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Lemoako Kirol Barroeta euskaltzalea
Jardunaldiak
gogora dakar Igone Etxebarriak
martxan
Igorretik kanpo bizi izan zan luzaroan eta jente askok ez dau jakingo
hilaren 21era
Euskerazaleak alkartearen burua zan Klaudio Barroeta Igorrekoa zanik.
Aurtengo aprilean hil zan eta Labayru Fundazioko zuzendaria dan Igone
bitartean
14. orrialdea

Tubi Bustinza
txapeldun
lasto jasotzen
eta Ruth
Linaza bigarren

Etxebarriak gogora ekarri dau. 16. orrialdea

Organikoen gaikako bilketea
bultzatu gura dau AUMk
Etxean sortzean diran hondakinen %43 organikoak izan
arren, %2 baino ez da jasoten Arratian konpostatzeko.
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15. orrialdea

Indarkeria matxistearen
kontrako aldarriak
hartuko dau Arratia

E

rrekak, itsasoa eta natura
orokorrean zabortegi ez
bihurtuteko, neurririk eraginkorrena zaborrik ez sortzea da.
Birziklatzea da bigarren aukerea
eta horretarako ezinbestekoa da
gaikako bilketea. Arratiako Udalen Mankomunitateak aldaketak
egingo ditu zerbitzuan, gaikako
bilketea bultzatzeko. Arratian,
errefusa eukiontzietara etxeko
hondakinen %74 botaten da,
etxeetan sortzean dan zaborraren
%17a inguru danean errefusa.
10. eta 11. orrialdeak

Manifestazinoa egingo da Igorren zemendiaren 25ean eta konzentrazinoak hainbat herritan. Hile osoan eta abendu hasikeran, andren
kontrako indarkeriaren gaineko hausnarketea bideratuko daben
berbaldi, tailer, antzezlan, pelikula eta beste jarduera kultural batzuk
egongo dira herrietan. 5. orrialdea

ZEANURI

Kofradien eta komunalaren
gaineko jardunaldiak egingo
ditue Zeanurin
Altzustako Kofradia desagertzeko arriskuan dagoala eretxita Geurea zaindu herri ekimenak Kofradiak eta komunala, ondare material eta inmateriala jardunaldiak antolatu ditu zemendiaren 19tik 21era. 7. orrialdea

IGORRE

Eskolako jolasleku barriak jolas
aukera gehiago emongo ditu
Rol eta estereotipo bako jolasetarako diseinau dabe Igorreko eskolako
jolaslekua umeen parte-hartzeagaz. Jolaslekuak, eszenaleku bat dauka,
rokodromo txiki bat, patin edo patineteakaz ibilteko zirkuitu bat, berdeguneak, harri eta egur eremuak... eta ipintekoak dira txinboak, mahaijokoak, saskibaloirako saskiak, tunel bat, fruta-arbolak... 6. orrialdea

IGORRE

Costumerok
Auzitegi
Gorenera joko
dau EAEko
Auzitegi
Nagusiak bere
helegitea atzera
bota ostean
Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiak Irune Costumeroren helegitea atzera bota
dau, eta Bizkaiko Probintzia Auzitegiak absolbidutako Bizkaiko
Foru Aldundiko lau langileen
errubakotasuna berretsi dau. Oin
Espainiako Auzitegi Gorenera
joko dau Igorrekoak. Costumerori
alabearen zaintza kendu eutsien
2017an, Gurasoen Alienazino
Sindrome faltsuan oinarrituta.
6. orrialdea
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Literatura txokoa
CORALINE
Protagonista nagusiak, Coralinek, etxea eta etxe ingurukoak
arakatzea gustuko dau, egoera
eta gauza dibertigarriak topetako. Beraren eskutik, samursamur, sartuko gara fantasiazko
eta bildurrezko mundu baten,
Neil Gaiman saritutako autoreak
sortutako munduan. Idazle hau,
1960an jaio zan Ingalaterran, eta
gaur egun Estadu Batuetan bizi
da. Gazteentzako nahiz helduentzako eleberriak, komikiak, eta
zine eta telebistarako gidoiak
idatzi izan dauz. Sari asko jaso
dauz, besteak beste, World Fantasy, Hugo saria, Nebula saria eta
Bram Stoker saria, bere lanek oihartzun Itzela izan dabela erakusten dabenak. Lan hau 2002an
argitaratu zan, Dave McKean-en

ilustrazinoakaz. Coraline da euskeratu deutsen lehen eleberria.
Gurean, batez be, Neil Gailman
ezaguna izan da Hilerriko liburua
deritxana egiteagaitik.
Coraline etxe barri batera biziten doanean, bertako txoko
guztiak miatuko ditu. 13 ate iregiko dauz, baina 14.ak adreiluzko
horma bat dauka ostean. Derrepentean, ate hori be kurutzatzea
lortuko dau, eta berea moduko
etxe bat topauko dau korridorearen bestekaldean. Bardina eta
hobea. Bertan janaria gozoagoa
da, jostailuak ugariagoak... eta
badagoz beste aita bat eta beste
ama bat be bai, bere gurasoen
antzekoak. Guraso barri horreek
Coralinek bertan betiko lotzea
gura izango dabe. Nire ustez,

Larrialdiak
Galdakaoko Ospitalea 94 400 70 00
SOS DEIAK 112

telefono interesgarriak

Guardiako farmaziak
09:00etatik 22:00etara
Zemendiaren 15etik 21era
Goikoetxea. Dima. Ugarana 33
Tel.: 94 673 70 54 eta 619 524 057
22:00etatik 09:00etara
Goiria Montoya. Amorebieta-Etxano.
Zemendiaren 22tik 28ra
Badiola. Artea. Herriko Plaza 7
Tel.: 94 631 73 11 eta 629 463 048
22:00etatik 09:00etara
Melero. Amorebieta-Etxano.
Zemendiaren 29tik abenduaren 5era
Ibarrola. Zeanuri. Arregia kalea 1
Tel.: 94 673 93 95 eta 620 262 937
22:00etatik 09:00etara
Sarasketa. Amorebieta-Etxano.
Zeberiokoak ez dau guardiarik egiten.
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

espazioak garranzi handia dauka
eleberri honetan. Etxearen barrukaldean, lorategian eta ingurumariak mugak dira non gertaerak
garatuko diran.
Irakurketa osoan zehar ezin da
ahaztu komiki idazle lan baten
aurrean zagozala, beraz ez bilatu
ez metaforarik, ez horrelangorik.
Esan leiteke ez dala sano "literarioa". Izan be, idazleak hizkuntza
erraza darabil, liburua irakurle
gazteentzat zuzenduta dagoalako. Halanda be, liburua aberatsa da erreferentzia literarioei
jagokonez. Lehenengo eta behin,
Alizia lurralde mirasgarrian liburua aitatu gura neuke. Liburu
bietan agertzen dira berba egiten
daben katuak, eta gainera, nahiko
antza daukie euren artean. Bes-

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

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

Bizkaibus 94 612 55 55
3917
linea.
Bilbo-OspitaleaLemoa-Zeanuri
Bilbotik. Lanegun eta zapatuetan: 06:15etik
22:15era orduro. Jaiegunetan orduro
07:15etik 22:15era.
Zeanuritik. Lanegunetan: Lehenengoa
05:00etan. Ordu erdiro: 05:15etik 06:45era.
Orduro: 06:45etik 21:45era. Azken zerbitzua
22:00etan. Zapatuetan: Lehenengoa
05:00etan. Orduro: 05:45etik 21:45era.
Jaiegunetan: 07:45etik 21:45era orduro.
3911
Linea.
Bilbo-Galdakao
Ospitalea-Lemoa-Durango-Elorrio
Bilbotik. Lanegunetan: 07:00etatik
22:00etara orduro. Zapatu eta domeketan
Durangoraino.
Elorriotik. Lanegunetan 06:45etik 20:45era
orduro.
Durangotik. Lanegunetan: 07:10etik
21:10era orduro. Zapatuetan: 06:30etik
21:30era orduro. Jaiegunetan: 07:30etik
21:30era orduro.
3912 Linea. Bilbo-OspitaleaLemoa-Durango-Ermua-Eibar
Bilbotik. Lanegunetan: 06:30etik 22:30era
orduro. Jaiegunetan: 07:30etik 22:30era
orduro.
Eibartik. Lanegunetan: 06:00etatik
21:00etara orduro. Zapatuetan: 06:20tik
21:20era orduro.

Babesleak:
Argitaratzailea: ZERTU Kultur Elkartea.
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Banaketea: Iraia Herrero (Arantzazu, Artea eta Ubide), Ibai Milikua
(Areatza), Unai Agorreta eta Xabier Beitia (Bedia eta Lemoa), Amaia
Uriarte (Dima), Iker Perez eta Eguzkiñe Zuluaga (Igorre), Iratxe Arribas
(Zeanuri), eta Andoni Brizuela (Zeberio).
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tetik, liburuon giroa be bardintsua da, eta amaitzeko, Coraline
pertsonaiak gogorarazoten deust
zelangoa zan Aliziaren pertsonaia
liburuaren atzen orrialdeetan.
Hasikeran aitatu dodan lez, Coraline bildurrezko istorioa be bada,
eta Stephen King-ena dan The
Shining gogora ekarten deusku.
Liburua atsegina irakurteko, eta,
gainera, adin guztietarako da.
Ane Rilo Gonzalez

Jaiegunetan: 07:20tik 21:20era orduro.
3925
linea.
Bilbo-LemoaOtxandio-Ubide
Bilbotik. Lanegun, zapatu eta jaiegunetan,
Otxandiora: 06:45etik 20:45era orduro.
Ubidera: 06:45etik 20:45era bi ordurik behin.
Ubidetik. Lanegun eta zapatuetan:
06:45etik 20:45era bi ordurik behin.
Jaiegunetan: 08:45etik 20:45era bi ordurik
behin.
* 08:45ean, 14:45ean eta 18:45ean urteten
diran zerbitzuak Barazaren gelditzen dira.
Otxandiotik urtekerak. Lanegun eta
zapatuetan: 06:55etik 20:55era orduro.
Jaiegunetan: 08:55etik 20:55era orduro.
3927 linea. Bilbo-Lemoa-Zeanuri
(autopistatik)
Bilbotik. Lanegunetan: 07:00etatik
21:00etara orduro. Zapatu eta jaiegunetan ez
dago zerbitzurik.
Zeanuritik. Lanegunetan: 07:00etan lehena,
eta 08:15etik 21:15era orduro. Zapatu eta
jaiegunetan ez dago zerbitzurik.
3928 linea. Artea-Zeberio-Ugao
Zeberiotik Ugaora. Lanegun eta
zapatuetan: 07:00, 08:20, 09:10*, 11:00;
11:45*, 14:10, 15:00, 16:10, 18:30*, 20:20.
*Basauriraino bakarrik.
Basauritik Zeberiora. Lanegun eta
zapatuetan: 10:00, 12:45*, 19:20.
*Artearaino bakarrik.

Neil Gaiman
Itzultzailea: Julen Gabiria
Coraline
Elkar, 2019
180 orrialde

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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ZEURE BERBEA
Imajinau eizu
genero indarkeriarik
bako gizarte bat
XXI. mendean genero indarkeriagaz biziten jarraitzen dogu, modu
desbardinetan agertzen dan arazo larri bat, guztiak krudelak, eta
mundu osoko andren eta nesken
giza eskubideen kontrako delituetan laguntzen dauana: bikotekideen tratu txar basatia, seme-alabak
atzematen dabena, prostituzinoari,
andren eta nesken trafikoari sexu
esplotazinorako, genitalen mutilazinoa, bortxaketak...
Andren aurkako indarkeriaren
arpegi ugari dagoz egunero eta
batzuetan ondoko atean gertatzen
da. Hori dala-ta, zemendiaren 25a
lango eguna gogoratzeak arazo
larri honen inguruan hausnartzen
lagunduten deusku eta gogora
arazoten deusku persona guztiek
daukiela indarkeria prebeniduteko
ardurea, errespetuaren eta bardintasunaren kultura sortuz, indarkeria jarraitzea ahalbidetzen dauan
diskriminazinoa ezabatuz.
Nazino Batuen Batzar Nagusiak

zemendiaren 25a Andrakanako
Indarkeriaren Aurkako Nazinoarteko Eguna dala esan eban, eta
gobernuek, nazinoarteko erakundeek eta gobernuz kanpoko
erakundeek konbidau ditue egun
horretan andren aurkako indarkeriari buruzko eretxi publikoa sensibilizatuteko ekintzak antolatzera.
Psikologo asko alkartzen dira
data horregaz. 1960an, Dominikar Errepublikako Rafael Trujillo
(1930-1961) agintariaren aginduz, Mirabal hiru ahizta aktibista
politikoen hilketa latza gogoratzeko aukeratu zan zemendiaren 25a.
Egun honetan sozialki eregitako
jarkera, idea, balio, praktika, rol eta
posizinoen sistemearen ekoizpenari eta erreprodukzinoari buruzko
hausnarketea egiten dogu, generoaren arabera bereizita, andren
eta gizonen arteko nagusitasuna
eta desbardintasuna eragiten
dabenak. Eta beharrezkoa dala
azpimarratzen dogu andren kontrako indarkeria aztertzea eta
andren eskubideak errespetetea
eragiten dabezan aldaketa kultural estrukturalak egiteko aukerak
eskaintzea, genero harremanetan
indarkeriaren ezinbestekotasuna
zalantzan jartzen dituana.
ANDONI VAZQUEZ

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

Zirhika

ARTELATZ ETA TXARAKIN

Goizean goiz, ama Leire itzartu gurean dabil, institutura
joateko. Sano berandu da eta alabea nagituta dago oso-osoan,
bart egindako parrandea dala eta. Behar bi daukaz alabeak:
ostekoari eutsi eta amaren errieta jasan.
Ama: Leire, itzartu, sano berandu dona eta!
Leire: Mmmmm...?
Ama: Itzartu hai neska, institutura joan behar dona eta!
Leire: Aiii, hau buruko mine!
Ama: Jesus...! Atzo be, non ibili ete hintzoan? Parrandan
seguruti!
Leire: Tertzioz etorri nintzonan... ez hintzoan konturetu ala?
Ama: Bai, polito edan eta erre ostean!
Leire: Gaztea nona, ondo pasetako sasoien ñaona...
Ama: Goizaldean ibiltea be... Tire...! (Argia izitu dau)
Leire: Ama... amatau argie!
Ama: Bai, baia persianea igongo joanat!
Leire: Jo... higez beti bardin!
Ama: A zelango sasarea... hik ganorea beha dona, neska!
Leire: Ama... mesedez...!
Ama: Egoai isilik! Jagi eta dutxara atoan!
Leire: Ama, heuk be gaztetan parrandak egingo hinduzen.
Ama: Horixe, baia hurrungo egunean goizeti jagiten nintzonan!
Leire: Bai, seguruti, orduantxik be txakurrek oin-hutsik!
Ama: Lotsabako hori!
Maite: Esatea be... batzuten bahaz apur bet astopotroa, Aner!
Leire, etxon! (Eta badoa bere atzetik).

