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ARRATIA, UBIDE

Arratia Garbia
kanpaineak 
hainbat ekimen
abiatuko ditu

Hondakinen gaikako bilketea bul-
tzatzeko, batez be, organikoarena, 
informazino puntuak, berbaldiak, 
lehiaketa bat eta beste ekintza 
batzuk ipiniko ditu martxan Arra-
tiako Udalen Mankomunitateak 
zezeilaren 11tik aurrera. Kaleko in-
formazino puntuetan, informazinoa 
emoteaz gainera, eukiontzi marroia 
erabili gura dabenei ontzia, boltsa 
konpostagarriak eta txartela banan-
duko jakie; eta berbaldietan, bilketa 
eredu barriaren gaineko informazi-
noa emongo da. Nik be bai 2023 
Argazki eta Bideo Labur Lehiaketea 
be ipiniko da martxan sare sozia-
letan. Helburua, gaikako bilketan 
2030 urterako dagoan araudia 
bete ahal izatea da. 5. orrialdea

2023ko aurrekontuak onartu 
ditue Bedia eta Zeanurin

Urtailaren 24an Bedian eta 26an Zeanurin onartu ziran 2023ko au-
rrekontuak, agintean dauan EAJ-PNVren aldeko botoakaz. Bedian, EH 
Bilduk abstenzinoa emon eban eta Zeanurin kontrako botoa. Bediako 
Udalak 1.501.123,75 euro kudeatuko ditu eta Zeanurikoak 2.629.610 
euro. 6. eta 7. orrialdeak

 
Linaza igorreztarrak komunikau 
eban Fitz Royko ezbeharra

Urtailaren 19an Josu Linazak, Iker Bilbaok eta Amaia Agirrek Patagoniako Fitz 
Roy tontorra igotea lortu eben baina beherantzako bidean edur-jauste batek 
harrapau ebazan. Bilbao eta Agirre edurpean geratu ziran eta Linazak emon 
eban abisua. 11. orrialdea

Kolazino 
Mendi 
Egunerako 
izen-emotea 
zabalik dago

10. orrialdea

Artea 
neurtuko dabe 
Eleizondoko 
San Balendin 
jaian

9. orrialdea

Arratiako Korua eta beste
koru ugari urtengo dira
santa eskean

Oso zuztartuta dago Arratian 
Agate Deunaren bezperan 
santearen koplak kantauz 

eske errondan ibiltea herri eta au-
zoetatik. Arratiako Korua da ezagu-
nena; 72 urte daroaz Arratiatik, Bil-
botik eta beste herri batzuetatik bere 
ibilbidea egiten. Aurten be, Arratia, 
Zornotza, Bilbo eta Galdakaon kan-
tauko dau bere errepertorioa.

Beste koru ugari be ibiliko dira 
auzoz auzo. Zeanurin, bezperan ha-
santa eskean ibilteaz gainera, Santa 
Ageda egunean, ermitan, santea-
ren bizitza eta martirioa kantauko 
dau koru batek. 5. orrialdea

German Garciak OEEren 
gaineko liburua atera dau

El mismo camino andamos titulupean, OEEren sorrerea eta ibilbidea 
be jasoten dauan liburua kaleratu dau Garciak, errefujiaduen eskubi-
deen aldeko mobimentu politiko bat sortzean lagunduteko helbu-
ruagaz. 2016tik hona idatzitako materialak biltzean ditu. 8. orrialdea

BEDIA/ZEANURI AREATZA

Errefujiaduentzako harrera 
etxeak hazten segiduten dau

Ukraina, Georgia, Maroko, El Salvador eta Kolonbiako errefujiadu fa-
miliak bizi dira Artea Sareak Areatzan daukan etxean, eta Arratian, lan 
egiten daben etxea baino ez daukien etxe barruko langileei leku bat 
eskaintzeko, obrak egiten dabiz bertan, langile horreek aisialdian, edo 
lan barik geratzen diranean leku bat izan dagien. 7. orrialdea

Argazkia: igoikuria.

Artxiboko irudia.
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Babesleak:

Larrialdiak
Galdakaoko Ospitalea 94 400 70 00
SOS DEIAK 112
Guardiako farmaziak
09:00etatik 22:00etara
Urtailaren 30etik zezeilaren 5era
Ibarrola. Zeanuri. Arregia kalea 1
Tel.: 94 673 93 95 eta 620 262 937
22:00etatik 09:00etara
Iruarrizaga. Amorebieta-Etxano.
Zezeilaren 6tik 12ra
Andrea Lavin Abadia. Lemoa. Atutxa Sailburua 1
Tel.: 94 631 30 18 eta 652 733 820
22:00etatik 09:00etara
Gutierrez. Amorebieta-Etxano.
Zezeilaren 13tik 19ra
Ibarrola. Zeanuri. Arregia kalea 1
Tel.: 94 673 93 95 eta 620 262 937
22:00etatik 09:00etara
Ruiz Golvano. 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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Behin idazmeneko irakasleak 
gomedatutako liburu bat dakart 
gaurkoan. Eleberri honetan sei 
andra izango doguz bidelagun, 
sei lagun ezezagun, bakotxa bere 
istorio propioagaz, bere amets, 
eta kargakaz. Sei bide desbardin 
eguaztenero bidekurutze bihur- 
tzeko gai diranak. Eguaztenero 
kafea, atxakia ederra barre batzuk 
botateko, bakartasuna uxatuteko, 
lagunartean sentiduteko, norbere 
penak ahaztuteko...

Idazleak gai desbardinak jorratu-
ten dauz: maitasuna, bakardadea, 
amatasuna, lana, ametsak, aukera 
barriak, pasinoa, sexua... Dana 
umoreagaz ondo margoztuta.

Asturiasgo Candas herrian ko-
tatuten da istorioa, bertan bizitza 
barri bat hastea ebazten daualako 

EL CAFÉ DE LOS MIÉRCOLES

Mabelek. Herriko kale, taberna eta 
plazak ezetuko doguz liburuan 
aurrera egin ahala. Baita Astua-
riasko gastronomia eta bitxikeriak, 
bable dialektoan aitatuta. Bertan 
sentiduten zara, bertakoen artean, 
bertako taberna bateko terrazatik 
itsasoa usaintzen zagozala uste 
dozu une batzuetan. Bidaia bat 
etxeko sofatik egun hotz honeei 
aurre egiteko.

Baina etxeko apaletan itxaroten 
daukadazan liburu guztiakaz, zer-
gaitik barri baten bila joan noz eta 
oin minimalismoak guztiz eraka-
rrita naukanean? Liburua gomen-
datu eustenean, atoan leidu ne-
ban atzeko aldeko laburpena eta 
erakarrita sentidu nintzan "es fácil 
llegar a identificarse con algu-
na de sus protagonistas... o con 
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Bakarne Atxukarro

El café de los miércoles

Erein argitaletxea, 2021

192 orrialde

todas" esaldiagaz. Gogoa sartu 
jatan ea sei andra horreen artean 
neure burua islatuta ikusi ahal ne-
ban jakiteko. Hasi nintzan liburua 
irakurten, eta hala ba! Lehenengo 
orrian bertan topau nintzan. "Segi-
du daigun ba". Gero ezetu neba-
zan Mabelen kafelagun bihurtuko 
ziran beste bost andrak eta euren 
istorioak. Eta erritmo arin baten 
liburuan aurrera egin neban, izan 
be, alkarrizketa kopuruak eta kapi-
tulu laburrek horretan lagunduten 
dabe. "Estereotipoak" pentsau 
neban laster, "honeek estereoti-
po tipikoak baino ez dira, oin ez 
daukagu holango errealidaderik, 
kapitulu hori aspaldi pasau gen-
duan". Eta interesa galdu neban, 
ez naz estereotipoen lagun. Bai-
na irakurketeagaz segidu neban, 
zeozerk esaten eustan aurrera 
egiteko, andra horreen ondoan 
segidu guran, eguazteneroko ka-

fean, Candasgo terraza bardinean. 
Eta bueno, ez dot guzurrik esango, 
euretako baten batek inspirazinoa 
itzartu eustan.

Holan heldu nintzan amaierara 
denpora gitxian. Pentsakor geratu 
nintzan, egunero kalean, lanean, 
gimnasioan, dentistan kurutza-
tuten dodazan andren bizitza 
zelangoa ete dan hausnartuten. 
Kanpotik ikusten danak ez dino-ta 
ezer bizi dauanari buruz. Gutariko 
bakotxak hamaika bizitza desbar-
din daukaguzalako, ondokoak por-
zentaje txiki bat ezetuten dauan 
bitartean. Guk be euren errealida-
de osoari buruz ehuneko bajua. Ta 
guk geuk... geure errealidadea zein 
dan badakigu? Geure buru, bihotz 
eta arima bat doaz? Ala bakotxak 
bere bakarrizketa propioa bizi dau? 
Hartu daigun ba kafea sarriago 
gure atal guztiakaz osotasunean 
zoriona eregi ahal izateko, eguaz-
tenero baino ez bada be.

Nerea Goioaga
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ZEURE BERBEA ERETXIA

Bizitza 
bizigarria 
lortuteko 
bideari ekin 
deiogun

Hego Euskal Herrian, he-
rritar bitik bat bizitza duin 
baterako diru sarreren ko-

puruaren azpitik dago. 112.068 
persona langabezian eta pensi-
nodunen %34,2k 1.000 eurotik 
beherako pensinoa jasoten dau. 
Pobrezia tasa areagotzen doa 
kapital errenten mesedetan, abe-
rastasunaren banaketa desoreka-
tu baten ondorioz: Bistan danez, 
dirulaguntzek, soldatek eta pensi-
noek ez dabe, ezelan be, bizitza 
duina bermatzen.

