguak (dabiz) _______

Osabeak oparia emon (deutsu) _______

Laster (datoz) _______ Gabonak

Laster joango (da) _______ Mikel Lemoara

baina nora?
SEGA baina hizkuntz aukera?
Nora? Behetik gora. Beste be-

hin be, herri ekimenetatik sus-
pertu beharko da euskerearen 
aldeko burrukea. Instituzinoakaz 
eskutik helduta batzuetan, baina 
akuilu lanak egiten beste asko-
tan. Euskalgintzearen esparruan 
lan egiten daben eragile desbar-
dinek euren diagnosiak partekatu 
beharko ditue, minimo komunak 
bilatu, euskerearen aldeko defen-
sea berraktibau. Kultur sortzailea 
be ezin da lanketa horretatik kan-
po geratu. Ze diskurso garatuko 
dauan hausnartu beharko dau 
eta batez be bere buruari galde-
tu: ze hizkuntz aukera?

ZAI baina guay?
Euskeraz izango al da euskal 

kulturea? Nik ez daukat zalantza-
rik, euskal egunkari bakarra eze-
tuten dodan moduan, euskal kul-
turak euskerazkoa behar dau izan 
edo ez da izango euskalduna. 
Zeinek egiten deutso mesede ge-
hiago euskal kultureari, ingelesez 
dabilan euskal kantariak edo Ro-
zalenek Xalbadorren heriotzean 
euskeraz kantauz? Ogia erostea 
bera hautu politiko bat zala esa-
ten baeben, kultur sorkuntzarako 
hizkuntz aukerea zer esanik ez! 
Erderaz sortu eta euskal sortzaile 
izan zeinke beste askoren abu-
ruz... baina guay? 

ZOI baina erraldoi?
Euskeraz eta guay izatea lortu 

beharko dogu ba! Zorionez ba-
daukagu horretarako aukerea, 
idazle, bertsolari, jantzari, an- 
tzerkigile, gidoigile, zinemagile 
bikainak daukaguz gure herrian. 
Ez dira bikainak euskeraz jardu-
tearren noski. Handiak izan behar 
dogu gure txikian, baina erraldoi?

BELE baina euskeraz ele!
Ekitaldi erraldoiak egiteko joera 

dago oin, euskereak askorik ardu-
ra ez deutsen patrozinatzaileez 
betetakoak, sarrerak banketxe 
jakin bateko bezeroek aurretiaz 
erosteko aukereagaz... Ez dot 
erraldoi izan gura, handitzen joan 
gura dot nik, naturalki eta horre-
tarako txiki izaten be jakin behar 
da eta batez be txikia indartu. Bi-
tartean euskeraz ele!

HARMA, TIRO, PUN.

Zeure Berbea

Espazio hau irakurleentzako espazioa 
da. Irakurleak gura dauana adierazo-
teko lekua. Bialdu zuen kexak, eske-
rronak, hausnarketak, burutazinoak 
edota ideak karta baten bidez eta 
erabili begitu beste irakurleei zuen 
ikuspuntua helarazoteko. Argitara-
tuteko derrigorrezkoa da izen osoa, 
NA-ren zenbakia eta herria emotea.

Zeure Berbea hamar herritan 
entzungo da. Zeuk daukazu ber-
bea. Entzuteko prest gagoz. Hauxe 
helbidea:

Zertu Kultur Elkartea
begitu aldizkaria
Herriko Plaza 24
48142 Artea
Edo, helbide elektroniko honeta-

ra bialdu zure gutuna: 
begitu@begitu.eus

BEGITU ALDIZKARIA

izango da euskal kulturearen 
jarduna, euskal kulturea zenbat 
eta erakargarriago bihurtu euskal 
hiztun gehiago hurreratuko dira 
kulturearen plazara. Halanda be, 
euskerearen erabilerearen azke-
nengo datuek kezka bete saku 
laga deuste. Hezkuntza sistema 
honek euskalduntzen ete dauz 
gure haur eta nerabeak? Herrie-
tako kultur programazinoetan ze 
garrantzi emoten jako euskereari? 
Arratiako udalek euren euskera 
plana barriztu ete dabe azken ur-
teetan eta batez be plan horreek 
garatzeko baliabiderik ipinten ete 
dabe? Nonora goazela dinoskue, 
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Zulaibar Lanbide
Eskolea

GONTZAL MENDIBIL

  BEGI TXINDORRA

  LUMATUTEN   ZERTZEAN

Zenbat zor deutsagun 
zeanuriztarrok eta arra-
tiarrok Undurragako Don 

Pedro Atutxari, Iñaki Rotaetxe-
ri eta Luis Arregi "Maixu"eri. 
Zulaibarko lanbide ikasketako 
hasikerako haziak eta zutabeak 
eurei esker jarri ziran. Hirurak 
buru-belarri jardun eben Zea-
nurin lanbide eskolea ipinteko 
asmoz eta euren bultzadaz eta 
ekimenez lortu zan. Arratiarrok, 
eskerrak emotea daukagu.

Gogoan dot, ni neu mutikoa 
nintzala Zeanurin bertan, neu 
jaio nintzan etxe pare-parean, 
hantxe hasi zirala lanbide esko-
lako lehen ikasketak. Goiko so-
lairuan teorika eta behekaldean 
tailerra.

Eta han etorri jakun hasikera-
hasikeran, laster zeanuriztar 
bihurtu jakun Luis Arregi do-
nostiarra, guretzat betidanik 
"Maixue", balio handiko gizona, 
jakituna, mekanikorik onenetan 
onena, azkarra, serioa, pentsa-
lari, egile eta eragilea, ideetan 

eta eginkizunetan independien-
tea. Bere ibilbidean diskrezino 
handiz bizi izan dana.

Hirurek ekien gauzak ekina-
ren ekinez lortzean dirala. Eta 
nahia eta ekimen horreen bi-
dez, Zulaibarren eregi zan lanbi-
de eskola barria, gaur guztiz 
barriztau, indartu eta egungo 
beharrizanetara egokitu dana.

Jakina, garai bakotxak bere 
zailtasunak daukaz eta ziur 
oztopo ugari izango ebezala 
baina gizaki aurrelari prestuak 
dagozanean eta norabidea 
argia danean ez dago euren 
eginbidea geldiarazotuko daua-
nik, kosta ahala kosta egin be-
har da eta kito. Eta halaxe ba, 
haziak bere frutuak emon ditu.

Eurek jarritako hazia, hasiz 
hasiz joan zan ernetzen eta 
bertan ikasitako asko eta asko 
urteetan zehar ibili izan dira eta 
dira gaur be lanean. Zer esanik 
ez, Zulaibarko eskoleak Arratiari 
lana eta bizia emon deutsa-
la, eta gaur bere barrikuntzan, 
zoriontzea besterik ez dogu. 
"Nondik lan handik jan" horixe 
euren lema edo goiburua. Eta 
etorkizunari begira, ekinez, bi-
dea eregiten eta frutu barriak 
emoten jarraitu dagiala. 

IRUNE ZULUAGA LEJARZA

Gaia jarrita: "Negua zelan 
datorren!"

Gure kultura dikotomietan oinarritzen da: andra/gizon, gazte/
zahar, ezker/eskoi... Eta etxeko abere/animalia basatia be 
dikotomia horreetako bat da. Hau da, zati bi bereizten dira, 

eta zati horreek aurkakoak eta osagarriak dira. Holan eregi dogu gure 
pentsamentua. Errealidadeak, dana dala, ez dauka hain muga zeha-
tzik, dana da continuum bat eta continuum horretan gauza gitxi dira 
zuriak edo baltzak: gris aukera handia dago.

Katua etxeko aberetzat daukagu; azagaria, barriz, basoko anima-
liatzat. Igorren, herri erdian egin eben topo honeek biak aspaldi ez 
dalako gau baten. Eta esan lei, gau haretan, lagun izatea gura ebela 
biek, katuak eta azagariak, euren desbardintasunak alde batera itxita. 

Ez dakigu gau haretakoa desbardinen arteko solidaridadea ete zan 
ala gure kulturako dikotomien gaineko axola eza, baina adiskidetasun 
eder baten hasikerea izan eitekean.

Eguraldi ederrak ahaztuta
baltzitu jaku zerua,
etorkizunaren iragarle
izango ete da keinua?
Sobran be laster ikusiko da
zelan datorren negua,
aurtengoa latza izango dala
hartzen deutsat nik tajua.

Azaroaren hamazortzian
ate-joka Euskaraldia,
ariguneak eta ohiturak
zabaltzeko aitzakia;
nahiz batzuentzat hau beti izan
benetan gauza larria,
ez dabelako inoz onartuko
guk ereiterik Hazia.

Gerra ez da bukatuko behingoz
negoziatu arteino,
prezioak be neurririk gabe
gorantza doaz oindino,
eta klima-larrialdia be
bihurtu da gure laino,
ganera, osasun zentroetan
ilarak dagoz goraino.

Izkin hontatik idazten deutsut
ume uxoak bezela,
munduko nahaste hau konpontzeko
eskatzen deutsut horrela;
aurrerantzean be ekarri daizun
harro ta artez txapela,
gabonkaria urri bada be,
danontzat izan daitela.

Doinua: Badira hiru aste

1

2

3

4
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Hainbat kontzertu egongo dira 
musikearen eguna ospatuteko

ARRATIAARTEA, DIMA, IGORRE

Erredakzinoa

Horrezaz gainera, musika barrokoa 
entzuteko aukerea egongo da 
Bedian hilaren 18an, 19:00etan, 
liburutegian. Adhara Martinezek 
eta Teresa Merinok sasoi haretako 
obrarik ederrenak interpretauko 
ditue Barrokora bidaia izeneko 
kontzertu-ikuskizunean. Barbara 
Strozzi konpositorearen musikea 
joko dabe kontzertuan. Adhara 
Martinezek antzeztuko dau Barba-
ra Strozzi XVII. mendeko abeslari 
eta konpositorearen papela eta 
bere lagun Annarena Teresa Me-
rinok. Vivaldi, Monteverdi, Strozzi, 
Pergolesi eta Haendelen musikea 
joko dabe.

Luis Iruarrizaga Abesbatza, 
Areatzako Banda eta Arra-
tiako Musika Eskolea
Luis Iruarrizaga Abesbatzak le-
henengo emonaldiaren 40 ur-
teak beteta ditu eta hori ospa-
tuko dabe zemendiaren 19an, 
19:30ean, Igorreko Lasarte 
Aretoan. Urteurrena igazko maia- 
tzean izan zan, baina COVID-19a 
dala-ta hartutako neurriek emo-
naldia atzeratzea ekarri eben. 
Abesbatzagaz batera, Areatzako 
Bandea egongo da.

Hurrengo egunean be, hilak 
20, Areatzako Bandea eta Luis 
Iruarrizaga Abesbatza batera 
egongo dira, Areatzako Bandea-
ren urteroko Zezili Deunaren 
kontzertuan, 19:00etan, Area- 
tzako eleizan izango dana. Euskal 

musikea izango da kontzertuaren 
ardatza. Nerea Zuluaga abeslariak 
be kantauko ditu hainbat pieza 
eta Arratiako Musika Eskolako 
ikasleak egongo dira pieza pare 
baten lagunduten.

Arratiako Musika Eskolakoek ka-
lejirea eta jaialdia egingo dabe hi-
laren 23an Artean. 18:00etan, ha-

Zezili Deuna, musikearen zaindariaren eguna da hilaren 22an eta horren 

atxakian edo atxakia barik, kontzertu, kalejira eta musika emonaldi ugari egongo 

dira hurrengo egunotan. Holan, Arratiako Musika Eskoleak, Luis Iruarrizaga 

Abesbatzak eta Areatzako Bandak, besteak beste, kontzertuak eskainiko ditue.