ERETXIA

Bizia galdu

I

ndarkeriari aurre egiteaz gainera, kultura narratibearen eztabaida sortu gura dogu, horretan
eragin gura dogulako.
Gasteizko Erikaren hilketa matxistearen ondoren, hainbat hedabidetan entzun neban Erikak "bizia
galdu" ebala bere etxean. Iraingarria
da hedabide batzuek indarkeria
matxistea zelan tratetan daben.
Ez dalako gauza bera bizia galtzea eta bizia beste batek kentzea.
Ezjakintasuna dala esan daikegu
une honetan? Egokiagoa izango
litzateke indarkeriaren arazoa
gitxiestea dala esatea, eta, horren
ondorioz, hainbat hedabidek indarkeria hori tratetako sortutako
gomendioak eta dekalogoak irakurteko gogorik ez daukiela. "Bizia galtzea" oso erromantikoa dirudi.
Erikak, 37 urte, bere bikotekidearengandik banandu gura eban.
Harremanetan ez jarraitzeko gura,
ahoz edo de facto, adierazoten hasteko testuinguruan erail eben beste
hainbat andra legez. "Zergaitik ez dira
joaten, zergaitik segiduten dabe erasotzaileagaz?". Erika legez, erailten ez
diran andra askok identifiketan dabe
indarkeria edo indarkeria handitzea,
hartu-emonari amaierea emotea
ebazten dabenean. Akaso, indarkeria, bardintasunari erresistentzia moduan, eta ez bakarrik desbardintasunaren adierazle moduan izentatzeko
momentua da.
"Ez egoan aurretiazko salaketarik".
Askotan errepikatzen da hori andren
hilketen ondoren, eta laguntza bilatzeak andren bizitza babestu leikela
azpimarratu gura danez, salaketa
ezari emoten deutso arreta baieztapen horrek. Holan, indarkeria, egun
bateko amorrua balitz moduan,
kokatzen dau. Edo andren inakzinoan ipinten dau pisua. Oin dala
gitxi Antena 3ko bideo bat ikusi
neban: genero-indarkeriaren 4 biktimatik 3k ez ebela salaketarik ipini,
inoan. Eraildako andrez egiten eban
berba, salatzen dabezan biktimak
milaka dira. Euretako askok laguntza
eraginkorra lortzean dabe euren bizitzak berreskuratzeko, baina hori ez
da salaketea ipinita bakarrik lortzean.
Edozelan be, imajinetan dozue titu-

MAITENA MONROY

Autodefensa feministan aditua

larra beste modu batera? Indarkeria
matxisteak hildako 4 andratik batek
laguntza bilatu eban, salaketea ipini
eban eta, ha-ta guzti be, ez genduan
jakin hiltzailea gelditu arazoten, nahiz eta bagenkian nor zan eta bagenkian mehatxuak aurrera eroan
eikezala.
"Indarkeriatik atera zaitekez" dinoe. Indarkeria zaldiko-maldiko bat
balitz moduan eta norbera bere
ebatziz sartu eta urtengo balitz legez.
Ondo dago andren gaitasunetan
begiradea ipinten dauan diskursoa,
baina gaitasun horreek oindino
errealidade izatetik oso urrun dagoan babes sozial, ekonomiko eta
juridikoagaz lotuta egon behar dabe.
Gainera, indarkeria eragile material
batzuetan baino ez da konzentretan:
tratu txarrak jasaten dituen andren kasuan, tratu txar emoilearengan, hain
zuzen be, eta ikusezin bihurtzen ditu
androk jasaten doguzan gainerako
indarkeriak, besteak beste, indarkeria instituzionala. Andrek salaketea
ipini, eta arazoa amaituko dala dago
imajinarioan, patriarkadua lurrundu
edo indarkeria tratu txarrak emoten
dituen gizonek bakarrik erabiliko
balebe lez. Gainera, ondorio okerra
eragiten dau iruditerian; izan be, tratu
txar emoilea salatzeak, indarkeriari
amaierea emon baino, kasu askotan
indarkeria gogortzea dakarrelako.
Indarkeriari aurre egiteaz gainera,
narratiba kulturalaren eztabaida sortu gura dogu, andra izatea arrisku
faktorea izan ez daiten. Eztabaida
horretan sartzean da "bai da bai"
dalakoaren legea. Oin dala gitxiko artikulu baten, M. Oltrak holan inoan:
"Narrua jo gura izatea be, baiezkoa
da". Nire ustez, kontua ez da arazoa
ez dana arazo bihurtzea, hau da,
andrek euren nahia argi eta garbi
adierazoten dabenean. Legea ez da
nahiei buruz, erabakitzeko eskubideari buruz baino; hau da, andrek
"gizonen ustezko nahia" ezarri ez
deieela daukien eskubideari buruz.
Ez gabiz berbaz andren desioaren

gainean, ezta gizonen desioaren
gainean be, gizon matxisten inposizinoaz eta indarkeriaz baino. Adierazo dot aurrekoetan be indarkeria
dagoanean ez dala sexuala, indarkeriaren atzean krudeltasun eredu bat
dagoala, otredadea mespretxatzen
dauana, eta legedia ez dala sexualidadeari buruzkoa, indarkeria matxistea gauzatzeari buruzkoa baino. Hori
dala eta, indarkeriaren aurkako lege
bat kritikatzea andren desioan kokatu guran, nahiko nahasia da, niretzat
behintzat. "Sexu hezkuntza ez abortatzeko, legezko abortua ez hilteko"
eskatu dogun moduan, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dogu.
Bardintasunaren
konplejutasunetik abiatuta, indarkeriari buruzko
eztabaida feministek sexualidadeaz,
askatasunaz eta norberaren nahiaz
baliatzeko eskubideaz zer ulertzen
dogun azaltzen dabe. Zigor sistemearen erantzun bakarretik hartzea
ez da konponbidea, besteak beste,
errudun bakarra, bortxatzailea eta
hiltzaile matxistea azpimarratzen
dituan sistemea dalako. Horregaitik,
ez doguz zigor legeak bakarrik gura.
Esandako moduan, sexualidadearen
eredu patriarkala apurtu gura dogu,
krudelkerian eta inposaketan oinarrituta dagoalako. Andren eskubideak bermatzea gura dogu. Ez da
nahikoa konsentimentua, ez horixe,
ezta andren desioa ukatzea be edo
bestearen desioa onartzean oinarritzea be. Andren eskubideei jagokien
ezer ezin da konponbide bakar bategaz planteau. Arazo konpleju bateri erantzun perfektua eta bakarra
emon gura izateak, porrota dakar.
Eztabaidan, ez lege honen eztabaidan baina bai beragaz batera,
politika publikoetatik eredu erlazional bat zelan bultzatzen dan dago,
eremu afektiboa edo-eta sexuala
barne, podere asimetria barik norberaren nahia adierazoteko eta
erantzun bidez baiezko edo ezezko
bat onartzeko, beste personak bere
gorputzari buruz ebazten dauana,
hori baino ez dala onartzea. Dana
dala, argiago izan beharko geunke
zer dan indarkeria, eta, beraz, legeak
egin ahal izango geunkez, ez andren
nahiak urratzen diranean, andren
eskubideak urratzen diranean baino. Izan be, gauza bat da indarkeriarik bako bizitza izateko eskubideari
buruz legeak egitea, eta beste bat
desioei buruz egitea, ezta?
* Gara egunkarian argitaratua eta erredakzinoan itzulia
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LUMATUTEN

MIKEL URRIZ

Esatearren

J

oseba Sarrionandia lez, ni
be, ez naz hemengoa; ez
leku, ezta denporan. Sarritan, mundua arinegi doa niretzat, Groucho Marx-ek moduan
mundu honetatik jaitsi egin gurako neuke.
Egun-aste honeetan Glasgowko Klima Gailurrak lekua
hartu dau albiste eta kontzientzia sasi arduratsuetan. Klimaren lehenengo gailurra 1992an
Rion egin zala 30 urte igarota,
ezer gitxi aurreratu baino okerrera joan jaku mundua. Oingoan, itxaropena edo, 2050ean
ipini behar dogu. Ordurako,
dinoe, lehengai fosilen konsumoa eten eta isurketa 0-aren
atarian egongo ginateke. Abiadura handiko munduan beti
dagoz salbuespenak! Amaibako
ekoizte-konsumo iraunkorrean
oinarritutako bizimodua aldatzeko ez ei dago prisa handirik,
beste 30 bat urte etxon behar
itxaropentsua izateko...
Egia da bestalde, mundua
aldatzeko guk geuk aldatu be-

ZERTZEAN

har dogula, norberaren eredu
eta bizimodua aldatzen hasi
beharko dogu. Ha-ta guzti be,
herritar eta eskubidedun izatetik konsumitzaile huts bihurtzen
gaituen artean nik behintzat ez
dot jausi gura modan dagoan
erantzukizun partekatuaren trikimailuan.
Abiadura kontua be, euskal
presoen auzia. Estaduan, diktadureari agur esan ei eutsan
transizino prozesu hura zazpi
bat urte eskasean ontzat emon
eta "demokrazia" barria konzientzia kolektiboan txertatzeko
hamaika ahalegin, bitarteko eta
indar ipini ziran martxan. ETAren jarduera armadua guztiz
desagertu dala 10 urte igarota
barriz, luze da konfliktoaren
ondorioak gainditzeko epea,
ezinbesteko eskakizunen kate
amaibakoa. Presoak etxean
ikusteko, itxaropena be, epe luzean ipini behar ei dogu. Munduaren abiadura handi edota
txiki, beti be interesen arabera!
Pero Grulloarena egin dot.
Kontziente! esan beharrik ez
eta danok dakiguna azpimarratu eta gogora ekarri: jakin badakigu mundua aldatu behar dogula baina ahalegin gitxi egiten
dogu aldatu arazoteko. Edozein
kasutan, 2050ean beti berandu
izango da niretzat...

BEGI TXINDORRA

G

lasgown, Herrien Goi Bilera alternatiboan parte hartu dauan
Francisca Fernandez Droguett antropologo eta militante ekofeministeak ura gizakien eta naturearen eskubidea dala esan
eutsan Berria egunkariari. Poderetsuenak be ustez klima eta naturearen alde dagozan honetan, hori esan barik doala emoten dau, danok
ados gagozala dirudi, danok garalako konziente uraren eta erreken
garrantziaz. Baina ez da holan.
Ikuspuntuak guztiz aldatzen dau kontua. Modu desbardinean
ikusten dabez errekak, ondoan bizi diran herri indigenek eta energia
enpresa transnazionalek, esaterako. Giza eskubidea eta naturearen
eskubidea da ura ala batzuek etekin ekonomikoa aterateko baliabidea? Horixe da kontua. Giza eskubideak eta naturearen eskubideak
defendidutea beti izaten da arriskutsua (Berta Caceres gogoan).
Arratia erreka eder honen etorkizuna be, nagusitzen dan ikuspuntuaren araberakoa izango da. Baita ondoan bizi dan herri indigenarena be.

MARTIN ORTEGA MURO
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ARRATIA

DIMA

Indarkeria matxistearen kontrako Herrialde askotako
manifestazinoa eta ekintza kultural jentearen jaia Diman
ugari egingo ditue Arratian
"Indarkeriaren kontra, iraultza feminista" izango da aurten zemendiaren 25eko
leloa Arratian. Andrakanako Indarkeriaren Kontrako Nazinoarteko egunaren
harira, Arratiako talde feministek, andra taldeek eta instituzinoek hainbat ekintza
antolatu ditue gizartea inpliketako indarkeria honegaz amaituteko.
Erredakzinoa

