
Ikus-entzunezkoetan euskerearen 
presentzia handitu behar da

Ibon Izak internetek eta ikus-entzunezko plataformek paradigma 
aldaketea ekarri dabela dino, eta horreetan, euskereak daukan 
presentzia eskasak euskerearen erabilerearen beherakadan eragina 
daukala uste dau. 13. orrialdea
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Onditz Iturbek 
Bizkaiko Kros 
Txapelketea 
irabazi eban 
Ortuellan

11. orrialdea

ARRATIA

Agate Deunaren 
koplak kantetan
ibiliko da barriz 
Arratiako Korua

Zezeilaren 4an, Santa Ageda bez-
peran, Arratia, Ubide eta Zeberioko 
auzune eta herrietako kaleak, koruz 
beteko dira. Euren artean, Arratiako 
korua, Arratia eta Arratiatik kanpoko 
ibilbide luzea egingo dauana goi-
zetik gauera. Igaz etenaldiaren os-
tean, aurten be, aurreko urteetako 
ibilbide bera egingo dabe. Hau 
da, goizeko 08:00retan batu eta 
Arratiako hainbat herritatik pasau 
ostean, Zornotzara eta handik Bil-
bora joango dira. Iluntzean barriro 
Arratiako herrietatik pasauko dira 
koplak kantetan, santaeskean. Es-
kola umeak, parrokietako koruak, 
lagun taldeak eta abar be urtengo 
dira Arratia, Ubide eta Zeberioko 
auzune eta kaleetara. 5. orrialdea

Amaia Aldai 
eta Danel 
Elezkano 
saritu ditu El 
Correok

11. orrialdea

ARANTZAZUZEANURI

Eskolako janlekuetako eredua aldatu gura dabe gurasoek

Bertako produktuakaz bertan sukaldatutako janaria emon gura 
deutsee gurasoek umeei, baina EAEn ikastetxe publikoetako 
janlekuak catering enpresa batek kudeatuten ditu. Horregaitik, 

lehen suetea eukien eskola askok kendu eben. Horreetako bat Zea-
nurikoa da. Oin, guraso talde batek Eusko Jaurlaritzeari suetea eskatu 
deutso eta janlekuen eredua aldatutea gura dau. 

Ez dira bakarrak Arratian, ezta Euskal Herrian be, umeeen elikadurea 
inguru eta kultureagaz bat etortea aldarrikatzen dabenak. Gure platera 
gure aukera izeneko alkargune bat sortu zan oin dala urte batzuk, es-
koletako janlekuak espazio integral eta integratzailea izan daitezan eta 
ez bakarrik sukaldaritza zerbitzu bat. 8. eta 9. orrialdeak

Jaten dogunak garrantzia handia 
dauka gure bizitzetan, baita planetan 
ixten dogun errastu ekologikoan be, 
eta eskolako janlekuetako oingo 
eredua ez da jasangarria. 

Zahar etxeen negozioa azaldu eban 
Arantzazun Ahoztar Zelaietak

Ahoztar Zelaietak Residencias SA liburuan azalduten dauana laburbildu 
eban Arantzazun emondako berbaldian. EAEn, zahar etxeak zerbitzu bat 
baino errentabilidade handiko negozioa dala eta negozio horretako patro-
nala nortzuk diran eta bere funzionamentua azaldu ebazan. 6. orrialdea

2022ko udal aurrekontuak 
onartu dira Zeanurin

EAJ-PNVren aldeko botoakaz eta EH Bilduren kontrakoakaz onartu zi-
ran. Guztira 2.755.966,70 euro kudeatuko ditu Udalak. Inbersino eta 
proiekturik handienak dira, besteak beste, gimnasioa eta auzuneetako 
saneamentua. 5. orrialdea
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Babesleak:

Larrialdiak
Galdakaoko Ospitalea 94 400 70 00
SOS DEIAK 112
Guardiako farmaziak
09:00etatik 22:00etara
Urtailaren 31tik zezeilaren 6ra
Goikoetxea. Dima. Ugarana 33
Tel.: 94 673 70 54 eta 619 524 057
22:00etatik 09:00etara
Ruiz Golvano. Amorebieta-Etxano.
Zezeilaren 7tik 13ra
Zamalloa. Areatza. Askatasun kalea 15
Tel.: 94 673 93 22 eta 609 402 908 
22:00etatik 09:00etara
Goiria Montoya. Amorebieta-Etxano.
Zezeilaren 14tik 20ra
Badiola. Artea. Herriko Plaza 7
Tel.: 94 631 73 11 eta 629 463 048
22:00etatik 09:00etara
Melero. 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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Egia esanda, beti ipuinak balira 
legetxe bizi eta ikasi izan nebazan 
Fisika eta Astronomia. Jakin barik 
zer, zertarako eta zergaitik, buruz 
ikasten nebazan oinarrizko batxi-
lergoko formula eta kontzeptuak. 
Holan, irakasle txarren eraginez, 
letretara lerratu nintzan guztiz, 
sekula ulertuko ez nebazalakoan.

Cuencan astronomiari kuku bat 
egin ostean, lagun baten ahol- 
kuari esker nire eskuetan jausi 
zan liburu hau: El universo en 
tu mano; Christophe Galfardek 
idatzia.

Engantxau egin nau, plazer 
handia emon deusta bertan 
kontetan deuskuna ulertuteak 
eta hainbeste eta hainbeste in-
formazino eta kontzepturen barri 
izateak. Begiak zabaldu deustaz 

EL UNIVERSO EN TU MANO

kosmos harrigarrira eta Fisikearen 
baliora, formula bakarra erabilita: 
E=mc2.

Sarreran dinoe liburu honetan 
Galfarden helburuetako bat zala 
irakurle bakar bat be atzean ez 
ixtea; eta neu naz hori lortu daua-
neko frogea. Zientzia-fikzinoak 
beti erakarri nau baina sekula ez 
neban pentsauko Astronomia eta 
Fisikearen inguruko liburu zienti-
fiko batek hainbeste engantxauko 
ninduanik.

2015ean Frantzian liburu zien-
tifikorik onena eretxi eutsien eta 
benetan, zientzia dibulgatzaile 
aparta, argia eta zorrotza da idaz- 
lea. 

Gomendatutera natortzue, uni-
bersoan zehar bidaiatutea gus-
tuko badozue eta baita Astrono-
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Christophe Galfard

El universo en tu mano

Blackie Books editoriala

456 orrialde

mia eta Fisikea modu atsegin eta 
ulergarrian zelan kontau daiteken 
horrek kuriosidadea biztuten ba-
deutsue be.

Posdata: aitortu behar dot bi-
garren zatia, Fisika Kuantikoaren 
ingurukoa ezin izan nebala ondo 
jarraitu eta azkenean amaitu ba-
rik itxi nebala (hemendik den-
poratxo batera ea kapaz nazan  
lodikotea be bada eta...); baina 
lehenengoa irakurri eta ulertu-
teak edozein autolaguntzako libu-
ruk baino gehiago handitu eustan 
autoestimua.

Maite Artabe Urkiri
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3BERBETAN

ZEURE BERBEA ERETXIA

Nostalgiaren 
arriskua

Atzen urte honeen ondo-
ren, nabarmena da le-
hengora iltzultzeko gogoa: 

lasai alkartu gura adina jentegaz, 
lasai besarkatu, lasai mosukatu, la-
sai jantzatu, lasai abestu, lasai egin 
kirola, lasai zaindu eta zaintzen itxi, 
lasai bidaiatu... Eta ez da harritze-
koa, ezelan be, gure espeziearen 
berezko jarduerak dira eta horreek 
danak. Birus baten transmisinoa 
eragozteko, ostera, behartuak izan 
gara hain zuztartuta dogun horreri 
guztiari uko egitera, eta, horren au-
rrean izandako jarkerak be, alegia, 
ukoa onartzea edo ukatzeari uko 
egiteak, oindino gehiago gaiztotu 
dau giroa.

Ahaztu dogu, baina, bere horre-
tan lehengora itzultzeak beragaz 
ekarriko leukela hau guztia barriz 
gertatzeko arriskua. SARS-CoV-2 
birusa ez da-eta ustekabean sortu 
eta hedatu. Eta ez, ez da, konspi-
razino teoria batzuek dinoen mo-
duan, nonok planifikau eta gurata 
sortu daualako, ez. Ez da horren 
beharrik izan.

Izatez, zientzialariek ziurtasun 
osoa eukien holango pandemia 
bat gertatu, gertatuko zala, eta 
denporan oso urrunera joan barik, 
gainera. Euren ustez, oso leitekena 
zan aire bidez transmitiduko litza-
teken patogeno bat izatea eragilea, 
seguru asko, birus bat. Gripearena? 
Ez litzateke harritzekoa izango; hain 
zuzen, 2009an, adibidez, izan ziran 
horren bildur, H1N1-aren agerral-
diagaz. Koronabirus bat? Hori be 
izan eitekean; SARS eta MERS age-
rraldien mehatxua kontuan hartuta.

Non eta zelan gertatuko zan be 
aurreikusi eben. Miren Basaras 
Ibarluzea mikrobiologoak hauxe 
esan eban, COVID-19a agertu 
baino urtebete lehenago, 1918ko 
pandemiaz Elhuyar aldizkarian 
egindako erreportaje baten: "Leku 
batzuetan arrisku handiagoa da-
goala birusak animalietatik gizakie-
tara jauzi egiteko; adibidez, Asian: 
"Zergaitik? Haztegietan, hurbiltasun 
handia dagoalako hegaztien (ani-
malien) eta personen artean".

Ahaztu genduan, ostera. Bagen-

ANA GALARRAGA 
AIESTARAN
Elhuyarreko 
zientzia-komunikatzailea

erakusten eban, baina, zenbaterai-
no zan murritza egoerearen gai-
neko begiradea. Onenean, inozko 
txertorik ahaltsuena garatu ezkero 
eta mundu osoari emotea lortu 
ezkero be, SARS-CoV-2a menpe-
ratzea lortuko zan.

Ikuspegi sindemikoa
Ahaztu eben, ostera, arazoa ez zala 
birus bat bakarrik. Ez zan pandemia 
bat, sindemia bat baino, eta holan 
ohartarazo eben, 2020ko urrietan, 
medikuntza aldizkari ezagunene-
tako baten, The Lancet-en. Sinde-
mien ezaugarria da baldintzen eta 
egoeren arteko interakzino biolo-
giko eta sozialak biltzean dituala, eta 
interakzino horreek areagotu egiten 
dabela personen osasunari kalte 
egiteko edo okerrera egiteko joerea.

Eta bizi dogun egoera honetan, 
bat egin dabe osasun krisiak, gi-
zarte krisiak eta ingurumen krisiak. 
Horrenbestez, alderdi bakar bateri 
erantzuten deutsien estrategiak, 
nahitaez, hankamotz geratuko dira. 

Argi eta garbi adierazo eben The 
Lancet-en: "Desbardintasun han-
diak aldatzeko politikak eta progra-
mak diseinetan ez dituen bitartean, 
gure gizarteak ez dira inoz benetan 
seguru egongo COVID-19agazko". 
Hau be iragarri eben: "Guganantza 
datorren krisi ekonomikoa ez dau 
botika batek edo txerto batek kon-
ponduko". Horrenbestez, ikuspegi 
zabalagoa hartzea gomendatu 
eben, hezkuntza, enplegua, etxe-
bizitza, elikagaiak eta ingurumena 
barne hartzean zituana.

Horreri heldu aurretik heldu zi-
ran lehen txertoak, eta barritu ziran 
promesak: "Helduen %70 txertatu-
ta, talde immunidadea lortuko da". 
2021eko udan egoan zerumuga. 
Barriro be lehenera bueltetako go-
goz, aurrez gertatutakoak eta azale-
ratutako gaixotasunak ahaztuta. 

Promesa beteezina dala baiezta-
tu dogu. Eta ahaztu dogu. Ahaztu 
dogu Nafarroako Osasun Kontseila-
riak pandemia amaitua zala iragarri 
ebala 2021eko urri lehenengoan. 
Eta sinistu gura dogu pandemia 
amaitzear dala, eta endemian ga-
gozala ia-ia, oso ondo ez badakigu 
be zer esan gura dauan horrek. 

Nostalgiak jota gagoz. Baina, 
etorkizun hobea gura badogu, 
komenidu jaku ez ahaztea, eta pa-
setan gabizanaz ikastea. Iraganeko 
eta oraineko ahanzturek ekarri gai-
tuelako hona.

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.