UEMAk Gazteok Arnas Eguna 
antolatu dau hilaren 26rako

Erredakzinoa

Zemendiaren 26an, udalerri eus-
kaldunetako gazteek, Arnas Eguna 
ospatuko dabe Larrabetzun. Larra-
betzura joateko autobusak egon-
go dira Artea, Dima eta Igorretik.

Hartu-emonak saretzeko eta 
sendotzeko eguna izango da 
Gazteok Arnas Eguna eta egun 
osoko egitaraua prestatu dabe. 
Tailerrak, ekitaldia, bertso-bazka-
ria, perkusino taldea eta kontzer-
tuak egongo dira. Izena emoteko, 
uema.eus webgunean dagoan 
galdetegia bete behar da.

Egitaraua
11:00etan, ondo etorria herriko 

plazan.
11:30ean, tailerrak aukeran: zirku 
tailerra, mural margoketa eta he-
rrian zehar ibilbidea.
13:30ean, ekitaldia.
14:30ean, bertso-bazkaria.
17:00etan, Zo-Zongó perkushow 
taldea.
19:00etan, kontzertuak Hori bain: 
Kuluxka Klan eta Dj Nahia Novo.

Gazteek enpresak sortzeako 
dirulaguntzak eskatu daikiez

ARRATIA, UBIDE

Erredakzinoa

Arratiako udalerriren baten, 
2020ko urri lehenengoaren 15etik, 
2022ko urri lehenengoaren 14ra 
bitartean, jarduera ekonomiko 
barriren bat hasi daben 18 eta 35 
urte bitarteko gazteek dirulagun- 
tzak eskatu daikiez abenduaren 
9ra arte gazteria.arratia@bizkaia.
org posta elektronikoaren bidez. 
Oinarriak eta formularioak Arra-

tiako Udalen Mankomunitearen 
webgunean dagoz.

Gazte ekintzaileei Arratiako bai-
laran jarduera ekonomiko barriak 
sortzean lagunduteko, guztira 
15.000 euroko dirulaguntzak 
ditue Arratiako Udalen Manko-
munitateak eta Bizkaiko Foru Al-
dundiak. Laguntza ekonomikoak 
deialdiaren oinarrietan ezarritako 
betekizunen arabera emongo 
dira, eta erispide honeei jarrai-

mar minutuko kalejiratxoa egitea 
da asmoa. Kultur Etxetik, udaletxe-
raino eta handik plazara. Plazan, 
20-25 minutuko kontzertu txiki 
bat emon eta ostean, txokolatea 
hartu Kultur Etxeko sotoan. Euria 
egin ezkero, ez litzateke kalejirarik 
egingo eta kontzertua eta txokola-
tea frontoian izango litzatekez.

tuz: barritzailea izatea, kalidadeko 
enplegua sortzeako gai, eragin 
sozialduna, eta ingurumenean eta 
ekonomian jasangarria.

ARTEA

Aldaketa energetikoa eta 
kultura bultzatzea helburu 
daukien aurrekontuak onartu dira 

Erredakzinoa

EAJ-PNVren aldeko botoakaz eta 
EH Bildu eta Aldatuz Plataformea-
ren abstenzinoakaz onartu ziran ze-
mendiaren 11n Arteako 2023rako 
aurrekontuak. Guztira 1.287.947 
euro kudeatuko ditu Udalak, aurre-
ko urtean baino %15 gitxiago.

Aurrekontua orokorrean jeitsi 
arren, hainbat partidatarako diru 
gehiago dagoala azaldu deutso Al-
berto Intxaurraga Arteako alkateak 
begituri: energia barriztagarrietara 
aldatuteko %15 igon da parti-
dea; jai ekintzetarako %30; kultur 
ekintzetarako %15eko igoerea 
izan dau. Euskerarako %100 eta 
gizon eta andren arteko aukera 
bardintasunerako %50 igon dirala 
diru partidak be esan dau.

Energia barriztagarriak
Legegintzaldian, deskarbonizazino-
rako pausu garrantzitsuak emon 
dabez eta horretan jarraituteko 
asmoa daukie. "Prozesu bat hasi 
genduan eguzki plakak ipinten eta 
oin aerotermia sartu dogu udale-
txean. Ondo badoa, hurrengo pau-
sua izango litzateke beste eraikun- 
tza publikoetan be aerotermia 
erabiltea, plaka fotovoltaikoakaz 
batera. Auto elektrikoak kargetako 
lekua be ipini dogu". Komunidade 
energetikoa martxan ipintea izango 
litzateke hurrengo pausua eta horre-
tarako dana prest itxi gura dabela 
dino alkateak, hurrengo legealdian, 
hauteskundeetan urteten dauanak 
aurrera egin dagian deskarboniza-
zinoan eta energia barriztagarrien 

alde. Horretarako 50.000 euroko 
diru partidea dago 2023ko Udal 
kontuetan, eskolako eraikuntzan 
plaka fotovoltaikoak ipiniko dira, 
eskoleak bere energia erabilteko, 
eta argiterian falta dan %30a LED 
sistemara aldatuko da. Goiener az-
terketa bat egiten dabil, lehentasu-
nak eta moduak argituteko.

Auzuneetan konponketak egiteko 
40.000 euro dagoz. Konponketa 
horreetako batzuk, Ugarteko auto-
bus geralekua eta Mendietako bi-
dea dira. Kultura arloa be sendotuko 
da, diru partidea handiagoa da-ta. 

Ekomuseoaren proiektua ez da 
sartzean 2023ko aurrekontuetan, 
diru partidea aurreko aurrekontue-
tan egon zalako, baina teilatuak su 
hartu eban eta atzeratu egin zan 
proiektua. Diru horregaz eta diru-
laguntzakaz ordainduko dira lanak.

Abstenzinoak
EH Bilduk eta Aldatuz Plataformeak 
abstenzinoa emon eben errazoi 
bardinakaitik. Izan be, ez eben 
ezezkoa emon, euren proposa-
menak onartu ziralako eta aurre-
kontuetan sartu; baina baiezkoa 
be ez eben emon, Ekomuseoaren 
proiektuaren kontra dagozalako for-
mazino biak. Izan be, EH Bilduren 
esanetan, "herriari galdetu bako eta 
inponidutako proiektua da; man-
tentze eta martxan ipinteko lanek 
herriaren zorpetzea ekarri leikie; 
kanpoko preminei erantzun eta he-
rriko beharrizanak alde batera itxita 
eregiko dana" eta "nork egingo ditu 
kudeaketa lanak? Udalak ala kan-
poko eragileek?" galdetuten dabe.
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ARTEA

2023ko aurrekontuetarako ekarpenak 
egin daitekez hilaren 20ra arte

ZEBERIO

Erredakzinoa

Zeberioko Udalak inkesta bat bial-
du dau etxeetara eta webgunean 
galdetegi bat ipini dau, herritarrek, 
botoa emon eta egin behar diran 
hobekuntzen gaineko ekarpenak 
egin dagiezan. Galdetegia erantzun 
eta entregau behar da zemendia-
ren 20a baino lehen, udaletxeko 
postontzian edo webgunean.

Holan, herritarrek zeintzuk iru-
ditzen jakiezan inbersinorik premi-
nazkoenak azaldu ahalko dabez. 
Inkestan, herrian egiteko hainbat 
hobekuntza posible planteetan 
dauz Udalak, saneamentu-sarea 
etxeetara lotzea, argiteria publikoa 
hobetzea eta auzo bideak kon-
pondutea, esate baterako. Ha-ta 
guzti be, proposamenak irekiak 
dira, eta botoa emoten dabenek 

aukerea izango dabe hobekuntza 
gehiago planteetako. Aurrekon-
tuen inguruko edozein zalantza 
galdetu edo zeozer gehituteko 
alkateagaz batzea be eskatu leikie 
zeberioztarrek.

Zeberioko EH Bilduk ostera, ze-
mendiaren 16an, 18:30ean, he-
rritarren eretxia jasoteko bilerea 
egingo dau plazan "Aurrekontu 
parte-hartzaileak" izenburupean.

Andra eta gizonen arteko 
bardintasun egoerearen 
diagnostikoa egiten dabiz

Erredakzinoa

Arteako II. Bardintasun Plana egi-
teko, aurreko Planaren ebaluazi-
noa eta egoerearen diagnostikoa 
osotuten dabiz Daiteke aholkula-
ritzako teknikariak. 

Lanketa honen bitartez, Arteako 
egoerearen argazki orokorra lortu 
eta etorkizuneko bardintasun 
politiken estrategia zehaztu gura 
da. "Horretarako urte honeetako 
bardintasun praktikak identifikau 
eta bardintasunerako onuraga-
rriak izango diran proposamenak 
eta erronkak jasoko dira" Marina 
Azkonizaga Daiteke aholkulari- 
tzako Bardintasun Teknikariaren 
esanetan. 

Aurreko Planaren ebaluazino eta 
egoerearen diagnostikorako, zine-
gotziak, Udal langileak, AUMko 

teknikariak eta Arratiako hainbat 
zerbitzutako beharginak alkarriz- 
ketatu ditue. Hurrengo pausua 
gizarte eragileakaz lanketea oso-
tutea da: Kafrangak Arteako talde 
feministeagaz, guraso alkarteagaz 
eta eskoleagaz, besteak beste. 
Eskolako ikasleakaz be "lanketa 
desbardinak osotutea bilatuko da" 
Azkonizagaren arabera.

Ondoren talde eztabaiden 
txandea izango da eta herrita-
rrakaz alkartuko dira, dagozan 
proposamen eta ideak batzeako. 
"Hau funtsezkoa izango da, izan 
be herritar eta herri eragileen 
eretxia ezinbestekoa da, eurak 
diralako Arteako egoerea ondoen 
ezetuten daben personak". 

Informazino guztia aztertu ondo-
ren, Arteako II. Bardintasunerako 
Planaren lanketeagaz hasiko dira. 

BEDIA

Kultura jardueretarako 
zentro bat izango dau 
Bediak Errekaondon
Erredakzinoa

Urri bigarrenean hasi ziran Erre-
kaondo kaleko 9. zenbakiko loka-
la, jarduera ugariko zentro izateko 
behar diran lanak egiten. Bertan, 
yoga, pilates, umeentzako tai-
lerrak eta udako udalekuetako 
jarduerak egingo dira, beste ba- 
tzuen artean. Lanok, 211.630 eu-
roko aurrekontua daukie. Lokala, 
eta egokitze lanak egin ostean, 
"edozein jarduera hartzeako" 
modukoa izango da, proiektuaren 
malgutasunari esker, udal iturrien 
arabera. 

Construcciones Elorri enpresea-
ri esleitu jakozan lanak garagarri-
lean. Eraispena, igeltserotza-lanak, 
kanpoko eta barruko arotzeria, 
instalazinoak (saneamentua, itur-

gintza-lanak, argiztapena, airezta-
pena, klimatizazinoak, telekomu-
nikazinoak, audioa, eta abar) eta 
pinturea dira egin beharrekoak 
zentroa jardueretarako erabilga-
rria izan daiten.

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Euskaraldia ate joka
Hilaren 18an hasiko da Euskaraldia, hizkuntza ohiturak 

aldatutea bilatzen dauan ariketa sozial masiboa. 

Arrakastatsua izan eta euskerearen erabilerea bultzatu 

dagian, eskualdeko herrietan hainbat jarduera 

prestatu ditue.