Indarkeriari zelan aurre egin landuten daben hiru berbaldi dagoz
programauta; lehenengoa Arantzazun, zemendiaren 22an; bigarrena Diman, 25ean eta beste
bat Artean abenduaren 3an. Irune
Costumerok be, berbaldia egingo
dau justizia patriarkalaren gainean.
Arte eszenikoek be pisu handia
daukie programazinoan: umeentzako antzerkia, bakarrizketak eta
helduentzako ipuin kontaketak
egongo dira Bedia, Lemoa eta
Diman, hurrengoz hurrengo. Arantzazun, herri ekimenez, murala
margotuko dabe hilaren 21ean.
Zemendiko ekintzak
Artean, hilaren 19an, barikua,
18:00etan, tratu txar psikologikoen gaineko Miguel A. Furnieren Desenfocada film laburra ikusi
eta ostean solasaldia egongo da
Kultur Etxean. Filmak 13 minutuko
plano sekuentzia baten, genero
indarkeriaren lehenengo faseak
azalduten dauz.
Indarkeria psikologikoa landu
ostean, horretarako bide emoten
dauan indarkeria sinbolikoa landuko da Arantzazun; hilaren 22an,
astelehena, 19:00etan, Aitziber
Aginagaldek Indarkeria sinbolikoa:
patriarkatu kamuflatua izeneko
berbaldia emongo dau Arantzazuko Kulturgunean. Indarkeria
sinbolikoa ez da indarkeria mota
bat, indarkeria fisikoa, psikologikoa
edo ekonomikoa diran moduan,
baizik eta, sinismen, balio, eredu
sozial eta ezaugarri kultural moltso
bat, indarkeria matxisteak elikatu
eta desbardintasun hartu-emonak
betikotzen dituana. Aitziber Aginagalde bardintasun teknikaria
eta Historian eta Antropologian
lizentziaduak aztertuko dau oingo
momentuan zelan funtzionetan
dauan indarkeria sinbolikoak. Eta
horretan sakontzeko aukerea be
egongo da martian. Izan be, Aginagaldek berak hiru eguneko tailerra emongo dau Zeanuriko Gazte
Txokoan horretarako. Hasikera
baten, zemendirako antolatu eban
Mazala Andra Taldeak tailer hau,
baina atzeratu egin behar izan

dabe martira. Oingoan, Zeanuriko
andrak, Arratian antolatutako beste
ekintzetan parte hartuko dabela
adierazo deutsie begituri.
Martitzenean,
hilak
23,
18:00etan, helduentzako ipuin
kontaketea egongo da Lemoako
Kotxepin Kultur Etxean. Ameli eta
Xirrikituen Jostunek ipuin kontalariek, Munduko emakumeak kontaketan, bost andraren istorioak
kontauko dabez. Generoa, bakardadea, alkarlaguntzea, familia, gerrea, heriotzea, tradizinoa, andren
poderea eta ausardia, besteak
beste, landuko dabez ipuinok.
Hurrengo egunean, hilaren
24an, Bedian, Mari eta gaileta
fabrika umeentzako antzerkia
ikusteko aukerea egongo da
18:00etan frontoian. Eidabe teatro konpainiaren lan honek memoria eta transmisinoaren garrantzia erakutsi gura dau eta gaurko
andrei bidea erraztu deutseen
andra langileei omenaldia egin.
Belaunaldiz belaunaldi gaileta
errezeta zaharrak pasetan diran
moduan, protagonisteak Mari
amamaren bizipenak jasoko ditu.
Eta Igorren, Bertha Gaztelumendik zuzendutako Volar pelikulea
ikusi ahal izango da Kultur Etxean.
Filmak indarkeria sufridu daben 9
andraren testigantzak jasoten ditu.
Andren kontrako indarkeriaren
kontrako egunean, zemendiaren
25ean, urtero lez, manifestazinoa
egingo da Igorren, 19:00etan,
Lasarte parketik abiatuta. Aurten,
"Indarkeriaren kontra, iraultza feminista" izango da leloa. Igorreko
manifestazinoaz gainera, ordubete
lehenago, konzentrazinoak egingo
dabez Artean eta Diman eta ekitalditxoa Lemoako plaza gorrian. Diman, 18:00etan, konzentrazinoa
eta sokajantzea egingo dabe eta
18:30ean, Abaroa aretoan Berriztu
alkarteko kide batek, genero indarkeria zelan prebenidu azalduko
dau berbaldi baten.
Zapatuan, hilak 27, eguerdiko
12:30ean, Irune Costumerok ez
dagoala alienazino sindromerik
aldarrikatuko dau Abaroa Aretoan
egingo dauan berbaldian. Costumerori alabearen zaintzea kendu
eutsan Bizkaiko Foru Aldundiak

existiduten ez dan Guraso Alienazino Sindromean oinarrituta.
Nazino Batuen Erakundeak azalpenak eskatu eutsazan Espainiako
gobernuari kasu honengaitik.
Zapatu horretan, arrastian,
19:00etan, Lemoako Kotxepin
Kultur Etxean, Mirari Martiarenak
eta Idoia Torregaraik umorezko
binakako bakarrizketak eskainiko
ditue Luze edo motz ikuskizunean. Ikuskizun honetan, generoa
hartuko dabe umoregai gizarteak
zertan geratzen dan luze eta zertan motz galdetuteko.
Abenduan
Indarkeria matxistearen kontra sensibilizetako ekintzak abendura luzatuko dira. Abenduaren lehenengo
egunean, eguaztenean, Hondarribiako alardeari buruzko Jaizkibel
konpainiaren Aurrera egin badugu
dokumentala ikusteko aukerea eta
horretaz berba egiteko Oihana
Etxebarrieta egongo da Areatzan
18:30ean. Hurrengo egunean, Arteako Kafrangak talde feministeak
antolatuta, Zer egin daiteke indarkeria matxistaren aurrean berbaldia egongo da Kultur Etxeko Areto
Nagusian 18:00etan. Hilaren 3an,
Diman, antzerkia egongo da, Muxike eta Ibarruriko andrek Errautsetatik erne antzeztuko dabe.
Aurtengo zemendiaren 25aren inguruko programazinoa amaitzeko,
abenduaren 11n Andraizea andra
taldeak antolatutako Autestima feminista tailerra egongo da Emagin
taldeko kide batek gidatuta.

Erredakzinoa

Zemendiaren 20an, 12:30etik
15:30era, jantzek, nazionalidade
desbardinetako pintxoek eta batukadeak, beste gauza batzuen artean, jai giroa ipiniko dabe Diman.
Guztien ohiturak, tradizinoak,
kultura, jakintza eta gizarte justua,
aukera bardintasunean partekatzeko helburuagaz antolatu dau
Euskadiko aniztasunaren aldeko
karabana Emigrad@s sin fronteras
alkarteak, besteak beste, Dima
Harrera Herriaren laguntzeagaz.
Mugarik Gabeko Emigratuak
2008an sortutako alkartea da,
jatorri desbardinetako gizon eta
andrek osotuten dabena eta
Euskal Autonomia Erkidegoko
lurralde historikoetan dauka pre-

sentzia. Honen helburua, espazio bat sortzea da.
Egitaraua
Zemendiak 20, zapatua
12:30etik 13:30era, irekiera.
Jantzak: Bolivia, Ecuador eta Peru.
13:30etik 15:30era, nazionalidade
desbardinetako pintxo dastaketea.
13:30etik 15:30era, Haur eskulan tailerra.
13:00etatik 15:30era, haurrentzako musika tailerra.
13:00etatik 15:30era, Ondo sentidu barrearen bitartez tailerra.
13:00etatik 15:30era, trentza
afrikarrak.
14:00etatik 15:30era, giza liburutegia + formakuntza stand-a.
14:45etik 15:30era, amaiarea.
Batukadea.
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IGORRE

IGORRE

Jolas mota ugaritarako aukerea emongo Etxebakoei lagunduteko
dau Igorreko eskolako jolaslekuak
azokea antolatuko dabe
Bagilean hasi ziran lanak eta Aste Santurako amaituta egotea espero dabe
eskolakoek, baina eginda dagoanaz ikusten da jolas mota asko egiteko aukerea
emongo dauala umeen gustu desbardinak jolas bihurtuteko. Izan be, jolaslekuak,
eszenaleku bat dauka, rokodromo txiki bat, patin edo patineteakaz ibilteko
zirkuitu bat, berdeguneak, harri eta egur eremuak... eta ipintekoak dira txinboak,
mahai-jokoak, saskibaloirako saskiak, tunel bat, fruta-arbolak...
Jolaslekuaren eraldaketearen helburua, danontzako jolasak egotea izan da eta.
Erredakzinoa

"Danontzat",
azpimarratuten
dabe Bihotz Gorospe Inazio Zubizarreta eskolako Elkarbizitza eta
Hezkidetza arduradunak eta Eva
Martinez zuzendariak. Izan be,
lehen futbola gustetan jakienentzat bakarrik zan eskolako jolaslekua, eurek erabilten eben patio
guztia eta. Eta futbolean neska
gitxik hartzean ebenez parte,
erabilten ebenen %90 mutilak
ziran eta neskak bazterrean egoten ziran. Oin jolaslekuan, "jolas
lasaiak gustetan jakiezanentzat
jolas lasaiak egongo dira; saltoak
gustetan jakiezanentzat be lekua
egongo da, galapan egitea gustetan jakienentzat, jantzan egitea
gustetan jakienentzat...". Atzen
finean, rol eta estereotipo bako
jolasetarako jolaslekua izango da.
Urte askotako prozesu luzea
Bardintasunean
oinarritutako
alkarbizitza bultzatuteko, Hezkidetza ikuspuntua arlo guztietan eta modu sistematizauan
sartzean hasi ziran. Horretarako
diagnostiko bat egin eben eskolako eremu guztietan: dokumentuak, materiala, testu liburuak,
liburutegikoak, familiei bialdutako

gutunak... aztertu ebezan, baita
jolaslekua be. Diagnostikoan oinarrituta hiru urteko Hezkidetza
plana egin zan eta horren ostean
beste bat, eskolan hezkidetzea
landuteko.
Diagnostikoan ikusi zan, jolaslekuko eremu zentrala mutilek erabilten ebela futbolean
jokatuteko eta neskak periferian
geratuten zirala, bazterretan. Horrek hausnarketa prozesua sortu
eban, erdigune eta periferiaren
hierarkiagaz amaituteko.
Patio barria zentzu horretan eraldaketa handia bada be, lehendik
be egin ziran esku-hartze batzuk
helburu horregaz. Holan, asteko
egun batzuetan, futbolean ez eta
patin eta patineteakaz ibilten ziran
erdiko gunean, edo-eta guraso
alkartearen laguntzeagaz txubelasoa eta futbolinak erosi ziran.
Ze jolasleku mota gura eben jakiteko galdetegi bat pasau jakien
umeei. Proposamen piloa egin
eben: boulderra, ugerlekuak eta
"lelokeriak egiteko lekua" besteak
beste. Batzuek futbol zelaia handitzea eskatu eben eta beste batzuek txikitzea. Jolas lasaietarako
lekua eta bedargune gehiago be
egon ziran eskakizunen artean.
Idea horreekaz, taldeka, planoak

egin ebezan umeek. "Gero hori
luzatu zan Udalera. Orduan Beinat Anzola egoan alkate eta berak daukanez arkitekto ikuspuntua, munduko beste parke eta
jolaslekuen argazki batzuk ekarri
ebazan" azaldu deutso begituri
Gorospek. Sano erakargarriak
izan ziran umeentzat argazkiok
eta leku batzuetatik ideak hartu
ebezan planoak egiteko.
Udalaren, eskolako klaustroaren eta Behatokiaren onespenagaz, Udalak proposamena egin
eban eta eskoleak aldaketatxo
batzuk egin ostean, profesionalen eskura pasau zan proiektua,
317Arquitectura enpresara, hain
zuzen be.
Obrak bagilean hasi ziran eta
abendurako ziran zibuak eta jolasguneak amaituta egotekoak
baina atzeratu egin dira lanak eta
Inauterietarako edo Aste Santurako egongo dirala amaituta espero dabe eskolakoek.
Orduan faltauko dira hirugarren
eta laugarren faseak. Lehenengo
eta bigarren faseak batera egin
dabez eta martxan dagoana da.
Udan hirugarren eta laugarren faseari ekingo deutsie; sarrera eta
Haur Hezkuntzako aterpe eremuari, hain zuzen be.

Erredakzinoa

Abenduaren 16an Bigarren Azoka
Solidarioa egiteko, gauzak batuko
ditue Elkartasun Begiradak taldekoek zemendiaren 18 eta 25ean.
Jostailuak, liburuak, komikiak,
motxilak, bisuteria eta mozorroak,
besteak beste jasoko ditue autobuseko markesinearen atzean
dagozan arkupeetan, 17:00etatik
20:00etara. Aurten biltzean daben dirua Caritas Bizkaiaren Etxepel proiekturako izango da.
Etxepel,
Caritas
Bizkaiak
2014an sortutako proiektua da,
batez be, Durangaldean etxe
barik dagozan personei arreta
emoteaz, lagunduteaz eta gizarteratzeaz arduratuten dana.

Lehenengo Azoka Solidarioa
2019an egin eben. Orduan, 1.712
euro jaso ebezan Indautxuko jantoki eta Eguneko Zentrorako.

IGORRE

Auzitegi Gorenera joko
dau Irune Costumerok
Erredakzinoa

Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiak atzera bota
dau Irune Costumeroren helegitea, Bizkaiko Probintzia Auzitegiak
absolbidutako Bizkaiko Foru Aldundiko lau langileen errubakotasuna berretsiz.
Costumerori alabearen zaintza
kendu eutsien 2017an, Gurasoen
Alienazino Sindrome faltsuan oinarrituta eta Igorrekoak epailearen
aurrera eroan ebazan, haurren
arreta zerbitzuko hiru langile eta
Gizarte Ekintza diputadua Sergio
Murillo, prebarikazinoa, umearen

kontrako tratu txarrak eta lesino
psikikoak egotzita. Epaiketea bagilean egin zan eta Bizkaiko Probintzia Auzitegiak absolbidu ebazan.
Costumerok helegitea ipini eban
baina atzera bota dau EAEko Auzitegi Nagusiak. Oin, Auzitegi Gorenera joko dau.
Umeak 10 urte beteko ditu
urtailean eta bost urte daroaz
"gura ez dauan eta bildurra
emoten deutsan persona bategaz biziten". Egoera hau "tortura
instituzionala" dala dino Costumerok eta Euskadin "justiziarik
ez dagoanez, hemendik kanpo"
bilatuko dauala.
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ARANTZAZU/ARTEA

Arratiako Industrialdea 9
pabilioi eregiten hasi da
garaiera izango dabe, eta posible
izango da garabi-zubiak egokitzea
5 eta 10 tonako karga astunak
mobiduen dituen jardueretarako.
Eraikin barrietan posible izango
da xafla fotovoltaikoak instaletea
61.000 kWatioko energia sortzeako eta energia horrek %85eko
autokonsumoa ahalbidetuko dau.

Erredakzinoa

Pabilioiek 544 eta 1.246 metro
koadro bitarteko azalerak izango
ditue, eta solairuartea be aprobetxauko da. Aurreikusten da prest
egongo dirala 2022. urtearen
erdirako, eta inbersinoa 5 miloe euro ingurukoa izango dala.
Enpresek energia fotovoltaikoa
ekoizteko xaflak instalau ahal
izango ditue autokonsumorako.
Sprilur-ek (SPRI Taldea eta Ekonomi Garapen, Jasangarritasun eta
Ingurumen Saila), Bizkaiko Foru
Aldundiak (Azpiegiturak) eta Artea,
Arantzazu eta Igorreko Udalek partaidetutako Arratiako Industrialdea,
SA pabilioi modularren fase barri
bat eregiten hasi da Bildosola Industrialdean. Bederatzi pabilioi
eregiko dira J2 partzelan. Partzela
honek 11.545 metro koadroko
azalerea dauka; 9.229 metro koadrotakoa da eregi daiteken azalerea. Holan, proiektu honen bidez
egingo diran nabeek 544 eta
1.246 metro koadro bitarteko azalerea izango dabe, eta industri arloko enpresentzat dira gehienbat.
Pabilioiek 10 metroko gehieneko

Arratiako Industrialdea SA
Sprilur-ek 2008an amaitu ebazan Artea-Arantzazuko Bildosola
industrialdea urbanizetako lanak.
Industrialde
horrek
306.339
metro koadroko azalerea dauka,
eta horreetako 112.497 metro
koadro, partzela industrial urbanizauetan dagoz bananduta. Sprilurek Bizkaian kudeatzen dauan
industrialde handienetako bat da.
1986an sortu zanetik, Arratiako
Industrialdeak, "Area 17" (Igorre)
poligonoa eta Bildosolako ekialdeko poligonoa kudeatu eta sustatu
ditu eta 600 langile baino gehiago
enplegatzen dituen 50etik gora
enpresa dagoz hor.
Industrialdeak
jasangarritasun
eta ingurumen arloko neurriak
apliketan dituala dinoe, baita energia fotovoltaikoaren eraginkortasunagaz lotutakoak be. Bildosolan
balio paisajistiko handiko espazioak
berreskuratu ziran miloe erdi bat
euro inguruko inbersinoa eginaz.
Arteako Bildosola industrialdeak
306.340 m2ko azalerea dauka eta
112.005 m2ko eraikigarritasuna.
Arratiako Industrialdeak, pabilioiak
eta bulegoak ditu Bildosolan, danak okupauta.