Etxebizitza, alokairua, energia, 
garraioa nahiz elikagaien salneu-
rriek, KPI neurgailu hartuta, goia 
jo dabe. Oinarrizkoak diran bitar-
tekoak herritarren gehiengoaren 
eskutik gero eta urrunago dagoz, 
lujozko bihurtu diralako.

Bizitzari eusteko ezinbestekoa 
dan lan erreproduktiboa, siste-
meak inposatuta, andren gain 
erortzen da, eta hau gitxi balitz 
be, andra eta gizonen arteko sol-
data arrakala egiturazkoa da, hau 
da, lan prekarioenak andrentzat 
dira, behin-behinekotasunak an-
drak bete-betean kolpatzen ditu.

Gazteak be jo puntuan ditu 
prekariedadeak. Langabezia tasa 
askoz altuagoa da gazteen artean 
eta independentzia ekonomikoa 
lortzeako adin-muga gero eta 
altuagoa da, ezinbesteko bitar-
tekoak (enplegua, etxebizitza...) 
eskura ez ditue-ta.

Bestetik, Madriletik etorri diran, 
inposatu diran Lan Erreforma 
guztiek kaltetu ditue pensinoak 
eta negoziazino kolektiboa, langi-
leon lan eta bizi baldintzak guztiz 
okertuz: estatalizazinoa areagotu 
da, pensinoak eskuratzeko bal-
dintzak zorroztu ditue... Helburu 
argia daukie: euskal langileontzat 
onurak ekarriko leukezan ebatziak 
hartuteko esparru propioaren 
idea zapuztea, euskal langileriak 
ebatziak hartzeako gai izateak 

AGUS FIGAL
Hego Uribe eta Arratiarako LAB 
sindikatuaren idazkaria

ARTELATZ ETA TXARAKINZirhika

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

Hitanoagaz hasteko aholkuak (XVIII).
Kale berbakunea sustatu guran

AURREKO ZENBAKIKO ARIKETEN ERANTZUNAK:

Gabonak pasau ondoren dietea egin beharko juk/june (dogu)

Betekadatxo ederrak hartu juzek/juzena (doguz) 

Konsumidu be makinatxo bat egiten dok/dona (da) Gabonetan

Datorren urtean konzienteago izaten ahaleginduko nok/nona (naz)

bildurtzen ditualako kapitala eta 
podere hegemonikoak.

Aurretiko lau lerroon bidez, egi-
turazkoa dan sistemearen argazki 
erreal bezain gogorra agirian ge-
ratzen da, latza izanik be, baina, 
irauli daitekelakoan gagoz.

Sinistu arazo gura deuskue 
egoerea ezin dala irauli, ez da-
goala beste modu baten egiterik, 
baina egunik egun erakusten ga-
biz eremuz eremu egoereari itzu-
lia emon dakikeola. Lan gatazkak 
hitzarmen duin eske areagotu 
dira (metala, elikagaien sektorea, 
egoitzak, ostalaritzea...), zerbitzu 
publikoen defensan, grebak eta 
mobilizazinoak ugaritu dira (osa-
sungintza, hezkuntza...), energia 
eta argindarraren monopolioa 
eta prezioen igoerea salatuteko 
herri moblilizazino maila zein 
sensibilizazinoa nabarmen igon 
da. Pensino duinen aldarrikape-
nak, astelehenero-astelehenero 
oihartzuna dauka herririk herri...

Sakontasun handiko alterna-
tibak eta aldarrikapenak be ez 
dira falta: Euskal Herriko Lan eta 
Babes Sozialerako esparru pro-
pioaren gaineko proposamen 
zehatzak aurkeztu ditu LABek 
maila politiko eta sozialean: Eus-
kal Lan Kode eta Gizarte Segu-
rantza propiorako proposamena, 
esaterako. Egiturazko egoerea 
aldatzeko tresna eraginkorrak be-
har dira eta horixe bera egin dau 
LABek. Berton bizi, berton lan 
egin, berton erabaki, berton zain-
duak izateko eskubidea bermatu, 
berton bizitza bizigarria biziteko 
ezinbestekoak diran oinarrizko 
baliabideak eskuratu (lana, etxe-
bizitza, gitxieneko diru-sarrerak 
bermatzeko errenta, zainduak eta 
osasun integrala jasoteko eskubi-
dea) barnebiltzen dituen propo-
samenak dira, lorgarriak. Aldake-
teari oinarria ipini behar jako eta 
norabide horretan jo gura dogu, 
honetan sakontzeko, baina... es-
pazio falta! Honeri buruz, gehiago 
hurrengoan.

Zubiaren azpian

Gaur, urtailak 26, atzen astean, 
Igorreko Gurutze Gorrira joan naz 
oin dala hiru urte eta erdi hasi-
tako bizitza zeharkaldi gogor ho-
netan laguntzen deutsagun ama 
errefujiaduagaz.

Hiru seme txikiren ama hau 
nire herrian bertan bizi da, Diman. 
Mendebaldeko Saharatik dator, 
eta ez dauka biziraupen baliabide-
rik, Dima Harrera Herria alkarteak 
emoten deutsana eta Dimako 
Udaletik eta Mankomunidadetik 
txitean-pitean jaso dauan laguntza 
txikiren bat izan ezik.

Gaur Arratian Gurutze Gorriak 
kudeatzen dauan Elikagaien 
Bankura jo behar eban. Hamar-
naka familia eta persona joaten 
dira hitzordura esleitu jakon sas-
kiaren bila, bere beharren arabe-
ra. Gaur oso gauza gitxi egoan: 
galleta batzuk, tomate prijidua, 
ontziratutako barazki pote pare 
bat, pasta apur bat, kakao apur 
bat, 12 litro esne eta ekilore-olio 
findu botila bat. Gitxi eta, nire 
ustez, kalidade eskasekoa. Baina 
hori da dagoana. Hori gizartearen 
alkartasunaren araberakoa da, eta 
dirudianez, ez dau gehiagorako 
emoten, eta gero eta gehiago 
dira premina daukien personak.

Urte batzuk daroadaz ama ho-
negaz batera ibaiaren parean, 
Igorreko Ezkina tabernaren azpian, 
dagoan lonja horretara, eta minez 

begiratzen deutsat beti kontraste 
handiko irudi horreri: alde batetik, 
familiak ilaran dagoz, euren txanda-
ren zain, janari apur bat hartzeako, 
euren etxeetako janariak osatzeko, 
eta bestetik, Institututik airezta- 
tzera eta zubiaren beste aldeko 
dendetan zeozer piketan ateraten 
diran neska-mutilak, euren azpiko 
zabalgune horretan gertatzen da-
naz kezkatu barik eta horren barri 
izan barik. Gaur, min handia emon 
deusta kontraste horrek. Gazte 
horreetako askok txutxeak jaten 
ebezan zonaldeko goikaldean sal- 
tzean dituen dendearen ondoan. 
Mingarria da zubiaren gainean bizi 
diranen kontraste hori, zubiaren 
behekaldea bizi dabenen beste 
errealidadetik kanpo bizi diranena, 
"los nadie", Galeanok esango leu-
ken moduan.

Neure buruari galdetzen 
deutsat: Institutuan ez dago cu-
rriculumaren zati bat irakasleak 
kalera ateratera bultzatzen ditua-
na errealidade horreri buruzko 
klaseren bat emotera, adibidez?

Ez dakit, egunetik egunera 
gehiago kostetan jata bizi nazan 
gizartea onartutea, baina egia 
esateko, ez dago gizarte bat, bat 
baino gehiago baino. 

Burrukan jarraitu behar da 
gizarte horreek bakar bat bihur- 
tzeko; bidezkoagoa, bardinta-
sunezkoagoa, solidarioagoa eta 
integratzaileagoa.

BERNA GOMEZ EDESA
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Kandelario

IXONE AROMA

  BEGI TXINDORRA

  LUMATUTEN   ZERTZEAN

Kandelario lario
hatxari ura dario
errotari uruna

hauxe da guk behar doguna.
Kandelario egunez itzartuten ei 

zan hartza inguruotan. Lozorrotik 
urten, burua gora altzau eta zeru-
ra begiratuten ei eban, negua 
amaitu zan ala ez ikusteko eta 
horren arabera, beste lo kuku-
ren bat egin ala ez erabagiteko. 
Kandelarioz euria, laster da uda-
barria, Kandelarioz aterri, negua 
dator atzeti. Kandelarioz eguzki, 
negua dago aurreti, kandelarioz 
edurra, joan da neguaren bil-
durra. Guk zeruari ala pantailari 
begiratuten deutsegu gehiago? 

Hatxari ura dario, momentuz. 
Baina aurrikuspenak nahiko bal- 
tzak dira eta kantauri isurialdeko 
klimea be aldatu(ko) da/dogu/
dabe. Sikateak ohikoak izango 
ei dira aurrerantzean. Ez dirudi 
momentu txarra dagozan iturriak 
jagon eta galdu doguzanak be-
rreskuratuteko. Aurrekoek bai-
no baliabide hobeak doguzan 
arren, zentzua galduta gabiz. Ura 

urre bihurtuteko bidean dago. 
Batzuek urteak daroez etekina 
ateraten eta ez dirudi behingoan 
itxiko deutsienik. Euri ura be pri-
batizauko deuskue?

Errotara joateari aspaldi itxi 
geuntsan, nostalgiko, erroman-
tiko edo ipini gura deutsazuen 
adjektiboa hartuko dauanen bat 
kenduta. Gure amama, nerabea 
zala, Boroatik etorten zan astoa 
gari eta artoz kargauta, gehiene-
tan Atutxolaraino. Nik dakidala, 
gaur egun garirik ez da ereiten 
Arratian. Morokilak zein sabore 
daukan ez dakie askok (hori bai, 
herrian taloa debalde banatuten 
danean, harripetik be agertuten 
da jentea). Garai bateko erro-
tak barriro lehenagoko martxan 
ikusiko doguz? Astorik beharko 
dogu etorkizunean?