Erredakzinoa

Areatzan, zemendiaren 18an, 
17:00etan, ahobizi eta belarri-
prest txapak bananduko dira uda-
letxeko arkupetan. 18:00etan, 
argazki herrikoia egingo da 
plazan eta ostean mokadutxoa. 
19:00etan, kalejirea egongo da 
herrian Arratiako Eingo eskolako 
trikitilariakaz. Zemendiaren 28an 
Luze edo motz ikuskizuna egon-
go da udaletxean, 19:00etan, eta 
Euskaraldiari amaierea emoteko, 
abenduaren 2an Euskaraldiko 
kantuaren jantzea egingo dabe 
umeek plazan 17:30ean. Ostean 
txokolatea egongo da.

Artean, 19:00etan, Euskaral-
diko leloa eskegiko dabe udale-
txeko balkoian eta ostean, trikiti, 
pandero eta saxofoiagazko kale-
jirea egingo dabe herritik. Amaie-
ran, abenduaren 2an be egingo 
deutsie agurra Euskaraldiari, 
20:00etan, plazan. Jantza mo-
dernoko taldearen erakustaldia 
eta taloak egongo dira.

Bedian, abenduaren 1ean, 
19:00etan, herri argazkia egingo 
dabe eta gero, ardaoa eta gaztaia 
dastatuko dabez trikitilarien mu-
sikeak lagunduta.

Diman, Euskaraldiaren hasike-
rako ekitaldia 19:00etan egingo 
da frontoi txikian. Ostean argazki 
kolektiboa egingo dabe eta Ein-
go taldeagaz herriko tabernetatik 
ibiliko dira jaigiroan. Abenduaren 
2an, amaiera ekitaldia egingo 
dabe, Bihotz eta Gurutzek girotuta. 

19:30ean, tabernaz taberna ibiliko 
dira Sama Siku fanfarreagaz. Hu-
rrengo egunean, Euskerearen Egu-
nean, egingo dabe ekitaldia, testu 
bat irakurriz eta Gazte Barri jantza 
taldea eta Zamakola koruaren par-
taidetzeagaz. Gainera, euskerearen 
aldeko herritarren argazkiakaz bi-
deo bat egingo dabe eta hormairu-
di bi margotuko dabez herrian.

Aurretik hasi ziran motorrak 
berotuten Igorren, eta zemen-
diaren hasikeratik txapak banan-
duteaz gainera, Euskaraldiari on-
doetorria emoteko, zemendiaren 
11n izan zan Kerobia eta Niko 
Etxarten kontzerturako 10 sarre-
ra zozketatuko ebazan Euskera 
Zerbitzuak. Txapak, zemendia-
ren 8an, 10ean, 11n, 12an eta 
13an banandu ziran leku des-
bardinetan. Zemendiaren 18an, 
Euskaraldiari hasikerea emoteko, 
17:00etan, Euskaraldiko jantzea-
ren koreografia egingo da Kultur 
Etxean eta 19:00etatik 21:00eta-
ra, batukadea herrian zehar. Eus-
kerearen Egunean, 11:30etik 
15:00etara, kalejirea egongo da 
Katiuska eta Katilu Hezkuntza eta 
Antzerki taldeagaz.

Lemoan zemendiaren 13an, 
Euskaraldia Batzordeko kideek, 
Nekazaritza Azokan postu bat 
ipini eben txapak banandu eta 
banderolak salduteko. Hasikera 
ekitaldia, hilaren 18an, 19:45ean 
izango da. 19:00etan, Kirol as-
teko ekintza bat egingo da, hiru 
pelota modalidaderen partiduak, 
egongo dira eta partidu arteko 

tartea aprobetxauko da hasike-
ra ekitaldia egiteko. Testu baten 
irakurketeak, kultur pilula batek 
eta txapak ipinteko ekintzak 
osotuko dabe ekitaldia. Euska-
raldiak irauten dauan bitartean, 
Euskaraldiagaz bat egin daben 
establezimentuetan ahobizi edo 
belarriprest txapa daroan beze-
roak, bere rolaren arabera joka-
tuz, euskeraz eskatzen badau, 
aterki bat jasoko dau trukean. 
Zemendiaren 21etik 27ra, Egu-
nean Behin Lehiaketan Lemoako 
taldean parte hartzean dabenen 
arteko lehiaketea izango da. Saria 
emongo jakie aste horretako lehen 
bederatzi sailkatuei, eta zozketa 
bidez beste parte hartzaile bate-
ri. Saria, Kotxepin Kultur Etxeko 
2023ko harpidetzea eta Nerea 
Ibarzabal idazlearen Bar Gloria 
liburua izango da. Abenduaren 
2an, amaiera ekitaldia egingo 
da Lemoako eskolako aterpean 
16:30etik aurrera. Guraso alkar-
teak eta Udalak alkarlanean an-
tolatu dabe egitaraua: 16:30ean, 
umeentzako jolasak; 18:00etan, 
Txoborro magoa; 18:45ean, 
Euskaraldiaren amaiera ekital-
dia; 19:00etan, Ane Lindaneren 
bakarrizketea, eta 20:00etan, 
helduentzako magia poteoa Txo-
borro magoagaz herritik zehar.

Zeanurin hasikera ekitaldia 
18:00etan izango da: testuaren 
irakurketeak, talde argazkiak, 
bertso-saioak, euskal jantza 
erakustaldiak, euskal kantak txis-
tulariakaz eta txorizo eta urdai 
janak osotuko dabe jaia.
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ARTEA/IGORRE

Alberto Intxaurraga 
Artean eta Olatz Urkiza 
Igorren izango dira 
EAJ-PNVren alkategaiak

Erredakzinoa

Arteako oingo alkatea dan Alberto 
Intxaurraga Goti izango da barriro 
zerrendaburu datorren urteko udal 
hauteskundeetan. Intxaurragak, 
2019ko hauteskundeetan EAJ-PNVk 
alkatetzea berreskuratzea lortu eban 
Artean eta, bere esanetan, ez da 
legealdi erraza izan, "COVIDaren ku-
deaketeak dana nahastu daualako", 
baina "konfiantzeagaitik ilusinoz eta 
esker onez beteta, Artearen alde 
eta bere herrikideen mesedetan lan 
egiten jarraituteko gogo handiagaz" 
dagoala adierazo dau ohar baten.

Agintaldi honetan egindako lanen 
artean azpimarratu dau "aztarna 
ekologikoa murriztera bideratutako 
zeregin ugarietan ipini gura dan 
lana, argi publikoak barriztuteagaz, 
eraikin publikoetan plaka fotovol-
taikoak instaleteagaz edo auto 
elektrikoentzako karga-puntuak 
martxan ipinteagaz". Hurrengo lege-
gintzaldiari begira, iraunkortasunaren 
aldeko apustu horretan, Intxaurragak 
herrian energia-komunidadeak sor- 
tzeako oinarriak ipintea proposatuko 
dauala dino. Ekomuseoaren proiek- 
tua behin betiko martxan ipintea eta 
Hiri Antolamenduko Plan Orokor 
(HAPO) barria onartutea dira hu-
rrengo agintaldian aurrera atera 
gura dituan proiektu batzuk.

Alberto Intxaurraga Goti Artean 
jaio zan 1969an. Marketineko gradu 
bat ikasi eban eta galdaragintzako 
enpresa bateko arduradun lanetan 
egiten dau behar. Alkate kargua-
ren aurretik legegintzaldi bitan izan 
zan zinegotzi: 1987tik 1991ra eta 
2015etik 2019ra, hain zuzen be.

 
Olatz Urkiza Igorren
Igorreko hautagaia Olatz Urkiza 
Atutxa izango da, EAJ-PNVrentzako 
alkatetzea berreskuratu eta Igorre 

"berbizteko" helburuagaz.
EAJ-PNVk 2007an galdu eban 

Igorreko alkatetzea eta ordutik 
2015era arte 2007-2011 eta 2011-
2015 legegintzaldietan, Urkiza 
zinegotzi izan zan. Jeltzaleen hau-
tagaiak Igorre "berbiztu" gura dau. 
Izan be, bere ustez, atzen urteotan, 
Igorre noraezean joan da, eta EH 
Bilduren "lidergorik ezak" desgo-
bernua eta konpondu ezin dan 
gelditasuna ekarri ditu. "Hasikera 
baten saldu eben guztitik ez dabe 
ia ezer egin; auzoei kasurik be ez 
deutsee egiten; kultur eskaintzea 
ia ezereza da, ez gazteentzat, ez 
adinekoentzat; gure kaleen oina-
rrizko mantentze-lanak be ez dira 
ikusten", dino begituri bialdutako 
komunikau baten. "Atzen urteotan 
Igorren izan doguzan hobekuntza 
gehienak beste erakunde batzueta-
tik heldu jakuz, Mankomunidadetik 
edo Aldunditik, esaterako". 

Ha-ta guzti be, begirada positi-
boari eutsi deutsala dino eta oposi-
zinoan egindako lana eta euren lan-
taldea balioan ipini gura izan dau. 
"Beste aldean egonda, ezinezkoa 
izan da proiektu handiak aurkeztea, 
baina lan handia eta oso ona egiten 
dauan udal talde bat daukagu; ga-
tazkarik sortu arazoten ez dauana 
eta proposamenak egiten dituana".

Igorre berbizteko, industrialdearen 
hobekuntza bultzatu, adin guztien- 
tzako agenda kultural bat proposatu 
eta garraio publikoaren erronkea ez 
dauala ahaztuko azaldu dau. 

Olatz Urkiza Atutxa Igorren jaio 
zan 1977an, eta Garbe auzoan 
bizi izan zan umetan. Igorreko 
institutuan ikasi eban eta 18 ur-
tegaz, Erresuma Batura joan zan 
ingelesa eta Informatika ikasketak 
egitera. Oin aholkularitza enpresa 
baten egiten dau behar eta Mikele 
auzoan bizi da.

Herri kirol desafioak ez dira faltauko 
Asterriako jaietan

ZEANURI

Zemendiaren 30a, San Andres eguna, eguaztenean da aurten. Egun horretan, 

ermitan mezea egongo da eta Asterriako jaiei amaierea emongo deutsee. 

Aurreko astegoienean izango dira jai egitarauko ekintza gehienak.

Erredakzinoa

Zemendiaren 25ean, barikuan, 
18:00etan, emongo deutsee ha-
sikerea Asterrikoek jaiei, bolande-
rakaz. Gero, 19:00etan, umeek eta 
nagusiek, burdinazko ugaraxoaren 
ahoan txapak sartzeako euren trebe-
tasuna erakusteko aukerea izango 
dabe Igel Txapelketan. Bertan parte 
hartzeako izena emon behar da 636 
378 870 telefonoan, hilaren 22a 
baino lehen. Gauean, 21:30ean, 
auzo afaria egongo da eta ostean 
mahai-jokoak eta kantuak.

Hurrengo egunean, zapatuan, 
Ogaragoitiko iturriaren 70. urteurre-
na ospatuko dabe auzokoek, txistu-
larien soinuakaz eta lora eta bertso 
eskaintza bategaz, 17:00etan. 

Ondoren, herri kirolek hartuko 
dabe protagonismoa. 18:30ean, 
Luis Polanco azkoran eta Mikel 
Etxebarria ardi mozten neurtuko 
dira jai honeetako klasiko bihurtu 
dan biko desafioan, eta 19:00etan, 
Harriti giza probetako andra taldeak 
hordagoa botako deutse Zeanuriko 
mutilei. Gaueko jantzaldiari ekin 
aurretik, 20:30ean, odoloste ja-
nagaz indarrak barriztauko dabez 
bertaratutakoek eta 21:00etan, 
Jainaga eta Narbaizak ipiniko dabe 
jantza giroa. Ostean musikea egon-
go da egunak argitu arte. 