ARRATIA

Herritarrei Arratiako enpresek
egiten daben lana erakutsi gura
deutse Errota Fundazinoak
Erredakzinoa

Errota Fundazinoak komunikazino plana ipini dau martxan,
helburu bigaz: enpresakaz komunikazinoa hobetu eta eurentzat
interesgarriak izan daitekezan
beste modu baten landutea, eta
Arratiako enpresek dituen balioak
eta egiten daben lana herritarrei
jakinarazotea.
Aurreko urtean Errotako Plan
Estrategikoa landu eben eta han
ikusi zan komunikazino plan baten preminea. "Gure erronketako
bat, eskualde mailan garapen
ekonomikoan erreferentzialtasuna lortzea zan, eta horretarako

ezinbestekoa da komunikazinoa
ondo lantzea" azaldu deutso
begituri Iratxe Goikoetxea Errota
Fundazinoko
koordinatzaileak.
Komunikazino plan bat diseinau,
garatu eta jarraipena egitea adostu zan. Sorland enpreseak, Errotaren markea eta posizionamentua
aztertu eta garagarrilean bialdu
eban txostena.
Urri lehenengoan Errotak kazetari bat kontratau eban prensa
bulego zerbitzua izateko. Komunikazino ekintza guztietan, "izango dogu kontuan epe luzeko
helburua, estrategikoa, enpresagintza prestigiatzea" dino Errotako koordinatzaileak.

ZEANURI

Kofradien eta komunalaren
gaineko jardunaldiak
antolatu ditue Zeanurin
hilaren 19tik 21era
Erredakzinoa

Altzustako Kofradia desagertzeko arriskuan dagoala eta Geurea
zaindu herri ekimenak Kofradiak
eta komunala, ondare material
eta inmateriala jardunaldiak antolatu ditu Zeanurin, zemendiaren 19tik 21era. Altzustako Kofradiak 27 fogera edo etxe daukaz
eta oin "asmoa ei dago Kofradia
desegin eta sociedad civil edo
bihurtuteko eta ermitearen inguruko lurrak saltzeako" azaldu
deutsie begituri antolakuntzatik.
Eta hori, euren ustez, ondarea
galtzea litzateke: ondare materiala, ermitea eta lurrak, eta ondare
inmateriala, Kofradia erakundea
bera. Holan, jardunaldiok helburu
bi daukiez; bata, jenteari ezetuten
emotea Kofradia, antxinako herri
erakunde horren balioa; eta bestea, hausnartzea zer egin daiteken ondare hori salbetako.
Geurea Zaindu herri ekimena
hasi zan beharrean oin dala bost
urte, auzolana, batzarra eta komunala landuten. Hau da, zuzenbide
pirenaikoaren hiru zutabeak. Auzolan ekimenaren sasoian, auzolana eta batzarra landu ebezan
batez be, eta hortik herri-uni, herri
unibersidadea sortu zan "datozen
denporen inguruan hausnarketa
sakonak egiteko". Eta horrek Geurea zaindu ekimenaren sorrerea
ekarri eban, komunalaren inguruko hausnarketa sakona egiteko.
Jardunaldiak
Josu Naberanen arabera, Mari
personaje mitologikoaren leku
enblematikoak ziranetan, danetan, San Migel ermitak dagoz
gaur egun. Hortixe hasiko dira
jardunaldiak. Guillermo Piquerok
kaleratu dau En el vientre de
Mari. Raices preindoeuropeas

de la mitologia vasca liburua eta
Josu Naberanek aurkeztuko dau
liburua eta egilea eta gero egileak
hartuko dau berbea.
Zapatuan ezkur eta landare jangarrien bilketea egingo da. Natureari emoten jakon balioa be sano
garrantzitsua dalako. "Ezkurra izan
da oso elikagi garrantzitsua gure
kulturan eta Europako kultura askotan. Horreri balioa emotea eta
ulertutea ez dala bardin haretxak
eta artak euki edo pinu eta eukaliptoak euki, garrantzitsua da"
dinoe antolatzaileek. Eguerdiko
bazkarian, ezkurrak protagonismoa izango dau.
Domekan mahai-ingurua egongo da. Angel Larrea Zeanuriko
historialariagaz, komunalean aditua dan Madrileko Felix Rodriguez
Mora be egongo da. "Badirudi Europa osoan egoala lur komunala;
pentsau izan da ointsu arte, Andaluzian ez dala inoz egon, baina
atzenengo ikerketek erakutsi dabe
baietz, egon zala. Nafarroan gaur

egun lurraren %40 inguru komunala da. Nafarroak horreri garrantzia handia emoten deutso". Iñaki
Uriarte arkitektoa be egongo da
mahaian. Uriartek "asko aprezietan dau ondarea, bai materiala eta
bai inmateriala eta hor egoteko
aproposa iruditu jaku".
Egitaraua
Zemendiak 19, barikua
18:00etan, Josu Naberanek Guillermo Piqueroren En el vientre
de Mari. Raices preindoeuropeas
de la mitologia vasca liburuaren
aurkezpena egingo dau udaletxeko Areto Nagusian.
Zemendiak 20, zapatua
10:00etan, ezkur eta landare jangarrien bilketea; 14:00etan, bazkaria: eskanda, asun eta llanten
menestrea, ahuntz gisaua ezkurrakaz, ezkur opiltxoak eztiagaz
eta ezkur kafea ezkur esneagaz.
Zemendiak 21, domekea
10:00etan, Kofradiak eta herri
ondasunak, herritarron ondarea mahai-ingurua: Felix Rodrigo
Mora, idazlea; Iñaki Uriarte, arkitektoa eta Angel Larrea historialaria, udaletxeko Areto Nagusian.
14:30ean, bazkaria, Dimako Baltzola jatetxean. Izena 636 875
734 telefonoan emon behar da.
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ZABORREN KUDEAKETEA

Etxean sortzean diran hondakinen %43
inguru organikoa izan arren, Arratian
%2 baino ez da jasoten konpostetako
Makatzak Arratiako Ekologistak taldeak Arratiako zaborren inguruan antolatutako berbaldian, Zero Zabor Bizkaia taldeko
kide dan Joserra Otegik, EAEn dagoan hondakinak tratetako sistemea oso egonkorra dala eta ez dala erraza hortik urtetea
esan eban. Arratiako egoerea da horren adibibe argia; izan be, Arratiako Udalen Mankomunitatearen datuen arabera, kale
hondakinen (etxekoak eta komertzioetakoak) gaikako bilketea %27,6koa da, sano urrun 2015ean EAEko Hondakinen Planean
ezarritako 2020rako kale hondakinen %60a gaikako bilketearean batzeako helburutik.

Erredakzinoa

Etxeko hondakinen karakterizazinoa 2012an egin zan Espainian,
eta antzekoa dala, bai EAEn, baita
Europan be esan eban Otegik.
Harrezkeroztik be karakterizazino
gehiago egin dira eta antzeko
parametroak atera dira beti europarren hondakinak aztertutakoan.
Hau da, etxeko hondakinetan,
%43 organikoa da; %19, papera eta kartoia; %14, ontzi arinak;
%7, beira eta %17 errefusa.
Bizkaian, etxeko hondakinak ia
6.000 tona izaten dira urteanurtean eta birzikletako lehenengo
pausua dan gaikako bilketea ez
da %28ra helduten.
Arratian, errefusa eukiontzietara etxeko hondakinen %74 botaten da, etxeetan sortzean dan
zaborraren %17a inguru danean

errefusa. Holan, beste eukiontzietan, karakterizazinoaren parametroetatik beherako zenbakiak
dagoz; hau da, zati bat baino ez
da bilketarako bereizten. Beiraren
gaikako bilketeak emoten ditu
zenbakirik onenak; hondakinen
gitxi gorabehera %7 izanda, Arratian hondakinen %6 da jagokon
eukiontzietan jasoten dana. Beste muturrean dago organikoa,
etxean sortzean diran hondakinen %43 izan arren; hondakinen
%2 baino ez da jasoten eukiontzi
marroietan. Organikoa bereiztu
ezean, ez gaikako bilketea ez birziklatze tasak ez dira mobiduko.
AUMko bilketa zerbitzua
Ados dagoz AUMen Otegigaz
organikoak bereitzita jasoteko
preminan. Izan be, bilketa zerbitzua hobetuteko eta "gaikako

Munduan, eguneroegunero 22.000 tona
plastiko botaten dira
itsasora. Itsaso eta
erreketara heltzean
dan zabor gehiena,
plastikoak dira; batez
be freskagarrien
plastikozko botilak eta
gozoki boltsak

bilketako helburuetara hurreratzeko asmoz", Mankomunidadea
zerbitzuaren
hobekuntzarako
proiektu bat garatzen dabil, mota
bakotxeko hondakinen bereizketea erraztuko dauana. Proiektu
horrek, besteak beste, lur azpiko
eukiontziak kendu eta lur gainekoak ipintea proposatzen dau,
lurpeko eukiontziek kostu handia
daukielako eta neurriz kanpoko
giza baliabideak eta baliabide
materialak behar dituelako.
Eta gaikako bilketa tasak handituteko, materia organikoa biltzeako zerbitzua handitu gura
dau AUMk. Bilketa sarritasuna
handitzea eta eukiontzien garbitasuna hobetutea be badagoz
zebitzuaren
hobekuntzarako
proiektuan. "Hor garrantzitsua da
ez daitela errazago izan, errefusara botatea hondakina jagokon
eukiontzira baino" azaldu deutso
begituri Aitor Uriguen AUMko
teknikariak. Horretarako "leku
guztietan bost kontenedoreak
ipiniko dira. Auzune batzuetan,
ezin badira ipini bostak, ez da ipiniko errefusarakoa. Puntu gitxiago egongo dira, baina eukiontzi
guztiak egongo dira horreetan".
Ecoembes
Gaika bildutakoa (ezarritako helburuen erdira heltzean ez dana) birziklatze enpresetara bialduten da
gero, edo konpostategietara hondakin organikoen kasuan. Errefusa
eta beste hondakinak Tratamentu
Biologiko Mekanikoko (TMB) plantetara eroaten da eta horreetan,
hondakinetatik erregaia sortu, edo
zabortegietan amaituten dabe
hondakinok.
Birziklatze enpresetara ailegetan dan guztia ez da birziklatzen.
Materialen arabera, desbardintasun handiak dagoz. Esaterako,
beira eta papera ia guztia bir-

ziklatzen da baina plastikoak eta
ontzi arinak, eukiontzi horian
jasoten diranak, oso gitxi. Plastiko gehiena ez da birziklagarria,
bi edo hiru plastiko mota baino
ez, eta birziklagarria dana ez
da errentagarria. Horregaitik ez
da birziklatzen. Ontziek daroen
puntu berdea, ustez birziklagarria dala adierazoten dauan ikurrak, produktu horren enpreseak
"Ecoembes-eri kuota ordaindu
deutsala baino ez dau esan gura.
Espainian ez da jogurt ontzi bat
be birziklau" esan eban Joserra
Otegik. Greenpeace-ren arabera,
2018an Ecoembesek 578 miloe
euroko diru sarrerea euki eban
eta diru horren %90 puntu berdea eroateagaitik produktuek ordaintutako kanonetik jaso eban.
Espainiako estaduan ontzi arinak birziklatzeko monopolioa
daukan Ecoembesek, bildutako
plastikoen %25 bakarrik birziklatzen dauala salatu eban Greenpeacek Ecoembes miente 2020an
argitaratutako txostenean. Erakunde ekologistearen arabera, gaika
bildutako plastikoen gainontzeko
%75 zabortegietan lurperatu, edo
erraustegietan erre edo herrialde
pobretuetara bialtzen dau. Ecoembes merkaduko enpresa kutsatzaileenek osotuten dabe; Coca-Cola,
Nestle, Carrefour, Mercadona, Pescanova eta Bimbo, tartean.
Munduan,
egunero-egunero
22.000 tona plastiko botaten
dira itsasora. Itsaso eta erreketara
heltzean dan zabor gehiena, plastikoak dira; batez be freskagarrien
plastikozko botilak eta gozoki
boltsak.
Tratamentu plantak eta zabortegiak
Arratian, 2020an sortutako etxeko hondakinen herenera ez zan
heldu enpresa birziklatzaile edo
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konpostategietara heldu zana.
Beste heren bi pasatxok Tratamentu Mekaniko Biologikoko
(TMB) plantetara bialdu edo
zuzenean zabortegietan amaitu
eban.
Bizkaian TMBko plantea Artigasen dago, Zabalgarbiko erraustegiaren ondoan. Europako arauen
arabera, ezin da zaborra zabortegietan itxi aurretik tratamentu
bat egin barik eta hori beteteko
dago. Han zinta baten eskuz bananduten dira zaborrak, birziklau
daitekezanak berreskuratzeko eta
ezin danagaz birziklatu erregaia
egiteko edo zuzenean hondakindegira botateko. Zabalgarbin
egiten da hau, ziklo konbinaduan,
gasa eta zaborra erreta, elektrizidadea lortzeako. Cementos Lemonak be "balorizau" egiten ditu
zaborrok; hau da, hondakinetatik
eratorritako energia erabilten dau
"energia konsumoa murriztuz".
Hori
dala-ta,
pneumatikoak
(3.900 tona 2020an), animali
urunak (8.600 tona) eta plastikoak (1.000 tona) erreten ditu,
besteak beste.
Arratiako etxeko hondakinen
zati bat Zabalgarbira doa. Otegiren ustez, hondakinak tratetako