Manuk eta Anerrek topo egin dabe tabernan, kasualidadez topo 
egin izanaren itxurapean; Anerrek esango deutsa Manu Leiregaz 
bakarrik geratuteko alde egin ebala, eta Manuk aituko dau, baina 
bere asmoa neskeagaz bueltetea izan barik, beste bat dala 
erantzungo deutsa Anerri.

Manu: Eh... (Topo egin izin baleu moduen). Aupa, Aner, ze habil ba?
Aner: Hementxe, azterketetarako ikisten, eta kafe bat hartzean 
bajatu nok.
Manu: Eutsi, hi, neu be bardin ñabik, baia ez ñaok arduretute. 
Atarako juk, ez ba? Eta? Aurrekoan segiduen ein hoan alde.
Aner: Bai, ez ñengoan ondo, ta ganera... (Atxakie topetan) pentsau 
ñoan bakarrik egon gure zinduela.
Manu: Ze pentsau hoan ba, soberan hengoala?
Aner: Bai, hik ez dok aituko, baia Leirek...
Manu: Sano ondo aitzean joat, Aner.
Aner: Bai, baia Leirek...
Manu: Aspaldi itxi ñeuntsan beragaz ibilteari. Geure artean ez jaok 
ezebe... ez dok igirri ala?
Aner: Bai, tire, ez...
Manu: Emoten jok ez hazela konturetuten, Aner.
Aner: Konturetu? Zegaz ba?
Manu: Benetan ez dakik zer gure dodan esan?
Aner: Ez ba... ez... zero ez jakiat ezebe.
Manu: Hara... sano gusture ñaok higez.
Aner: Ze... zer?
Manu: Horrexegaiti bukatu zoan Leire eta bion artekoa.
Aner: Ni... nigeiti?
Manu: Ez, ez. Egoai lasai. Armairutik urtetea ebatzi ñoan.
Aner: (Zer esan ez dakiela). Ah... ta...
Manu: Ez heunkek segiduen pentseuko, ezta?
Aner: Ez... tire, ondo... (Badoa.) Manu, presaka ñabik. Azterketak, 
bakik.
Manu: (Zizpuruke). Bai, bai... joai lasai.
Aner: Tire, bai, agur.

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

duzan beste kezka batzuk. Bereha-
la etorri zan gogorarazpena, ostera. 
Hasikerako erantzuna, dana dala, 
errealidadea ukatzea izan zan. 
Txinan ez ebezan jakinarazo lehen 
kasuak, eta gero, gaixotasun kutsa-
kor barri bat zala ohartarazo ebe-
nean, mendebaldean ezentzuna 
egin eben. Birusa Txinatik atera eta 
bertara heldu zala baieztatutakoan 
be, gitxiestera jo eben: "gripe bat 
baino ez da".

Gitxiestetik gerra adierazotera
Gatxa da jakitea ze bilakaera izango 
eban pandemiak, kudeatzaileek, 
harrokeria alde batera itxi, eta 
egoerearen larritasuna eta konple-
jutasuna onartuta, gizarte eragi-
leakaz batera eta ikuspegi soziala-
gaz landu izan balebe estrategia.

Hain zuzen, Euskal Herrian, 
adibidez, 2020ko martian, Mobi-
mentu Feministeak mahai tekniko 
bat sortu eban "COVID-19ak larri-
tutako zaintza krisiari heltzeako". 
Zaintza koordinetako mahai bat 
eratzeko eskatu eutsien Eusko 
Jaurlaritzeari, Nafarroako Gober-
nuari eta Euskal Elkargoari. Alderdi 
politiko eta sindikatuez gainera, 
gizarte-eragileek be parte hartu 
beharko leukiela esan eben: mo-
bimentu feministeak, etxeko eta 
egoitzetako langileek, guraso alkar-
teek, eta zaintzaren, ekonomiaren 
eta medikuntzaren arloko adituek.

Agintariek, ostera, entzungor 
egin eben. Konfinamentua ezarri 
eben, eta gerrea adierazo eutsien 
birusari. Arma bat lortzean jarri 
eben indarra: txertoa. Estrategia 
horretan bakarrik oinarritzeak garbi 
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Amen, zu hor 
eta ni hemen

AMAIA ESPINOSA

  BEGI TXINDORRA

  LUMATUTEN   ZERTZEAN

Amesgaiztoa hasi zanetik, hi-
rugarren urtera sartzera goaz. 
Dagoeneko, hainbat bizi eta 

neke itxi doguz bidean. Lehen urteko 
bildurra eta bigarren urteko emozi-
no eta ardurea, egoerearen mendi 
errusiarra, eta olatuak, bata bestea-
ren gainean. Dudea... Noz amaituko 
ete dan. Urte barriagaz, nahiz eta 
egoerearen kontuan, zaharrak barri 
diran, danok darabilgu normalidade 
berbea ahoan, normalidaderako 
bidea hasi eta laster bueltan izango 
garalakoan planak eta aurreikuspe-
nak egiten, normalidadearen gose 
gara. Ha-ta guztiz, hau guztiau hasi 
zanean, hasikerako haserreak, ezin 
ulertuak eta egoerearen marmarrak 
zabaldu ziranean, gure bizi norma-
lidadea hankaz gora nork eta zelan 
ipini eban jakitea exijiduten genduan. 
Normalidade hori berreskuratu gura 
genduan, oin gura dogun moduan. 
Noz etorriko da? Itzuli deiguela gure 
normalidadea! Eurek, jakina! hiruga-
rren personan izentetan doguzan 
arima ilun horreek. Gure eskubidea 
dalako normalidade horretan eze-

lango inposizino barik bizitea. Gure 
normalidadea... Eta gogora etorri jata 
2019an danok zur eta lur gengoza-
nean, Ed Yongek, kazetari zientifikoak 
pandemiaren hasikeran esan ebana: 
"Ez dagigun ahaztu, normalidadeak 
ekarri gaituala hona. Norberaren nor-
malidadea, gaur egungoa".

"Amen, zu hor eta ni hemen" 
esaten dau esakera zaharrak. Le-
henagoko solo zabalakaz, zarratu 
trinkoak egin doguz eta bakotxa be-
rean bizi, gozau eta sufridutera ohitu 
gara. Bakotxak badaki, zer, zelan, 
zergaitik eta zertarako, eta futbolagaz 
pasetan dan moduan, ez dago fut-
bolari edo entrenatzaile hoberik par-
tidua ikusten dagoana baino, baina 
partidua jokatzen, dagozanak dagoz, 
batzuetan ondo, beste batzuetan 
txarrago, batzuetan jaungoiko eta 
beste batzuetan deabru, dakiena on-
doen egiten saiatuten. Ha-ta guztiz, 
egia da norbanakoen eskubidean 
dagoala eretxia izatea, emotea eta 
eretxi horren arabera ebatziak hartzea 
askatasun osoz. Baina jokoan dagoa-
na gizartearen ongizatea danean, nire 
eretxia, Kloppek, Liverpooleko entre-
natzaileak COVIDari buruz erantzun 
ebanagaz bat dator; "Zergatik nire 
eretxia?" –esan eban– "Ni bizar ba-
ragarria daukan gorradun entrenatzai-
lea naz. Horretaz, dakienek esango 
dabe zer dan eta zer egin". 

Horregaitik pentsetan dot, bat: 
egoera honeri aurre agiteko, beste 
hainbat arlotan moduan, ezinbeste-
koa dala bizitza erronkei aurre egi-
ten dagozan profesionalenganako 
konfidantzea izatea. Eta bi: Alejan-
dro Magnok esaten ebana gogora- 
tzea: Guztion etorkizuna, norbera-
ren portaerearen esku dago. 

KARLOS ARETXABALETA

Historia saioa

Areatzako Gotzone Sautuak bialdu deusku hau argazkiau. Begi-
ratzean, hotza eta eguzki izpien epeltasuna sentidu daikegu, 
isiltasuna entzun, airearen garbitasuna arnastu... Neguan plan 

polita izaten da etxean mantapean egotea baina argi dago hori baino 
plan hobeak be badagozala. Lagun talde handi bat barik egin daite-
kezanak gainera.

Bakardadeak prensa txarra dauka, baina askotan aukerarik onena 
da.

Tarte hau zeuretzako be dago zabalik, holango sormen-lanak begitun argitaratu gura izan ezkero, eskatu 
egiguzuz argitaratzeko baldintzak begitu@topagunea.com helbidean. 

* Zertzean atalean argitaratzen doguzan testuak, literarioak edota sormenekoak diranez, heltzean diran mo-
duan argitaratuko doguz eta ez doguz gure euskera ereduan ipiniko.

Noiz hasten da noberaren historia? Xabier 
Montoiarentzat David Bowiek ilea moztu 
zuen egunean hasten da historia. Asko-

rentzat Kristori, gurutziltzatuta zegoela, abarketak 
lapurtu zizkiotenean. Beste batzuentzat, ordea, 
Fran Riverak eta Belen Estebanek moztu zutenean. 
Niretzat 2020ko martxoaren 13ko konfinamendua 
hasi zenean; asteburu haietan edandako martinia 
baino gorriagoa. 

Horrela bada, Martini horien ertzetan metatutako 
harri tzarrei begira, ni ere inoiz harri-tzar, harri za-
har, sentitu naiz. Ahokatu gabeko puzzle baten pie-
zen traza hartu diet maiz; uharrak noizbait askatu-
tako puxkak. Barne zaurietako odolaren borborrak 
malkoak isurtzeari uzten dionean, neu ere hamaika 

zatitan bereiziko ote naiz?
Zeure poema jaso nuenean, hala gertatu zitzai-

dala uste dut:
"Aita, lekurik ez zenuen nire bihotzean, zoko 

hura aspaldi ukatu nizun.
Haatik, behin labana hartu nuen, eta goitik be-

hera urratu nuen bihotz kutxa arrakala mingarri ho-
rretatik zeure izena sartu eta betiko zokoratu zedin; 
altxor artean. 

Damurik ez dut.
Alde egin nuen egunean isuri nituen malkoak 

odol tantak ziren, maitasunez zipriztinduak.
Gurean Lou Reeden biniloa jira-bira zegoen 

egongelan, eta orratzak, nire zainak jipoituz, aski 
baretzen zuen barnean neraman arrangura".
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Urtailaren 27an onartu ziran Zeanurin 2022ko 

aurrekontuak EAJ-PNVren aldeko botoakaz eta EH 

Bilduren kontrakoakaz. Guztira 2.755.966,70 euro 

kudeatuko ditu Udalak. Igaz baino %22 gehiago.

Ibarretako frontoi alboan 
gimnasioa egingo dabe

Erredakzinoa

Arratiako koruak bere ibilbideari ekingo
deutso barriro igazko etenaren ostean

Arratiako koruaren aurreikusitako ibilbidearen ara-
bera, partaideek 07:45ean hartuko dabe autobusa 
Igorren Areatzara joateko. 08:00retan mezea en- 
tzungo dabe Areatzako parrokian. 08:30ean, izango 
da urtekerea; 08:45ean, Zeanurin kantauko dabe; 
09:15ean, Diman; 09:30ean, Igorren; 09:45ean, 
Lemoan; 10:00etan, Zornotzan. Barriro be autobusa 
hartu eta Bilborantza abiatuko dira. Han, 11:15ean, 
kantauko dabe Begoñako Basilikan; 12:00etan, San 
Anton, Erribera merkaduan, Euskal Museoan, udale-
txean, Laboral Kutxan, BBVAn, El Corte Inglesen eta 
Kutxabanken; 13:45ean, Bizkaiko Foru Aldundian eta 
14:30ean, Guggenheim museoan. Ondoren bazka-
ria egingo daba eta bakalostean, 17:00etan, ekingo 
deutsie barriro ibilbideari: Albia lorategia, Zabalgunea, 
Egilor Plaza, La Viña jatetxea, Kale Nagusia, Areatza... 
18:30ean, San Nikolasen, metroan eta Donibane 
santuen plazatxoan kantauko dabez koplak; 19:20an, 
Santiagoko katedralean eta 19:45ean, agur esango 
deutsie Bilbori Arriaga aurrean. Azken txanpa, Arra-
tiako bidean eta Arratian bertan izango da: 20:15ean, 
Galdakao; 20:40an, Bedia; 21:00etan, Arantzazu; 
21:15ean, Artea eta 21:30ean egunari amaierea 
emongo deutsie Areatzan.