Zapatu arrastian, jaietan mozo-
rrotuta parte hartzera animau gura 
dabe jentea antolatzaileek.

San Andres egunean emongo 
jakie amaierea Asterriako jaiei. 

Eguazten horretan, 19:00etan me-
zea egongo da ermitan eta ostean 
barauskarria. Iluntzeko 20:00etan, 
bolanderakaz, agur esango 
deutsee jaiei datorren urtera arte.

2023ko maiatzeko udal hauteskundeetarako Artea 

eta Igorreko hautagaiak aurkeztu ditu EAJ-PNVk.
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ZEMENDIAREN 25A

Zemendiaren 25a Andren Kontrako Indarkeria Ezabatzeko Nazinoarteko Eguna da eta Arratiako talde feministek, andra 

taldeek eta erakundeek kaleak hartuko ditue indarkeria bako eta bildurrez libre diran bizitzak aldarrikatzeko, Igorren, 

20:00etan, izango dan Arratia mailako manifestazinoan. 

"Antolakuntza feministaz beldurra irauli" 
lemea izango dau zemendiaren 25eko 

manifestazinoak

Gainera, urtero lez, indarkeria ma-
txistearen forma ugariak erakutsi, 
horren gainean hausnartu eta ho-
rreei aurre egiteko feminismoak 
eskaintzen dituan tresnak erakus-
teko hainbat jarduera antolatu di-
tue aurreko eta osteko egunetan. 

"Antolakuntza feministaz beldu-
rra irauli" lemeagaz, indarkeriari 
aurre egiteko andrek bat egitearen 
garrantzia azpimarratu gura dabe 
feministek. Hori dala-ta, nanifesta-
zinoaren osteko ekitaldian, Txileko 
Las Tesis taldeak ezaguna egin 
eban Borxatzailea nor da? Zu! 
performancea egingo dabe. Ha-
mabostaldian zehar, umoreak eta 
kultureak be hartuko ditue espa-
zio publikoak, indarkeria matxista 
bako gizarte bat aldarrikatzeko.

Kultur jarduerak
Aldarrikapena ez da bakarrik 
mobilizazinoakaz eta horreta-
rako beren-beregi eratutako 

Erredakzinoa ekintzakaz egingo; izan be, 
ohiko agenda kulturaleko ekintza 
batzuk, indarkeria matxistearen 
gaiari lotuko jakie. Holan, Igorre-
ko Lasarte Aretoan, hilaren 13 
eta 20ko zine saioetan, Yalda, la 
noche del perdón Irango andren 
egoerearen gainekoa eta El viaje 
de Nisha, Norvegian bizi dan ja-
torri pakistaniarreko neska gazte 
bateri buruzko pelikulak ikusi 
ahal izango dira. Hilaren 16an, 
Bedian, 17:30ean, Bardintasun 
Planaren aurkezpena egingo 
dabe liburutegian.

Ainhoa Aierbe eta Tessa Ando-
negiren Me too antzezlana ikus-
teko aukerea egongo da Diman, 
hilaren 20an, 19:00etan, esko-
lako kamaran. Catherine Deneu-
ve eta Jane Fondaren paperetan, 
Aierbek eta Andonegik feminis-
moaren hainbat kontzepturen 
gainean egingo dabe hausnarke-
tea eta argibideak bilatuko ditue.

Beste antzezlan bat egongo da 
hilaren 22an, 19:00etan, Arteako 

Kultur Etxean. Saioa Royo eta Ion 
Martinezen Birritan bortxatua da 
antzezlana. Fikzinozko antzezlan 
hau, errealidadean gertatuko 
hainbat bortxaketatan oinarritzen 
da, eta interneten danon eskura 
eta ikusgai dagozan epaiketetako 
testigantzetatik jaso dau informa-
zinoa. Lanak, bortxaketa bat su-
fridu dauan andra batek erasoari 
eta horren ondorioei zelan egiten 
deutsen aurre eta epaiketea ze-
lan bizi dauan kontetan dau.

Hurrengo egunean, Zeanurin, 
zemendiaren 23an, 18:00etan, 
Gure hots dokumentala ikusi eta 
Arrate Fernandez zuzendariagaz 
berba egiteko aukerea egongo da 
Arkotxan. Dokumentala, atzen 40 
urteotan euskal andrek lan mun-
duan izan daben egoerearen erra-
diografia historikoa da, gaur egun 
zelango ondorioak eta eraginak 
sortu arazo dituan ikertzen daua-
na. Bertan, 14 andrak hartzean 
dabe parte; Itxaro Borda, Maddi 
Zubeldia, Ane Ablanedo, Josebe 
Iturrioz, Alaia Martín, Isabel Elizegi 
eta Irantzu Varela tartean. 

Andren Kontrako Indarkeria 
Ezabatzeko Egunaren bezperan, 
hilak 24, 19:00etan, Lemoako 
Karabie Gaztetxean, Lorena Cab- 
nal aktibista maiak Feminismo 
comunitario berbaldia emongo 
dau. Cabnalek, ez dau bere burua 
feminista dekolonialtzat definidu-
ten eta bai, feminista komunita-
riotzat, bere esanetan, izentatze 
modu honek dakarren interpre-
tazinoa Gaztelaren kolonizazinoa 
baino harago doalako.

Zemendiaren 25ean, Bedian, 
Arriaga Antzokira txangoa prestatu 
dabe. Bilbon, txokolatea eta txu-
rroak jan ostean, 19:30ean, David 
Caiñak idatzitako Todas las hijas 
antzezlana ikusiko dabe. Gemma 
Martinezen proiektu baten oinarri-
tuta, antzezlana bost andra akto-
reren historia da. Todas las hijas 
bildurrezko lan bat da: Andra bat 
kaletik dabil gauez, eta pausu ba- 
tzuk entzun ditu atzetik; ama po-
sesibo batek eromenera eroango 
dau alabea; umetan sufridutako 
abusu baten oroitzapena eta in-
darkeriak markautako hartu-emon 
baten amesgaiztoa. Baina bost an-
dra horreek begiradeagaz mundua 
mobiduteko poderea daukie.

Diman be, antolatu ditue 
ekintzak egun horretarako baina 
ekintzok Igorreko manifestazi-
noan egoteko aukerea emoten 
dabe. 18:00etan, bertaratzen di-
ranek barre batzuk egingo ditue 
Abaroan Bea Egizabalen Magma 
mia bakarrizketeagaz. Ostean, 
19:15ean konzentrazinoa egingo 
dabe errotondan eta gero Igorre-
ra joango dira, Igorreko jarduere-
tan parte hartzeako.

Lemoan antzezlan bi egongo 
dira Kotxepin Kultur Etxean hu-
rrengo egun bietan: umeentzat 
bata eta nagusientzat bestea. 
Zapatuan, hilak 26, Piztu! Emaku-
meON Energia umeentzako 
antzezlana egongo da ikusgai. 
Eidabe Ekimen Kulturalak konpai-
niaren antzezlanak andra zien-
tzialariak aldarrikatu eta Marie 
Curie omentzen dau. Marie Cu-

rie gidari dala, andrek zientzian 
daukien pisu erreala erakusten 
dau antzezlanak. Ikuskizunak 
hainbat abesti be baditu, partai-
detza arratiarragaz gainera. Izan 
be, Piztu abestia Bihotz Gorospe 
igorreztarrak kantetan dau, Mikel 
Inunen musikeagaz. Hurrengo 
egunean, Lore Moreak konpai-
niaren Trapu zikinak antzezlana 
egongo da ikusgai. Gerraostean 
girotuta, erropak garbituten di-
harduen andrek berba egingo 
dabe pobreziaz, adiskidetasunaz, 
maitasunaz, bidebakokeriaz eta 
andren bizitzetan dagozan beste 
gai askoren gainean.

Hilaren 28an, 19:00etan, ba-
rriz, Areatzako udaletxean, Mirari 
Martiarenak eta Idoia Torregaraik, 
Luze edo motz umorezko ikus-
kizuna eskainiko dabe. Hilekoa, 
menopausia, ligatzeko teknikak 
eta sexua izango ditue hizpide, 
besteak beste, gure gizartea zer-
tan geratzen dan luze eta zertan 
motz galdetzeko. 

Abenduan
Andrazkoentzat indarkeria eta bil-
durrik bako bizitzak aldarrikatzeko 
zemendiaren 25eko aurtengo 
egitaraua, abenduaren 2ra arte 
luzatuko da. Abenduaren 1ean, 
18:00etan, Bediako liburutegian, 
Nire espazioa eman antzerki 
familiarra ikusteko aukerea egon-
go da eta hurrengo egunean, 
Arantzazuko Kultur Gunean Saioa 
Hernandez sexologoa egongo da, 
19:00etan, Dialogos para el amor 
y el desamor berbaldia egiteko.
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BEGITANDU 9

BEGITU

Bazkideen 
ibilbidea saritu 
dau Tokikomek 

bere 10. 
urteurrenean

begituk 20 urte bete dituan urte honetan, 

Tokikomek 10 urte bete ditu. Bere 

urteurreneko ekitaldian, alkarlanari eta 

bazkideen ibilbideari emon gura izan deutso 

Tokikomek saria. begitu argitaratzen dauan 

Zertu Kultur Elkartea igaz sartu zan Tokikomen. 

Tokikom 28 bazkidek osotuten dabe, guztira 74 

hedabide kudeatzen dabezanak. Bere historia 

jasoten dauan 10 urte, hamaika ahots ikus-

entzunezko erreportajea be argitaratu dau eta 

begitu.eus webgunean ikusi daiteke.

Sari banaketea Oñatin izan zan 
zemendiaren 11n. Joxe Rojas To-
kikomeko IKT eta Komunikazino 
zuzendariaren esanetan, tokiko 
komunikabideen "ahalegin eta 
lorpenei benetan daukien meri-
tua aitortzeko".

begituren ibilbideari saria
Hogei urteko ahaleginaren ondo-
rioa da gaurko begitu; urteotan 
hazi egin da Zertu Kultur Elkartea-
ren proiektua, eta gaurko sasoira 
egokitu da. Sortu zanean, militan-
tziatik asko eukan hilabetekaria 
zan, eta gaur, Arratia Ubide eta 
Zeberioko eguneroko informazi-
noa emotera pasau da begitu di-
gitalean, hedabide handien pare, 

Erredakzinoa eta paperezko hamabostekaria 
manteniduz. 

Alde profesionalari jagokonean, 
Iñigo Iruarrizaga dago begituren 
sorreratik eta kudeaketa eta zuzen-
daritza lanak egiten ditu; hamasei 
urte daroaz Bea Azpirik edukiak 
sortzean eta, Iruarrizagagaz batera, 
editore lanetan, eta igazko udan, 
Asier Abrisketa lotu zan ekipora, 
begitu digitala aurrera aterateko. 
Gainera, dozenaka kolaboratzailek 
idazten dabe paperekoan, plural-
tasuna emoteaz gainera, erakar-
garriago egiten. "Arratiarren babes 
barik -hainbeste modutan, ailege-
tan jakuna-, ezinezkoa litzateke ho-
naino heldu izana". Euren ahalegin 
eta lorpenek egin dabela posible 
begitu eta daukien meritua aitor- 
tzen deutse begituko lantaldeak.
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KIROLA14

Lemoako Harrobi hirugarren postuan dago

Lemoako Harrobi taldeak hilaren 
12an jokatu eban Solokoetxe A 
taldearen kontra etxetik kanpo eta 
bina bardindu eban. Bederatzi jar-
dunaldiren ostean lidertzea galdu 
dau eta hirugarren postuan dago oin 
Lemoako taldea 21 puntugaz. Da-
torren partidua Arlonagusian joka-
tuko dau, hilaren 19an 16:00etan, 
Ermua A taldearen kontra.