Zenbat itaun, zenbat zalantza. 
Dakidana da, gure agintari eta 
elite korporatiboak hamarrena 
baino gehiago kenduteko prest 
dagozala. Iberdrolak, esate ba-
terako, etekinen bere errekorra 
gaindituko dau, eta aurreikuspe-
nen arabera, 4.200 milioi euro 
irabaziko dauz. Osakidetzaren 
aurtengo aurrekontua baino ge-
hiago. Hau da guk behar doguna?

Karibeko perlari

Edurra ona ei da soloetarako. Baserritarrek edurrak kokoa hil egi-
ten dauala eta "elur urte, gari urte" moduko esakerak esaten 
dabez.

Baina ez da horregaitik urtailaren 18an, itzartu eta lehoitik begira- 
tzean Arratia zurituta ikusi genduanean, danok hasi ginala, umeen 
moduan, ilusinoz, inguruko guztiei barria emoten. Bueno, sare so-
zialakaz ez bakarrik ingurukoei, urrunekoei be bai. Izango da, akaso, 
edurraren zuritasunaren argia... edo isiltasuna... edo garbi usaina... 
Edurrak estaltzen dauanean, munduak barria emoten dau. Eta hobea. 

Ez dogu gura Euskal Herri tropikalik, urtesasoiak dituana baino. 
Neguan, edurra egiten dauan lurra.

Ubiden edur asko pilatu zan. Zortea daukie ubideztarrek, koko gitxi 
eta ondasun asko iragartzen dau-ta paisaia ezin ederrago horrek.

MAITE ARRIZABALAGA

Gogoan dut gure azken aldia
agur esan nizun unea
begiak itxi nituen zure irudia oroimenean 

marraztu gurean
negar anpuluak botalean
azken momentuak luzatu beharrean
paparra estututa askatu nizun eskua
minaren ziztada gogorrean.

Triste nagoenean oroitzen naiz zutaz
zertarako? Gehiago goibeltzeko, malenkoniaz ito eta 
negar egiteko
kafearen lurrinak esnatzen nauenean ere gogoratzen 
zaitut
batzuetan gozo, besteetan garratz, baina beti zu, 
egiazkoa
hemen itsasoko olatuak zorrotzak dira
ez dute zure baretasuna
eta gauak isilak, nobeletako pertsonaien eztabaida 
bakoak.

Batzuetan Silvioren abestiak jartzen ditut
Malekoiko kresala berriro bizitzeko
pentagramen arteko hutsuneak dantzaz betetzeko
elkarrekin edandako ronaren garratza eztarrian sentitzeko

edota Guantanamoko kafe sailen koloreak marrazteko.

Oraindik ametsetan ikusten zaitut
zu eta ni, inguratzen gintuena
itsaso zabal eta epela
metrailaz zauritutako mendiak
kotxeen keaz itotako kaleak
isilpekotasun usaina duten paretak
santutasuna gordetzeko euritako zuriak
Elewaren lau gurutzeak
edota denetako ilara jasangaitzak.

Erakutsi zenidan beldur barik maitatzen
labankaden zauriak sendatzen
apaltasunean dagoen xarma ikusten
hurbiltasunean bizitzen
une txikiak handi egiten
arbasoak gogoratzen
ni neu aurkitzen
azken finean izatea bera dastatzen.

Bizitzak aldendu gintuen
ostera, hasperen bakoitzean arnasten zaitut
nire semeen begietan islatzen
ondoan dudanaren azalean hitz egiten
eta naizen honetan baloreak ereiten.

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.
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ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Arratia koruz beteko da 
Agate Deunaren bezperan
Erredakzinoa

Aurten be tradizinoak agindutako 
moduan, Arratiako auzune eta he-
rrietako kaleak, koruz beteko dira, 
makila eskuan, santeari koplak 
kantetako. Alkarteak, taldeak eta 
kuadrillak ibiliko dira Arratia osotik, 
kantu eta makila hotsen artean, 
eske errondan. Arratiako Koruak 
aurtengoagaz 72 urte daroaz Arra-
tian eta Arratiatik kanpo, bere kopla 
errepertorioa abesten. Batutako 
dirua Caritas-entzat izango da.

Garazi Navasen zuzendaritza-
pean, Arratiako Koruak, aurten be, 
Arratian, Bilbon, Zornotzan eta Gal-
dakaon kantauko ditu bere koplak. 
Aurreikusitako ibilbidearen arabera, 
partaideek 07:45ean hartuko dabe 
autobusa Igorren Areatzara joan 
eta hango parrokian mezea entzu-
teko 08:00etan. 08:30ean izango 
dabe urtekerea; 08:45ean, Zea-
nurin kantauko dabe; 09:05ean, 
Arantzazun; 09:20an, Diman; 
09:35ean, Igorren; 09:50ean, Le-
moan, eta 10:05ean, Bedian. Zo-
rrontzan, 10:25ean kantauko dabe 
eta ostean, barriro be autobusa 
hartu eta Bilborantza abiatuko dira. 
Han, 11:30ean, kantauko dabe 
Begoñako Basilikan eta ostean 
Bilboko errondeari ekingo deutsie: 
San Anton, Erribera merkadua, 
Plaza Barria, Areatza, udaletxea, 
Laboral Kutxa, El Corte Ingles eta 
Ledesmatik. 14:20an, Bizkaiko 
Foru Aldundian jardungo dabe 
eta 14:40an, Guggenheim Mu-
seoan. Leioan bazkalduteko ete-
naldia egingo dabe ondoren eta 
17:15ean, abiatuko dira barriro Bil-
borantza, arrastiko saioari ekiteko. 

Arrastiko Bilboko ibilbidea 
17:30ean hasiko da Moyuan, 
Plaza Egileor, La Viña, Kale Nagu-
sia, BBK eta Areatzan kantetako 
gero. 19:00etan, San Nikolas, 
metroa, Donibane plazatxoa 
eta Plaza Barritik jarraituko dabe 
ibilbidea eta 20:20an, Santiago 
Katedralean izango dira. Bilboko 
ibilbideari 20:45ean emongo 
deutsie amaierea Arriaga aurrean 
eta 21:00etan bueltauko dira 

Arratiarantza. Geldiunetxo bat 
egingo dabe Galdakaon 21:20an 
eta 21:45ean, Artean izango dira. 
Egunari amaierea 22:00etan 
emongo deutsie Areatzan.

Koru ugari
Arratiako Korua da seguruenik 
ezagunena Euskal Herri mailan, 
beste gauza batzuen artean, bere 
Arratiatik kanpoko ibilbideagaitik, 
zazpi hamarkada daroazalako 
eta koru handia dalako, 60 lagun 
ingurukoa. Vatikanoan be kantau 
dabez Agate Deunaren koplak 
Arratiako Korukoek.

Baina Agate Deunaren bezpe-
rako tradizinoa ondo zuztartuta 
dago Arratian eta herri guztietan 
eta auzo gehienetan sortzean 
dira koruak errondan ibilteko. 
Talde txikiek eta handiek; an- 
txinakoek eta barriek; modu ia 
profesionalean, -entsegu asko, 
zuzendariagaz eta txistulariak 
lagunduta- zein ia bat-batean, 
boteprontoan sortutako taldeek; 
abesbatzek, eskola-umeek, 
parrokietako koruek eta lagun 
taldeek, besteak beste, beteko 
ditue kaleak eta baserri inguruak 
kantu eta makila hotsez. 

Zeanurin, aitatzekoak dira Aste-
rriako korua eta ermitan Agedaren 
bizitza kantetan dauana. Aste-
rriako Urri Barren alkartekoak eta 
auzotarrak, 16:00etan batuko dira 
Ogaragotiko plazan, santa eskeari 
ekiteko. Asterria osoan ibiliko dira 
eta gero, Eleizondora, Soloetara, 
Zeanuriko plazara, herriko taber-
netara, eta abar joango dira. "Ilusi-
noa daukagu auzotarrei eta batez 
be auzko nagusienei, usadio zaha-
rra atxaki, txeratxoa egiteko aukera 
polita izaten dalako" azaldu deu- 
tsie begituri.

Ermitan kantetan dauan korua 
be ibiliko da auzoz auzo bez-
peran goizez eta arrastiz. Goi-
zean 10:30ean batuko dira eta 
arrastian, 15:00etan. Hurrengo 
egunean, domekan, santearen 
bizitza eta martirioa kontetan da-
bezan koplak ermitan, 12:30ean, 
mezan kantauko dabez.

Mankomunidadeak informazino puntuak 
ipini eta berbaldiak emongo ditu 
hondakinen gaikako bilketea hobetuteko

ARRATIA, UBIDE

Erredakzinoa

Arratian hondakinen gaikako bilke-
tearen maila eskasa dala-ta, Arra-
tiako Udalen Mankomunitateak, 
Arratia Garbia izeneko sensibiliza-
zino kanpainea ipini dau martxan. 
Sare sozialetan hasi zan eta oin, 
zezeilaren 11tik aurrera, kaleeta-
ra dakar, informazino puntu eta 
berbaldiakaz. Kaleko informazino 
puntuetan, eukiontzi marroia era-
bili gura dabenei ontzia, boltsa 
konpostagarriak eta txartela ba-
nanduko jakiez; eta berbaldietan, 
bilketa eredu barriaren gaineko 
informazinoa emongo da. 