Eskola-umeak eta herritarrak
Zezeilaren 4an, abesbatzak, eskola umeak, parro-
kietako koruak, lagun taldeak edo-eta kultura alkar-

tetakoak eta auzuneetako kofradietakoak urtengo 
dira Arratia, Ubide eta Zeberioko auzune eta kalee-
tara, santa eskean. Holan, Arantzazun, Kultur Batzor-
deak, 18:00etan plazan batu eta herritik kantetako 
deia luzatu deutse herritarrei; Artean, Kokomarroek, 
17:00etan, plazan hasiko dan eske errondara batu-
teko deialdia egin dabe; Bedian, 17:00etan alkartuko 
dira plazan auzoz auzo kantetan joateko; Igorren, 
hainbat talde urteten dira santaeskean: parrokiako 
korua, eskola umeak, auzuneetako lagun taldeak... 
Lemoan be hainbat tade urtengo dira baina Udalak 
jakinarazo dau, Arraibi auzoan egiten dabizen obren 
eraginez, Arratiako Korua ez dala udaletxeko plazan 
egongo, Txoane taberna aurreko plazan egingo da-
bela kantaldia. Ubiden be urtengo dira umeak koplak 
kantetan arrasti partean; baita Zeberion be. Zeanurin, 
hainbat auzunek dauka bere korua eta auzunetan 
eta erdigunean batuko dira, makilak eskuan, negua 
amaitu eta lurra esnatu gura dauan erritua ospatzeko.

Erredakzinoa

Santaeskearen tradizinoari eutsiz, aurten, Arratia, Ubide eta Zeberioko auzune 

eta kaleak, koruz beteko dira, makilak eskuan, Agate Deunaren koplak kantetako.

Zuriñe Garcia.

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIOZEANURI

Aurrekontu honeek, sasoi ilun 
baten ostean, "berbiztuteko" 
balio izango dabela esan eban 
Eider Ajuriagerra Zeanuriko alka-
teak. Izan be, diru sarrera garran-
tzitsuak dagoz: Foru Aldundiaren 
Udalkutxak diru gehiago emongo 
dau aurten, hainbat programa-
tako dirulaguntzak jaso dira edo 
jasotea espero da eta mailegu 
bat be eskatuko da.

Holan, inbersinoetarako diru 
gehiago egongo da. Inbersinorik 
handiena gimnasioa egitea izan-
go da. Izan be, 719.000 euroko 
aurrekontua dauka, baina erdia 
inguru Foru Aldundia ipintekoa da, 
dirulaguntza baten bitartez. 

Aurreko urteetan hasitako 
auzoetako saneamenturako 
185.000 euroko diru partidea 
dago aurten. 2022an, Asterriako 
Emaldin, Uribeko Uribezelai, Ipizar 

eta Ipiñaburun egingo dira lanak. 
Bideak be konponduko dira eta 
etxebakarretarako bideak ego-
kitu. Gizartetxearen isolamentu 
termikorako 70.000 euroko diru 
partidea dago aurrekontuetan.

Arau subsidiarioak aldatuteko, 
turismorako eta ur hornikuntza sa-
rea hobetuteko be badago dirua.

EH Bilduk ezezkoa botoa
EH Bilduk osoko zuzenketea aur-
keztu eban, baina ez zan aurrera 
atera. "Ez dogu sentiduten aurre-
kontu horreek alkarlanean egin do-
guzanik" azaldu eben aurrekontuak 
bozkatzeko bilkuran. Euren eretxian, 
urtean zehar modifikazino lar egiten 
dira, 2021ean, 22, hain zuzen be, 
eta eskatutako 250.000 euroko 
maileguaren gaineko txostena fal-
tan bota ebela esan eben. Lehen-
tasunetan be, gimnasioa egitean 
esate baterako, ez datoz bat EH 
Bildukoak jeltzaleakaz.

Covid ziurtagiriaren 
erabilerea luzatu dabe

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Erredakzinoa

Urtailaren 29an, Labik indarrean 
dagozan neurriak zezeilaren 13ra 
arte luzatutea ebatzi eban. Covid 
ziurtagiriaren derrigortasuna be ze-
zeilaren 13ra arte luzatu dau eta, 
tabernetan, gimnasioetan, zahar 
etxeetan eta ospitaleetan eskatzen 
jarraituko dabe. Indarrean dagozan 
neurriak dira, besteak beste, merka-
taritza, gizarte eta kultur jarduera 
guztiak 01:00etan beranduen zarra-
tu behar dirala eta ostalaritzan, ba-
rruko espazioetan gehienezko edu-
kierea %60 dala. EAEko Fiskaltzak 
ostera ontzat jo dau ziurtagiriaren 
erabilerea luzatzea, baina ez eremu 
gehiagotara zabaltzea.

Urtailaren 25ean, Eusko Jaurlari- 
tzeak jakinarazo eutsen foru aldun-
diei urtailaren 28tik aurrera eskolaz 
kanpoko jarduera guztien etenaldia 
bertan behera ixteko ebatzia eta 
egun horretatik aurrera, eskola kiro-
leko lehiaketei ekin eutsien barriro. 

Irale
Euskera ikasten dabizen irakasleek 
eten egin behar izan eben euren 
euskerazko trebakuntzea urtailaren 
13tik 31ra. Izan be, COVID-19ak 
eragindako bajaldi kopurua zala-eta, 
Hezkuntza Sailak, euskera ikasteko 
liberautako irakasleak euren errefe-
rentziazko ikastetxeetara bueltetea 
ebatzi eban. Iraleko ohiko klaseak 
barriro urtailaren 31n hasi ziran.

IGORRE

Zuriñe Garcia sukaldariak 
Andra Mari jatetxea itxi dau
Erredakzinoa

Igorreko Zuriñe Garcia sukaldari-
buruak, Galdakaoko Andra Mari 
jatetxea itxi dau, bertan 21 urte 
beharrean egin ostean. Igorrekoa, 
Michelin izarra daukan jatetxe 
horretako sukaldariburu izan da 
atzen 10 urteotan eta bere la-
nak errekonozimentua izan dau; 
2018ko Euskal Gastronomia Aka-
mediak sukaldari onenari Euskadi 
saria emon eutsan, berbarako. 
Oin, fase barri bateri ekingo deu- 
tso Igorrekoak.

Lan handia izan arren, ez dau 
lan kargagaitik itxi. "Egia esan, ez 
da presinoari eutsi ezin deutsa-
dalako izan, baina haize freskoa 
hartu gura dot; atseden apur bat 
hartu eta deskonektau. Lan-alka-
rrizketak egiten nabil, baina balo-
retan jakin behar da. Jakina, sukal-
daritzea da nirea, niri gustetan 
jatana, baina ez dot gura ehuneko 
ehunean lehen egiten nebanaren 

bardin-bardinean jardun, denpora 
gehiago gura dot alabeagaz ego-
teko. Nire ustez, hau da biziten 
hasteko momentua" azaldu deu- 
tso begituri Zuriñe Garciak. 

Izan be, Michelin izarra daukan 
jatetxe bateko sukaldariburu 
izatea lan gogorra da eta egin-
kizun ugari ditu. "Michelin iza-
rra 1983tik daukagu. Gatxa da 
lortzea baina oindino gatxagoa 
eustea. Ez da bakarrik ondo jaten 
emotea. Hori be bai, jakina! baina 
beste gauza asko baloretan dira. 
Giroa inportantea da; baita janle-
kua eta komunak be. Jatekoa, ar-
daoa... osotasuna eta eguneroko 
lana dira inportanteenak. Sukal-
daritzari jagokonean, sasoiko pro-
duktua erabili eta puntuan pres-
tatu behar da. Probak egin behar 
dira eta gainean egon. Etxean, 
liburuak irakurri eta internet kon-
sultau, egunean egoteko" azaldu 
eutsan Garciak begituri martian. 

Familia izan ala ez, andrek be 

goi mailara heldu daitekezala 
euren lanbidean nabarmendu 
gura izan dau sukaldariburuak. 
Berak gainera laguntza handia 
izan dauala eta badaukala dino; 
izan be, alabearen aita, familia 
eta Igorreko lagunak "beti dagoz 
hortxe behar dodazanean, asko 
lagunduten deuste". 
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Tresnak erabilten andrak 
torpeak diran mitoa 
apurtuteko ikastaroa

LEMOA

Erredakzinoa

Andrak erremintak erabilten txa-
rrak diralako mitoa apurtuko dabe 
Paz Carbajosak eta berak emongo 
dauan Locas por las herramientas 
ikastaroan parte hartuten daben 
andrek. Ikastaroa, astelehenetan 
izango da, zezeilaren 7tik maiatza-
ren 9ra arte, 17:00etatik 20:00eta-
ra Lemoako liburutegi zaharrean. 
Izena aldez aurretik emon behar 
da Arratiako Udalen Mankomuni-
tatean edo udaletxeetan.

Ilgoran Arratiako Andren Jabe-
kuntza Eskolako egitarauaren ba-
rruan, ikastaro honek, zurgintza 
atxakia hartuta, autonomia landu-
tea, autoestimua hobetutea eta 

norbere buruaren eta besteen 
ikuspegia aldatutea dauka helbu-
ru. Bihurkina, mailua eta alikatea 
lango erreminta mekanikoak, 
zein zulagailua eta berogailua 
lango elektrikoak erabiliko ditue 
partaideek.

Izen emoteak
Hori ez da hile honetarako Ja-
bekuntza Eskoleak programauta 
daukan ekintza bakarra. Zezeila-
ren 18 eta 19an, Ahizpatasuna 
gure gorputzean tailerra da ego-
tekoa Diman eta hilaren 22an, 
Bedian, Teresa Maldonadoren 
Egungo Feminismoaren zeregi-
nak berbaldia. Astebete lehena-
gora arte emon daiteke izena.

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

CEPA Galdakao HHIn 
matrikuletako epea zabalik dago

Erredakzinoa

Galdakaoko Helduen Hezkun- 
tza Ikastetxean (CEPA Galdakao 
HHI) ikasketak egin gura dabe-
zanek zabalik daukie 2021-22 
ikasturteko bigarren lauhileko-
rako matrikula epea. zezeilaren 
4ra arte. Matrikulea dobakoa da. 
Informazino gehiago 94 456 
60 98 telefonoan edo 688 810 
808 WhatsApp-ean, baita info@
epagaldakao.com helbide elek-
tronikoan edo www.epagaldakao.
com webgunean. CEPA Galdakao 
HHIk, Igorren Lasarte Kultur Etxean 
eta Lemoan Liburutegian (Arraibi 2) 
be emoten ditu eskolak. 

Helduen Hezkuntza Ikastetxee-
tan egiten diran ikasketetara 18 
urtetik gorako personak matriku-
lau daitekez. HHIotan, alfabeta- 
tzetik hasi eta Bigarren Hezkun- 
tzako graduadu titulua lortu arteko 
hezkuntza emoten da. Bigarren 
Hezkuntzako graduadu titulua 
lortu ondoren, beste ikastetxe 

batzuetan erdi mailako heziketa-
ziklo bat edo Batxilergoa egiteko 
aukerea dago.

Irakaskuntza arautua hiru gra-
dutan banatzen da. Horren ba-
rruan sartzean dira euskerea eta 
gaztelania ikastea eta oinarriz- 
ko prestakuntza sakontzea edo 
zabaltzea. Arautu bako irakas-
kuntzako ikastaroak helduen 
kualifikazinoa hobetutera eta 
autoikaskuntzarako eta bizitza so-
ziokulturalean eta lanekoan parte 
hartzeako gaitasuna garatzera bi-
deratuta dagoz. Atzerritarrek na-
zionalidadea lortzeako azterketak 
prestatzera bideratuta dagozan 
ikastaroak be eskaintzen dira.

Ahoztar Zelaieta: "Zaldibargo zabortegian 
bi hil ziran eta zahar etxeetan, piloa"

ARANTZAZU

Erredakzinoa

Bere bederatzigarren liburua 
"baikorra" egin gura izan dau 
Ahoztar Zelaietak eta ondo 
amaituten dan fikzinoa sartu 
deutso Residencias SA liburuari. 
Ha-ta guzti be, betiko moduan, 
ikerketa kazetzaritza egin dau, 
oingoan, zahar etxeen inguruan, 
euren funtzionamentua xehetuz. 
Ahoztar Zelaieta, kazetari eta kri-
minologoa Arantzazun egon zan 
liburuak salatuten dauana azal-
duten.