Arratia
Gizonezkoen Arratia A taldeak 
domeka arrastian, hilak 13, jokatu 
eban Gernika B taldearen kontra 
eta 0-2 irabazi eban. Bederatzi 
jardunaldiren ostean Arratia A bos-
garren postuan dago sailkapenean 
16 puntugaz. Datorren partidua Ur-
bietan jokatuko dau, hilaren 19an 
17:45ean, Gatika taldearen kontra.

Gizonezkoen Arratia B taldeak 
ostera zapatuan, hilak 12, jokatu 
eban Gernika Sporting A taldearen 

Erredakzinoa

FUTBOLA

Xabier Gartzia "Utxu" 
Bigarren Mailako Bizkaiko 
Aizkora Txapelketan 
hirugarren izan da

AZKOREA

Zemendiaren 6an jokatu zan Le-
keitioko plazan Bigarren Mailako 
Bizkaiko Aizkora Txapelketea eta 
Xabier Gartzia "Utxu" azkolari 
dimoztarra lehiatu zan bertan; 
Aritz Irazabal, Mikel Agirre, Marco 
Nevado, Daniel Lopez eta Aritz 
Oregiren kontra. "Utxu" probea 
amaituten hirugarrena izan zan, 
hamazortzi minutu eta hogeta 
bat segundotan. Podiuma Iraza-

Erredakzinoa

kontra etxetik kanpo eta eta 2-1 
galdu eban. Bederatzi jardunaldi-
ren ostean Arratia B atzenurren 
postuan dago 5 puntugaz. Dato-
rren partidua Urbietan jokatuko 
dau, hilaren 19an 20:00etan, So-
lokoetxe A taldearen kontra.

Andrazkoen Arratia A taldeak 
domeka goizean, hilak 13, jokatu 
eban Mulier taldearen kontra Tajo-
narren eta 1-0 galdu eban. Bede-
ratzi jardunaldiren ostean Arratia A 
hamaikagarren postuan dago 10 

puntugaz. Datorren partidua Ur-
bietan jokatuko dau, hilaren 19an 
15:30ean, atzen postuan dagoan 
Aurrera Vitoria taldearen kontra.

Andrazkoen Arratia B taldeak 
zapatu arrastian, hilak 12, jokatu 
eban Elorrio taldearen kontra eta 
1-3 irabazi eban. Zazpi jardunal-
diren ostean Arratia B bosgarren 
postuan dago 13 puntugaz. Da-
torren partidua Urbietan jokatuko 
dau, hilaren 20an 13:30ean, Ba-
sauriko Kimuak B taldearen kontra.

bal eta Agirregaz partekatu eban.
Probea 54 hatzkadako enbor bi, 

60ko bat eta 72ko beste bat zatitu-
tea izan zan eta arinenak, Irazabalek, 
hamalau minutu eta zortzi segun-
dotan amaitu eban. Ostetik, Agirrek 
hamazortzi minutu eta bederatzi se-
gundo behar izan ebazan; "Utxuk" 
baino hamabi segundo gitxiago bai-
no ez. Dimoztarrak lehia estu-estua 
izan eban bigarren eta laugarre-
nagaz. Izan be, Nevadori segundo 
bakarreko aldea atera eutsan.

Jokatutako atzen partidua bardindu ostean Lemoako taldeak lidertzea galdu eban.

Gizonezkoen Gernika B eta Arratia Aren arteko partidua.
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Zidarra eta brontzea 
lortu ditu Irati Astondoa 
azkolariak hileon

Txapelketa bi amaitu ditu Irati 
Astondoak zemendian eta bietan 
lortu dau podiumean egotea, bi-
garren eta hirugarren postuan. Bai 
federazinoak bai Ezpala alkarteak 
antolatutako txapelketan, Ne-

Erredakzinoa rea Arruti egon da Astondoaren 
aurretik. Zeanuriztarrak onartu 
dauanez, gatxa da Arrutiren kon-
tra irabaztea: "Gure aldean indar 
handia eta fisiko itzela dauka".

Euskal Herriko Aizkolari Txapel- 
ketea zemendiaren 6an jokatu 
zan Mungian. Kanaerdiko bat eta 

Tailandiako Mendi eta 
Trail Running Mundialean 
izan da Onditz Iturbe

Zemendiaren lehen astegoienean 
jokatu zan Chiang Mainen (Tailan-
dia) Mendi eta Trail Running Mun-
diala eta espainiar selekzinoagaz 
lehiatu zan bertan Onditz Iturbe 
korrikalari igorreztarra. Lasterketa 
bi korridu ebazan, Uphill eta Clas-
sic Up and Down, eta dominarik 
eskuratu barik be, estadu mailako 
marka onenak lortu ebazan. Ho-
lan, egindako lanagaz pozik agertu 
da Iturbe, "denporaldiari amaierea 
emoteko esperientzia itzela" izan 
dala adierazota.

Lehen lasterketea hilaren 4an 
jokatu zan, Uphill lasterketea, 

zortzi kilometro pasatxo eta mila 
metrotik gorako desnibeleko 
ibilbidean. Podiumetik gertu gera-
tu zan Iturbe, bosgarren postuan 
hain zuzen be, 57 minutu eta 56 
segundoko denporeagaz. Lehena 
Allie McLaughlin estatubatuarra 
izan zan, Iturbe baino minutu bi 
eta 40 segundo arinago helduta.

Classic Up and Down lasterketea 
ostera, domekan korridu zan eta 
Iturbe bederatzigarren ailegau zan 
helmugara, 50 minutu eta 57 se-
gundogaz. Hamaika kilometro eta 
400 metrotik gorako desnibeldun 
lasterketea Recca Cheptegei ugan-
darrak irabazi eban, 46 minutu eta 
25 segundoko denporeagaz.

Erredakzinoa

Mungian jokatutako Euskal Herriko Aizkolari 

Txapelketan hirugarren eta Bilbon jokatutako Sherpa.

ai Aizkolari Txapelketa Nagusian bigarren izan da 

azkolari zeanuriztarra.

AZKOREA 36 zein 45 hatzkadako enbor 
bina zatitu behar izan ebezan eta 
Astondoak 21 minutu eta zazpi 
segundotan amaitu eban probea. 
Aurretik, Nerea Arruti (16:29) eta 
Nerea Sorondo (18:10) izan eba-
zan sailkapenean. Atzetik ostera, 
Laiene Pikabea, Uxue Ansorregi, 
Xanta Sousa eta Beatriz Tanco.

Sherpa.ai Aizkolari Txapelketa 
Nagusiko finala barriz, zemendia-
ren 13an jokatu zan Bilbao Are-
nan eta bertan, txapeldunorde 
izan zan zeanuriztarra. Probea, 
45 hatzkadako lau enbor zatitu-
tea izan zan eta arinenak, Nerea 
Arrutik, hamabi minutu eta ha-
masei segundotan amaitu eban 
egitekoa. Atzetik, Astondoak ha-
mabost minutu eta 58 segundo 
behar izan ebazan eta Uxue An-
sorregik, hamazazpi minutu eta 
52 segundo. Astondoak azaldu 
dau, Arruti aurkari izanda, ira-
baztea gatx ikusten ebala baina 
"denporea bajatutea" izan zala 
bere idea.

"Denporaldiko zein momentutan harrapau deustan eta 

egon dan maila ikusita, pozarren nago lortutakoagaz. 

Esperientzia itzela izan da zentzu guztietan".

MENDIA

Kirol ugari egiteko aukerea 
egongo da Lemoako Kirol Astean

Zemendiaren 14tik 20ra izango da 
eta Lemoatx Trail lasterketeak emon-
go deutso amaierea. Astean kirola-
ren inguruko hainbat jarduera, kirol 
erakustaldi, txapelketa, saio, tailer, 
berbaldi eta film emonaldi bat anto-
latu ditue Udalak eta kirol alkarteek.

Astelehenean, bizimodu ez se-
dentarioa bultzatzeko jarduera bi 
eta intensidade handiko beste kirol 
jarduera bi egon ziran. Helduentzako 
Oingabiz programako saioko ibilaldi 
gidatu baten txandea izan zan, eta 
umeak eskolatik ludotekara oinez 
joateko ekimena ezetuteko aukerea 
egon zan. Gainera, eguaztenean be 
egongo diran intensidade handiko 
saio bi egon ziran: biak 16 urtetik go-
rakoentzat eta kiroldegian: 10:00eta-
tik 10:45era, Hit, intensidade han-

Erredakzinoa

KIROL ASTEA

diko entrenamentua eta 11:00etatik 
11:50era Spinning saioa. Honeetan 
parte hartzeako izena emon behar 
da kiroldegia@lemoa.net helbidean 
edo 94 631 42 97 telefonoan.

Eguaztenean, hilak 16, goizeko 
saio horreezaz gainera, padel txa-
pelketea eta osasunaren inguruko 
tailerra egongo dira. Padel txapel- 
ketea 17:00etatik aurrera izango 
da kiroldegian eta umeek zein na-
gusiek hartu ahal izango dabe par-
te. Kategoria bi egongo dira, bata 
10 eta 16 urte bitartekoentzat 
eta bestea 16 urtetik gorakoen- 
tzat. Parte hartzeako izena emon 
behar da kiroldegian. Osasuna: 
gorputza eta burua izeneko taile-
rra be egongo da Kotxepin Kultur 
Etxean, helduentzat, 17:30ean.

Hurrengo egunean, hilak 17, 
16:00etan, 9 eta 11 urte bitarteko 

umeentzat saskibaloi saioa eta 14 
urtetik gorakoentzat hirukoen txa-
pelketea egongo dira kiroldegian. 
Izena aldez aurretik emon behar 
da. 17:30etik 19:00etara, 60 ur-
tetik gorakoentzat Elikadura gure 
osasunean izeneko tailerra egon-
go da jubiladuen egoitzan. Taile-
rrak bigarren saio bat izango dau 
hilaren 24an. Atzenik, 18:30ean, 
andrazkoen galapan egiteko saioa 
egongo da eskolatik urtenda.

Barikuan peloteak izango dau 
protagonismoa, ping-pong txapel- 
ketea eta eskupelotako 3 modali-
dade desbardin erakusten dituan 
ikuskizunagaz. Ping-pong txapelke-
tea 12 eta 16 urte bitarteko gaz-
tetxoek jokatuko dabe 18:00etan, 
Gaztelekuan. Eskupelotako moda-
lidade desbardinak erakusten di-
tuan ikuskizuna barriz, kiroldegian 
izango da 18:00etan Lemoako 
Eskupilota Taldearen eskutik.

Zapatuan, hilak 19, LH1 eta 
LH6 bitarteko umeek II. Duatloi 
Txikia jokatuko dabe eskolan, 
Guraso Elkarteak antolatuta eta 
16:00etatik 18:00etara, bizikleta 

ginkanea egongo da 7 urtetik go-
rakoentzat, Lemoako Txirrindulari 
Elkarteak antolatuta. 17:30ean, 
Million Dollar Baby pelikulea 
proiektauko da Gaztelekuan.

Lemoatx Trail Lasterketearen VI. 
edizinoak zarratuko dau aurtengo 
Lemoako Kirol Astea.