Helburua, gaikako bilketearen in-
dizea hobetutea da, 2030 urterako 
dagoan araudia bete ahal izateko. 
"Ez gagoz ondo eta ondo egiteko 
zer egin behar dan azalduko da 
kaleko informazino puntuetan eta 
berbaldietan" azaldu deutso begi-
turi Aitor Uriguen AUMko Iraunkor-
tasun Teknikariak. 

Herri babotxean berbaldi bi egon-
go dira; Igorren eta Lemoan, hiru. 
"Berbaldi horreetan egin zan azter-
ketako ondorioak eta hortik atera 
ziran proposamenak eta Manko-
munidadeak hartu ebazan ebatzien 
barri emongo da. Hau da, kamioia 
erosi, kontenedore barriak ipini, 
auzoetara zabaldutea organikoa...". 
Zezeilean eta martian herri guztie-
tatik izango dira. Bagilean be, infor-
mazino puntuak ipini eta berbaldiak 
emoteari barriro ekingo deutsie.

Zezeilaren 13an, Nik be bai 

2023 Argazki eta Bideo Labur Le-
hiaketea ipiniko da martxan sare 
sozialetan. 

Hondakinen karakterizazinoa
Gaika banandu beharrean, errefu-
sara botaten ditue askok, birziklatu 
ahal izango litzatekezan hondakinok. 
Eta horreek erre edo zabortegian 
amaituten dabe. Jenteak ikusteko 
ze gauza botaten diran errefusara 
"eukiontzitik bolsa bat hartu eta 
zabaldu egingo dogu. Jentea ha-
rritu egingo da" dino Uriguenek. 
Hori kalean egingo da. Lehenengoa 
Igorren egingo da, martiaren 2an, 
Kultur Etxeko parkearen ondoan.

Informazino puntu eta berbal-
diak herririk herri
Informazino puntuen ordutegia 
astelehenetik zapatura, 10:30etik 
13:30era izango da, eta arrastiz, 
16:00etatik 19:00etara. Zapa-
tuetan goizez bakarrik. Berbaldiak 
19:00etan hasiko dira. 

Zeanurin izango dira lehenengo 
informazino puntuak eta berbaldiak. 
Zezeilaren 11n, zapatu goizean, 
ipiniko dabe lehenengoa plazan. 
Hurrengo astelehen eta martitze-
nean, hilak 13 eta 14, be ipiniko da 
informazino puntua plazan goizez 
eta arrastiz. Berbaldiak udaletxean 
izango dira.

Bedian izango dira gero infor-
mazino puntu eta berbaldiak, 
hilaren 15 eta 16an, hain zuzen. 
Puntu informatiboak plazan eta 
berbaldiak liburutegian. 

Dimaren txandea izango da 
gero, zezeilaren 17, 20 eta 25ean 
egongo dira informazino puntuak 
frontoi txikian eta berbaldiak 17 
eta 20an, udaletxean.

Lemoan, puntu informatiboa goi-
zez hilaren 18an Estankoaren on-
doan eta 27 eta 28an eta martiaren 
1ean puntu informatiboak egongo 
dira arrastiz. Martiaren 1ean, goizez 
saskibaloi pistan egongo da puntua. 
Berbaldiak, zezeilaren 27an, 28an 
eta martiaren 1ean izango dira Ko-
txepin Kultur Etxean.

Areatzan zezeilaren, 21 eta 
22an plazan izango dira informa-
zino puntuak goizez eta arrastiz 
eta martiaren 11n goizez bakarrik. 
Berbaldiak udaletxean izango dira.

Ubiden zezeilaren 23 eta 24an 
arrastiz, plazan, izango dira informazi-
no puntuak. Berbaldiak, udaletxean.

Igorre, Arantzazu eta Artean 
martian emongo dau informazinoa 
AUMk. Igorren, martiaren 3, 4 eta 
6an egongo dira. 3 eta 6an goi-
zez Lehendakari Agirre kalean eta 
arrastiz beheko plazan. 4an goizez 
bakarrik. Berbaldiak Kultur Etxean 
izango dira 2, 3 eta 4an.

Arantzazun 7an eta 8an plazan 
izango dira; 7an arrastiz eta 8an 
goizez eta arrastiz. Berbaldiak 7an 
eta 8an Kultur Gunean.

Lehenengo buelteari amaierea 
emoteko, Artean 9 eta 10an izan-
go dira puntu informatiboak; 9an 
arrastiz eta 10ean, goizez eta arras-
tiz plazan. Berbaldiak, Kultur Etxean 
izango dira.

Arratiako Korua Areatzan.

Josu Gorospe izango da 
EAJ-PNVren alkategaia Diman

Erredakzinoa

Josu Gorospe Lapatza Dimako 
egungo alkatea, EAJ-PNVren alka-
tegaia izango da maiatzean egin-
go diran udal hauteskundeetan. 
Gorospek bere herriko alderdiki-
deen babesa jaso dau eta esan 
dau erronkeari helduko deutsala 
"pozik eta konfiantzaz beteta" eta 
"lehen eguneko ilusino berbera-
gaz" egingo dauala lan. 

Datozen lau urteei begira Go-
rosperen helburu nagusia da "Di-
mako auzoei behar daben arretea 
emoten jarraitutea". Bera alkate 
izanda, II. Berdintasun Plana egin 
dala, eraso matxisten kontrako 
protokoloa onartu dala, lur-jausiak 
saihesteko lanak egin dirala eta 

larrialdi kasuetarako apartamen-
tu baten eraikuntza amaitu dala 
ekarri dabe gogora jeltzaleek, eta 
era berean, "nabarmen handitu 
dira Udalak herriko hainbat talde-
ri emoten deutsezan laguntzak. 
Dirulaguntza gehiago emon dira 
putzu septikoen garbiketarako, 
euskera ikasteko, kirola egiteko 
eta Dimako talde eta eragile kul-
turalentzat", azaldu dau Gorospek. 

Hurrengo legegintzaldian, HAPO 
barria egitea, kirol eta aisialdi ins-
talazino barriak sortzea, turismoa 
sustatzea, eta industrialdea in-
dartzea, enpresa barriak erakarriz 
gurako leuke. Hainbat proiektu ga-
ratzeko dirulaguntzak lortu dira: sa-
neamentu sare barrirako, autokon-
sumorako instalazino fotovoltaiko 

baterako eta osasun zentroaren 
klimatizazinorako, hain zuzen be.

Josu Gorospe 
Josu Gorospe Mekanikan es-
pezializautako ingeniari teknikoa 
da, eta hamarkada bat baino ge-
hiago daroa Arratiako (Zulaibar) 
Lanbide Heziketako Zentroan 
irakasle. Bertan, Mekanizazino 
tailerra, Tailerrera aplikautako tek- 
nologia eta Marrazketa teknikoa 
irakasgaiak emoten ditu.

DIMA
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Aurrekontuak onartu ditu Zeanurik

Erredakzinoa

Kontuon arabera, Udalak 
2.629.610 euro kudeatuko ditu 
aurten, igaz baino %5 gitxiago. 
Aurrekontua estimazino bat izan 
arren urtean zehar aldaketak izan-
go dituana, igaz baino diru sarre-
ra txikiagoak eta inbersinoetarako 
diru gitxiago egongo dala azaldu 
eban Eider Ajuriagerra Zeanuriko 
alkateak aurrekontuok bozkatze-
ko osoko bilkuran. Diru sarrerak 
preminak baino txikiagoak izan 
daitekezala eretxita, 2023ko 
aurrekontuan, 300.000 euroko 
mailegua eskatzea aurreikusten 
da, "baina ez dakigu ziur eska-
tuko dan ala ez, aurreikuspen bat 
da" adierazo dau alkateak.

Gainera, oin dala urte batzuk 
eskatutako aurrekontuak, karu-
tu egin dira. Holan, berbarako, 
frontoiko obrak 700.000 euroko 
presupuestoa eukan hasikeran 
eta oin "obra guztia milioi bat 
eurotakoa izatea aurreikusten 
da, eta Aldunditik 355.000 euro 
jaso dira". Proiektu hori aurrera 

aterateko, beste dirulaguntza 
baten eskaria be egin dala, es-
tadu mailakoa, baina oindino ez 
dabela erantzunik jaso jakinarazo 
dau Ajuriagerrak. Dana dala, aha-
leginduko dirala aurten amaitzen 
azaldu deutso begituri.

Saneamentua, energia eta 
bideak
Saneamentua, energia barriztaga-
rriak eta bideak konpondutea dira 
Udalak garrantzia handikotzat jo-
ten dituan arloak. "Saneamentua 
lehentasuna da, eta hitzarmena 
barriztau da Partzuergoagaz" 
azaldu eban alkateak. Emaldiko 
saneamenturako, berbarako, 
30.000 euro dagoz. 

Beste diru partida batdago ar-

giteria eraginkorragora aldatuten 
jarraituteko, eta hainbat lekutan 
eta eraikinetan, argiak aldatuko 
dira. Horretarako 90.000 euro 
inguru dagoz.

Bideen mantenimenturako be 
beste 60.000 euroko partidea dago.

EH Bilduk kontrako botoa
EH Bilduk aurrekontuen osoko 
emendakina aurkeztu eban, bai-
na ez zan aurrera atera. Taldeak 
ez dau bat egiten ez aurrekontua 
egiteko prozesuagaz, ezta aurre-
kontuagaz beragaz be. Holan, 
besteak beste, prozesua bene-
tan parte-hartzailea ete zaneko 
dudak agertu ebezan. "Harritu 
egin nau, hiru ekarpen baino ez 
egoteak herritarren partetik" esan 
eban Arkaitz Estiballes EH Bil-
dukoak, eta ekarpenetarako epea 
zenbat denporatakoa izan zan eta 
ea ondo zabaldu zan herrian, gal-
detu eban. Herritarren ekarpenak 
eta lehentasunak jasoteko, beste 
modu baten, proaktiboagoan, 
egin beharko litzatekela uste dau 
Zeanuriko EH Bilduk.