Bere datuen arabera, zahar 
etxeen negozioak ehundaka miloi 
mobiduten dauz EAEn %25eko 
errentabilidadeagaz. Bizkaian 
GESCA enpreseak 130 miloi euro 
fakturetan ditu urtero. Sektorea 
guztiz pribatizau da atzen urteo-
tan eta gaur egun Bizkaian, 155 
zaharretxetatik, 4 baino ez dira 
publikoak. EAEn zahar etxeen ti-
tulartasun publikoa ez da %9ra 
helduten; 1991n, %9 ziran pri-
badu hutsak. 2007an izan zan 
zaharretxe pribaduen booma, 
Zelaietaren arabera.

Patronala
EAEko erresidentzien patronala 
guztiz anomimoa da eta Zelaie-
tak horren gainean argia emotea 
gura izan dau liburuan. Patronal 
nagusia Bizkaian GESCA da. GES-
CAk 42 erresidentzia ditu eta 
bertan Euskadiko enpresariek 
sortutako enpresak eta Estadu 
espainolean pisu handia daukie-
nak dagoz. 2012an idazkari eta 
diruzain Iñaki Josu Iribar izentau 
eben. Iribar, Diputazinoan, poli-
tika sozialak zuzentzen ibilitako 
politikaria izan zan 2011ra arte. 
Zelaietaren arabera, patronalak 
garrantzitsutzat joten dau politika 
sozialak zuzentzen ibilitako po-
litikariak nominan sartzea, infor-
mazino pribilegiadua daukielako. 

GESCAko lehendakaritzea, to-
kiko enpresa batek eroango ebala 
ebatzi eben; Babesten-ek, hain 
zuzen be. Zelaietak azaldutakoaren 
arabera, Babesten-eko zuzendari 
nagusia, Eusebio Larrazabal da, 
Zeanuriko alkate izandakoa, di-
putadu izandakoa eta EAJ-PNVko 
BBBkoa izandakoa. "Fitxau aurreko 
bere azken kargua Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekintzako ahol- 
kularia izan zan; beraz informazino 
pribilegiadua eukan politika sozia-
len nondik norakoaren gainean, 
eta alderdiko kargu inportantea be 
bazan" adierazo eban. 

Babesten sarean enpresa asko 
dagoz, Urgatzi, Aztertzen eta Mai-
natzen, esaterako eta Estaduko 
beste batzukaz, Vitalia moduko 

enpresa handiakaz, aliantzak egi-
ten dituela azaldu eban kazetariak. 
Bere esanetan, sare honetan be 
badagoz Egoitz Alai eta Katillotxu, 
EAJ-PNVren beste burukide batek 
sortuak, Asier Atutxak, hain zuzen 
be. "Ikusten da ad hoc sortu di-
tuela enpresa honeek, ze baekien 
pribatizazinoa bultzatzen ebizala 
eta hor merkadu handia egoala" 
salatu eban Zelaietak berbaldian. 
"Katillotxun be 2019ra arte egon 
zan mahaikide moduan Izkander 
Atutxa, Asierren anaia, eta urten 
zanean, Eusebio Larrazabal sartu 
zan mahaikide".

Alderantzizkoa be egiten dala 
salatu eban Zelaietak. Hau da, 
enpresa honeetan partiduko kide 
batzuk hartu kurrikuluma loditu 
dagien, gero politika sozialetako 
kargu izentatzeko. Bestela esanda, 
"ez bakarrik fitxau, formau be egi-
ten ditue enpresa honeetan, gero 
politika sozialetako arduradunak. 
Sergio Murillo, esaterako, Igurcoko 
egoitza bat zuzentzetik Bizkaiko 
Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako 
arduradun izatera pasau zan". 

Hau dala modus operandia sa-
latu eban kazetariak. "EAJ-PNVk 
71 erresidentzia sortu ditu eta 
EAEn 300 dagoz. Pastelaren zati 
handi bat da".

Gestinoaz aparte beste nego-
zio batzuk be badagoz, esaterako 
egoitzak eregitea eta saleroske-
tea; hau da negozio inmobilarioa. 
Horretan be EAJ-PNV sartuta da-
goala esan eban Zelaietak.

Tratu txar instituzionala
Beharginen aldetik erresidentzie-
takoa sektore guztiz feminizaua 
da; beharginen %95 andrak dira. 
Patronala barriz, gizonezkoak dira. 
"Gainera, gizonezko honeen inpu-
nidade sensazinoa oso inportantea 
da, administrazinoak oso gogoko 
ditualako eta anonimato handia 
daukielako". Eta negoziazino ma-
haian jarkera horregaz egoten dira-
la esan eban gatazkak luzatuz.

Zelaietak aitatutako Kriminologia 
Institutuak egindako ikerketearen 
arabera, tratu txar instituzionala 
emoten jakie beharginei eta egoi-
liarriei. Ikerketa horren arabera, 
zahar etxe baten sartzean diranen 
%30 hilten dira urtebetean. "Hau 
kartzela baten kriston eskandalua 
izango litzateke baina nagusiak di-
ranez eta determinauta dagozanez 
hiltera edo dependiente izatera, 
bost axola". "Administrazino pu-
blikoak pandemiaren aurretik be, 
erresidentzietan zer gertatzen zan 
eta egiten ziran akats larrien barri 
baekian, baina, Zaldibargo zaborte-
gian lez, ez eban ebatzi erresiden-
tzia horreetan esku hartzea edo 
zarratutea eta gertatu zan, gertatu 
behar zana, Zaldibarren bi hil ziran 
eta erresidentzietan, piloa".

Beharginen burrukara gehitu 
dira erresidentzian bizi diranen 
senideak; baita pensionisten 
mobimentua eta edadeko beste 
alkarte batzuk. Euren aldarrikape-
nak be agertzen dira Residencias 
SA liburuan. 

Mobilizazinoak
Zezeilaren 8rako grebara deitu di-
tue erresidentzietako beharginak 
ELA eta LAB sindikatuek. 

ELAk hitzarmen kolektiboa 
barriztatzeko eta eredua alda-
tutea eskatzeko egin dau greba 
deialdia. Enplegua egonkortzea 
eta hobetzea, ratioak hobetzea, 
profesionalak lehen egunetik or-
dezkatzea eta lanaldi osoko kon-
tratazinoak egitea eskatzen dau. 
LABek, zahar etxe pribaduetako 
langileen lan baldintzak sektore 
publikoko langileenakaz pareka- 
tzea eskatu dau.

Zaintza negozio bat dala, eta 
Bizkaiko Aldundia dala horren "ar-
duraduna" azaldu dau, gitxi batzuk 
aberastu, eta sektoreko 5.000 lan-
gile baino gehiago prekarizau eta 
esplotetan dituala. Eta zaintzaren 
pribatizazinoak "miseria" baino ez 
dakarrela dino sindikatuak.
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Gorbeia Jomuga Turistikoak mendiko 
bizikletentzako ibilbidea aurkeztu eban 
Madrileko FITUR turismo azokan

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Ibilbidea, Gorbeia Parke Natura-
letik pasetan da eta Gorbeiako 
tontorra inguratuten dau.

Aurkezpena, turismo sektoreko 
profesionalentzat izan zan, 22ra 
arte ez zalako zabaldu publiko 
orokorrera. 22an eta 23an, izan 
eban jenteak produktuaren barri.

100 kilometroko ibilbidea
Gorbeia Bira Bike Tour 100 kilo-
metro inguruko ibilbide zirkularra 
da, bi edo hiru egunetan egin 
daitekena. Bidea, Areatza, Legutio 
eta Otxandioko alde zaharretatik 
pasetan da; baita Urrunaga eta 
Albinako urtegietatik, eta Albertia, 
Altube, Izartza eta Presazelaiko 
pagadietatik be.

Ibilbideak 93 km ditu eta 2.400 
metroko desnibela; Gorbeiako 

Erredakzinoa igoereak 9,8 kilometro eta 780 
metroko desnibela. Ibilbidea, 
Areatza, Zeanuri, Murgia, Orozko 
edo Urigoititik hartzean da. Herri 

honeetatik ibilbidera kilometro 
batzuk dagoz; Murgiatik 1,5 km-
koa da joan-etorria; eta Areatzatik 
barriz, 20 bat kilometrokoa.

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Aprilaren 6an pasauko da 
Korrika Arratiatik
Erredakzinoa

Urtailaren 19an emon eban jakite-
ra AEK-k 22. Korrikaren ibilbidea. 
Korrika martiaren 31n urtengo da 
Amurriotik eta Donostian amai-
tuko da aprilaren 10ean, "Hitze-
kin" lemapean. Aprilaren 6an pa-
sauko da Arratiatik, Ubidetik sartu 
eta Bediatik urtenda. Kilometroak 
erosi daitekez daborduko.

Urtailaren 20an, Eider Ajuriagerra Arana ADR Gorbeialdeko Presidenteak eta Agustin 

Otsoa Eribeko Landa Gorbeialdeko Kuadrillako Presidenteak Gorbeia Bira Bike Tour 

aisialdiko alternatibea aurkeztu eben Madrileko nazinoarteko turismo azokan (FITUR). 

AREATZA

Udalak hitzarmena sinatu 
dau CEPSAgaz
Erredakzinoa

Akordio honen arabera, CEPSA-
ren emakida 2024ko urri biga-
rrenaren 2ra arte luzatu da eta 
CEPSAk Areatzan gas naturale-
rako aldaketea bultzatu eta erraz-
teko konpromisoa hartu dau.

Areatzako Udala eta CEPSAren 
arteko hitzarmenek historia luzea 
daukie. Izan be, 2002ko bagi-
learen 5ean, Areatzako Udalak 
eta CEPSA ELF GAS enpreseak 
administrazino hitzarmen bat si-
natu eben herrian gas erregaiak 
kanalizazino bidez bananduteko. 
Akordioaren arabera, banaketa 
sarea eregitea eta ustiatzea be-
tiko esleitu zan. Baina 2015ean, 
Administrazinoen kontratuen ge-
hieneko iraupena arautzen eban 
legea onartu zan eta galarazo zan 
kontratuok betiko izatea; gehienez 
lau urtera mugatu ziran eta alder-

dien arteko akordioa lortu ezkero, 
luzatuteko aukerea emoten zan.

Hori dala-eta, 2020ko urri 
bigarrenaren 2an, CEPSAgaz 
hitzarmena amaituteko agindua 
emon eban Areatzako Udalak eta 
CEPSAri jakinarazo eutsan. Ondo-
rioz negoziazino prozesu bat za-
baldu zan. CEPSAk konpensazino 
ekonomikoak eskatu ebazan eta 
Udalak, gas naturalera aldatuteko 
interesa agertu eban. Atzenean, 
hitzarmena egin dabe eta CEP-
SAren emakida 2024ra arte lu-
zatu da. CEPSAk gas naturalerako 
aldaketea bultzatu eta errazteko 
konpromisoa hartu dau, izan be, 
herrian eskuragarri dagozan hor-
nitzaileen sarearen mugak dirala 
eta PGL hornitzailearen (CEPSA) 
eta gas naturalaren etorkizuneko 
hornitzaileen arteko merkataritza 
akordioa egin behar da, Area- 
tzako Udalaren arabera.

Ur Partzuergoak lanak hasi ditu Arratiako 
hondakin urak Galindo sistemeari lotzeako

ARRATIA

Erredakzinoa

Holan, euri asko egiten daua-
nean, gainezkatzeak murriztea 
gura da eta Ibaizabal errekearen 
ingurumena hobetutea.

Ur Partzuergoak adierazo-
takoaren arabera, kolektore barri 
bat egingo dabe Bediako arazte-
gia Galindoko sistemeagaz lotu-
teko, konexino puntuan dagozan 
instalazino batzuk barriztauko 
dira eta ponpatze estazino barri 
bat eregiko dabe, oin dagoana-
ren ondoan. Mendietako pon-
patze estazinora helduteko hodia 
be birgaituko da, Murtazarreko 
ponpatze estazino zaharra dese-
gingo da eta Bediako araztegiko 
erreaktore eta dekantagailuak he-

situ, hustu eta garbituko dira. 
Obrak egiten diran bitartean, 

Ibaizabal errekearen eskoieko 
ertzean dagoan biderako sar-

bidea zarratuko da Usansolora 
sartzeako N-240 errepideko bi-
ribilgunearen eta Bediako zentral 
hidroelektrikoaren arteko tartean. 

Argazkian: Cristina Mugica, Eider Ajuriagerra Zeanuriko alkatea, Goyo 
Zurro, Agustin Otsoa Eribeko Landa eta Juan Felipe García Miravalles. 