sistema osoa, Zabalgarbi enpresa
publiko-pribadua elikatzeko dago
montauta. Zabalgarbik, bere jardunean, hiru mota hondakin sortzean ditu: airera botaten dauana, lorrina (zepa) eta errautsak.
Jaurlaritzak zaborra erretea eta
zabortegiren alde egiten dau
bere ustez. Zemendiaren 2an,
Jaurlaritzak, hondakin industrialak
tratetako 10 planta zabalduko dituala jakinarazo eban.
Arratian, hondakin ez arriskutsuentzako zabortegi bi dagoz;
bata Igorren, Deydesa, eta bestea
Lemoan, Bistibieta. Besteak beste, Zabalgarbin sortutako zepak
eta errautsak Igorreko Deydesa
zabortegira ekarten dira. Izan be,
hondakin horreek ez arriskutsutzat joten dira.
Bistibietako hondakin gehienak, harriak eta obra hondakinak
dira. Baita amiantoa, lupetzak eta
plastikoak be. Lupetzek ur piloa
daukie eta ura kendu behar jakie;
ezpabere euri asko egin ezkero,
lurra mobidu daiteke Zaldibarren
gertatu zan moduan.
Hondakin onena sortzean ez
dana
Onenetik txarrenera doan zabo-

rraren tratamentuen sailkapena
egiten dau Europar Batasunak.
Onena, hondakinik ez sortzea da;
hurrengoa berrerabili eta birziklatzea. Aukerarik txarrenak, erretea
elektrizidadea sortzeako eta zabortegira eroatea dira.
Zabor gitxiago sortzeako, alde batetik konsumoa murriztu eta bestetik, aldatutea komenidu da, bertoko
produktuak eta ontziratu bakoak
erosiz. Eta sortutako zaborra be gehiago birziklatu behar da, organikoak
errefusatik atereaz eta konpostatzeko eukiontzira botaz. Ontziei jagokienean, kontuan izan behar da,
papera eta beira porzentaje handian
birziklatzen dirala eta plastikoen
%25a baino ez. Gainera plastikoa
ez danez desegiten, ahalik eta gehien saihestu behar da plastikoa. Ez
da erraza, danean dagoalako, baina
alternatibak be badagoz. Jogurtak,
esaterako, etxean egin daitekez edo
beirako potoetan erosi.
Airea, errekak, itsasoa eta mendiak zabortegi ez bihurtuteko,
konsumitzaile moduan gauzatxo
batzuk egin daikeguz, baina arazoa konponduteko erantzukizun
handiena instituzinoena da. Izan
be, eurei jagokie sistemea aldatutea, zaborrak ito ez gaizan.
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PELOTEA

JARDUNALDIAK

Bigarren izan da Lemoa
Kluben arteko Txapelketa
Nazionalean

Hasi dira Lemoako Kirol eta Ariketa
Fisikoko jardunaldiak

Erredakzinoa

2020tik atzeratutako Kluben VI.
Txapelketa Nazionalean inoz baino urrunago heldu dira Lemoako
pelotariak, baina Irurtzuneko
klubak hiru partiduak irabazi ebazan hilaren 7an Zumarragan. Finala ikusten joan ziranek ostera
argi daukie, "harmailetan arratiarrok irabazi". Kluba oso eskertuta
agertu da herritarren erantzunagaz, izan be autobusa beteta joan
zan bai finalaurrekora bai finalera.
Lehenengo partidua Alberto
Ongay profesional ohiak irabazi
eban 18-9, Aitor Etxebarriaren
aurka. Gero heldu ziran Mikel Aurrekoetxea eta Julen Retegi, hau
be profesional ohia. Puntua nafarrentzako izan zan oingoan be,
emaitza bardinagaz, 18-9.
Finala eta txapela ebatzita lortu eben Irurtzungoak garaipenik
errazena. Bikoteka urten ziran
Olaetxea-Bergera eta Elezkano
I.a-Egaña. Lemoako taldeak 22-4
galdu eban.
Imanol Arrese entrenatzailea
pozik agertu da egindako lanagaz, "torneo biribila egin dogu,
nahiz eta finala galdu, jakin dogu
final gatxa izango zala".
Garaio taldeak irabazi dau
Dimeko VII. Udagoieneko
Txapelketea
Hilaren 5ean jokatu zan taldekako
eskupelota txapelketearen finala,
Urrekoatxari hiru partidutatik bi
irabazita lortu eben txapela gorriek. Torneoko pelotari onenaren
saria barriz Mikel Aurrekoetxeak
jaso eban, finala irabazi ez baeban be aurreko partiduetan egindako lanagatik. Kadete mailakoak
binaka urten ziran lehenengo

frontoira. Elorz eta Olazabalaga,
Ramirez eta Alvarezen kontra.
Urrekoatxako atzelaria deseroso
ibili zan kantxan, eta posizinoz
aldatu ziran partidu erdikaldean.
Halanda be, Garaiokoak indartsu,
09-22 amaitu zan jokoa.
Andren kasuan Amaia Aldai gailendu zan bere indar nagusitasuna baliatuta. Maddalen Etxegaraik
ezin izan eban bere jokoa erakutsi. 22-05 amaitu zan partidua eta
finala 1-1 bardinduta, emozinoz
beteta hasi zan txapelketea ebazteko atzen partidua.
Azkena izan zan partidu gogorrena. Tantu eta pelotakada
ikusgarriak ikusi ziran pelotari
danen partetik. Azkenean, estuestu baina Garaio taldeko Aimar
Morgaetxebarria eta Beñat Etxeita
zeanuriztarra nagusitu ziran, 2220 Gorka Lazkano eta Mikel Aurrekoetxearen aurka.
Urteurreneko mahai-ingurua
Txumuluxueta Pelota Klubaren
25. urteurrena dala eta pelotearen gaineko mahai-ingurua
antolatu dabe hilaren 18rako
18:30ean. Joseba Urkiolak gidatuta, Abel Barriola, Ekhi Ziarrusta,
Iera Agirre, Ainhoa Ruiz de Infante, Danel Elezkano eta Joseba
Ezkurdia arituko dira berbetan
eskolako kamaran. Bertaratuteko
izena 688 653 473 telefonoan
emon behar da hilaren 16rako.

eta Ariketa Fisikoko jardunaldioi.
Erredakzinoa

Beste berbaldi bat be badago egitarauan, hilaren 20an, Atzoko eta
gaurko txirrindulariak izenekoa;
mahai-ingurua martitzenean, hilak
16, futbola eta euskerearen gainean; pickeball eta pelotako bote
luzea modalidadearen erakustaldiak; tailerrak; liburu aurkezpenak;
dokumentala; Txutxin Pelota Txapelketako finalaurrekoak, duatloi
txikia... Eta egitarau oparoari behar
dauan amaierea emoteko 1.000
persona inguru batuko dituan
mendi jaia izango dan Lemoatx
Trail mendi lasterketea. Bizkaiko
txapela jokatuko da han, junior
mailako 16 kilometroko lasterketan eta 24 kilometroko absolutuan. Mendi martxetara jente
ugari batuko da ibilbidea eta jai
giroagaz gozatzeko.
Egitaraua
Zemendiak 16, martitzena
17:00etatik 18:45era, ludotekatik frontoira. Izena emon www.
lemoa.net webgunean.
18:00etan, Futbola eta euskara
solasaldia eta entrenamentua
Gaizka Garitano eta Ainhoa Tirapugaz Arlonagusia futbol zelaian.
Udaleko Euskera Sailak, Jai Ba-

tzordeak eta Lemoako Harrobi
Futbol Klubak antolatuta.
Zemendiak 17, eguaztena
17:00etatik 18:45era, ludotekatik
frontoira.
17:30etik, 18:30era, Jarduera
fisikoaren garrantzia bizimodu
osasuntsua izateko tailerra. Udaleko Gizartegintza Sailak antolatuta. Kotxepin Kultur Etxean.
Zemendiak 18, eguena
19:00etan, Ganzabal Mendi
Taldeak antolatuta, Bidea ipar
liburuaren aurkezpena eta Iker.
Mendia. Etxea dokumentalaren proiekzinoa Kotxepin Kultur
Etxean.

Zemendiak 20, zapatua
11:30ean, Guraso Elkarteak antolatuta 2. duatloi txikia eskolan.
12:30ean, Lemoako Esku Pilota
Taldeak antolatuta, bote luzea eskupelota modalidadearen erakustaldia Juan de Ajuriagerra kalean.
Eguraldi txarra egin ezkero, pasaka eskupelota modalidadearen
erakustaldia kiroldegian.
18:00etan, Lemoa Txirrindulari
Elkarteak antolatuta, Txirrindularitza eskolearen aurkezpena eta
Atzoko eta gaurko txirrindulariak
berbaldia Kotxepin Kultur Etxean.
Zemendiak 21, domekea
08:00retan, Ganzabal Mendi
Taldeak antolatuta, Lemoatx Trail
2021.

Jokin Lizeagaren berbaldiagaz hasi ziran jardunaldiak.

Zemendiaren 21ean jokatuko da
Lemoatx Trail mendi lasterketea
Erredakzinoa

Zekorrak ligan aurrera doaz
Hilaren 14an jokatuteko ziran
Uribealdea RKE taldearen aurka
Mungiako Asti Kirolguneko zelaian,
baina etxeko taldeak nahikoa jokalaririk ez eukala eta ez zan partidua
jokatu. Holan arratiarrek lortu ebezan partiduko bost puntuak.
Hilaren 6an San Txismen jokatu
zan Zornotzako Urgozo eta arratiarren arteko derbia talde bietako
zale askogaz. Zornotzarrak hasikeratik ibili ziran markagailuan aurre-

sufrimentua berbaldiak emon eutsan hasikerea Kirol

Zemendiak 19, barikua
19:00etan, Lemoako Esku Pilota
Taldeak antolatuta, Txutxin 2021
Txapelketako finalaurrekoak kiroldegian.

MENDIA

ERRUGBIA

Erredakzinoa

Jokin Lizeaga, mendi lasterkariaren Gozamena ala

tik eta partidu amaierara arte ez
ziran Aimar Ruiz eta Unai Zuazok
Zekorrentzako lortutako 7 puntuak
heldu. 7-43 galdu eben. Arratiko
Zekorren talde gazteak gatx euki
eban liderraren kontrako aurrez
aurrekoa baina "talde moduan indartuta" urten zirala inoen.
Euskal Liga aurrera doa eta
talde arratiarra atzen postuetan
dago sailkapenean.
Datorren partidua Logroñon
jokatuko dabe hilaren 27an,
15:00etan Riojaren kontra.

Bizkaiko txapelak jokatuko dira
09:15ean urtengo dan Lemoatx
Trail 24 kilometroko lasterketa nagusian eta 10:30ean urtengo dan
junior mailako 16 kilometrokoan.
Dorsal guztiak agortu dira, 200
karrera bakotxean. Mendi martxetan be parte hartzeako gehienezko kopurura artekoa izan da
izen emotea. Holan, lasterketa eta
martxetan parte hartzeako, guztira, 800 bat lagun hurreratuko dira
Lemoara.
Bizkaiko txapelaren bila, lasterkari ezagunak lehiatuko dira.
Lasterketa nagusian, esate baterako, Walter Becerrak, Imanol
Goñik, Oihana Azkorbebeitiak eta

Onditz Iturbek, emon dabe izena.
Herrian jai giroa egongo da musikea eta janagaz, mila personatik
gora batuko dituan mendiaren jai
honetan.

seko Mendi Bira eta Bastida
Trail lasterketak, besteak beste.
Lemoatx Trail-en be podiumean
egoteko faboritoenen artean
dago igorreztarra.

Onditz Iturbe
Zemendiaren
13an,
Bilbao
Mountain Marathon-eko, mila
metro desnibeleko maratoi erdia andrazkoetan irabazita eta
orokorrean laugarren eginda
dator Ondiz Iturbe Lemoatx Trail
lasterketara. Honegaz amaituko
dau mendi lasterketa denporaldi
ezin hobea: Gorbeia Suzien-en
bigarren; Euskadiko Mendi Lasterketako Txapelketako Mitxarro
Bira eta Abadiñoko lasterketak
irabazi ebazan; baita Galdame-

Onditz Iturbe.
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LASTO JASOTZE

PELOTEA

Tubi Bustinzak Euskadiko Zeberiok be badauka
txapela irabazi dau barriro pelota eskolea
Erredakzinoa

eta hirugarren, Jon Lapazarenek,
fardoa 20 aldiz altxatuta.

Gizonezkoen Euskadiko Lasto Jasotze Txapelketea jokatu zan Laukizen zemendiaren 13an eta Tubi
Bustinzak onena izaten jarraituten
dauala erakutsi eban, 45 kiloko
lasto fardoa, 7 metrotara 23 aldiz
altxatuz minutu bitan, eta txapela lortuz. Herri kirol modalidade
honetako bere hamaikagarren
txapela da. Bigarren, Beñat Amadek egin eban 21 jasoaldigaz;

Ruth Linaza txapeldunorde
Andrazkoen Euskadiko Lasto Jasotze Txapelketea barriz, Mungian
jokatu zan egun berean. Ruth Linaza lemoaztarra txapeldunorde
izan zan 21 aldiz minutu bitan 30
kiloko lasto fardoa 5 metrotara
altxatu ondoren. Txapela, Garbiñe
Lopez de Uraldek irabazi eban 29
jasoaldigaz.

Jose Martin Bustinza "Tubi".

Ruth Linaza.

PELOTEA

Lau eta Erdiko
Txapelketako lehenengo
partidua irabazi dau
Amaia Aldaik
Erredakzinoa

Zemendiaren 7an jokatu eban
Ortuellan Amaia Aldaik Lau eta
Erdiko Master Laboral Kutxa Txapelketako bere lehenengo partidua, Itxaso Erasunen kontra eta
18-12 irabazi eban. Hurrengoa,
Balmasedan jokatuko dau hilaren
20an, Leire Garairen kontra.