Aukera akademiko eta 
laboralak bilatzen lagunduteko 
saioetarako izena emon daikie 
Zeberioko gazteek

Erredakzinoa

Zer izan nahi dut nagusitan? izen-
peko saioetan, Zeberioko DBHko 
3. eta 4. mailako eta Batxilergoko 
1. mailako gazteek eta euren fa-
miliek hartu daikie parte, aukera 
akademiko eta laboralen barri 
jakiteko. Saiook Nerbioi-Ibaizabal 
eskualdean izango dira. Taldeko 
saioen ondoren espezialistakaz 
hitzordu indibidualak izateko 
aukerea be egongo da. Izena, 
zezeilaren 10era arte emon dai-
teke gazteinfo.ugao@ortzadar.es 
helbidean. 

Saio bi egongo dira, lehenen-
goan arlo personala landuko da. 
Hau da, zeharkako trebetasunak, 
konpetentziak, bokazino profe-
sionala eta ebatziak hartzeako or-
duan lagunduten gaituen konpe-

ZEANURI

Urtailaren 26an onartu ziran 2023ko aurrekontuak, EAJ-PNVren aldeko bost boto 

eta EH Bilduren kontrako lau botoakaz.

ZEBERIO

tentziak eta esperientziak. Bigarren 
saioan barriz, hezkuntza eskaintza 
eta lan merkaduaren egoerearen 
azterketea aurkeztuko da, Nerbioi-
Ibaizabal eskualdeko errealidadea 
kontuan hartuta.

ARTEA

Umeek katalanez olgetan 
egiteko eta nagusiek hizkuntza 
praktiketako aukerea dago

Erredakzinoa

Zezeilaren 10ean hasita, hilean 
behin batuko dira Arteako Basoa 
Defendatzaileen Etxean, umeak 
eta nagusiak; katalanez berba 
egiteko eta umeak olgau eta na-
gusiek arrasti lasai bat pasau da-
gien. Izena aldarricatuz@gmail.
com edo 686 728 843 telefo-
noan emon daiteke.

Aldarricatuz ekimenaren idea 
Pili Alvarezen kezka batetik sortu 
zan; izan be, ingurune euskaldun 
baten, jatorriz katalana izanda, 
bere semeak katalanez be olge-
tako aukerea eukitea gura dau. 
Horetarako, Basoa iruditu jakon 
leku egokia, bertan jostailuak 
egoteaz gainera, kanpokalde za-

bala daukalako, olgetan egiteko 
sano aproposa. Hilean behin, ba-
rikuetan, arrastiko 17:00etatik au-
rrera batzeako da proposamena.

Oindino lehenengo saiorako 3 
aste baino gehiago falta ziranean, 
zortzi personek izena emonda 
eukien eta ume gehienak 3-4 
urte bitartekoak ziran. Ekimena 
edade guztietako ume eta na-
gusientzat da. "Adin guztietako 
ume, nerabe eta katalana ikasten 
dagozan edo arrasti on bat pa-
sau gura daben nagusiak etorri" 
daitekezala dino antolatzaileak. 
Baldintza bakarra katalanez berba 
egitea da.

Lehenengo saioa Pili Alvarezen 
etxean izango da, egun horretan 
Basoa okupauta dago-ta.

Jabekuntza Eskolako ikastaro bi hasiko 
dira oingo hamabostaldian

Erredakzinoa

Sexualidade eredu androzen-
trikoari eta jasotako sexu-hezike-
teari modu kritikoan begiratu, eta 
plazerra eta andren sexualidadea 
erdigunean ipiniko dabe Plazerra 
izango da ala ez da izango ikas-
taroko partaideek, Gisela Bianchi 
eta Aida de la Calleren gidaritza-
pean. Zezeilaren 7, 14 eta 28an 
aurreikusita dagoz ordu bi eta er-
diko saioak, 18:00etatik 20:30ak 
arte, Arteako Kultur Etxean.

Arteterapia ikastaroak barriz, 
ordu eta erdiko lau saio izango 
ditu, zezeilaren 9 eta 23an, eta 
martiaren 9 eta 23an, 18:00eta-
tik 19:30era, hain zuzen be. Elda 
Barrerok gidatuko dau tailerra Igo-

rreko Kultur Etxean. "Gorputzaren 
konzientziatik, autoentzuketatik 
eta sormen adierazpen asketik 
abiatuta, jantzea, pinturea, mu-
sikea eta eskulturako tresnak 
erabiliko dira, partaideen behar 
eta desio sakonak identifiketako, 
horreek adierazoteko eta beste 

andrakaz partekatuz alkarrengan-
dik ikasi eta alkarreri lagunduteko.

Hurrengo tailerrerako izen-
emotea 
Zezeilaren 18an, Diman egingo 
dan Sortu zure oihalezko konpresa 
tailerrerako be emon daiteke izena.

ARRATIA, UBIDE

Zezeilaren 7an, 18:00etan, hasiko da Plazerra izango da ala ez da izango 

hiru saioz osotutako ikastaroa Artean eta hilaren 9an, Arteterapia saio biko 

tailerra Igorreko Kultur Etxean. Izena arratia.net webgunean, Arratiako Udalen 

Mankomunitatean, udaletxeetan eta 688 627 393 telefonoan emon daiteke.
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IGORRE

Eskolako patioa olgeta 
ugaritarako egokitu dau 
Igorreko Udalak

Erredakzinoa

Espazio barriak ipini dira eta lur-
zorua konpondu da, hainbat ere-
mutan, irisgarritasuna hobetuteko. 
Montajes Garra enpreseak egin 
dauz lanak, 115.854,48 euroko 
aurrekontuagaz.

Eskolako arduradun eta ikas-
leakaz batera egindako lanketea 
izan da eskolako patioarena. Ha-
sikera baten, beharrak zehaztu zi-
ran. Espazio batzuen berrantolake-
tea egin da patioaren erabilerea 
orekatuagoa izateko. 

Joko barriak ipintea; ikasleen 
arteko hartu-emonak sendotuteko 
eta alkarlanean ibilteko gune ba-
rriak sortutea, eta eskolako patioa 
irisgarriagoa egitea ziran premine-
tako batzuk. Hortik abiatuta egin 
dira moldaketak, eta %100ean 
asfaltozkoa zan patioa, material, 
kolore eta gune askotako patio iza-

tera pasau da. Hainbat elementu 
barri ipini dira: jolaserako 4 mahai, 
partxis, oka, xake eta 3 lerroan 
jokatzeko, ping-pongeko mahai bi, 
boulder gune txiki bat, saskibaloiko 
saskiak, eserleku biribila, zibuak 
torretxoa txirristakaz, egurrezko 
zubia, patinete eta bizikletentzako 
aldatsak, egurrezko zutabeak, egu-
rrezko tokoiak eta olgetako pane-
lak. Futbito kantxea egoan eremua 
be berrantolatu da, beste hainbat 
kirol eta jokori lekua egiteko.

Illart Gumuzio Igorreko alkateak 
proiektuaren garrantzia nabarmen-
du dau: "Eskolea, herriko gune ga-
rrantzitsuenetariko bat da, eta hori 
holan izanda funtsezkoa da esko-
lako arduradunakaz hartu-emon 
estua izatea. Patioa barriztatze 
alkarlan horren uzta da, eta aurre-
rapausu nabarmena, umeei gune 
seguruagoa, askeagoa eta diberti-
garriagoa emoteko".

Leku bat eukiko dabe etxe barruko 
langileek Areatzako harrera etxean

ARRATIA, UBIDE, ZEBERIO

Erredakzinoa

Bailarako etxeetan behar egiten 
daben etxe barruko langileei be 
eskaini gura deutse Artea Sareak 
espazio bat etxe horretan, aisial-
dirako edo beste preminetarako 
erabili dagien, eta egokitzeko 
lanak egiten dabiz. Zulai Gil, 
kazetari, soziologo eta aktibista 
venezuelarrak kudeatzen dau 
Areatzako harrera etxea.

Han bizi diran ume guztiak es-
kolatuta dagozala edo haurtzain-
degira joaten dirala, eta Ukraina, 
Georgia eta Marokoko familie-
tako nagusiak gaztelania ikasten 
dagozala dino kudeatzaileak. Izan 
be, papelak eukiteaz gainera, gaz-
telaniaz moldatzea ezinbestekoa 
da. "Jenteak bere bizimodua ate-
ratea gura dogu, ez egotea gober-
nu edo programa baten menpe" 

azaldu deutso Zulai Gilek begi-
turi, eta horretan lagunduteko, 
Artea Sareak, hainbat enpresa 
sozial eta solo ditu. Gainera, "tai-
lerrak eta jarduera kultural asko 
antolatzen doguz, etorritakoen 
gizarteratzea osoa izan daiten" 
dino Gilek. Eta herriko bizimo-
duan be parte hartuten dabela, 
billaroztartuteko.

Etxe barrukoentzako espazio 
bat
Artea Sareak daukan hazten ja-
rraituteko preminatik sortu da 
etxe barruko langileei espazio bat 
eskaintzeko proiektua. Izan be, 
beste herrialdeetatik etorritako 
hainbat andra, lan egiten daben 
etxe berean bizi dira, eta ez ai-
sialdian, ez lana galdu ezkero, ez 
daukie beste aterperik. "Etxe ba-
rruko langile batek persona zahar 

bat zaintzen badau, eta persona 
hori hilten bada, doluaz gainera, 
nora joan barik geratzen da" adie-
razo dau soziologoak. Izan be, 
lanean egon bitartean, ohikoa da 
dirua euren herrialdeetara bialdu-
tea eta lana amaitzen jakienean, 
kasu askotan, lan barik eta diru 
barik geratzen dira. "Ezerezean 
geratzen dira eta guk harrera egin 
eta babesa emon gura deutsegu 
Areatzako etxe honetan".