Ordutegia
Aurreikusitako ordutegiaren ara-
bera, Korrika Ubiden 12:56ean 
sartuko da; Zeanurin, 13:22an; 
Areatzan, 14:27an; Artean, 
14:41ean; Arantzazun 15:01ean; 
Igorren, 15:11n; Lemoan, 
15:40ean eta Bedian, 18:06an 
sartuko da Arratiatik 18:14an ur-
teteko. Dima eta Zeberiotik ez da 
pasauko aurtengo edizinoa.
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IKASTETXEETAKO JANTOKIAK

Gu 2019an hasi ginan 

pentsetan zelan egin 

suete bat ipinteko 

eskolan, eta eskolako 

zuzendariagaz 

komentetan, esan 

euskun Eusko 

Jaurlaritzak posturea 

aldatu dauala eta 

suetea eskatuten 

daben eskola publiko 

guztiei sukaldea ipinten 

deutsela

Hainbat ikerketaren arabera, oin dala 1,8 miloi urte Homo erectusa hasi zan sukaldatzen eta bere garunaren tamainua 

bikoztu egin eban, 600.000 urtetan. Ez zan gauza bardina gertatu gorila eta txinpanzeakaz, jatekoa gordinik jaten 

jarraitu eben eta euren garunaren tamainua ez zan aldatu. "Sua asmatutea baino gehiago, janaria prestatzeko erabilten 

ikastea izan zan benetan gizaki egin ginduzana", esan eban Rio de Janeiroko Unibersidade Federaleko Zientzia 

Biomedikoen Institutuko Suzana Herculano-Houzel ikertzaileak 2012an National Geographic-en. 

Eskolako janlekuetan garraiatutako 
janaritik in situ egindakora pasetea 

gura dabe gurasoek 

Erredakzinoa tera derrigortzen ditu harrezkero 
EAEko ikastetxe publikoetako 
janleku guztiak. Catering enpresa 
batek kudeatzen ditu janlekuok, 
eta astiro-astiro sukalde guztiak 
desagertuten joan dira. Holan, 
ikasleen elikadurearen kontrola 
galdu da ikastetxeetan eta egun 
batetik bestera apurtu egin ziran 
erlazinoak okelategi, merkadu, 
okindegi, eta nekazariakaz. Cate-
ring enpresek hartu eben eroske-
ta eta prozesu osoaren ardurea.

Arratian eta EAEn, eskolako 
janlekuetako eredu hori aldatu 
gura dabe zenbait gurasok: urru-
netik ekarritako eta urrun sukal-
datutako jatekotik, herriko edo 
ondoko herrietako produktuak 
eskolan bertan sukaldatutako ja-
narira pasauz; hau da, garraiatu-
tako janaritik, in situ egindakora. 
Horretarako lehenengo pausua 
eskolan bertan suetea eukitea 
da, ze eskola askok galdu eben 
sukaldea eta beste askok inoz 
ez dabe euki. Suetea ipintea 40 
bat eskolek eskatu deutse Eus-
ko Jaurlaritzeari eta beste ho-
rrenbestek eredua aldatuea; tar-
tean, Arratiako eskola publikoek. 

Jaten dogunak garrantzia handia 
dauka gure bizitzetan, gure bizi-
moduan eta planetan ixten do-
gun errastu ekologikoan be. Hau 
da, eragin zuzena dauka osasu-
nean eta bizi kalidadean, baina 
gaur egun, modu industrialean 
munduko beste puntan ekoiztu-
tako eta konserbatzaile kimikoz 
betetako elikagaiak jaten doguz 
bertokoak baino gehiago. Siste-
ma horretatik urten, eta etxetik 
hurreko kalidadezko produktuak 
etxean sukaldatuta jateak osasu-
nerako ona izateaz gainera, iraul- 
tza txiki bat ekarriko leuke sistema 
kapitalista neoliberalaren biho- 
tzean. Egunero-egunero eskole-
tako janlekuetan, ume piloak ja-
ten dau kalidadeari eta sorlekuari 
begiratu bako catering enpresa 
handi batek prestatuako janaria. 
Aspaldi ez dala, janlekua eukien 
eskolek, suetea be eukiten eben 
eta bertan sukaldatzen zan he-
rrian bertan erositako jatekoa. 
Baina 2000 urteko araudi batek 
"kudeaketa zuzena" izeneko ere-
du bakar baten bidez kudeatu-

Dimak, Zeberiok, Igorrek eta Le-
moak sukaldea daukie; Areatzak, 
Arteak eta Zeanurik eskolan sue-
tea ipintea eskatu deutse Eusko 
Jaurlaritzeari. Suetea eukitea da 
ezinbesteko lehenengo pausua. 

Arratian, eskola janlekuetan, 
1.100 menu emoten dira egu-
nean. Bertoko nekazarientzako 
be hauspoa litzateke janleku ere-
dua aldatutea.

Suetea, lehenengo pausua
Zeanuriko eskolako gurasoek 
2019an, egin eutsen Jaurlari- 
tzeari Zeanuriko eskolan suetea 
ipinteko eskaerea. "Eskolan janle-
kua dago baina ez dago sueterik. 
Lekutxo bat dago ekarten daben 
janaria berotuteko. Horreri 'ga-
rraiatutako janaria' esaten jako 
eta bertan sukaldatzen danari in 
situ egindakoa. Gu 2019an hasi 
ginan pentsetan zelan egin suete 
bat ipinteko eskolan, eta eskolako 
zuzendariagaz komentetan, esan 
euskun Eusko Jaurlaritzak pos-
turea aldatu dauala eta suetea 
eskatuten daben eskola publiko 
guztiei sukaldea ipinten deutse-
la. Eta kurso amaieran egin zan 
bozkaketa bat gurasoen artean 

eta ebatzi zan suetea eskatzea" 
azaldu deutso begituri Ioritz Mar-
tin Zeanuriko eskolako janlekuko 
lantaldekoak. 

Suetea ipinteko baimena 
emon eban Jaurlaritzeak eta oin 
obra bat egin behar da horreta-
rako. Zeanuriko eskoleak euki 
eban suetea lehen, eta beraz, 
obrea ez da handia izango. Baina 
beste obra batzuk be behar ditu 
eskoleak, "eskolan badagoz obra 
gehiago egiteko: gela bat aterako 
dabe, igogailua ipintekoak dira, 
patiorako sarbideak barriztau be-
har dabez irisgarriagoak izateko, 
kalefakzinoa aldatuten doaz eta 
obra horreekaz guztiekaz egingo 
da suetea". 

Obrak birritan urten dira es-
leipenera baina ez dira aurrera 
atera. "COVID-a dala eta ez dala, 
prezioak asko igon dira. Obrak 
esleipenera urten dira birritan, 
baina ez da lortu inori emotea. 
Lehenengoan ez zan inor aur-
keztu eta bigarrenean, aurkeztu 
ziranen artean ez jakon inori es-
leitu. Eskolako zuzendariak dino 
obrak ikustera datozen enpresek 
esaten dabela obra handia dala, 
aurrekontu handia daukala, ma-
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terial ugari erabiliko dala eta ma-
terial batzuen prezioa asko igo 
dala eta gaur prezioa emon, obra 
hemendik sei hilabetera egiteko, 
ez dabe gura izaten".

Zeanuriko lantaldea
2019-2020 ikasturtean sortu zan 
Zeanuriko eskolan janleku ere-
dua aldatuteko lantaldea. "Batu 
ginan elikadura eta jateko eragai-
tik arduratuta, eta ikusten zalako 
Zeanurin bertan lehengai asko 
bertatik hartu ahal zirala. Helburu 
nagusia izan da elikadura eredu 
iraunkorraren aldeko apustua 
egitea, produktuen kalidadea 
hobetutea, eta bertan sukalda-
tutako janaria emotea umeei" 
azaldu deutso begituri Zaloa 
Beaskoetxea lantaldekoak. Arratia 
osoan dago janlekuen eredua al-
datuteko interesa, eta prozesuan 
aurrerago dagoz batzuk eta atze-
rago beste batzuk, baina interesa 
danak daukiela dino.

Erakundeek begi onez ikusten 
dabela esan arren, oin arte ez 
dabela ezer egin dinoe. "Gor-
beialderi azaldu deutsagunean 
zer gura dogun eta ze eragin 
daukan janleku eredu aldaketeak 
inguruan, eta zelango inpaktua 
euki ahal dauan nekazaritzan, 
AUMk eta Gorbeialdek ondo ikusi 
dabe. Proiektuari inork ez deutso 
ezetzik esan baina danak dagoz 
albokoari begira ea nok emoten 
dauan lehenengo pausua". 

Jaurlaritzeak bere aldetik be, 
eredu horren alde dagoala dino, 
baina oztopo ugari ipinten ditu 

prozedureak. "Dinoe momentu 
honetan daukien traba bat dala, 
erabiliko diran produktuak, le-
hiaketa publikora atera behar di-
rala. Lizitazino baten erosi behar 
dira produktuok eta hori arazoa 
da km 0ko produktuak erosteko. 
Azaldu deuskuenaren arabera, 
produktu bat eskatuterakoan, 
ezaugarriak ipini ahal dozuz, ta-
mainua eta mota, esate baterako, 
baina ezin dana egin da saritu 
hurrekotasuna. Hau da, guk ipin-
ten badoguz kalidade parametro 
guztiak mahai gainean eta Area- 
tzako tomateek beteten badabe, 
baina baita be Andaluziakoek, 
zein Marokokoek zein Japo-
niakoek eta horreek prezio hobea 
baldin badabe, horreek hartutera 
derrigortuta zagoz". Hori zelan 
aldatu landuten dabizala dinoe 
Jaurlaritzakoek.

Janleku aldaketarako, Jaurlari- 
tzearen babesagaz, lau eskolatan 
proiektu pilotuak ipini ditue mar-
txan, Markina, Gernika, Urduña 
eta Laukarizko eskoletan, hain 
zuzen be.

Zeanurikoek bisitak egin ebe-
zan Urduña eta Gernikako es-
koletara, horren barri jakiteko. 
Horreen ostean, batzar bat egin 
eben gurasoakaz, Eusko Jaurlari- 
tzeari eredu aldaketea eskatuteko 
ala ez, eta baiezkoa urten zan.

Holan proiektua landuten hasi 
ziran eta 2020-2021 ikasturtean 
amaitu eben. Eskolako organu 
gorenak onartu eta Eusko Jaurla-
ritzara bialdu zan. Oin, gurasoen 
artean proiektuaren nondik no-

rakoak zabalduten eta berbaldiak 
eta tailerrak antolatuten dabiz.

Gure platera gure aukera
Arratiako eskoletako guraso tal-
deek, berbaldiak eta tailerrak 
emoteko, batez be Gure platera 
gure aukera ekimenera jo dabe. 
Euren webgunean azaltzen da-
benaren arabera, alkargune hau, 
hezkuntza komunidade, lehen 
sektore eta gizartetik sortutako 
eskaera bateri erantzuteko jaio 
zan, eskola janlekuen eredua al-
datuteko. Gure platera gure auke-
ra osotuten daben taldeek eskola 
janleku osasuntsu, bertako eta 
justua aldarrikatzen dabe. Ho-

rretarako, aldaketak proposatzen 
dabez, eskola jantokia espazio 
integral eta integratzailea izan 
daiten eta ez bakarrik sukaldari- 
tza zerbitzu bat. Aldaketok, landa 
eremu bizia eta lehen sektorea 
sartzearen aldeko apustu poli-
tikoen laguntzeagaz egin behar 
dirala dinoe.

Eskola janlekuek daukien balore 
pedagogikoa barriro hartzea gura 
dabe eta umeeen elikadurea in-
guru eta kultureagaz bat etortea. 
Horregaitik, jaki kilometrikoak sai-
hesten ditue, platerera helduteko 
distantzia luzeak, horrek dakarzan 
eraginagaz ingurumenean gizar-
tean eta arlo ekonomikoan.

Zeanurikoek bisitak 

egin ebezan Urduña eta 

Gernikako eskoletara, 

horren barri jakiteko. 