Lau eta Erdikoan 72 pelotarik
emon dabe izena; horreetako 26
pelota mistoagaz jokatuteko eta 46
pelota goxoagaz. Aldaik mistoagaz
jokatuten dau. Txapelketea urri bigarrenaren 23an hasi zan, finalerdiak abenduaren 5ean dira jokatzekoak eta finala abenduaren 19an.
Igazko etenaren aurretik, Miriam
Arrillaga izan zan atzen txapelduna.

Beñat Garcia entrenatzailearen begiradapean, ume talde bat
sakeak praktiketan dabil Zeberioko Zubialdeko frontoian.
Erredakzinoa

Beti herri pelotazalea izan arren, oin
dala gitxi arte Zeberiok ez dau euki
bere pelota eskolea eta umeek pelotan jokatuteko, gurasoek, kotxea
hartu eta eroan behar izaten ebezan beste herriren batera.
2019ko urrietan, Iñigo Urkiagak
eta Beñat Garciak pelota eskolea
egiteko prozesuari ekin eutsien
eta aurtengo udabarrian, Mandoia Zeberio Pelota Kirol Klubaren estatutuak onartu ebezan.
Aurtengo ikasturtea, 26 ume eta
ilusino handiagaz hasi dabe. Pelota klubeko presidentea dan Iñigo
Urkiagagaz egon da begitu.
Pelota eskolea egiten 2019an
hasi zinien?
Bai. Proiektuagaz 2019ko urri bigarrenean hasi ginan. Barikuetan egiten genduan kaptazino lana: hona
etorten ginan 18:30etik 20:30era
barikuetan, orduan dalako plazan
jente gehien batuten dan momentua eta aprobetxetan genduan
eskupelotan jokatuteko. Ume asko
hurreratzen ziran eta 2020ko urri
bigarrenean, urtebete beranduago,
proiektuari formea emotea ebatzi
genduan. Orduan hasi ginan astelehen eta eguaztenetan entrenamentuak egiten, kuota bat ordainduta.
Helburua zan ikustea nortzuk etorten ziran benetan ikasteko asmoagaz eta nortzuk denporea pasetan.
Eta ia urtebete beranduago, ikusi
genduan egin geinkela kluba. Horregaitik, 2021eko maiatzean sortu
genduan kluba, modu ofizialean.
Gaur egun 26 neska-mutil daukaguz eskolan.
Proiektuaren hazia zeuk eta
Beñat Garcia entrenatzaileak
ipini zenduen, beraz.
Beñat Garcia pelotazalea da eta nik
semea daukat pelotan beragaz entrenetan ebana Zaratamon. Beñat
Zaratamon bizi da eta oindino jarraituten dau jokatzen eta entrenetan.
Baina Zeberion baserri bat dauka,
esan lei bere bigarren herria dala
eta horregaitik Zeberion eskolea
sortu behar zala pentsau eban.
Eta berak eta Karlos Idirin alkateak,

pelotazalea bera be, komentau eusten ea zergaitik ez genduan egiten
pelota klub bat Zeberion. Eta nik ez
dakidanez ezetzik esaten, ba aurrera egin genduan.
Udalak dirulaguntza emon deusku eta oin patrozinadore bila gabiz
herrian. Eta pelotazaleei bazkide
egiteko eskatzen deutsegu.
Lehen ez egoan pelota eskolarik Zeberion?
Hemen ez da pelota eskolarik egon.
Saiatu ziran oin dala urte batzuk
batzuek klub bat egiten baina geratu zan dana hor eskegita. Ez zan
sortu eta ume asko Zaratamora edo
Igorrera joaten ziran pelotan ikasten.
Beñat Zaratamon egoan entrenatzaile eta konturatu zan Zeberiotik
ume asko joaten zirala. Horregaitik
ebatzi genduan kluba egitea, umeek
pelotan ikasteko gurasoek kotxea
hartu behar ez izateko eta holan
ume gehiagori aukera hori emoteko.
Eta 26 ume dagoz oin pelota
eskolan. Kategoria eta maila
desbardinetakoak izango dira.
Alkarregaz entrenetan dabe?
Ordutegi bi dagoz. Astelehenetik
eguenera entrenetan dogu, egun
bakotxean ordu bi. Talde desbardinak daukaguz, hasibarriak, prebenjaminak, benjaminak, alebinak
eta kadete bat. Edadearen arabera
bananduten doguz umeak. Ume
gehienak 2010 eta 2013 bitartean
jaiotakoak dira. Txikerrena neska bat
da, 2016koa.

Helburua izango da urteanurtean taldea sendotzea, ezta?
Bai, taldea enborretik hasi behar
da, oin txikerrakaz gabiz. Kanpotik
datorrena be ondo etorria izango
da, gu ez goaz esaten hau Zeberiokoa da edo ez da Zeberiokoa
eta. Hasi gara eskolako umeakaz
eta horreek gorantza joango dira
eta jente barria be hasten bada,
taldea hazi egingo da.
Hainbat jaialdi antolatu dozuez
daborduko.
Aurten, kaptazinorako bi egin
doguz. Garagarrilean Caixabank
Txapelketea egin genduan eta
Urrutikoetxea, Martija, Rezusta eta
Peña etorri ziran. Lehen mailako
jokalariak egon ziran herrian, gazteek ikusteko eta animau daitezan.
Eta urri bigarrenaren 17an lehen
mailako nesken partidu bi egon
ziran. Jente asko etorri zan eta
harrezkero igarri dogu neskak animau egin dirala eta batzuk etorri
dira pelota eskolara.
Hori da gure helburuetako bat,
neska talde bat sortzea. Horretarako inguruko herrietan be ibili gara
publizidadea zabalduten. Ugaon,
esate baterako, ze Ugaon ez dago
pelota klubik. Zeberioko eskoleagaz
be ipini ginan hartu-emonetan neskak be animetako pelotan jokatzen.
Zeberion zaletasuna badago,
ezta? frontoiak behintzat ez
dira falta...
Frontoi publiko bi daukaguz Ermitabarrikoa eta hau, Zubialdekoa.
Hemen Zeberion ez dago beste
kirol gunerik: ez dago futbol zelairik, ez dago piszinarik... frontoiak
bakarrik daukaguz.
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OPERA

EUSKEREA

Bilboko Arriaga Antzokian
izango dan Guillermo Tell
operara joateko zabalik dago
izen-emotea Zeanurin

Klaudio Barroeta Amorrortu
(Igorre 1922-Iruñea 2021)

Erredakzinoa
Abao Txikiren programearen
barruan, Rossiniren Guillermo
Tell operearen ume eta gazteentzako bersinoa egongo da
ikusgai Bilboko Arriaga Antzokian 2022ko urtailaren 3tik 5era.
Zeanuriko Kultur Batzordeak,
hamar eta hamasei urte bitartekoentzako operara joateko
urtekerea antolatu dau urtailaren 4rako, 10 euroko prezioan.
Izena udaletxean emon daiteke
hilaren 18ra arte.
Umeak begiraleakaz joango
dira eta 16:00etan urtengo dira

Zeanuritik. Opera ikuskizuna
18:00etan da, eta aurretik, Bilbon,
artisautza azokea ikusiko dabe.
20:30ean abiatuko dira Zeanurira
opera emonaldia eta Bilboko Gabonetako argiak ikusi ostean.
Umeak operara zaletuten
Abao Txikik 2005-2006 denporaldian ekin eutsan bere ibilbideari,
operea eta musikea orokorrean,
txikerrenei hurreratzeko asmoz.
Operak publiko honetara egokitzen dira; ikuskizun koloretsu
eta dibertigarriak izaten dira, ordubete ingurukoak eta kalidade
handiko produkzinoetan.

UDAGOIEN KULTURALA

Umeentzako ikuskizuna,
helduentzako bakarrizketea
eta azokea egongo dira
hamabostaldi honetan Zeberion
Erredakzinoa
Udalak eta Jai Batzordeak antolatutako Zeberioko udagoien
kulturalaren
programazinoan,
zemendiko bigarren hamabostaldirako hiru jarduera dagoz.
Hilaren 26an, barikuan, ume eta
nagusientzako ikuskizun bana
egongo da. Izan be, 18:00etan,
Kantu Kolore taldeak kantuan
eta jantzan ipiniko ditu umeak
eta 20:00etan, Gorka Aginagalde aktoreak El regrueso de Patxi

bakarrizketea egingo dau. Astegoien horretako domekan, hilak
28, baserriko produktuak eta artisautza lanak egongo dira ikusgai eta salgai azokan.
Ekitaldi honeekaz, aurreko urteetako abendu kulturala zabaldu gura izan dau Udalak. Udagoien kulturaleko programazinoa
urri bigarrenaren 29an hasi zan
Gau Baltzagaz, eta zemendiaren
28ko azokeak emongo deutso
amaierea, hamar ekitaldi inguru
batu dauzan kultura egitarauari.

Igone Etxebarria
Euskaltzale apal handia. Inork
igarri barik, isil-isilik joan jakun
aprilaren 8an Klaudio Barroeta
igorreztarra, Euskerazaleak alkartearen burua. Iruñean emon eban
azkeneko arnasea, aurretik Agurainen azken aldia egin eta gero.
Mune auzoko Munetxebarri baserrian jaio zan Klaudio 1922ko San
Fermin egunean, garagarrilaren
7an, zazpi neba-arrebatan zaharrena. Txikitan Igorreko marianisten
kolegioan ikasi eta ostean, klaretarren ikastetxera joan zan Balmasedara herriko beste lagun bategaz,
bien aitek lagunduta. Tranbian Bilboraino eta handik gero trenean,
itzelezko bidaia eginda.
Umetako Igorrek ez eukan oingoagaz zerikusi handirik, haren
esanetan. Ondo gogoratzen eban
berak, zelan olgetan eben txirikilan,
tronpan, txorro-morrora. Etxetik herrira joaten ziranean "kalera goaz"
esaten ei eben, Igorre kalea zala-ta.
Umetan herritik alde eginda,
klaretarrenean egin eban bizitza
osoa. Ikasketak hainbat lekutan:
Balmasedan urtebete, gero Santo Domingo de la Calzadara (han
igaro eban Gerra Zibileko aldia),
eta barriro Balmasedara. Habitoa
hartzean Agurainera ikasturte bat;
Filosofadoa Beiren, Nafarroan, hiru
urtez; eta Miranda de Ebron 5 urte
eginda, betiko botoak hartu ebazan. Han ordenau zan 1948an.
Meza Barrirako osaba obispoa
etorteko zan. Eugenio Artaraz
Emaldi osaba dominikoa Indotxinan egon zan, beste euskaldun
bigaz. Komunistak Vietnamen
sartu ziranean, ostera, bota egin
ebezan eta halan itzuli ziran. Meza
Barria egiteko zan egunean, ostera,
hilda topau eben eta ezin berak
bedeinkatu familiko erlijioso barria.
Ikasle denporan ez zan etxera
etorten, etxekoak eurak joaten
jakozan bisitan. Eta txarrena, etxeko euskerea guztiz galdu ebala.
Hasikeran erderaz egitea gatx egiten jakon, baina gero ohitu egin
zan eta euskerea aldendu. Ha ta
guzti be, nonon euskeraz entzuten
ebanean bihotzean kili-kili egiten
eutsan. Eta zelako peneagaz gogoratzen eban behin amama bisitan
joan jakonean haregaz berbarik
egin ezin izatea, amamak erderaz
jakin ez eta berak euskerea galduta
eukalako. Hainbesteraino ze, amari
esan eutsan kartak aurrerantzean
euskeraz idatzi eiozala. Eta halan
egiten eutsan amak, euskeraz inon
ezer ikasi bakoa izan arren.
Meza Barria emonda Segoviara
bialdu eben, klaretarren seminarioko irakasle (1950-1952). Handik

Tolosara, pastoral ardurak hartzeako (1954-1961). 1961-1968 bitartean Bilbon bizi izan zan, irakasle
eta pastoral ardurak tarteka beteten zituala. Horren ostean Iruñean
eta Beiren egon zan (1968-1974).
1974tik 2003ra Tolosan bizi izan
zan. Ordurako euskerarako grina
biztuta eukan. Baina berak dinoan
moduan, gipuzkera ikasi eban
etxeko euskerea baino lehenago.
Etxeko hori be landu eban, ha ta
guzti be, Labayruk eratutako Derioko Ikastaroak egin ebazan eta,
bai Derion bai Igorren. Hor ezetu
zituan Ander Manterola, Mikel
Zarate eta Karmelo Etxenagusia,
beretzat meritu handiko personak.
Hor barriro oratu eutsan ondo baino hobeto etxeko euskereari.
Tolosako klaretarren etxean zeozer egin behar ebela-ta, Poxpolin
ikastola sortu eta zuzendu eban
hogeta bat urtez (1974-1995). Zeregin horretarako, eskolak emoteko talde profesionala osotu behar
izan eban, azpiegitura egokitu
eta legeak aldatu ahala horretara
ekarri be bai. Goizetik gauera danetarik egin behar izaten ebala gogoratzen dau, baina pozik. Gainera,
ikastolako umeek euskerea ikasten
pozik egotea izaten zan bere helburua; baita metodoa be, umeek
euskerea maite egien.
Garai horretakoa da Maitasun
garretan. Klaret Andoni deuna (San
Antonio Mª Claret. Testigo de amor)
lana, bera arduraduna dala egindakoa (1977). Ez da berak bakarrik
idatzia, baina bai berak koordinauta egindakoa.
2003an Bilbon jarri zanetik
2010era arte Sanatorio Bilbainoko
kapelau egin eban, egunero-egunero mezea emonaz. Hara-hona
ibilten zanean, beti bertsoren bat
erabilten eban buruan. Izan be,
bertsotan gustetan jakon, bere
burua bertsolari ontzat ez baeukan be. Hurreko senide, lagun eta
enparaduei hainbat bertso egin
izan deutsiez. Argitaratu be bai batzuk, Zer aldizkarian batez be. Etxetik be baekarren zaletasun apur
bat, ze aitita sanblasetan Abadiño-

ra joaten zanean bertso-paperak
ekarten ebazan, eta hareek ikasi
arte abesten ebezan.
Beiren egoala ezetu eban Martin
Olazar, hau La Olivan egon zanean.
Harrezkero hartu-emon handia
euki eben, eta Klaudio Bilbora
etorri zanean lotura hori estutu
egin eben Euskerazaleak eta Euskerazaintza alkarteen inguruan.
Alkarteko kide egin zan, eta laster
zuzendaritzan sartu zan, 2003tik
aurrera presidenteorde moduan
eta presidente 2008tik hil arte.
Euskerazaleak Alkartea 1967an
sortu zan euskerearen erabilera
legez babesteko ahaleginak egiteko, irakaskuntzan batez be. Lehenengo ikastolak, kultura-taldeak
eta, jarduerak hasitako garaia zan,
eta bera izan zan legez sortutako
lehenengo alkarte euskalzalea.
Kide guztiak ez ziran euskaldunak,
baina orduko kultura-egarria hain
zan handia, babes itzela lortu eben
lehenengo momentutik.
Alkartearen jarduera nagusiak
euskerea irakastea, euskal kulturako hitzaldiak egitea, argitalpenak,
eta Zer aldizkaria ateratea izan
dira. 2017an 50. urteurrena ospatu
eben ibilbide horretan guztian laguntzaile eta kide izandako hainbat
eta hainbat lagunegaz batera. Une
horretan Klaudio zan presidentea
eta gora handiz egin eben ekitaldia
Carlton hotelean, 50 urte lehenago
alkartea sortzeako batzarra egin
eben moduan.
Klaudio gizon apala izan da,
gozoa, lagun asko eukitekoa, eta
halan joan da gure artetik isil-isilik,
inork sentidu barik eta jakin barik.
Igorreztar gizon handi horren oroitzapena gogoan hartzea izan da lantxu honen helburua, nahizta jakin
Igorren ez dala hain ezaguna bizitza
herritik kanpora egin daualako gehien baten. Horrek ez deutso meriturik kentzean, gehitu baino. Izan
be, deigarria da etxeko euskerea ze
ondo egiten eban hainbeste urte
kanpotik ibili eta gero be.
Euskerea bitxi bat zan Klaudiorentzat, eta bitxi horren bidez herri
bat, Euskadiko Aberria sortu dala
sinisten eban. "Euskerea gai da
gizaki baten izatea osatzeko. Euskereak lagunduten deutso bere
burua barrutik eta kanpotik bideratzen. Euskereak, hitzez eta keinuz adierazoten deutso adimeneko bizitza eta gorputzeko egoerea
aztertu eta neurtzen".
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ZEZILI DEUNA