Etxe barruko langileena oindino 
proiektua da eta hasikera fasean 
dago. Literak ipinteko aparteko 
leku bat eta txoko baten moduko 
sukaldea eta egoteko espazioa 
daukan beste bat egokituteko la-
nak egiten dabiz.

Gizarte proiektua
Artea Sarea gizarte proiektu osoa 
da. Areatzako etxeaz gainera, Ar-
teako Herriko Bentako etxeak, 
Basoa Defendatzaileen Etxeak, 
soloek, eta enpresa sozialek oso-
tuten dabe proiektua, etorritakoei, 
ez bakarrik aterpea, bizimodu 
duin eta independientea egiteko 
laguntzea emon ahal izateko, eta 
gizarte hobe baten alde lan egi-
teko. "Artea Sarea, eten barik bor-
bor egiten dauan egia da. Sano 
benetakoa" dino Venezuelakoak. 
Hori izan zala, "proiektuaren be-
netakotasuna" hain zuzen be, 
erakarri ebana, dino Gilek, "etxea-
ren kudeatzailea baino, aktibistea 
sentiduten naz, proiektu baten 
partaidea".

Eskolako patioa birmoldatu eta hainbat joko barri ipini 

dira, umeek irudimena eta alkarlana garatu dagiezan.

Illart Gumuzio alkatea, Soraya Lizundia Hezkuntza zinegotzia eta 
ikastetxeko zuzendaritza taldekoak.

Urri lehenengoan, Areatzako antxinako etxe eder barriztautako batek zabaldu 

eutsazan ateak, Arratiara igesi etorri diran hainbat personari. Bertan, Ukraina, 

Georgia, Maroko, El Salvador eta Kolonbiako errefujiadu familiak bizi dira oin, 

hogei persona guztira; euretako zortzi, umeak. 

Gastuaren kontrolean 
oinarritutako aurrekontuak 
onartu ditu Bediak
Erredakzinoa

Urtailaren 24an onartu ziran 
Bedian 2023ko aurrekontuak 
EAJ-PNVren aldeko botoakaz eta 
EH Bilduren abstenzinoagaz. Au-
rrekontu horreen arabera, Udalak 
1.501.123,75 euro kudeatuko 
ditu, igaz baino %2,6 gehiago.

Udal gobernuaren arabera, 

BEDIA

2023ko aurrekontuak austerida-
dean, gastuaren kontrolean eta 
udal kudeaketearen eraginkorta-
sunean oinarrituta dagoz. Aurten-
go urigintzako proiektu nagusia 
Bidekoetxeako auzoan espaloia 
zabaldutea da, eta horretarako 
247.539,50 euroko diru partidea 
dago aurrekontuan.

Beste diru partida garrantzitsu 

bat argiteriari jagokona da. Izan 
be, urtero lez, energiaren era-
ginkortasuna handitzeko zortzi-
garren fasea gauzatuteko, 75.113 
euro aurreikusi dabez. Hiri Anto-
lamenturako Plangintza Orokorra 
(HAPO) egiteko beste 62.800 
euroko diru partidea dago aurten.

Kultura eta Gazteria
Gizarte arloan, kulturak diru par-
tida handia izango dau; izan be, 
kultura ekintzetarako 81.000 
euro dagoz. Gazteriarentzako, 
40.520 euro; euskerea bultza- 
tzeko 20.500 euro; gizon eta 
andren arteko bardintasunerako 
12.000 euro eta jente zaharraren 
bizi kalidadea hobetuteko 8.000 
euro.
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GERMAN GARCIA MARROQUIN

German Garciaren El mismo camino andamos (Bellaterra argitaletxea, 2022) liburua, errefujiaduen eskubideen aldeko 

mobimentu politiko bat sortzean lagunduteko helburuagaz jaio zan. Bertan, OEEren sorrerea eta ibilbidea be jasoten 

da, asanbladetarako idatzi eta prensan argitaratutako artikuluen bidez. 

OEEren sorrerea eta ibilbidea jaso ditu 
Arteako German Garciak liburu baten

Erredakzinoa

2016tik hona idatzitako materia-
len bilduma da liburua: prensan 
argitaratutako artikuluak, OEEren 
asanbladetarako idatziak, eta abar. 
Alkartasun mobimentu baten edo 
errefujiaduei lagunduteko inte-
resa daukien taldeei zuzenduta 
dago, OEEn izan gura daben es-
tiloa, helburuak eta abar zein dan 
ikusteko materiala izan dagien.

Mobimentuko kideek mate-
rialok eskura eukiteko hasi zan 
batzean Garcia idatzi honeek, 
"liburu bat egiteko asmo barik. 
Paperok eskura eukiteko hasi 
nintzan biltzean eta Pedro Ibarrak 
ikusi ebazanean, 'hemen liburu 
bat dago' esan eustan. Liburu 
bat ikusi eban, paperak besterik 
ez egozan lekuan. Eta Bellaterra 
argitaletxeagaz kontaktua dauka-
nez, bialdu eban eta 2022ko 
zemendian argitaratu zan" azaldu 
deutso begituri German Garciak.

Hogeta hamar orrialde ingu-
ruko sarrereagaz hasten da El 
mismo camino andamos. Sa-
rreran, egoerearen analisia egin 
eta mobimentu politiko bat sor- 
tzearen beharrizana azaltzen da. 
Kronologia aldetik, liburuak jaso-
ten dauan lehenengo artikulua, 
2016koa da, egileak Lesbosen 
egon osteko hausnarketea jasoz 
idatzi ebana eta OEEren sorrere-
agaz lotuta dagoana. "Ni lehena-
go be beste erakunde batzuetan 
egonda nengoan, eta Lesbosen 
egon ondoren, 2016ko zezeilean, 
OEE sortu genduan. Joan aurretik 
jenteagaz egin neban berba eta 
gai hori landuta plataforma bat 
sortzeako asmoa geunkan" dino.

Taldean izandako eztabaidak 
eta zelan heldu deutseen; hau da, 
zelan funzionetan dauan taldeak 
eta ze mobimentu klase dan be, 
jasoten da idatzietan. "Baina au-
rretik mobimentu politiko baten 

beharrizanaren gainean egiten 
dot berba: zergaitik sortu behar 
dan mobimentu politiko bat azal-
duteko. Nire ustez, behartutako 
migrazinoa egungo arazorik ga-
rrantzitsuenetakoa da. Imanol Zu-
bero soziologoak esaten dau sasoi 
bakotxak bere kausa daukala, eta 
nik uste dot XXI. mendeko kausa 
migrazinoa dala" dino Garciak.

Mobimentu politikoaren be-
harrizana
Migrazinoa ez da tokiko kontu bat, 
mundu mailan oratu beharreko 
kontua baino. Garciaren arabera, 
munduan 300 milioi persona 
baino gehiagok alde egin behar 
izan dabe euren etxeetatik, eta 
hori jente kopuru handia da, kon-
tuan hartu beharrekoa. 

Europako gizarte eredua, gizarte 
eredu honek migratzaileen es-
kubideak ukatzen dituana baino".

Mobimentuaren ezaugarriak
Helburu bera konpartiduten da-
ben alkarte, talde, GKE, eta beste 
taldeakaz alkargune bat izan gura 
dau OEEk, errefujiaduen eskubi-
deen alde, bakotxak bere erara, 
bere estiloan, bere orientazino 
politiko, erlijioso edo dana da-
lakoagaz burrukatuz, baina alkar-
lanean helburua lortzeako. Ha-ta 
guzti be, ez da nahikoa alkarla-
nagaz, mobimentua eraginkorra 
izan behar da; hau da, gauzak 
aldatuteko gai dan mobimentua. 

Anitza izan arren, batuta be 
egon behar da mobimentua eta 
ahalik eta erakunde gehien parte 
hartu dagien, demokratikoa be 
izan behar dau. "Demokratikoa 
zapatistek erakutsi euskuen mo-
duan, gitxiengoen ekarpenak be 
gauzatzen dituana".

Gizartearen babesaren premi-
naren gainean be egiten da ber-
ba liburuan. Erakundeek ez ba-
dabe ikusten gizartearen babes 
zabala daukala mobimentuak, ez 
dabe ezer egingo, euren interesa 
migratzaileen kontrako politikak 
egitea da-ta. "Atzerritarren Legea 
kenduko da gobernuak sentidu-
ten badau gizartea lege hori ken- 
tzearen aldekoa dala. Horregaitik 
gizartearen babes hori sortzea 
beharrezkoa da".

Talde barruko hartu-emonak be 
zaindu behar dirala dino Garciak. 
"Garrantzitsua da mobimentu bat 
sortzean jentea gustura egon dai-
tela bertan. Bentajea euki dogu 
OEEn. OEE sortu genduanok 
beste erakunde batzuetan espe-
rientzia luzea geunkan personak 
ginan eta. Bagenkian lehen-
dik zeintzuk diran egiten diran 
akatsak eta esperientzia horregaz 
hasi ginan OEEn".

egin behar izaten daben, zer ger-
tatzen dan bidaian..."Euskal He-
rrira etorten diran asko Afrikatik 
urteten dira. Bidaia gatxa da, ba-
tez be, basamortua eta Medita-
rraneoa igarotzean. Heriotza asko 
gertatzen dira Mediterraneoan". 

Hirugarren fasea be landu behar 
da, heldutakoan eskubideak izan 
dagiezala bermatuteko: paperak, 
lana, etxebizitza. "Eta hau danau 
egiteko, mobimentu politiko bat 
behar da" Garciaren esanetan.