Horreen ostean, 

batzar bat egin eben 

gurasoakaz, Eusko 

Jaurlaritzeari eredu 

aldaketea eskatuteko 

ala ez, eta baiezkoa 

urten zan
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MENDIA

Alex Txikon eta 
bere taldea Beheko 
Kanpamentura itzuli dira

Oin dala hiru aste eguraldi txarra 
eta edur-jausiak izateko arrisku 
handia zirala eta Samagaunera 
jaitsi ondoren, taldea mendira igo 
da barriro Manaslu neguan igoten 
saiatuteko. Datozen egunetan, 
igoerako ibilbidearen baldintzak 
ebaluau, arriskuak balorau eta 
estrategiarik egokiena aukeratuko 
dabe. "Hiru astez edurra tarteka 
egin ondoren, azkenean hemen 
goian gagoz barriro. Edur asko 
dago, baina badirudi eguraldiak 
arnasaldia emon deuskula eta 
edurra finkatzen hasi daiteke-

Erredakzinoa la. Hori da behar doguna. Jausi 
dan edur guztia egonkortzea eta 
apurka altuerea irabazten joatea", 
azaldu dau alpinista lemoaztarrak. 

Datozen egunetan mendian 
joan-etorri txikiak egingo dabez 
egoera zelan dagoan ikusteko, lor-
tutako datuak prozesauko dabez 
eta jarraitu beharreko estrategia 
balorauko dabe. Igoten hasi aurre-
tik, Beheko Kanpamentua ahalik 
eta ondoen egokitu beharko dabe. 
"Dana prest ixten dogunean, apurka 
igoten hasiko gara. Gogotsu gagoz. 
Oin eguraldia lagun izatea eta egun 
batzuetako arnasaldia emotea bes-
terik ez da falta", esan dau Txikonek.

Gizonezkoen Arratia B 
lider da eta Lemoako 
Harrobi bigarren

Andrazkoen Arratia A taldeak 
urtailaren 30ean etxetik kanpo 
jokatu eban Mutilvera taldearen 
kontra eta 2-1 galdu eban, aurre-
ko astegoieneko zapatuan ostera 
Oiartzun taldearen kontra Ur-
bietan jokatutako partidua bana 
amaitu zan. Datorren partidua 
Aurrera Vitoria taldearen kontra 
jokatuko dau Arratiak hilaren 
5ean arrastiko 16:30ean etxetik 
kanpo. Hamazazpi jardunaldi 
jokatuta, hamaikagarren postuan 
dago Arratia 19 puntugaz.

Arratia B taldeak urtailaren 
29an jokatu eban Indautxu tal-
dearen kontra Urbietan eta 5-1 
irabazi eban. Aurreko astegoie-
neko partidua ostera 2-3 galdu 
eban Sestao Riverren kontra, hau 
be Igorren jokatu zan. Datorren 
partidua Plentziaren kontra joka-
tuko dabe hilaren 6an, arrastiko 
19:00etan etxetik kanpo. Ha-
masei jardunaldiren ostean ha-
maikagarren postuan dago Arra-
tia B 18 puntugaz.

Gizonezkoen Arratia A eta B
Gizonezkoen Arratia A taldeak ur-
tailaren 29an jokatu eban Urbie-
tan Ermua A taldearen kontra eta 
0-1 galdu eban. Aurreko partidua, 
etxean jokatutakoa be, Iturrigorri 

A taldearen kontra husna bar-
dindu eban, atzen aldian kosta 
egiten jakie irabaztea arratiarrei. 
Datorren partidua etxetik kanpo 
jokatuko dabe Retuerto Sport 
taldearen kontra hilaren 6an 
11:30ean. Hogeta bi jardunal-
diren ostean bosgarren postuan 
dago Arratia 38 puntugaz.

Arratia Bk Urbietan jokatu ditu 
atzen partidu biak, urtailaren 
30ekoa 1-3 galdu eban Galdakao 
B taldearen kontra, aurreko par-
tidua ostera 4-1 irabazi eban 
Iberlandaren kontra. Datorren 
partidua etxetik kanpo jokatuko 
dau Etxebarri B taldearen kontra 
hilaren 6an arrastiko 16:00etan. 
Lider jarraitzen dau Arratiak ha-
mazazpi jardunaldi jokatu dauza-
nean 38 puntugaz, bigarrena 4 
puntura dauka Igorreko taldeak.

Lemoako Harrobi
Lemoako taldeak atzen partidu 
biak bardindu ditu etxetik kanpo, 
bana urtailaren 30ean Monte-
fuerte A taldearen kontra eta hus-
na Solokoetxe A taldearen kontra 
aurreko astegoienean. Datorren 
partidua etxean jokatuko dau 
Atxulaur taldearen kontra hilaren 
5ean arrastiko 16:30ean. Hama-
zortzi jardunaldi jokatu ostean 
bigarren postuan dago Lemoako 
Harrobi 36 puntugaz.

Erredakzinoa

FUTBOLA

Andrazkoen Arratia A taldea atzeko postuetan 

dago ligako lehen heren itzela egin eban arren, 

gizonezkoen A taldeak be atzen aldian ez dau 

emaitza onik lortu. Gizonezkoen Arratia B lider 

da atzen partidua galdu eban arren eta Lemoako 

Harrobi bigarren da sailkapenean.

Arratia A eta Ermuaren arteko partidua.

Gomazko 
Paleta 
Txapelketako 
partiduak 
jokatuko dira 
Areatzan

Erredakzinoa

PALEA

Andrazkoen Elite mailako binakako 
txapelketea antolatu dau Euska-
diko Euskal Pilota Federakuntzak. 
Ligaxka moduan hiru kanporaketa 
jokatuko dira. Lehenengoa, zezeila-
ren 5ean izango da Etxarrin; biga-
rrena 12an, Areatzan eta hirugarre-
na, Tolosan 19an. Finala Mallabian 
jokatuko da martiaren 5ean.

Aurrelariak, Nagore Martin, 
Amaia Irazustabarrena, Uxue Muri-
llo eta Leire Galdos dira, eta atze-
lariak, Laura Saez, Ariane Arrieta, 
Maider Mendizabal eta Irati Ruiz de 
Azua. Areatzan, Martinek eta Men-
dizabalek, Irazustabarrena eta Ruiz 
de Azuaren kontra jokatuko dabe 
lehenengo partidua, eta Galdosek 
eta Saezek, Murillo eta Arrietaren 
kontra bigarrena. Aurretik Areatzako 
palari gazteek be jokatuko dabe.
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PELOTEA

El Correo egunkariak 2021eko Bizkaiko 
pelotaririk onenak jo ditu Dimako 
Amaia Aldai eta Danel Elezkano

Urtailaren 25ean izan zan sari 
banaketea Bilboko BBK Aretoan, 
Jon Uriarte kazetariak gidatuta. 
Danel Elezkanok eta Amaia Al-
daik jaso eben plaka bana, igazko 
pelotaririk onenari sari moduan. 
Jon Rahm golf jokalariak, San-
dra Sevillano mendi lasterka-
riak, Hamid Ben Daoud maratoi 
lasterkariak, Kerman Lejarraga 
boxeolariak, Leticia Canales sur-
flariak eta Rakel Mateo triatloi pa-
ralinpikokoak be jaso eben saria. 
Taldeei emondako sariak jasoten, 
talde sarituetako kirolariak egon 
ziran. Sotera trainerua, eskuba-
loiko Gernika Lointek, sokatirako 
Gaztedi eta Gernika errugbi tal-
dea izan ziran sarituak beste tal-
de batzuen artean. Afganistanetik 
iges egindako Nilofar Bayat-ek, 
saskibaloi egokitutako jokalariak 
be jaso eban El Correoren erre-
konozimentua.

Amaia Aldai binakako Master 
Laboral Kutxan
Amaia Aldaik binakako Master 
Laboral Kutxa Txapelketea joka-

Erredakzinoa

tuko dau. Aldaik, Andrea Capellan 
izango dau bikotekide eta zezeila-
ren 6an jokatuko dabe lehenen-
go partidua Lasarte-Orian, Olatz 
Arrizabalaga eta Enara Gaminde-
ren kontra. Finalerdiak martiaren 
13an jokatuko dira Lezon eta fi-
nala, martiaren 27an Irunen.

2022ko binakako Master La-
boral Kutxa Txapelketearen VI. 
edizino honetan 84 pelotarik 

hartuko dabe parte. Txapelketea 
maila nagusi bitan bananduko da 
erabiliko dan materialaren arabe-
ra; pelota goxoa eta pelota mis-
toa, hain zuzen be; eta honeen 
barruan beste multzo bi dagoz, 
gazte eta nagusi mailak pelota 
goxoan eta promozino eta elite 
mailak mistoan. Aldaik eta Ca-
pellanek, pelota mistoagaz elite 
mailan jokatuko dabe.

Danel Elezkano eta Amaia Aldai.

Onditz Iturbe Bizkaiko 
kros txapelduna

Gurutze Fradesek eta Oihane Irus-
tak osotu eben podiuma. Pablo 
Maldonadok irabazi eban txapela 
gizonezkoetan.

Krosean be onena dala eraku- 
tsi eban Iturbek. Hasi eta segiduan 
ipini ziran lasterketa buruan bera 
eta Gurutze Frades, beste lasterka-
riei tartea ateraz eta euren arteko 
lehia izan zan. Helmugara gitxi fal-
ta zanean erritmo aldaketea egin 
eban igorreztarrak eta Fradeseri 

distantzia ateratea lortu eban arra-
tiarrak, lasterketea irabaziz.

Zirkuituan "ez zan lupetz askorik 
egon, baina izotza egon zana lez, 
gune batzuk labankor egon ziran. 
Zirkuituak bere gogortasun puntua 
eukan, baina sano polita zan eta 
eguraldi itzela egin eban" azaldu 
deutso begituri Iturbek.

Urtailaren 30ean ostera Jae-
nen egin zan Espainiako Kros 
Txapelketan hogeta seigarren 
egin eban lasterkariak eta Euskal 
selekzinoak hamaikagarren. 

Erredakzinoa

Hainbat arlotako hemeretzi kirolari edo-eta klubetako kide egon ziran sariak 

jasoteko. Pelotari onenari sari biak Dimara joan ziran, Amaia Aldai eta Danel 

Elezkanorentzat izan ziran eta.

Onditz Iturbe atleta igorreztarrak irabazi eban urtailaren 

23an Ortuellan jokatutako Bizkaiko Kros Txapelketea. 

Onditz Iturbe.

KROSA

PELOTEA

Ainhoa Ruiz de Infante Eusko Label 
Txapelketea jokatuten dabil
Erredakzinoa

Kortazar, amaren abizenagaz, Ainhoa Ruiz de Infan-
te Eusko Label Binakako Pilota Txapelketa Nagusia 
jokatuten dabil. Ados Pilota eskuzko andra pelotari 
profesionalen lehen klubak antolatu dau, erraketis-
tei omenaldi moduan eta pelotariek amen abizena 
daroe bizkarrean, kamisetetan; Txumuluxuetako 
Ruiz de Infantek, Kortazar. Finala Azkoitian jokatuko 
da zezeilaren 27an.

Urtailaren 30ean jokatutako partidua 22-13 galdu 
eben Kortazarrek eta Ezeizak (Nora Mendizabal), 
Mujika eta Etxekolonearen kontra (Maite Ruiz de 
Larramendi eta Naroa Elizalde). Laugarren partidu 
honetan, printzipioz txapelketan bere bikotekidea 
danagaz jokatu ahal izan eban. Eskuetatik txarto 
dabil Ezeiza eta lehenengo hiru partiduak, "hiru at-
zelari diferentegaz" jokatu behar izan ebala azaldu 
deutso begituri Ainhoa Ruiz de Infantek.

Zazpi bikote dabiz lehian eta ligaxka fasean, 3., 4., 
5. edo 6. geratzea garrantzitsua da, final laurdenak 

jokatu ahal izateko. Kortazar eta Ezeiza 5. dagoz. 
Hurrengo partidua, Diman jokatuko dabe zezeilaren 
4an, 18:00etan, Oihana Orbegozo Iraeta eta Andrea 
Aldaregia Etxeberriaren kontra.

Ados Pilota 2021eko maiatzean sortu eben Maite 
Ruiz de Larramendi eta Iera Agirre pelotari nafarrek.
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Umeak euren kabuz 
eskolara joateko bideak 
markau dabez Igorren

Umeek autonomia irabazteko, 
eskolara heldu baten laguntza 
barik joatea erraztu gure izan 
dau Igorreko Eskola Bidea proie-
ktuak. Hiru fase izan ditu, lehe-
nengoan, umeek helduakaz ba-
tera, ibilbideak ikertu eta ezetu 
ebezan; bigarren fasea, proiek- 
tua herriari erakustea izan da 
Kultur Etxeko erakusketearen 
bitartez, eta hirugarrena, bideak 
markatzea izan da.

Igorreko eskoleak bultzatu 
dau proiektua Zaztaparretako 
eta Urtxintxako kide eta guraso, 
irakasle eta udal langileakaz bate-
ra. Erakusketea hilaren 28ra arte 
egongo da.