Lemoatx Trail 
Partaidetza handia eta kirol jai giroa 
espero da Lemoatx Trailen. Martxe-
tako plaza guztiak bete dira eta las-
terketetarako ia danak. Modalidade 
bakotxean 250 personak emon 
eikien izena. Lasterketa luzeak 24 
kilometro ditu eta laburrak 16 kilo-
metro. Mendi martxa luzeak laster-

keta luzearen ibilbide bera dauka 
eta besteak, 8 kilometro. Lemoatx 
Trail lasterketea, Bizkaiko mendi 
lasterketen ligan dago. 

Ordutegiari jagokonean, mendi 
martxalariak izango dira lehenen-
goak abiatzen, 08:00retan; gero, 
09:15ean, lasterketa luzekoak ur-
tengo dira; 10:00etan, lasterketa 
laburreko lasterkarien txandea 
izango da eta 10:15ean, martxa 
laburreko partaideena.

Herrian jai giroa ez da faltauko. 
Izan be, mendiko materiala, ka-
misetak, txapelak eta sudaderak 
salduteko salmahai bi egongo 
dira eta taloak eta jatekoa saldu-
ten daben furgonetak be bai.
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Umeentzat, Gabonetako 
Postalen Lehiaketea abiatu dau 
Arteako Udalak

Parte hartutako lanakaz erakus-
ketea egingo da Arteako Kultur 
Etxean, 2022ko abenduaren 
22tik 2023ko urtaileko 8ra arte. 
2010 eta 2017 urteen artean 
jaiotakoek hartu daikie parte.

Parte hartu gura dabenek, 
abenduaren 9ra arte daukie la-
nak entregetako epea. Partaide 
bakotxak lan bi aurkeztu leikez 
gehienez. Gutunazal zarratu 

Erredakzinoa

Antxo ta Pantxa pailazoak 
ikuskizun barria 
estrenauko dabe 

Erredakzinoa

Laster, 100. emonaldia beteko 
dabe. Eta hilaren 20an, Portuga-
leten Gurekin konektatu ikuskizun 
barria estrenauko dabe.

Antxo ta Pantxa, 2015ean, 
Barakaldoko Bagatza auzunean 
sortutako Gora Bihotzak alkartea-
ren ageriko arpegiak dira. Modu 
dibertigarrian, aldaketa soziala 
bultzatu gura daben sei ikuskizun 
ditue Museoaren taupadak, Eutsi 
dantzari, Amamaren ganbaran, 
Ahaztuen distira, Antzarrekin dan- 
tzan eta Papertxoria. Oin zazpiga-
rrena estrenauko dabe.

Zelan sortu zan Antxo ta Pan-
txa pailazo taldea?
2015ean sortu zan taldea, Ba-
rakaldoko Bagatza auzoko jaietan, 
pailazo talde baten azken mo-
mentuko baja bat ordezkatzen 
eginiko emonaldian. Nerbioi iba-
rreko ezkerraldean, Txirbilenea 
kulturgune autogestionauan hasi 
ziran ensaioak. Egun, Diman eta 
Arrankudiagan bizi gara.

Gora Bihotzak alkartearen ar-
pegi publikoa gu biok gara, baina 
gure atzean hainbat laguntzaile 
dagoz. Gehienak, gure familiakoak. 
Zazpi urteren ostean ilusino han-
diz jarraituten dogu eta laster 100 
emonaldi beteko doguz. Nork 

pentsau ordezkapen bat beteten 
urten ginaneko haretan!
Ikuskizun barri bat dakarzue, 
Gurekin konektatu izenekoa. 
Ze antzekotasun eta ze des-
bardintasun dauka aurreko 
lanakaz?
Gure antzezlanetan aldaketa so-
ziala bultzatzen dogu, jente-arte 
parekide eta justu baten alde 
agertzen gara beti, eta umeei zu-
zenduta, gatazka sozialen ingu-
ruko antzezlanak egiten doguz. 
Aurreko lanetan, genero ikus-
pegia, euskerearen erabilerea, 
amamek eginiko lanaren isla, 
familia eredu barriak, animalei 
eginiko tratu txarrak, bullyinga... 

PAILAZOAKLEHIAKETEA

Igorreko Kultur Etxeko bazkide 
txartela merkeagoa izango da 
Gabonetako kanpainan

Igorreko Kultur Etxeko bazkide 
izateko urteroko Gabonetako 
kanpainea martxan dago. Aben-
duaren 22ra arte lagun txartela 
5 euro merkeago izango da. Ho-
lan, norbanakoek 25 euro pagau 
beharko dabe; familiako lagun 
txarteleko 20 euro kide bakotxak 
eta 14 urtetik beherakoentzako 
prezioa 15 eurokoa izango da 
kanpaineak dirauan bitartean. 
Txartela, 2023ko urtailaren 1ean 
hasi daiteke erabilten.

Lagun-txartela izateak hainbat 
bentaja dakarz: Lasarte Aretoko 
ikuskizunetan %25eko deskon-

Erredakzinoa

KANPAINEA

tua, lau film eta Lasarte Aretoak 
aukeratutako beste ikuskizun 
bat debalde ikusteko aukerea, 
IKEko ikastaroetan %15eko des-
kontua eta etxean programazi-
noa jasotea, hain zuzen be.

Dimako Iker Urtiaga Machok eta 

Arrankudiagako Ainara Murgia Santinek 

osotuten dabe Antxo ta Pantxa, Arratian 

eta Arratiatik kanpo hain ezaguna dan 

pailazo bikotea.

baten aurkeztu behar dira lu-
dotekan, "Gabonetako postal le-
hiaketa" izenburupean. Edozein 
teknika erabili daiteke DIN-A4 
formatuan eta plegau barik.

Kategoria bi egongo dira, 2010 
eta 2014 urteen artean jaio-
takoak eta 2013 eta 2017 urteen 
artean jaiotakoak. Irabazleek 
liburuak erosteko bonu bana 
jasoko dabe saritzat eta sari ba-
naketea abenduaren 22an izan-
go da Kultur Etxean.

eta beste hainbat gai tratetan 
doguz modu dibertigarri eta par-
te-hartzailean. Horretan daukie 
antzekotasuna gure lan guztiek. 
Magia, musikea, jantzea, jolas 
eta esperimentuz osotutako 
antzezlanak dira. Aurtengoan, 
teknologia barrien erabilpena, 
errua, edoskitzea eta beste 
hainbat gai landuko doguz. 

Musikea, Unai Silvestre "Txiki-
to" barakaldarragaz batera egin 
dogu. Beste hainbat lagunek eta 
umek be hartu dabe parte. Mu-
sika hau guztiau gure webgunean 
egongo da debalde deskargetako 
eta gure emonaldietan be salduko 
dogu pendrive baten. Promozinoa 
sare sozialetatik egingo dogu, ze-
mendian zehar pistak joango gara 
emoten, kartela, sinopsia, aurkez-
pen eguna, bideoak... 

Gure munduaren begirada po-
sitibo eta dibertigarria, esaldi ba-
tegaz isladatzen dogu beti: Gora 
bihotzak!
Noz izango da estreinaldia? 
Arratian lotu dozue ezer lan 
barria aurkezteko?
Estreinaldia zemendiaren 20an 
izango da, Portugaleteko Merka-
duan, bostak aldera. Merkadua 
gune autogestionaua da eta Biz- 
kaiko zubiaren ondoan dago. Hor-
tik aurrera bira lotzean gabiz eta 
sare sozialetatik zabalduko dogu. 

Arratian noz egiteko zain ga-
goz, guretzat etxean egitea beti 
dalako berezia.

Ahoztar Zelaietak zaintza 
negozioaren inguruan jardungo 
dau Dimako liburutegian

Zemendiaren 17an, 19:00etan, 
Dimako Abaroa Aretoan egon-
go da Ahoztar Zelaieta Residen-
cias SA bere liburua aurkezten. 
Bertan, Euskal Herriko zaintza 
negozioaren interesak eta admi-
nistrazinoagaz dagozan loturak 
azalduko dauz.

Ahoztar Zelaieta Zamakona 
ikerketa-kazetari, kriminologo 
eta idazlea da. Residencias SA 
liburuan, nagusien egoitza pri-
badu eta kontzertaduen negozio 
eredua deskribiduten da, iraba-
zi ekonomikoan oinarritutako 

Erredakzinoa

LIBURUA

eredua, %25eko errentagarri-
tasunera be heltzean dana. Ne-
gozioa hain errentagarri izanda, 
Euskal Herrian esku pribaduetan 
dago batez be zaharren zaintza. 
Izan be, "oin dala 30 urte, EAE-
ko egoitzen %9 baino ez egoan 
esku pribaduetan eta oin, dago-
zan 370 egoitzetatik, 277 dira 
pribaduak". 

Liburuak langileen lan baldintza 
eskas eta prekarioak be aztertu-
ten dauz, eta honeek zaintzaren 
kalidade ezan daukien eragina. 
Baita, administrazinoa eta alder-
di politikoakaz lotuta dagozan 
jaubeen praktika txarrak be.

Umeentzako ipuin kontaketea 
Lemoako Kotxepin Kultur Etxean

Zemendiaren 30ean, Amaia Eli-
zagoienek eta Irati Celestinok, 
Basoko sekretuak 2 eta 3 urteko 
umeentzako ipuin kontaketea 
egindo dabe Kotxepin Kultur 
Etxean. 18:30ean hasi eta or-
dubete inguru egongo dira kon-
taketak egiten.

Lan honek, hartu-emonak, la-
guntasuna, norberaren buruan 
eta inguruan konfiantzea, 

Erredakzinoa

IPUINAK

aniztasuna, hezkidetzea, natu-
rearen zaintza, eguneroko erru-

tina eta euskal mitologia, landu-
ten dauz. Urte sasoi bakotxean 
basoan gordeten diran sekre-
tuak deskubriduten lagunduko 
deutsez umeei, animalien barri 
emon eta euren istorioetan 
murgilduta; hau da, basoa senti-
du, bizi eta maitatzeko aukerea 
izango dabe.
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Bertsolari Gazteen XXIX. 
BBK Sariketatik kanpo 
geratu da Arratia

BERTSOLARITZEA

Sariketako lehenengo saioa 
jokatu zan zemendiaren 7an 
Markina-Xemeinen Lea-Artibai 
eta Arratia taldeen artean. Lea-
Artibai izan zan puntu gehien 
batu eban taldea eta finalaurre-
koetara sailkatu da; Arratia ba-
rriz, kanpoan geratu da.

Markina-Xemeinen, 18 urte 
artekoetan, Arratiatik, Maindi 
Estiballesek, Joane Bilbaok eta 
Aner Zuluagak kantau ebezan 

Erredakzinoa bertsoak; 19 eta 26 urte bitar-
tekoetan, Araitz Katarain, Irune 
Basagoiti eta Igor Galarza izan 
ziran bertsolariak. Lea-Artibaiko 
bertsolariak, Amaiur Galdos, 
Ariane Sololuze eta Ziara La-
rrinaga izan ziran 18 urte arte-
koan eta Garazi Nabarro, Ander 
Anakabe eta Bittor Altube nagu-
sien kategorian.

Saioko aurkezlea Etxahun 
Lekue izan zan eta epaimahaia 
Miriam Juaristik, Beñat Romerok 
eta Jone Antsotegik osotu eben.

Erabakiak hartzean

DUNBA

Dimako Ugarana ikastetxeko 
6. mailako ikasleak

Aurten be, Dimako eskolako ikas-
le eta irakasleok udagoieneko 
urtekera bat egitea pentsau gen-
duan gaztaina eguna atxakiatzat 
hartuta.

Asanbladan (4 urtetik hasi eta 
6. mailako ikasleak arte) alkartu 
ginan egun hori danon artean 
antolatzeko.

Asanbladan herriko zein leku-
tara joan, zertara joan, leku ho-
rretako ezaugarriak eta bete be-
harko leukezan baldintzak aztertu 
genduzan.