Arlo ideologikoan be burrukea 
irabazi behar dala dino liburuaren 
egileak, errefujiaduak ondo har-
tuko dauan gizarte bat ezinbes-
tekoa dalako. Xenofobian oinarri-
tutako diskursoak zabalduz doaz 
Europan. Baina "ez dira migrat-
zaileak kolokan ipinten dabenak 

Etxetik alde egin behar izan 
daben horreetako askok ez dau-
kie errefujiadu estatusik, "baina 
gure ustez, euren herrialdeetatik 
urtetera behartuta izan diranez, 
errefujiaduak dira eta euren he-
rrialdeetatik ateratera behartu 
dituan egoerearen kontra egiten 
dogu lan". Lan hori egiteko, mo-
bimentua hemen sortu behar 
dala dino, persona horreek euren 
herrialdeetatik urteteko errazoia 
hemen dagoalako: multinazio-
nalak, habitataren narriadurea, 
klima krisia eta gerrak, berbarako. 
"Errazoi horreen guztien jatorria 
hemen dago, ipar globalean". 

Migratzaileen eskubideen al-
deko mobimentuak migrazino 
prozesuaren fase guztiak landu 
behar ditu; hau da, zergaitik alde 
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SAN BALENDIN

Artea neurtuko dabe Eleizondon 
(Zeanuri) sanbanlendinetan, 

zezeilaren 12an
Aurten be, San Balendin jaia ospatuko da Zeanuriko Eleizondo auzoan, Piedadea izenaz 

ezetuten dan ermitearen inguruan zezeilaren 12an, San Balendin egunaren aurreko domekan.

Jon Urutxurtu

Urtero legez, egitaraua apala, bai-
na, aldi berean, bitxia antolatu 
dabe eleizondotarrek: 11:30ean 
mezea izango da Andra Mari 
parrokian; meza ostean, San Ba-
lendinen irudia parrokiatik 50 bat 
metrora dagoan ermitara eroango 
dabe prozesinoan, datorren urtera 
arte bertan ixteko, eta jarraian er-
mitearen aurreko artearen neurke-
teari ekingo deutsie. Neurketearen 
aktea sinatu eta gero, aurtengo 
maiordomoak, Rosi Ipiñazarrek, 
maiordomo barriari, Itsasne Atu-
txari, agiri-liburua eta ermitearen 
giltzea pasauko deutsaz. Ostean, 
barauskarria —urdaia, pamitxea eta 
ardaoa— bananduko da bertara 
hurreratzen diranen artean. Igaz 
COVID-a zala eta, ez zan egon 
barauskarririk, baina aurten ohi-
tura hau berreskuratu egingo da. 
Ekintza horreek herriko txistularien 
soinuen eta bertsolarien kantuen 
artean egingo dira. 

Egitarau honetan aitagarria da 

oin dala hirurogeta lau urte elei-
zondotarrek hasi eben eta aldi 
baten bertan behera itxita egon 
ostean, oin dala hamasei urte be-
rreskuratu eta ofizialtasuna emon 
gura izan eutsien ekintzea: Pieda-
deko artearen neurketea.

Artearen neurketea
Pedro Lejarza eleizondotarra eta 
antolatzaileetarikoaren arabera, 
"Piedadearen aurrean dagoan ar-
tea, lehenago leku berean egoan 
beste baten ordezkoa da; 1958 ur-
tean landatu eben gure aurrekoek. 
Hurrengo urteetan, San Balendin 
egunean edota San Balendin egu-
na ospatzen zan domekan, gonbit 
egunean, batzuetan bazkalostean, 
eta beste batzuetan afalostean, jai 
giroan, bolanderak botaz, bertsoak 
abestuz... artea neurtu egiten eben. 
Neurtzeaz Gorordo baserriko Zefe-
rino Lejarreta arduratzen zan. Tradi-
zino hau apurka-apurka galdu egin 
zan eta azken neurketea, Kandido 
Intxaurragak egin eban 1999an; 
papertxo batean zera idatzi eban: 

"Piedadeko artea. 99-2-14. a 1,50 
circunf.: 1,50". 

Aurrekoek hasitako ohiturea ez 
dabe galtzean itxi gura eleizondo-
tarrek, eta Pedro Lejarzak dinoa-
nez, "2007an neurtzen hasi ginan 
barriro, eta 2008an neurtzeaz 
gainera, agiri-liburua zabaldu gen-
duan, bertan neurtzaileak, maior-
domoak eta idazkariak sinatuz. 
2009tik zugatzari neurri hartzeaz 

Zeferino Lejarretaren semea, Gre-
gorio Lejarreta aurduratzen zan, 
2015ean hil zan arte. 2016an 
Gregorioren lekukoa Igor Intxau-
rragak hartu eban eta ordutik bera 
da neurtzaile ofiziala".

2022an Piedadeko arteari har-
tutako neurria honako hau izan 
zan; 191,30 cm-ko perimetroa 
150 cm-ko altueran. Zein izango 
ete da aurtengo neurria?
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Atzen hiru partiduak irabazi ditue zekorrek

Hirugarrenen kontra lortutako ga-
raipen honek, irabazitako atzen 
partiduakaz batera, bosgarren 
postura igoteko balio izan deutsee 
zekorrei. Holan, Ekaitz Duñabeitia 
entrenatzaileak azaldu dau, moti-
bazinoak gora egin dauala: "Joka-
lariak gogotsu dabiz".

Urtailaren 22ko partidua, arra-
tiarrentzako lasaia izan zala azal-
du dau Duñabeitiak. Halanda be, 
gorabehera handikoa be izan 
zan: "Atakean min handia eragin 
dogu, baina eurak hirugarren joan 
dira eta ondo jokatuten dabe". 
Baina ezin izan eben askorik egin 
arratiarren erasoak geldituteko: 
bost entsegu, hiru eraldaketa eta 
zigor kolpe bat egin ebezan.

Erredakzinoa

ERRUGBIA

Kolazino Mendi Eguneko 
lasterketetarako 
izen-emotea zabalik dago

MENDIA

Martiaren 18an izango da Bedian 
Kolazino Mendi Egunaren VII. 
edizinoa. Hiru proba egongo dira: 
24 kilometro eta 1.700 metro 
desnibela daukan lasterketea, 16 
kilometro eta 900 metro desni-
belduna eta 16 kilometroko Men-
di Martxea. Izena www.kolazino-
mendieguna.com webgunean 
emon daiteke.

24 kilometroko lasterketea, Eus-
kal Mendizale Federazino Koparen 
parte izango da eta aurten %20 
gehiago balio izango dau lasterke-

Erredakzinoa

Zezeilaren 4an, arrastiko 
16:00etan jokatuko dabe hurren-
go partidua San Txismen, Zaisa 
Txingudi talde irundarraren aurka. 
Honeek bigarren postuan dagoz 

eta puntuak atera beharreko jar-
dunaldia izango da. Izan be, arra-
tiarrak laugarrenagaz bardinduta 
dagoz eta hirugarrena puntu bira 
bakarrik daukie.

ta honetako puntuzazinoak. 
Lasterketetarako hile bi falta zira-

nean, 342 parte-hartzailek eukien 
izena emonda. Euretako 239k 
24 kilometroko lasterketan; 83k 
16 kilometrokoan eta 20k Mendi 
Martxea egiteko. Halanda be, anto-
lakuntzeak animau gura dau jentea 
parte hartzera. "Antolakuntzeak 
gogor lan egiten jarraituten dau, 
aurtengo edizinoa ahalik eta onena 
izan daiten. Urterik urte esperien-
tzia handiago daukagu lasterketa-
riak zaintzen" dinoe. 

Kolazino Mendi Egunean, herri 
bazkaria egongo da frontoian.

Urtailaren 22an Gesalaga Okelan Zarautz/Beltzak taldearen kontra lehiatu 

zan Arratiko Zekorrak Ekin Eraikuntzak taldea etxetik kanpo eta 19-34ko 

garaipenagaz bueltau ziran etxera.

Tanzanian eskaladea buztartutetik 
bueltau da Itziar Zabala

ESKALADEA

Jipe Moyo Centre umezurztegian Climbing for a Reason alkarteak sortutako 

proiektuari bultzada bat emoteko aprobetxau ditu Gabonetako oporrak 

eskalatzaile dimoztarrak.

Erredakzinoa

Itziar Zabalak oporrak Tanzanian 
pasau gura ebazan eta non eska-
lau ikertzen eban bitartean topau 
eban Jipe Moyo Centre ume-
zurztegia, Musoma herrian. Hatx 
ikusgarriak dagozan eremuan, 
Climbing for a Reason alkartea 
umezurtzen artean eskaladea 
buztartuten hasi da, umeak emo-
zionalki animau bakarrik ez, etor-
kizunean eremua ekonomikoki 
bultzatuteko giltzea eskaladea 
izan daitekelakoan.

Holan, Zabalak dohaintza kanpai-
na bat ipini eban martxan bertara 
eskalatzeko materiala bialdu ahal 
izateko. Halanda be, umezurztegitik 
esan eutsien materiala ez zala hel-
duko berak personalki eroan ezean 
eta joatea ebatzi eban. Materialagaz 
batera, dirua eroan eban biogas 
suetea erosi, komunak barriztau eta 
rokodromoari teilatua eregiteko era-
bili dana. Zabalak azaldu dau, edo-
nork lagundu ahal dauala diruz Jipe 
Moyo Centre, @jipe_moyo_centre 

Artxiboko irudia.

Instagram kontuko estekaren bidez.