ROCKUPA

Kontzertuak eta kalejirak egongo dira
Zezili Deunaren egunaren inguruan

VIII. Rockupa jaialdia ospatuko
da hilaren 20an Igorren
Erredakzinoa

Erredakzinoa
Zemendiaren 22an ospatuten da
Zezili Deuna, musikearen zaindariaren eguna eta horren harira,
kontzertuak eta kalejirak egingo
dira Arratian. Zapatuan, hilak 20,
19:00etan, koruko musika kontzertuak dagoz programauta Igorren eta Diman. Igorreko Kultur
Etxean, Luis Iruarrizaga Abesbatzak eta Bilboko Sanfran Koruek
eskainiko dabe kontzertua. Egun
horretan eta ordu berean, Dimako
eskolako kamaran, 4kote abots
zurien boskotearen emonaldia
egongo da. Areatzan, Areatzako
Bandak be eskainiko dau Santa
Zezilia kontzertua, hilaren 27an.
Hilaren 25ean ospatuko dau
Arratiako Musika Eskoleak musikearen zaindariaren eguna, kalejira bategaz. 18:30ean, urtengo
dira Arteako Kultur Etxetik musika
eskolakoak kalejiran eta herriko
plazara joango dira han kantetako.
Kalejirearen hurrengo geldialdia
udaletxe aurrean izango da, hara
Infante kaletik joan ostean. Udaletxeko portikoan abesti batzuk joko
ditue eta ondoren, Kultur Etxera
itzuliko dira txokolatea edateko.
Luis Iruarrizaga Abesbatza,
Sanfran Korue eta 4kote abots
zurien boskotea
Luis Iruarriza Abesbatza oin dala

40 urte sortu zan; 1981eko maiatzaren 31n emon eban bere lehenengo kontzertua Igorreko Andra
Mari eleizan. Urtean-urtean zortzi
bat emonaldi egiten ditue eta
Zezili Deunaren egunaren ingurukoa izaten da horreetako bat.
Gabonetan, udabarrian, herriko
jaietan eta beste egun berezi batzuetan abesbatzaren kontzertuak
entzuteko aukerea egoten da. Zemendiaren 8an, Nerbioi-Ibaizabaleko Laboral Kutxa Deia Hemendik
Saria jaso eban 40 urte horreen
errekonozimentu moduan.
Arratiako abesbatza beterano
eta sarituagaz batera, Bilboko
Sanfran Korue egongo da. Sanfran Korue 2002an sortu zan
Bilboko San Frantzisko auzoan.
Euskal musikeagaz batera, beste
herrialdeetako musikea daukie
errepertorioan eta beste hizkun-

tzatan be kantetan dabe.
4kote, abots zurien abesbatza,
Durangoko Bartolome Ertzilla musika eskolako ikasle ziran lau andrek sortu eben eta oin boskotea
badira be, ez deutse izena aldatu.
Areatzako Banda
Hilaren 27an, joko dau Areatzako
Bandak Santa Zezilia kontzertua,
eleizan, 19:30ean. Bandak zuzendaria aldatuko dau, eta oin arteko
zuzendariak, Paula Perez Buenok,
pieza bat zuzendu ostean lekukoa
pasauko deutso Aritz Labrador
Odriozola zuzendari barriari gainontzeko piezak honek zuzendu
dagiazan. Errepertorio klasikoaz
gainera estilo askotako musikea
joko dau bandeak "bere malgutasuna eta osotasuna erakusteko"
zuzendariaren arabera. Ez da
aldez aurretik izenik emon behar.

Luis Iruarrizaga abesbatzako Maren Iturbe, Francisco Mota,
Karmele Lizaso, Arantza Petralanda, Mertxe Marin eta Iñaki
Etxezarraga Nerbioi-Ibaizabal Laboral Kutxa Deia Hemendik
Sarien banaketako ekitaldian izan ziran.
Argazkia: Deia (Borja Guerrero).

Zortzi urte bete dira Igorreko
gazteek Garbeko eraikin abandonaua okupau eta gaztetxe
bihurtu ebenetik. Urtero lez,
eguna ospatuteko musikea eta
okupazinoaren aldarria kalera
aterako dabez zapatuan, hilak 20,
Kiñukoek. 15:00etan Gaztetxean
bazkariagaz hasiko da ospakizuna, tiketak bost euro balio dauz
eta Igorreko Herriko Tabernan
lortu daitekez zemendiaren 18a
aurretik. Kiñutik herrira mobiduko dira jan ostean, 18:00etan
Gaztetxearen eta okupazinoaren alde konzentrauko dira herri
sarrerako errotondan. Izan be,
Gaztetxeak kaleratze arriskuan
jarraitzen dau, epaitegien ebatzien menpe. Kontzentrazinoa
amaitu ostean hasiko dira kontzertuak. Lehenengoa izango da
Cecilia Payne taldea, Kukuma tabernan eskainiko dabe zuzeneko
musikea 19:30etik aurrera. Hau
amaituta Axular Herriko Tabernara mobiduko da giroa, bertan
Perlata taldeak zarratuko dau
egitaraua.

eben batzuek. Lurrarin asanbladeak, Arratiako hainbat gaztegaz
batera, hartu eban aisialdi alternatibo bat eregiteko okupazinoa erabilteko ebatzia. Ordutik
hainbeste proiekturen etxea izan
da Kiñu, batez be alkarte eta eragile desbardinak hurbildu diralako, nahiak egia bihurtzeko leku
bila. Autogestinoaren baloreetan
sakontzea eta kapitalismoak eragiten dituan zapalkuntza formen
kontrako burrukeak urteakaz
garatu dabezala dinoe asanblada
kideek eta espazio propio bat izateak ahalbidetu dauala prozesua,
baina oin espazioa hutsiarazoteko arriskuan dago. Hori dala eta
deitu dabez herritarrak Rockupa
eguneko kontzentrazinoan parte
hartzera.

Urteurrena
2013 urteko zemendiaren 16an
sartu ziran lehenengoz gazteak
eraikinera. Orduan, gazte taldeak
lokaletan sartuta egoten ziran eta
espazio komun baten falta ikusi

DUNBA

Dimako eskolea, eskola
jasangarria
Dimako Ugarana eskolako LH 6.
mailako ikasleak

Gure planetea, Lur planetea,
gaixorik dago. Gaixotasun honetan zerikusi handia daukagu gizakiok eta, oin, gure esku dago bere
osasuna.
Gero eta euri gitxiago egiten dau,
Lurreko leku asko basamortu bihurtuten dabiz. Erreka eta itsasoak
zikinkeriaz beteta dagoz, plastikoko
irlak sortu dira, COVID gaixotasun
hau dala eta miloeka maskara
agertu dira itsasoan... Poloetako
izotza urtuten hasi da. Lurrak laguntza eskatuten dauala dirudi.
Gizakia kezkatuta dago. Egoereari
aurre egin behar deutsagu.
Gure eskolea, eskola jasangarria izatea gura dogu. Hori dala
eta Agenda 2030 programan

hartzean dogu parte. Programa
horreri esker garapen jasangarriko
helburuak jakin doguz eta aurrera
eroateko ekintzak egiten doguz.
Garapen Jasangarrirako Helburuak Nazino Batuen Erakundeak
argitaratutako 17 helburu dira.
Euskal Herrian 17+1 dira, azkeneko hau hizkuntza eta kultur
aniztasunari buruzkoa da.
17 helburuen artean "pobrezia
desagertzea", "genero bardintasuna", "ur garbia eta saneamentua" "energia ez kutsakorra"...
aitatzen dira.
Hau guztiau Arratiako eskola
guztietan landuko dozue ezta?
Oso garrantzitsua da bakotxak
egin ahal doguna egitea, bakotxak
apurtxo bat... danon artean asko!
Dimako eskolan argi daukagu
gai garrantzitsua dala eta hainbat

ekintza egiten doguz gaiaren inguruan. Konpromiso batzuk hartu
genduzan eta horreek beteten
ahalegintzen gara, honeek dira
gure konpromisoak: argiez arduratu, zaborrontziak hustu, papera
ganoraz erabili, eskolako materiala zaindu, ura ganoraz erabili,
jolastokia garbi mantenidu eta
txoko berdea bizirik mantenidu.

Eskolan Txoko berde bat
daukagu eta natureagaz zerikusia
daukien albisteak, muralak, argazkiak... han ipinten doguz. Bariku
berdeak be egiten doguz, bariku
berdeetan erronka bat beteten
ahalegintzen gara. Urriaren lehen astelehenean Habitat eguna
ospatuten dogu. Egun horretan
hamaiketako osasuntsua dastatu,

konpromisoak gogoratu, gaiagaz
lotutako muralak egin... eta beste
ekintza asko egiten doguz.
Urri bigarrenaren 28an gaztain
eguna ospatu genduan, urtekera
horretan gaztainak batu eta, tanbolinean erre ostean, jan egin
genduzan.
Ikasturtean zehar ariketa, jolas,
erronka, urtekera... desbardinak
egiten jarraituko dogu.
Badakigu zuen eskoletan be
planeta jasangarria lortzeako
hainbat ekintza egingo dozuezala
eta garapen iraunkorreko helburuak lortzean saiatuko zariela.
Animo, ea danon artean,
apurka-apurka, lortzean dogun!

18 ASTIA
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AGENDEA

17:00etatik

18:45era,

ludotekatik

frontoira.

Zemendiak 16

17:30etik, 18:30era, Jarduera fisikoaren

AREATZA
Udagoien

osoan

zehar,

onddoen

garrantzia goraipatzeko hainbat aholku
emongo dira Gorbeia Parke Naturaleko
atsedenguneetan.

Raices preindoeuropeas de la mitologia vasca

eta inmateriala jardunaldiak. 10:00etan,

DIMA

liburuaren aurkezpena Areto Nagusian.

ezkur eta landare jangarrien bilketea;

18:00etan,

14:00etan,

sokajantzea; 18:30ean, berbaldia Genero

ZEBERIO

bazkaria:

eskanda,

asun

garrantzia bizimodu osasuntsua izateko

20:00etan,

dastaketea

eta llanten menestrea, ahuntz gisaua

indarkeriaren

eskola zaharrean. Izena emon aldez

ezkurrakaz, ezkur opiltxoak eztiagaz eta

alkartearen eskutik Abaroa Aretoan.

antolatuta. Kotxepin Kultur Etxean.

aurretik austarrikulturtaldea@gmail.com.

ezkur kafea ezkur esneagaz.

IGORRE

Zemendiak 18

Austarrukideak 3 euro; gainontzekoak 5

Zemendiak 21

17:00etatik

12:00etan,

bisuteria

Udaleko

Gizartegintza

Sailak

garagardao

euro.

DIMA

ARANTZAZU

Zemendiak 20

antolatuta, pelotearen gaineko mahai-

Inma Ansotegiren berbaldia Legezko

ingurua. Joseba Urkiola, Abel Barriola,

Euskadiko

ezgaitasuna,

eta

Ekhi Ziarrusta, Iera Agirre, Ainhoa Ruiz

Karabana.

testamentuak udaletxeko pleno aretoan.

de Infante, Danel Elezkano eta Joseba

Ecuador eta Peruko jantzak; nazionalidade

17:00etan, zinea Oltxiak; 19:30ean, El buen

Ezkurdia. Eskolako kamaran.

desbardinetako pintxo dastaketea, Haur

patrón Lasarte Aretoan.

alkarteak

jaraunspenak

BEDIA

16:30etik

19:30era,

hilaren

19ra

IGORRE

Hilaren

17ra

arte,

Gabonetako

14:45etik 15:30era, amaierea, batukadea.

Kofradiak eta komunala, ondare material

Elkartasun

Solidarioa. Jostailuak, liburuak, komikiak,

aukerea. Oinarriak liburutegian eta

autobusaren

udaletxean.

dagozan

dago edonoren eskura; 30era arte,

eta

abar

batu

eta

markesinaren

arkupeetan.

Jasotako

saldu

19:00etan, 4kote abots zurien boskotea

IGORRE

eta inmateriala jardunaldiak. 10:00etan,

los ancianos Wynfyd Marionetas (Irlanda)

dirua

Iruarrizaga eta Bilboko Sanfran Korueren

eta Angel Larrea historialaria udaletxeko

umeentzako

emonaldia Lasarte Aretoan.