Markautako lau bideak, erakus-
ketan dagoan mapa baten jaso-
ten dira. Elexalde kalean, Agarre 
eta Udean bizi diran ikasleak 
batuko dira. Zubia pasau ostean, 

Erredakzinoa

ERAKUSKETEA

Urbieta inguruan bizi diranakaz 
alkartuko dira, Zekutze taberna 
aurreko parketik eskolara joateko. 
Bide hau, arrosa kolorean dago 
markauta. Laranja kolorez dago 
markauta San Juan auzoan hasten 
dan bidea. Torrea kaletik eta Do-
nibane taberna aurretik pasauta 
joango dira eskolara. Berdez dago 
markauta Agirre Lehendakaria 
eta Lasarte parkearen inguruan 
bizi diranen eskolako bidea eta 
morez, Garbe auzoko ikasleena. 
Honeek egurrezko zubitik kuru- 
tzatuko dabe errekea eta eskola 
osteko bidetik sartuko dira.

Erakusketea
Umeek eurek landu dabe proie-
ktua eta hori ikusi daiteke erakus-
ketan. Bideo baten, proiektua 
bera eta bide bakotxaren ezau-
garriak azalduten dabe umeek. 
Baita, komiki, bertso, mapa eta 
marrazki bidez be.

Blues musikea Areatzako The 
Quiet Corner tabernan

Zezeilaren 5ean, 20:00etan, Iker 
Piris blues musikariak emonal-
dia eskainiko dau The Quiet Cor-
ner tabernan.

Iker Piris (Tolosa, 1979), The 
Romanticos taldeko liderra izan 
zan 2009tik 2018ra eta talde ho-

Erredakzinoa rregaz hiru disko atera ebazan. 
2019an, Solo bere bakarreko le-
henengo diskoa kaleratu eban, 
hain gustuko dauan blues akus-
tiko primitibo musika estilokoa. 
2020an, Electra diskoa argitara-
tu eban. Honetan, hainbat blues 
musikari handiren kolaborazi-
noa dauka.

Birritan bortxatua ikusteko aukerea 
egongo da Kotxepin Kultur Etxean
Zezeilaren 12an, 19:00etan, Aldatzen Laguntzen Antzerki 

Taldeak Birritan bortxatua antzezlana antzeztuko dau 

Lemoako Kotxepin Kultur Etxean. 

ANTZEZLANA

Erredakzinoa

Antzezlana, Nagore Laffage 
eta Iruñeko talde bortxaketan 
oinarrituta dago eta andrazko 
baten bortxaketearen ondoren, 
biktimizazino bikotx horretan sa-
konduten dau. Lanaren egileak, 
Saioa Royo eta Ion Martinez eu-
rak dira aktore lanetan jarduten 
dabenak. 2020an estrenau zan 
eta arrakasta handia izan dau.

Izan be, fikzinozko antzezlana 
izan arren errealidadean ger-
tatutako hainbat bortxaketatan 
dauka oinarria eta antzezlane-
ko alkarrizketa batzuk, ez dira 
fikzinozkoak, benetakoak baino. 
Epaiketako galdera gehienak, es-
aterako, benetako epaiketetako 
galderak dira, gehien bat Iru-
ñeko talde bortxaketearen eta 
Nagore Laffageren epaietakoak, 
hain zuzen be. 

Bortxatuta izandako andra 
batek zelan egiten deutsan au-
rre erasoari, bere ondorioei eta 
epaiketeari kontetan dau an- 
tzezlanak. Bere hausnarketak, 
galderak, zalantzak eta bildurrak, 

bortxatua izan danetik, salake-
tea ipini, albiste bihurtu, dekla-

razinoak prestatu, epaiketea bizi 
eta epaia jaso artekoak.

MUSIKEA
Jim Jarmusch-en Noche en la tierra filma 
dakar zineklubak zezeilerako

ZINEKLUBA

Erredakzinoa

Zezeilaren 10ean, 20:00etan, 
Jim Jarmusch zuzendari esta-
dubatuarraren 1991ko Noche 
en la tierra pelikulea egongo da 
ikusgai Igorreko Kultur Etxean. 
Aktore lanetan, Winona Ryder, 
Rosie Perez eta Roberto Begnini 
dagoz, beste askoren artean.

Pelikuleak bost istorio konte-
tan ditu, eta horreen bidez Jim 
Jarmusch-ek bost uri handitako 
gaueko panoramea erakusten 
dau. Ilunduten dauanetik eguna 
argitu arte, Los Angeles, New York, 
Roma eta Helsinkiko taxi banatan 
gertatzen dana kontetan dau. 
Los Angelesen, casting zuzendari 
batek taxi gidari gaztea bere izar 
barria izango dala pentsetan dau. 
New Yorken, Brooklynera itzuli 
gura dauan gizon batek taxian 
gidaria ordezkatu beharko dau. 

Parisen, itsu bat Afrikako gidari 
profesional baten amesgaizto bi-
hurtuko da. Erroman, abade bat 
eroatean konfesetako momentua 

dala pentsetan dau taxi gidariak. 
Eta Helsinkin, lagun talde ba-
tek jakingo dau autoa daroanak 
daukala historiarik tragikoena.
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II. Mundu Gerra lantzen

DUNBA

Areatza herri eskolako 
3. zikloko ikasleak

Lehen Hezkuntzako hirugarren 
zikloko ikasleak, aurtengo ikas-
turtean, Bigarren Mundu Gerrako 
proiektua landuten gabiz honako 
galderei erantzun gura deutsegu-
lako: zergaitik sortu zan gerrea? 
zer gertatu zan? zer ondorio 
ekarri ebazan? Behar dogun in-
formazinoa bilatu, ulertu, landu 
eta antolatu ondoren museo bat 
prestatuko dogu gure gelan. 

Proiektu honegaz hasi garanetik 
hainbat gauza ikasi doguz: gerrea 
zergaitik hasi zan, zein herrialdek 
parte hartu eben, nortzuk izan zi-
ran eragin nabarmena izan eben 
liderrak, koordenatu geografikoak 

zer diran, zelan irakurten diran 
eta zein erabilera emoten jakien... 
Baina gehien hunkitu gaituana 
Europan gertatu zan genozidioa 
izan da: Holokaustoa.

Juduen suntsiketa sistematikoa 
izan zan: sei milioi judu hil ebezan. 
Juduez gainera, erraza desbardi-
netako personak, erromaniak (iji-
toak), ezintasun fisiko eta mentalak 
eukezan personak, homosexualak, 
Jehovaren lekukoak, preso poli-
tikoak eta hainbat euskaldun be 
sarraskitu ebezan. Horregaitik, ur-
tailaren 27an Holokaustoko Bikti-
men Oroimenerako Nazinoarteko 
Eguna ospatzen da (1945ean 
Auschwitz-Birkenauko nazien 
kontzentrazino eta sarraski espa-
rrua askatu zan eguna).

Ibon Iza: "Ume euskaldunak, herri 
euskaldunetan, erdalduntzen dabiz"

Zer da Zinemak euskaraz? 
Zergaitik sortu zan?
2021eko bagilean ikus-entzu-
nezkoen munduan euskerak 
daukan presentzia eskasagaz 
arduratuta, hainbat herri ekimen 
eta eragile batu ziran Pantailak 
Euskaraz mobimentua sortute-
ko. Ni Zinemak Euskaraz ekime-
netik nator.

Zineagaz sortu jatan kezka. 
Herri euskaldunetan be, zinema 
gaztelaniaz konsumiduten dogu. 
Euskerazko pelikulak be ez dira 
%100ean euskeraz. Eskaintza 
txikia da eta daukaguna ez da 
guztiz euskeraz: Nora ez da 
guztiz euskeraz; Akelarre ez da 
guztiz euskeraz; Black is beltza ez 
da guztiz euskeraz... Daukaguna 
ez da %100 euskeraz eta gaine-
ra, gaztelaniara bikoiztuten da. 
Eta pelikulea euskeraz danean, 
guk beti azpi-idatziak ikusi behar 
doguz. Adibidez, Erlauntza bota 
zanean, guk ez daukagu euske-
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IKUS-ENTZUNEZKOAK

raz ikusteko aukerea, euskeraz 
eta azpi-idatiziakaz baino. 

Ikusten dogu be zineak ez 
dala luzarorako, mundua plata-
formetara doala. Edozelan be, 
aisialdian pantailek gero eta leku 
handiagoa hartzean dabe.
Horregaitik da beharrezkoa 
Pantailak Euskaraz ekimena?
Guardasol handia da Pantailak 
Euskaraz. Hor dagoz Zinemak 
Euskaraz, Netflix Euskaraz, Dis-
ney+ Euskaraz, Tinko Euskara 
Elkartea, Bikoztaile Euskaldunen 
Elkartea eta Game Erauntsia 
alkartea bideo-jokoetan eta sor- 
tzaile plataformetan euskerea 
sustatzeko helburua daukana.
Mobikorra, ordenagailua, 
tableta, telebista, bideo-
jokoak... danok, baina batez 
be gazteek ordu asko emoten 
ditue pantaila aurrean.
Bai, mundu mailako hainbat iker-
ketaren arabera, Europan batez 
beste, egunean 10 ordu pasetan 
doguz pantailen aurrean; hemen, 
4 inguru. Atzen 10 urteotan, Eus-

zein une izan ziran erabakigarriak 
(Normandiaren lehorreratzea, 
Hiroshimaren bonbardaketa ato-
mikoa...) eta, azkenik, zer ondorio 
izan ebazan gerreak.

Gustauko litxakigu gure mu-
seoa, II. Mundu Gerrari buruz 
ikasteko ez ezik, jarkera diskrimi-
natzailearen ondorioak ulertzeko 
be baliagarria izatea, holango tra-
gediarik ez errepetiduteko. Sines-
tezina dirudian arren, gaur egun 
be milioika persona dagoz gerta-
tutakoa justifiketan dabenak. Gure 
esku dago jarkera horreek onartu 
gura doguzan ala ez ebaztea.

kal Herrian asko aldatu da jentea-
ren konsumoa. Telebisinoa ez dau 
apenas inok ikusten, asko bajatu 
da. Dana aldatu dogu platafor-
metara edo internetera eta ho-
rrek paradigma aldaketea ekarri 
dau. Instagram, Tik Tok, Youtube, 
Twitch... gazteek hori konsumi-
duten dabe, batez be. Eta hor 
euskerearen presentzia hutsaren 
hurrengoa da. Pantailak Euskaraz-
ek, Munduan eta Euskal Herrian 
nagusi diran Netflix, PrimeVideo, 
Disney+ eta HBOmax platafor-
men katalogoak aztertu ebazan 
2021eko urrietan eta 26.000 edu-
kien artean, Netflixen 4 film eta 
PrimeVideon bi egozan euskeraz, 
edukien %0,02.
Zinema eta telebistako pano-
ramea be ez da ona, ezta?
Tinko Euskara Elkartearen da-
tuen arabera, 2018an 15 izan 
ziran Euskal Herrian euskeraz 
eskainitiako estreinaldi komer-
tzialak; hau da euskerazko estrei-
naldi komerzialen porzentajea 
%2,3 izan zan eta emonaldiena 

%1 baino txikiagoa. Uste dot oin-
go astegoienean (urtailak 22-23) 
egongo dirala pelikula bi euske-
raz, biak umeentzat, Donostian. 
Ez dago aukeratzeko aukerarik. 
Euskeraz ikusi gura badozu pe-
likula bat, dagoana ikusi behar 
dozu. Eskubideen aldetik nahiko 
herren gagoz. 

Eta telebisteari jagokonean, 
2021ean ETB1ek %2,2ko au-
dientzia euki eban, eta ETB3k 
umeentzako kanalak %0,2koa 
EAEn. 1986an, ETB1ek %17,9ko 
audientzia izan eban.
Eta hori, jakina, islatuko da 
euskerearen erabileran.
Bai, euskerea larrialdi egoeran 
dago. Erabilereak behera egin 
dau baita herri euskaldunetan 
be; izan be, pantailetatik erderea 
sartu da etxe guztietan. Orduan, 
ikusten gabizena da ume euskal-
dunak erdalduntzen dabizala, eu-
ren plazerrak, euren gauza onak 
lotuta dagozalako hizkuntza hege-

monikoagaz. Hizkuntza hegemo-
nikoak dana dauka, eta guk ez. 