Egia esan, gure herrian auzo 
eta leku interesgarri asko dago-
zanez idea desbardin asko bota 

beharko dau!
Gelara bueltan talde bakotxak 

Indusira heltzerakoan zer egin 

ahal genduan pentsau genduan 
eta idea asko eta interesgarriak 
atera ziran: bidean gaztainak 
batu, mitologiako ipuinak entzun, 
Jentilzubi ikusi, eskalau, boloe-
tara jolastu, musikea entzun eta 
jantzan egin, soka saltorako ikasi 
doguzan abestiak saltau, ezku-
taketa eta harrapekatara jolastu...

Urtekera eguna heldu zan, oso 
ondo pasau genduan danok ba-
tera jolasten eta disfrutetan.

Laster hurrengoa antolatzen 
hasiko gara!

Hilaren 19an ospatuko 
da Kiñu Gaztetxeak 
antolatutako IX. Rockupa

KIÑU GAZTETXEA

Hilaren 19an beteko dira be-
deratzi urte, 2013an gaur Kiñu 
Gaztetxea dan eraikina oku-

Erredakzinoa pau zanetik. Ordutik, Igorreko 
gaztetxea dozenaka kontzertu 
eta jairen lekuko izan da; baina 
urtero lez, okupazinoaren ur-
teurrenean herrira aterako dau 

Kiñu Gaztetxeak urtero ospatuten dau 

eraikina okupau zaneko urteurrena, egun 

osorako egitarau eta andrak protagonista 

diran kontzertuakaz. Bazkarirako 

txartelak, Igorreko Herrikoan dagoz 

salgai. Hilaren 26an ostera ZETAK taldeak 

kontzertua emongo dau gaztetxean.

egitaraua Kiñuko asanbladeak.
Eguna goizeko 11:00etan 

hasiko da, Kiñu aurrekaldean. 
Batetik, auzoko Fasioren iturria 
barriztauko da auzolanean, gar-
bitu eta margoztuta. Bestetik, 
umeentzako tailerrak egongo 
dira, Zaztaparrak-en eskutik. 
Gero, bozgorailua hartuta Ola-
barriko tabernetatik poteoa 
egingo dabe, bazkalduten hasi 
aurretik.

Bazkaltzeko, baba jana antola-
tu dabe Kiñuko kideek eta txar-
telak, Igorreko Axular Herriko 
Tabernan egongo dira salgai 
zortzi euroan, hilaren 17ra arte. 
Bazkari beganoa be egongo da 
aukeran eta gero, Maratuk giro-
tutako bazkalostea egingo da.

Egun biribilari amaierea emo-
teko, kontzertuak egongo dira 
gazte girodun tabernetan. Lehe-
nengo Las Sexpeares hirukote 
barakaldarrak eskainiko dau 
punk-rock alternatibo kontzertua 
Kukuman, 21:30ean. Gero, He-
rrikora mobiduko da giroa, ber-
tan Dj Feministrak ipiniko dabe 
musikea 23:00etatik aurrera.

ZETAKen kontzertua 
Hilaren 26an, Pello Reparazen 
ZETAK taldea izango da Kiñun, 
Leitza, Elorrio eta Donapaleutik 
be pasauko dan Gaztetxe Bira 
kontzertu zikloaren barruan. 
Ateak 21:30ean zabalduko dira 
eta ZETAKen ostean, Dj Easyer-
ek ipiniko dau musikea.

Kontzerturako sarrerak hilaren 
16an, hasiko dira saltzean zortzi 
euroan, 17:00etatik aurrera Igo-
rreko Axular Herriko Tabernan, 
Areatzako Hagina tabernan eta 
Lemoako Atxeta tabernan. begi-
tuk be, lau sarrera zozketauko 
dauz sare sozialetan, beraz, adi 
ibili!

genduzan.
Nora joan? Indusi, Bargondi, 

potxingoa, San Migel Txiki, Ola-
zabal, Artaun, Urrekoatxa, Oba, 
Bikarregi... eta beste hainbat le-
kutara joan ahal ginala atera zan. 

Botazinoa egin aurretik leku 
horrek bete beharko leukezan 
baldintzak aztertu ziran. Ze bal-
dintza euki beharko litzatekez 
kontuan? Espazioa egokia izatea, 
hur egotea, gaztainak egotea, ko-
munak izatea, eta edozein leku-
tara joanda be ingurunea zaindu 
behar dala eta alkar errespetau 
behar dogula ebatzi zan.

Guzti hau kontuan izanda, 
hainbat leku bertan behera gera-
tu ziran eta botoa emon ostean 
Indusira joatea ebatzi genduan 

baina Artaunek, Obak eta Bar-
gondiak be hainbat boto izan 
ebezan. Hurrengo baterako izan 

Dimako ikasleak asanbladan.

Markina-Xemeingo saioko irudia.



auzo afarirako 636 378 870 telefonoan.
Abenduaren 1era arte, Udalak 

antolatutako IV. Argazki Lehiaketarako 
argazkiak aurkezteko epea harrera@
zeanuri.eus helbidean. Gaia: Zeanuri.
ZEBERIO
Zemendiaren 30era arte, III. Argazki 
Lehiaketan parte hartzeako aukerea. 
Gaia: baserriko lanak. Argazkiak udal 
webgunean horretarako berenberegi 
sortutako espazioan ipini.

Hilaren 20ra arte, 2023ko aurrekontuak 
botau eta ekarpenak egiteko epea, 
galdetegia bete eta Udal webgunean edo 
udaletxeko postontzian itxita.

18:30ean, EH Bilduk aurrekontuen 
gainean herritarren eretxia jasoteko 
batzarra plazan "2023ko aurrekontu 
parte-hartzaileak" izenburupean.

Zemendiak 17
DIMA
19:00etan, Ahoztar Zelaietaren berbaldia 
Residencias SA. El negocio de los cuidados 
en Euskal Herria Abaroa Aretoan.
IGORRE
18:00etan, jubilauentzat berbaldia: 
Testamentua. Kultur Etxean. Gero kopaua.

18:30ean, Adrian Zelaiaren Mundua 
bidegurutzean berbaldia Kultur Etxean.
LEMOA
16:00etan, 9 eta 11 urte bitartekoentzako 
saskibaloi saioa eta 14 urtetik 
gorakoentzako hirukoen txapelketea. Izena 
emon kiroldegia@lemoa.net helbidean 
eta 94 631 42 97 telefonoan. 17:30ean, 
60 urtetik gorakoentzako Elikadura gure 
osasunean tailerra jubiladuen egoitzan; 
18:30ean, galapan egiteko saioa 
andrentzat eskolatik urtenda.

Zemendiak 18
ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO
Abenduaren 2ra arte, Euskaraldia.
AREATZA
17:00etatik aurrera Euskaraldiko ahobizi 

Zemendiak 25
BEDIA
16:30ean, plazan batu trenean Bilbora 
joateko Arriaga Antzokian Todas las hijas 
antzezlana ikusteko; 18:00etan, txokolatea 
txurroakaz Bilboko Areatzan.
DIMA
18:00etan, Andraizeak antolatuta, Bea 
Egizabalen Magma mia bakarrizketea 
Abaroan; 19:15ean, konzentrazinoa 
errotondan. Ondoren, danok Igorrera.
IGORRE
20:00etan, "Antolakuntza feministaz 
beldurra irauli" lemapean manifestazinoa 
Kultur Etxetik hasita. Ostean, ekitaldia.
ZEANURI
Asterriako jaiak. 18:00etan, jaien hasikerea 
bolanderakaz; 19:00etan, Igel Txapelketea; 
21:30ean, auzo afaria. Ostean mahai-
jokoak eta kantuak.

Zemendiak 26
ARTEA
11:00etan, berbaldi-eztabaida, hizlariak: 
Monserrat Galceran, Maribel Casas 
eta Sebastian Cobarrubias; 14:30ean, 
bazkaria (erreserbak 94 602 88 55); 
16:30ean, kafea eta Sofia Catala eta 
Rosa Perezen Colis Supect dokumentala; 
ostean solasaldi irekia Luciana Alfaro, 
Victor Pozas eta Giacomo Donadiogaz. 
Herriko Bentan.
BEDIA
Eleizalde Bediako Jubilatu eta 
Pentsionisten bazkaria; 12:30ean, 
mezea alkarteko hildakoen memorian; 
14:00etan, bazkaria Batzokian.
IGORRE
21:30ean, ateak zabaldu ZETAK 
taldearen kontzerturako. Ostean, Dj 
Easyer. Kiñu Gaztetxean.
LEMOA
18:30ean, antzerkia, Piztu! EmakumeON 
energia Kotxepin Kultur Etxean.
ZEANURI
Asterriako jaiak. 17:00etan, Ogaragoitiko 
iturriaren 70. urtearen ospakizuna: 
herriko txistulariakaz joan-etorria eta 
lora eta bertso eskaintzea; 18:30ean, 
biko desafioa: Luis Polanco azkoran eta 
Mikel Etxebarria ardi mozten, 19:00etan, 
Harriti Andra Proba Taldearen hordagoa 
Zeanuriko mutilei harria tiratuten; 
20:30ean, odoloste jana; 21:00etan, 
gau jantzaldia Jainaga eta Narbaizagaz; 
bitartean zozketea. Ostean, musikea 
egunak argitu arte.

Zemendiak 27
IGORRE
17:00etan, Zure platerean hasten 
da mundua dokumentala. Ostean 
zuzendariaren berbadia. Zinuema.
LEMOA
18:00etan, Trapu zikinak antzezlana 
Kotxepin Kultur Etxean.

Zemendiak 28
AREATZA
19:00etan, Mirari Martiarena eta Idoia 
Torregarairen Luze edo motz udaletxean.

Zemendiak 30
LEMOA
18:30ean, 2 eta 3 urteko umeentzako 
Amaia Elizagoien eta Irati Celestinoren 
Basoko sekretuak ipuin kontaketea 
Kotxepin Kultur Etxean. 
ZEANURI
19:00etan, mezea Asterriako San 
Andres ermitan eta ostean barauskarria; 
20:00etan, jaien amaierea bolanderakaz. 
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Zemendiak 16
ARANTZAZU
Abenduaren 2ra arte, bialdu daitekez 
argazkiak Arantzazuko Argazki 
Lehiaketan parte hartzeako idazkaritza.
arantzazu@bizkaia.org helbidera. 
ARRATIA
Abenduaren 9ra arte, 18eta 35 urte 
bitartekoek, urri lehenengoaren 
2020tik urri lehenengoaren 2022ra 
artean Arratian enpresak sortu 
dituenek dirulaguntzak eskatu daikiez 
www.arratia.eus webgunean.

Abenduaren 12ra arte, Meteo 
Arratia Lehiaketan parte hartzeako 
argazkiak bialduteko epea zabalik. 
Argazkiak Messenger bidez bialdu 
behar dira Meteo Arratia kontura.
ARTEA
Abenduaren 9ra arte, Gabonetako 
Postal Lehiaketea. Lanak Kultur 
Etxeko ludotekan entregau behar 
dira. Gero abenduaren 22tik 
urtailaren 8ra arte erakusketea 
egingo da aurkeztutako lanakaz. 

18:00etatik 19:00etara, gimnasioan 
begiralea. Astelehen eta eguaztenetan.
BEDIA
16:30etik 19:30era, hilaren 18ra arte, 
zemendiaren 25ean Bilboko Arriaga 
antzokian Todas las hijas antzezlana 
ikusteko izena emoteko epea zabalik; 
Gabonetako Postalen Lehiaketarako 
lanak aurkezteko epea eta Udalak 
eratutako ikastaroetan plaza libreak 
beteteko aukerea liburutegian. 
Euskaraldiko txapak eta banderolak 
eskuragarri agortu arte liburutegian.