Areto

Guraso alkarteak antolatuta.

Nagusian;

Ganzabal

Bakarrik edo gehienez 5 personako

antolatuta,

Bidea

taldeka aurkeztu daiteke. Oinarriak

aurkezpena

eta

Etxea

18:00etan, konzentrazinoa errotondan;

liburutegian eta udaletxean.

dokumentalaren proiekzinoa Kultur Etxean.

19:30ean, Cecilia Payne Kukuman eta

Zemendiak 19

20:45ean, Perlata Herrikoan.

22:30ean, Cabezas suicidas taldearen

2. duatloi txikia eskolan; 12:30ean,

LEMOA

kontzertua Bixer tabernan.

Lemoako Esku Pilota Taldeak antolatuta,

Oingabiz

Hilaren 30era arte, 12-17 urte
bitarteko gazteek Gaztegunean izen
emotea liburutegian.

IGORRE

08:00etatik 22:00etara ikasgela zabalik.

14:30ean,

bazkaria,

Dimako Baltzola jatetxean. Izena 636 875

ARTEA

Taldeak

Kiñun, izena Axular Herriko Tabernan

734 telefonoan emon behar da.

Irakurleen

liburuaren

emon behar da hilaren 18ra arte;

Zemendiak 22

Xabier

19:00etan,

ZEBERIO

VIII.

Iker.

AREATZA

11:30ean, Agureen eraztuna/El anillo de

19:00etan,

ipar

Zemendiak 26

Mora, idazlea; Iñaki Uriarte, arkitektoa

Etxepel alkartearentzat izango da.
Mendi
Mendia.

matxistearen

19:00etan, Santa Zezilia kontzertua. Luis

LEMOA

Zugatzen

indarkeria

atzean

egindako

materialagaz

Gabonetako

dirua

ondarea mahai-ingurua: Felix Rodrigo

Lehiaketea.

birziklatzeko

Jasotako

kontrako ekitaldia plaza gorrian.

Kofradiak eta herri ondasunak herritarron

Dimako eskolako kamaran.

saldu
atzean

parketik abiatuta.
18:00etan,

bisuteria

materiala

LEMOA

ZEANURI

20:00etara,

eta

19:00etan, manifestazinoa Indarkeriaren

Giza liburutegia + formakuntza stand-a;

17:00etatik

batu

markesinaren

kontra, iraultza feminista lelopean Lasarte

Carramiñanaren eskutik Udal Liburutegian.

tailerra

abar

arkupeetan.

LEMOA

idatz

Elkartasun

Etxepel alkartearentzat izango da.

antolatuta, Lemoatx Trail 2021.

eguenero,

Postalen Lehiaketan parte hartzeako
Liburutegian

musika

dagozan

IGORRE

tailerra; Trentza afrikarrak tailerra; 14:00etan,

abenduaren

begiradak antolatuta Bigarren Azoka

beteteko aukerea liburutegian.

haurrentzako

badau atzeratu egingo da.

Idoia

arte

ikastaroetan libre geratu diran plazak

Bolivia,

eta

autobusaren

08:00retan, Ganzabal Mendi Taldeak

Memoria

izen emotea eta Udalak eratutako

tailerra,

Aldeko

irekiera,

20:00etara,

kontrako murala plazan. Euria egiten

tailerra; Ondo sentidu barrearen bidez

19:00etan,

ikastarorako

eskulan

Aniztasunaren
12:30ean,

matxistearen

23ra

arte, urtailetik maiatzera izango dan
kognitiboa

DIMA

indarkeria

Berriztu

Solidarioa. Jostailuak, liburuak, komikiak,

antolatuta,

pensinodunen

jubiladu

prebentzinoa

begiradak antolatuta Bigarren Azoka

18:30ean, Txumuluxueta Pelota Klubak

Uparan

eta

tailerra.

eta

18:00etan,

konzentrazinoa

AREATZA

Rockupa.

15:00etan,

bazkaria

LEMOA

11:30ean, Guraso Elkarteak antolatuta

Txokoa.

komentuan.

18:15ean,
Miss

Mendigurenen

umeak
Txatarra;

19:15ean, nagusiak Antxiñe Mendizabalen

ARANTZAZU

Aitziber

antzezlana

Odolekoak. Kultur Etxean.

Aginagalderen

berbaldia Indarkeria sinbolikoa: patriarkatu

18:00etan,

kamuflatua Kulturgunean.

Gorka Aginagalderen bakarrizketea El

Kantu

Kolore;

20:00etan,

regrueso de Patxi.
Lemoa

jarduera

fisikoa

Zemendiak 27

Aurretik Kultur Etxera deitu behar da

ARTEA

bote luzea eskupelota modalidadearen

sustatzeko

programea.

zitea eskatzeko 94 673 62 51.

18:00etan, Desenfocada film laburraren

erakustaldia

11:00etara,

astelehenetan

inguruko solasaldia Kultur Etxean.

kalean. Eguraldi txarra egin ezkero,

gidatuak helduentzako Gudarien parkean;

19:30ean,

pasaka

11:00etatik

Areatzako Banda. Eleizan. Zuzendariak:

LEMOA

17:00etatik

18:45era,

ludotekatik

LEMOA

Juan

eskupelota

de

Ajuriagerra

modalidadearen

09:30etik

13:30era,

ibilaldi

orientazino

AREATZA

Santa

Zezilia

kontzertua.

frontoira. Izena emon www.lemoa.net

19:00etan, Lemoako Esku Pilota Taldeak

erakustaldia

webgunean.

antolatuta, Txutxin 2021 Txapelketako

Lemoa Txirrindulari Elkarteak antolatuta,

ZEBERIO

finalaurrekoak kiroldegian.

Txirrindularitza eskolearen aurkezpena

19:30ean,

eta Atzoko eta gaurko txirrindulariak

Tommy Caldwell eta Kevin Jorgeson

berbaldia Kotxepin Kultur Etxean.

eskalatzaileen The Dawn Wall filma.

ARTEA

Eskola zaharrean.

20:00etan, Udalak antolatuta, Txomin

Zemendiak 23

Artolaren kontzertua Kultur Etxean.

18:00etan, Ameli eta Xirrikituen Jostunek-

alienazio sindromerik berbaldia Abaroa

en Munduko emakumeak helduentzako

Aretoan.

Futbola

18:00etan,

eta

euskara

solasaldia eta entrenamentua Gaizka

ZEANURI

Garitano

kiroldegian;

18:00etan,

Tirapugaz

Kofradiak eta komunala, ondare material

Arlonagusia zelaian. Udaleko Euskera

eta inmateriala jardunaldiak. 18:00etan,

ZEANURI

Sailak, Jai Batzordeak eta Lemoako

Guillermo Piqueroren En el vientre de Mari.

Kofradiak eta komunala, ondare material

eta

Ainhoa

Harrobi Futbol Klubak antolatuta.
domekara Kotxepineko ikasgela zabalik.

ZEBERIO

27ko

mendi

Paula Perez Bueno eta Aritz Labrador
Odriozola.

Mendi

Jardunaldiak,

ipuin

urtekerara

kontaketa

musikatua

20:30ean,

Cristina

Villamiaren

kontzertua The Quiet Corner-en.

DIMA

LEMOA

08:00etatik 21:00etara, astelehenetik

Hilaren

zerbitzua Arraibin.

12:30ean, Irune Costumeroren Ez dago

Kotxepin

LEMOA

apuntetako epea zabalik 22ra arte

Kultur Etxean.

19:00etan, Mirari Martiarena eta Idoia

austarrimenditaldea@gmail.com

Zemendiak 24

Torregarairen Luze edo motz binakako

helbidean, 665 735 054 edo 656 415

Zeberioko

ZEBERIO

18:00etan, Roberto Aguado psikologoaren

barikuetan 20:00etatik 21:00etara.
09:45ean,

bakarrizketak Kotxepin Kultur Etxean.

ARTEA

597 telefonoetan edo taldearen lokalean

berbaldia

auzoetatik

Elementos

básicos

de

la

08:00retan,
antolatuta,

Austarri

Mendi

Taldeak

Ondarru-Akarregi

(433

m)-

convivencia II Kultur Etxean.

Juan Manuel Etxebarria idazleagaz. 4,5

BEDIA

Markina (13,5 km). Ostean bazkaria Markinan.

kilometroko ibilbidea.

18:00etan, Udalaren Bardintasun Arloak

Zemendiak 28

zehar kantu kontari Zubialdetik hasita

antolatuta, Mari eta gaileta fabrika familia

Bizi-Bira Zapatista 2021. 15:00etan,

antzerkia frontoian.

indabada 5 euro. Izena emon herriko

AREATZA

Lamino Kirol Klubak eta Gorbeiako

dendan, herriko tabernan, Amañe, Batzoki

IGORRE

eta Ermitabarrin; 17:00etan, Encuentro de

19:00etan, Bertha Gaztelumendiren Volar

urtekerea, Orozko-Sarria. 23 km eta

pelikulea Kultur Etxean.

1.100

la escucha y la palabra. Conversatorio con
zapatistas. Eskola zaharrean.

ZEANURI
Hilaren

18ra

arte

emon

daiteke

izena, urtailaren 4an, Bilboko Arriaga
Antzokian egongo dan 10 eta 16 urte
bitartekoei zuzendutako Guillermo Tell
operara joateko. 10 euro. Udaletxean.

Zemendiak 17
LEMOA
Oingabiz
sustatzeko

Lemoa

jarduera

programea.

fisikoa
16:30etik

17:15era, eguaztenetan, DBHkoentzako
kiroldegian,

izena

Ameriketako bidaia antzezlana
Lasarte Aretoan

aurretik

emon;

17:30etik 18:30era, edadekoentzako
kiroldegian, izena aurretik emon.

Zemendiaren 27an, 20:00etan, egongo da ikusgai Igorreko Lasarte Aretoan, Mireia Gabilondoren zuzendaritzapean Miren Arrietak eta Nerea
Mazok antzezten daben Patxo Telleriaren Ameriketako bidaia antzezlana.
Bizitza aldatuten dauan nerabe biren bidaia kontetan dau obra
honek. Jone eta Maria protagonistak Estadu Batuetara joan dira ikasturte baterako. Euren artean ez dira ondo konponduten. Jonek "amerikarren bizimodua"ren gaineko eretxi ona dauka. Mariak, barriz,
yankien gaineko aurreretxi asko. Aireportuan Joneri ekipaia eta dokumentazinoa lapurtu deutsie eta poliziak inmigrante ilegal latinotzat
jo eta atxilotu dau. Jonek hainbeste miresten eban Amerika horren
alde iluna ezetuko dau eta Maria adiskidetuko da gizarte horregaz
jente solidarioa ezetuko daualako. Urtebete beranduago, aireportu
berean, Jonek eta Mariak badakie betirako lagunak izango dirala.

Parketxeak

19:00etan, Berbalagunak antolatuta,
Zer dakizu Nafarroako Erresumaz berbaldia

metro

antolatutako
desnibel.

mendi

Kurtzegan-

Kolometa-Ubitxeta-Aranekoarri... Izena
aldez aurretik emon.

Kubulu Euskaltegian. Izena aldez aurretik

IGORRE

emon arratiaberba@gmail.com helbidean.

17:00etan, zinea La familia Addams 2:

ZEBERIO
19:30ean,

la gran escapada; 19:30ean, Madres
Mendi

Jardunaldiak.

paralelas. Lasarte Aretoan.

Iñaki Peñaren Mendian hil, hirian hil

ZEBERIO

dokumentala. Eskola zaharrean.

Nekazaritza eta eskulangintza azokea.

Zemendiak 25

Zemendiak 30

18:00etan, Andrakanako Indarkeriaren

17:30ean,

Aurkako Nazinoarteko Eguna dala-ta,

Zazpi

konzentrazinoa plazan.

Informazinoa eta izen emotea. 635 750

ARTEA

18:30ean, kalejirea. Arratia Musika
Eskolako Zezilia Deunaren jaia.

IGORRE

Papiroflexia

Haizetara

dendan.

tailerra
25

euro.

097 telefonoan edo itargipean@gmail.
com helbidean.

IRAGARKI LABURRAK / KOMIKIA 19
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Kailo
Ren

IRAGARKI LABURRAK
Danerik

MINTZAPRAKTIKA SAIOAK
Mintzapraktika saioak euskeraz eta ingelesez
bakarka zein taldeka (25 urtetik gorako
lagunentzat). Telefonoa: 635 750 097.

SALTZEAN DOT
Soinu ekipoa salgai: Berhinger Xenyx 2442
FX mahaia, bozgorailu bi autoanplifikauak
Berhinger B300 eta hanka bi. Dana, 400 euroan
saltzean dot. Deitu 657 707 725 telefonora.

SALTZEAN DOT
Ezcaray-ko arasea salgai, egoera eta prezio sano
onean. Altuerea 2,10 metro, zabalerea 2 metro
eta sakonerea 40 zentimetro. 615 708 238.

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.

Lana

INGELES IRAKASLE BILA
Ingelesa dakian persona baten bila nabil,

batxillergoko lehenengo mailan dagoan
ikasle bateri klaseak emoteko. Interesdunek
deitu 620 607 952 telefonora.

KLASEAK EMOTEN DODAZ
Lehen Hezkuntzako ikasleentzat
Matematika, Euskera eta Gaztelania
klaseak emoten dira online eta aurrez
aurre. Kontakturako telefonoa: 646 447
988.

KLASEAK EMOTEN DODAZ
3. eta 4. DBH eta Batxilergoko ikasleentzako
matematika, fisika, kimika, teknologia...
klaseak eskaintzen dira Igorren; institutu
ondoan. Informazino gehiagorako deitu edo
WhatsApp-a bidali 608 381 984 zenbakira.

Begitu-lagunen txokoa
Zenbaki honetako saridunak:

1

Sherpa.ai Aizkolari
Txapelketa Nagusiko
finalerako bina sarrera.

Igor Menika (Arantzazu)
Jagoba Etxarandio (Bilbo)

2

Igorreko Kultur Etxeak
emondako bina sarrera
Ameriketako bidaia
antzezlanerako.
Garazi Santos (Artea)
Zefe Ziaurrusta (Dima)

Zerturen
argitalpenak
jasoko dozuz,
zozketetan
sartuko zara.
begituk

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

19

urte eta
ehundaka
lagun.
94 673 90 13/649 979 115 | www.begitu.eus | begitu@begitu.eus
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