Eta Eusko Jaurlaritzeak emon-
dako datuen arabera, DBH2ko 
ikasleen %53,3k ez dau lortu 
erreferentziazko euskera maila 
(B2). Hori alarma guztiak biztute-
ko moduko datua da.
Pantailak Euskaraz-ek 
hainbat eskaera egin ebazan 
Legebiltzarrean horreri buel-
tea emoteko, ezta?
Bai. Estaduko Ikus-entzunezko Le-
gean plataformei euskerearentzat 
ekoizpenen eta edukien gitxieneko 
kuotak ezartzea (%7,5); euskerazko 
plataforma bat sortzea; zineari 
jagokonean ume eta gazteen es-
treinaldiak euskeraz eskaintzea eta 
gainontzeko filmetan erdia euske-
razko bikoizketa edo azpidatziakaz; 
ETBren gaztelerazko kateetan, eus-
kerea ikusgarri egitea eta prestigio 
soziala emotea, eta euskal ikus-
entzunezkoen eta zinemaren lege 
propioak garatzea, besteak beste.

irakurten gabiz eta gure proeiktua-
gaz zerikusia daukan museoren 
bat be bisitau gura dogu. 

Oindino asko daukagu ikas-
teko: zelan garatu zan gerrea, 

Holokaustoari buruz gehia-
go ikasteko film bi ikusi doguz: 
Pijama marradunaz jantzitako 
mutikoa eta Schindlerren zerren-
da. Oin Ana Franken egunkaria 

Ibon Iza.

Pantailak euskaraz herri ekimenaren barruan dagoan 

Zinemak Euskaraz mobimentutik dator Ibon Iza. Aisialdia, 

interneten eta ikus-entzunezko plataformetan emoten dau 

jenteak eta horrek paradigma aldaketa bat ekarri dauala dino. 

Horreetan euskereak daukan presentzia eskasak euskerearen 

erabilerearen beherakadan eragina daukala uste dau.



Austarri Mendi Taldeak hilaren 13rako 
antolatutako, ardaoaren eta arrainaren 
ibilbidea egiteko izena emoteko epea 
zabalik. Hilaren 10era arte mendi 
taldearen lokalean barikuetan 20:00etatik 
21:00etara, austarrimenditaldea@gmail.
com helbidean edo 665 735 054 eta 656 
415 597 telefonoetan emon daiteke izena.

III. Argazki Lehiaketea. Aurreko 
urteetako ezaugarri bardinak ditu Udalak 
antolatutako lehiaketeak. Baserriko lanak 
da aurtengo gaia. Argazkiak horizontalak 
eta ez-panoramikoak izan behar dira, 
Zeberion ateratakoak. Berenberegi 
webgunean horretarako sortutako 
espazioan aurkeztu behar dira argazkiok 
zemendiaren 30era arte.

ZeZeilak 4
ARANTZAZU
18:00etan, herritik koplak kantetako 
plazan batu; 19:00etan txokolatea.

21:00etan, Arratiako Korua Agate 
Deunaren koplak kantetan plazan.
AREATZA
21:30ean, Arratiako Korua Agate 
Deunaren koplak kantetan plazan.
ARTEA
17:00etan, eske errondea plazatik 
hasita. Santa Ageda bezperea. 

guztiak. Bardintasun arloak antolatua.
Martiaren 19an egingo dan VI. Kolazino 

Mendi Egunerako boluntario izan gura 
dauanak kmebedia@gmail.com helbidean 
emon leike izena. Tiritu Kultur Elkartea.
LEMOA
17:00etatik 20:00etara, Ilgoran Arratiako 
Andren Jabekuntza Eskoleak antolatuta, 
Locas por las herramientas ikastaroa 
Paz Carbajosaren eskutik liburutegi 
zaharrean. Astelehenetan maiatzera arte.

ZeZeilak 9
BEDIA
18:00etatik 20:00etara, euskerearen 
inguruan hausnartzeko lan-mahaia 
liburutegian. Izena euskerabedia@gmail.
com helbidean emon daiteke.

ZeZeilak 10
IGORRE
20:00etan, zinekluba Noche en la tierra 
(zuzendaria: Jim Jarmusch. AEB. 1991) 
Lasarte Aretoan.

ZeZeilak 11
BEDIA
18:30ean, Baqueirara urtekerea 
udaletxe ondotik. Eskietan hilaren 13ra 
arte. Izena zezeilaren 4ra arte emon 
daiteke liburutegian 16:30etik 19:30era.

ZeZeilak 12
ARANTZAZU
Arginatx mendi taldeak antolatuta, 
Serantes (451 metro) mendira urtekerea.
AREATZA
Parketxeak antolatuta mendi ibilbidea. 
Areatza-Birguren-Urkiaga (San Urban)-
Areatza. Izena 94 673 92 79 telefonoan 
edo gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus 
helbidean emon daiteke.

17:00etan, Emakumezkoen Gomazko 
Paleta EHko Txapelketea. Martin-
Mendizabal vs Irazustabarrena-Ruiz de 
Azua eta Galdos-Saez vs Murillo-Arrieta.
LEMOA
19:00etan, Aldatzen Laguntzen Antzerki 
Taldeak Birritan bortxatua antzeztuko 
dau Kotxepin Kultur Etxean.
ZEBERIO
10:00etan, Fruta-arbolak inausteko 
tailerra Unai Onaindia frutikultura 
teknikariaren eskutik.

ZeZeilak 13
IGORRE
17:00etan, zinea Canta 2; 19:30ean, El 
método Williams Lasarte Aretoan.
ZEBERIO
07:30ean, Austarri Mendi Taldeak 
antolatuta, ardaoaren eta arrainaren 
ibilbidea, GR38 Oion-Biasteri, 16 km. 
Plazan.
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AGENDEA

ZeZeilak 1
ARANTZAZU
17:00etatik 19:00etara, astelehenetik 
barikura Udal Liburutegia zabalik.
AREATZA
Negu osoan zehar mendi ibilbide 
autogidatua: Larreder-Karkabitxueta-
Larreder. Goi mendietako antxinako 
lanbideak ezetuten. Zailtasun 
bajua. Eskatu informazino gehiago 
Parketxean. 94 673 92 79 eta gorbeia.
parke.naturala@bizkaia.eus.
ARTEA
18:00etan, Arratiako andrak bistaratzen 
wikilarien saioa Wikipedia elikatzeko. 
Andren Gelan, Kultur Etxea.
BEDIA
Hilaren 11, 12 eta 13ko Baqueirara 
urtekerarako izena zezeilaren 4ra arte 
emon daiteke liburutegian 16:30etik 
19:30era.

Hilaren 20an egingo dan 
umeentzako egun osoko Alto 
Campoorako urtekeran izena emoteko 
epea zabalik hilaren 9ra arte 16:30etik 
19:30era liburutegian.

Hilaren 27an egingo dan 
Kanporamartxorako izena emoteko 
epea zabalik hilaren 18ra arte 
liburutegian 16:30etik 19:30era.

Kolazino Mendi Egunerako izen 
emotea zabalik sportmaniacs.com 
webgunean.

16:30etik 19:30era, liburutegia 
zabalik, astelehenetik barikura.
DIMA
16:30etik 19:30era, astelehenetik 
eguenera liburutegia zabalik.
IGORRE
09:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 
20:30era, astelehenetik barikura 
liburutegia zabalik. Goizetan ez dago 
mailegu zerbitzurik. 

08:00etatik 22:00etara ikasgela 
zabalik. Aurretik Kultur Etxera deitu 
behar da zitea eskatzeko 94 673 62 51 
telefonoan.

Astelehenetik barikura 09:00etatik 
14:00etara eta 16:30etik 20:45era, 
hilaren 28ra arte, Igorreko Eskola Bidea 
erakusketea Kultur Etxeko erakusketa 
gelan.
LEMOA
08:00etatik 21:00etara, astelehenetik 
domekara Kotxepineko ikasgela zabalik.

16:30etik 19:30era, liburutegia 
zabalik astelehenetik barikura Kotxepin 
Kultur Etxean. 
ZEBERIO
17:00etatik 19:00etara, astelehenetik 
barikura liburutegia zabalik.

Joseba Sarrionandiaren poesian oinarritutako 
jantza ikuskizuna eskainiko dau hilaren 12an 
Kukaik Igorreko Kultur Etxean

Zezeilaren 12an, 20:00etan egongo da Igorreko Kultur Etxean, Kukai jantza konpainia, Hnuy illa ikuskizuna-
gaz. 2008an sortutako ikuskizuna da; 2020an, Kukaik eta Ttanttaka Teatroak barrikusi eta eguneratutakoa. 
Ikuskizuna Sarrionandiaren poesian inspirauta dago eta idazlearen unibersoa dakar jantza, kantu eta ikus-
entzunezkoen bidez.

Mireia Gabilondoren zuzendaritzapean eta Jon Mayaren koreografiagaz, Alain Maya, Aritz Lopez, Ibon 
Huarte, Izar Aizpuru, Leire Otamendi, Nerea Vesga eta Urko Mitxelena dira Hnuy illa ikuskizuneko jantzariak.

Kokomarroek antolatuta.
21:15ean, Arratiako Korua Agate 

Deunaren koplak kantetan plazan.
BEDIA
17:00etan, plazan alkartu auzorik auzo 
Santa Ageda kantetan joateko.

20:40an, Arratiako Korua Agate Deunaren 
koplak kantetan udaletxe ondoan.
DIMA
09:15ean, Arratiako Korua Agate 
Deunaren koplak kantetan plazan.

18:00etan, Eusko Label Txapelketako 
pelota partidua. Ainhoa Ruiz de Infante 
Kortazar eta Nora Mendizabal Ezeiza 
vs Oihana Orbegozo Iraeta eta Andrea 
Aldaregia Etxeberriaren kontra.
IGORRE
09:30ean, Arratiako Korua Agate 
Deunaren koplak kantetan eskoletan.
LEMOA
09:45ean, Arratiako Korua Txoane 
taberna aurreko plaza gorrian.
ZEANURI
08:45ean, Arratiako Korua Agate 
Deunaren koplak kantetan plazan.

ZeZeilak 5
AREATZA
20:00etan, Iker Pirisen kontzertua The 
Quiet Corner tabernan.

ZeZeilak 6
ARTEA
13:00etan, Niño Ferianteren kontzertua 
Herriko Bentan.
IGORRE
17:00etan, zinea Ilargirantz; 19:30ean, El 
caso Vila Caprice Lasarte Aretoan.

ZeZeilak 7
ARRATIA
Zezeilaren 18 eta 19an Diman egingo dan 
Ahizpatasuna gure gorputzean tailerrean 
eta 22an, Bedian, Teresa Maldonadoren 
Egungo Feminismoaren zereginak 
berbaldirako astebete lehenagora 
arte emon daiteke izena 688 627 393 
telefonoan edo bardintasuna.arratia@
bizkaia.org helbide elektronikoan.
BEDIA
16:30etik 19:30era, izen emotea 
zabalik andrazkoen alkartea sortu eta 
Larrua lantzen eta buruhandiak egiteko 
ikastaroetan eta Egungo feminismoaren 
zereginak eta Etorkizuneko ikasketak 
aukeratzeko orientazioa berbaldietarako 
hilaren 17ra arte. Liburutegian.

Zezeilaren 11ra arte, bakotxak 
egindako bufanda zatiak batu 
liburutegian eta zezeilaren 16an eta 
23an, alkartu liburutegian josteko zati 
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IRAGARKI LABURRAK / KOMIKIA

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 DODAZ
Saltzean dodaz altzari barriak eta 
erdibarriak. Argazkiak bialdu daikedaz 
edo etorri zaitekezie ikusten. Telefonoa: 
666 135 596. 
GARAJEA ALOKATZEN DOT
Garajea alokatzen da Igorreko Elexalde 
kaleko 56 zenbakian. Eleiza aurrean. 
Telefonoa: 94 631 60 22. 

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. 

Zerturen 

argitalpenak 

jasoko dozuz, 

zozketetan 

sartuko zara.

begituk 19 

urte eta 

ehundaka 

lagun. 

Begitu-lagunen txokoa

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

Zenbaki honetako saridunak:

Iman
Olatu

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

KO
MI
KI
A

1
Jurek Ziemkiewicz (Dima)
Errota Fundazinoa (Arratia)

Igorreko Kultur Etxeak 
emondako bina sarrera 
Hnuy illa jantza 
ikuskizunerako.

2
Marina Urigoitia (Artea)
Rosana Pedrosa (Areatza)

Lemoako Udalak 
emondako bina sarrera 
Birritan bortxatua 
antzezlanerako.
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