16:30etik 19:30era arte, hilaren 
25era arte, urtailaren 4an, Donostiako 
Gabonetako Azokara 18 urtetik 
gorakoentzako urtekeran izena 
emoteko epea liburutegian.

Hilaren 30era arte, birziklatzeko 
materialakaz egindako Gabonetako 
Zuhaitzen Lehiaketea.

17:30ean, Bardintasun Planaren 
aurkezpena liburutegian.
DIMA
19:00etan, 2023ko jaiak antolatuteko 
taldea sortzeako batzarra udaletxean.
IGORRE
Kultur Etxeko bazkide kanpainea 
zabalik abenduaren 22ra arte.

Abenduaren 3an jubilauek 
Kortezubin egingo daben bazkarirako 
izen-emotea zabalik hilaren 24ra arte. 
Jubilauen txokoan. 
LEMOA
10:00etatik 10:45era, Hit intensidade 
handiko entrenamentua; 11:00etatik 
11:50era, Spinning; 17:00etan, Padel 
Txapelketea kiroldegian. Izena emon 
kiroldegia@lemoa.net helbidean eta 94 
631 42 97 telefonoan. 17:30ean, Osasuna: 
gorputza eta burua helduentzako tailerra 
Kotxepin Kultur Etxean. 
UBIDE
Gorbeia Parke Naturalak antolatuta, 
udagoien osoan zehar, mendi 
ibilbide autogidatua: Ubide-Eneabe-
Bastelarra-Arralde. Ubide inguruko 
mendiak ezetuteko aukerea. 
Informazino gehiago 94 673 92 
79 telefonoan edo gorbeia.parke.
naturala@bizkaia.eus helbidean.
ZEANURI
Hilaren 22ra arte, izena emon daiteke 
25ean izango dan Asterriako jaietako 

Txalo Produkzioak-en 
Lehendakari gaia komedia 
Lasarte Aretoan egongo da

Begoña Bilbaoren zuzendaritzapean, Iker Galartzak eta Zuhaitz Gurru-
txagak antzeztuko daben Ramon Madaularen Lehendakari gaia kome-
dia hau Igorreko Lasarte Aretoan ikusi ahal izango da zemendiaren 
26an, 20:00etan. Bazkideek doban ikusi ahal izango dabe antzezlana.

Sinopsia
Lehendakari hautatu barria inbestidura ekitaldirako berbaldia dabil 
prestatzen eta azken orduan arazo larri bat sortu jako. Izan be, ekital-
dia eta berbaldia emon beharrak arpegian tik arraro, barregarri eta 
aguantaezina eragin deutso hautetsiari. Kendu ezina da eta ekitaldi 
nagusia izorratzeko arriskua dago.

Arazoa bideratzeko psikiatra bat agertuko da eta ondorioz, bien ar-
tean barriketaldi dibertigarri eta nahasgarri bat sortuko da. Zer dauka 
bakotxak ostenduteko? Zeintzuk dira bakotxaren benetako motibazi-
noak? Atzera begiratuta, bizitzan zerk ekarri ditu dagozan lekura? Eta 
batez be, bata zein bestea, euren eginkizunetan bokazinodunak dira?

eta belarriprest txapak banatu; 18:00etan, 
argazki herrikoia, ostean mokadua eta 
19:00etan, kalejirea Arratiako Eingo 
trikitilari eskolako ikasleakaz.
ARTEA
18:00etan, zemendiaren 25eko 
manifestazino osteko ekitaldirako 
Bortxatzailea nor da? Zu! kantuaren 
entsegua eskolako kiroldegian.

19:00etan, Euskaraldiko leloa eskegi 
udaletxeko balkoian. Ostean, trikiti...
sax... kalejirea herritik.
BEDIA
18:00etan, Barrokora bidaia musika 
barrokoari buruzko antzerki lirikoa 
Adhara Martinez eta Teresa Merinoren 
eskutik liburutegian.
DIMA
19:00etan, Euskaraldiaren hasikerako 
ekitaldia frontoi txikian. Ostean argazkia 
eta Eingo taldeagaz tabernaz taberna.
IGORRE
17:00etan, Euskaraldiko jantzearen 
koreografia Kultur Etxean; 19:00etatik 
21:00etara, batukadea Kultur Etxetik hasita.
LEMOA
18:00etan, 12 eta 18 urte 
bitartekoentzako ping-pong txapelketea 
Gaztelekuan; 18:00etan, Lemoako 
Eskupilota Taldeak antolatuta, 
eskupelota ikuskizuna, "3 modalidade 
desbardin" kiroldegian. 

19:45ean, Euskaraldiaren hasikera 
ekitaldia frontoian. Abenduaren 2ra arte, 
merkataritza kanpainea Euskaraldiak 
dirauan bitartean.
ZEANURI
18:00etan, Euskaraldiari hasikerea 
emoteko jaia. Testu irakurketea, talde 
argazkia, bertsolariak, euskal jantzak, 
txistulariak eta txorizo eta urdai jana.

Zemendiak 19
ARANTZAZU
07:20an, plazan. Arginatx Mendi Elkartearen 
urtekerea Toloño inguruetara eta bodegara; 
09:00etan, mendi bueltea; 14:00etan, 
dastaketea bodegan; 15:00etan, bazkaria 
eta 19:00etan, bueltea Arantzazura.
AREATZA
Pagadi bat garbituteko urtekerea. Izena 
emon gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus 
helbidean edo 94 673 92 79 telefonoan.

20:00etan, Edu Basterraren 
kontzertua The Quiet Corner tabernan.
IGORRE
11:00etan, umeentzako tailerrak 
Zaztaparrakaz eta Fasioren iturria 

barriztau; 13:00etan, Kiñun hasita bafle 
poteoa Olabarritik; 15:00etan, baba 
jana Kiñun (aukera beganoa be badago. 
Sarreak hilaren 17ra arte salgai Axular 
Herriko Tabernan); gero, bazkaloste 
girotua Maratugaz; 21:30ean, Las 
Sexpeares taldea Kukuman eta 
23:00etan, Dj Feministrak Axularren. IX. 
Rockupa. 

19:30ean, Luis Iruarrizaga 
Abesbatzaren lehen emonaldiaren 
40. urteurreneko kontzertua. Luis 
Iruarrizaga Abesbatza eta Areatzako 
Banda Lasarte Aretoan. 
LEMOA
12:00etan, Guraso alkarteak antolatuta II. 
Duatloi Txikia eskolan; 16:00etan, Lemoako 
Txirrindulari Elkarteak antolatuta, bizikleta 
ginkanea eskolan eta 17:30ean, Million 
Dollar Baby pelikulea Gaztelekuan.

Zemendiak 20
AREATZA
19:00etan, Areatzako Bandaren 
kontzertua, abesbatza, Nerea Zuloaga eta 
Musika Eskolako ikasleakaz. Eleizan.
DIMA
19:00etan, Me too antzezlana eskolan.
IGORRE
17:00etan, zinea, Los buscamundos; 
19:30ean, El viaje de Nisha Lasarte Aretoan.
LEMOA
08:00retan, Lemoatx Trail mendi lasterketea.

Zemendiak 21
ARTEA
18:00etatik 19:00etara, gimnasioan 
begiralea. Astelehen eta eguaztenetan.
LEMOA
Hilaren 27ra arte, Egunean behin 
lehiaketea. Lemoako taldean parte 
hartzean dabenen arteko lehiaketea 
izango da. Saria emongo jakie aste 
horretako lehen bederatzi sailkatuei, 
eta zozketa bidez beste parte hartzaile 
bateri. Saria: Kotxepin Kultur etxeko 
2023ko harpidetzea eta Nerea Ibarzabal 
idazlearen Bar Gloria liburua. 

Zemendiak 22
ARTEA
18:00etan, zemendiaren 25eko 
manifestazino osteko ekitaldirako 
Bortxatzailea nor da? Zu! kantuaren 
entsegua eskolako kiroldegian.

19:00etan, antzerkia Birritan bortxatua 
Kultur Etxean.

Zemendiak 23
ARTEA
18:00etatik 18:30era, Musika Eskolako 
Zezili Deunaren jaialdia. Kalejirea, 
kontzertua plazan eta txokolatea 
Kultur Etxean.
LEMOA
17:00etan, Paula Kasares 
soziolinguistearen No sabemos euskera 
¿Cómo ayudaremos a nuestras/os hijas/
os? berbaldia, euskeraz ez dakien 
gurasoentzat, eskolan.
ZEANURI
18:00etan, Gure hots dokumentala eta 
ostean Arrate Fernandez zuzendariagaz 
barriketaldia Arkotxan.

Zemendiak 24
LEMOA
17:30ean, 60 urtetik gorakoentzako 
Elikadura gure osasunean tailerreko 
bigarren saioa jubilauen egoitzan.

19:00etan, Lorena Cabnalen Feminismo 
comunitario berbaldia Karabie Gaztetxean.
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Danerik
HELDUENTZAKO ZERAMIKA 
IKASTAROA
Areatzan astelehenetik eguenera egun 
bat aukeran. 11:00etatik 12:30era. 120 
euro hiruhilekoa (materiala barne, 
labakadea ez). Interesdunek deitu 615 
731 182 telefonora (Saioa Larrea).
GARAJEA ALOKATZEN DOT
Garajea alokatzen da Igorreko Elexalde 
kaleko 56 zenbakian. Eleiza aurrean. 
Telefonoa: 94 631 60 22.
TXAKURKUMEAK OPARITZEN 
DOGUZ
Ama labradore errazakoa. Interesdunak 
jarri hartu-emonetan gugaz: 628 041 
526 telefonoan.

Lana
GARBIKETA LANAK
Igorrerako eta inguruetarako etxeko 
garbiketak egiteko zerbitzua eskaintzen 
dot. Interesdunek deitu 651 708 595 
telefonora.
GITARRA KLASEAK EMOTEN 
DODAZ
Hari's Rosk School. Gitarra klase 
personalizauak emoten dodaz adin 
guztietarako. Igorreko Kiñu Gaztetxean. 

Interesdunek deitu 664 303 528.
KLASE PARTIKULARRAK 
IGORREN
3-4 DBH eta Batxilergoko ikasleentzako 
matematika, fisika, kimika, teknologia... 
klaseak eskaintzen dira institutu ondoan. 
Informazino gehiagorako Whatsapp-a 
bidali zenbaki honetara: 608 381 984. 
John.
LOGELAKO ALTZARIAK SALGAI
Logelako altzariak saltzean dodaz. 
Interesdunek deitu telefono honetara: 
689 565 364.
KLASEAK EMOTEN DODAZ
Piano klase partikularrak emoten dodaz 
Areatzan (maila guztiak), umeentzat zein 
helduentzat. Interesdunek 629 461 077 
telefonora deitu.

Begitu-lagunen txokoa

94 673 90 13/649 979 115 | www.begitu.eus | begitu@begitu.eus

Zenbaki honetako saridunak:

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.

1
Nagore Bernaola (Dima)
Gabirel Erdoiza (Lemoa)

Karmelo Uriarteren 
"Ederriko". Kontau 
behar dot liburu bana. 2

Inma Valiente (Zeanuri)
Olatz Landajo (Igorre)

Igorreko Kultur Etxeak 
emondako bina sarrera 
Lehendakari gaia 
antzezlanerako.

Zerturen 

argitalpenak 

jasoko dozuz, 

zozketetan 

sartuko zara.

begituk 20 

urte eta 

ehundaka 

lagun. 
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