"Eskaladea haize barri bat da"
Zabalak baieztau dauanez, Muso-
ma munduko eremu onenetakoa 
da eskalatzaileentzako, baina Tan-
zaniara doan turistea ez doa es-
kaletan, "han ez dagoalako ezer". 
Holan, bideak zabaldu eta bertako 
jentea eskaladan hezteko sortu 
dau proiektua Climbing for a Re-
asonek: "Batetik lan soziala egin 
eta bestetik, esplotau bako eremu 

bat dalako; harri asko dagoz eta 
-eskaladea- eureri lagunduteko 
baliabide bat izan ahal da".

Helburua etorkizunean bertako 
jenteak eskalatzaileentzako osta-
tuak eregi, materiala saldu zein al-
kilau eta orokorrean, merkadu bat 
sortutea da. Baina Zabalak gehitu 
dau, "pasinoa" eragitea be badala 
helburu: "Han ez da normalena 
kirola praktiketea, orduan negozio 
eta diruaz aparte be, eskaladea 
haize barria da eurentzako".
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Onik urten zan Fitz 
Roy mendian edur-
jauste baten biktima 
izan zan igorreztarra

MENDIA

Urtailaren 19an Josu Linaza igo-
rreztarrak, Iker Bilbao duranga-
rrak eta Amaia Agirre urnietarrak 
Patagoniako (Argentina) Fitz Roy 
tontorra igotea lortu eben baina 
beherantzako bidean egozala, 
edur-jausi batek harrapau ebazan. 

Edurrak ez eban Linaza behe-
rantza bultzatu, baina Bilbao eta 
Agirre bai, hamabost metroko 
sakonerako arrakala batera jausi 
ziran. Arrakalan, edurrak lurpe-
ratuta geratu ziran, hirukotearen 
ekipo teknikoa eta satelite bidez 
komuniketako gailuagaz batera.

Holan, Linazak mendian behera 
egin behar izan eban ezbeharra 
autoridadeei komuniketako. El 
Chaltengo Sorospen Batzordeak 
azaldu ebanez, Linaza hiru ordu 
beranduago kurutzatu zan beste 
eskalatzaile batzuekaz eta orduan 
izan eben istripuaren barri. Bai-
na hurrengo egunean Sorospen 
Batzordeak, erreskate lanakaz ez 

Erredakzinoa segiduteko ebatzia hartu eban, 
erreskatatzaileen segurtasunerako. 
Argitu eben, Bilbao eta Agirre ez 
egozala desagertuta, lurperatuta 
baizik eta Argentinako Gobernuak 
be, hiltzat emon ditu biak.

Lagunduteko dohaintza 
kanpainea
Hiru euskal herritarrek sufridutako 
istripuaren ostean, ingurukoak 
Argentinara joan dira gorpuak 
berreskuratu eta doluari aurre egi-
teko, baina Patagoniako baldintza 
klimatikoak dirala-ta, ia ezinezkoa 
da honeek edurpetik ateratea. 
Alpinista adituak eta boluntarioak 
dira bertaratu diranak eta lana itxi 
dabe horretarako. Holan, taldea 
ekonomikoki lagundu eta ahal 
bada, El Chaltengo Sorospen 
Batzordeari materiala erosteko, 
dohaintza kanpaina bat antolatu 
da, ikeramaia.eus webgunean. 
Argitu dabe, dirua ez dala erabiliko 
"inolako espedizino edo erreskate 
mota finantzatzeko".

Arratia A 
lidertzan sendo

FUTBOLA

Gizonezkoen A taldea lidertzan 
dago eta etxean jokatutako atzen 
partidua 3-0 irabazi eban, B taldeak 
ostera liderragaz bana bardindu 
eban. Andrazkoen A taldeak bina 
bardindu eban etxetik kanpo Be-
rriozarren kontra eta B taldeak gal-
du etxean Sestao Riverregaz, 1-2. 
Lemoako Harrobik galdu egin eban 
Begoña A taldearen kontra, 0-2. 

Gizonezkoen Arratia A
18 jardunaldiren ostean lidertzan 
dago Arratia A 38 puntugaz. Da-
torren partidua etxetik kanpo joka-
tuko dau Galea A taldearen kontra 
zezeilaren 4an, arrastiko 18:30ean.

Gizonezkoen Arratia B
Galdu bako partiduen bolada be-
deratzi partidura luzatu dau gizo-
nezkoen B taldeak. 18 jardunaldiren 
ostean zortzigarren postuan dago 
26 puntugaz. Datorren partidua 
etxetik kanpo jokatuko dau Begoña 
A taldearen kontra zezeilaren 5ean, 
goizeko 11:15ean.

Andrazkoen Arratia A
Andrazkoen Arratia A 17 jardu-
naldiren ostean hamahirugarren 
postuan dago 18 puntugaz. Da-
torren partidua Urbietan jokatuko 
dau bigarren postuan dagoan 
Burgos taldearen kontra zezeila-
ren 4an, arrastiko 17:30ean.

Andrazkoen Arratia B
Andrazkoen bigarren taldea 16 jar-
dunaldiren ostean seigarren pos-
tuan dago 25 puntugaz. Datorren 
partidua etxetik kanpo jokatuko 
dau Derio A taldearen kontra zezei-
laren 5ean, eguerdiko 12:45ean.

Lemoako Harrobi
Lemoako taldea 18 jardunaldiren 
ostean seigarren postuan dago 
31 puntugaz. Datorren partidua 
etxetik kanpo jokatuko dau La 
Merced A taldearen kontra zezei-
laren 4an, arrastiko 16:00etan.

Erredakzinoa

Amaia Agirre, Iker Bilbao eta Josu Linaza. Argazkia: ikeramaia.eus.

Euro1Wall Tourreko 
Herbeheretako opena 
irabazi dau Lur Ziarrustak

PELOTEA

Banakako txapelketak zein bi-
nakakoak jokatu ziran eta ba-
nakakoan, Ziarrustak txapela 
etxera ekartea lortu eban.

Banakako jardunaldian, za-
patuan, lortu ebezan arratiarrek 
emoitza onenak. Holan, ligaxka 
faseko partidu guztiak irabazita 
egin eban aurrera Ziarrustak. 
Finalean, Herbeheretako Tjisse 
Steenstra izan eban aurrez aurre 
eta set biak irabazi ebazan Di-
makoak, 21-14. Talde berean, A 
taldean, lehiatu zan Beldarrain be 
baina hau final-laurdenetan gera-
tu zan kanpoan, Loix Clemente 
belgikarraren kontra galduta.

Aurrekoetxea ostera, B taldean 
aritu zan eta ligaxkako hiru parti-

Erredakzinoa duak zein final-zortzirenak irabazi 
ostean, Arabiourrutia abadiña-
rraren kontra lehiatu, eta 21-19 
galdu eban Lemoakoak final-
laurdenetan.

Herbeheretarrak euskal ka-
miseteagaz garaile
Domekan, bikoteka lehiatu ziran 
lau euskaldunak; Ziarrusta eta 
Beldarrain batetik eta bestetik, 
Aurrekoetxea eta Arabiourru-
tia. Dimoztarrak begituri azaldu 
deutsanez, "bezperako egurra 
igarri zan eta suerterik ez". Ha-
landa be, irudi kuriosoa ikusi zan 
domekan be, andren arteko fina-
lean. Izan be Marrit Zeinstra eta 
Anne Monfils herbeheretarrek 
Euskal Selekzinoaren kamisetea-
gaz jokatu eta irabazi eben finala.

Euro1Wall Tourreko Herbeheretako opena jokatu 

zan urtaileko atzen astegoienean eta Euskal Herria 

ordezkatuten egon ziran lau jokalarietatik, hiru 

izan dira arratiarrak: Lur Ziarrusta dimoztarra, 

Mikel Aurrekoetxea lemoaztarra eta Mikel 

Beldarrain arteaztarra. Laugarrena, Abadiñoko Aitor 

Arabiourrutia izan zan. 

Mikel Beldarrain, Mikel Aurrekoetxea, Aitor Arabiourrutia eta Lur 
Ziarrusta.
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Marmar Teatro konpainiaren 
Arrainak bihotzean antzezlana 
egongo da ikusgai Igorren

Zezeilaren 10ean, 18:00etan, Igo-
rreko Lasarte Aretoan, 4 urte eta 
11 urte bitarteko umeentzako 
antzerkia egongo da. 

Aktoreak eta txotxongiloek 
konpartiduko dabe agertokia 
obra honetan. Leire Bilbaoren 
poemetan oinarrituta eta Getari 
Etxegarairen zuzendaritzapean, 
Irene Hernando, Aritza Rodriguez 
eta Maitane Serrano dira akto-

Erredakzinoa

Ferenc Török-en 1945 
filma ikusgai izango da 
Igorreko Zineklubean
Erredakzinoa

Zezeilaren 9an, 20:00etan, zine-
klubak Ferenc Török zuzendari 
hungariarraren 1945 filma dakar 
Igorreko Lasarte Aretora. 

Film honetan, Török-ek, herri 
txiki baten Bigarren Mundu Ge-
rrearen eragina adierazoten dau, 
gorrotoa eta bildurra erakutsiz. 

Ferenc Török (Budapest, 
1971) zine zuzendari eta gi-
doigilea da, European Film 
Academyko kidea. Hungariak 
Bela Balazs saria eta 2000.ean 
Hungariako Film Festival-eko 
film onenari sariak jaso ditu. 

reak eta panpinak eta atrezzoa 
Javi Tiradorenak dira.

Sinposia
Martak ez daki non bizi diran bil-
durrak, eta lasai bizi da herri polit 
baten. Bere aita marinela da eta 
portuan, zain dagoan egun gris 
baten, ekaitz batek uretara bo-
taten dau. Itsas hondoak behar-
tutako bidaia bat hasiko dau, ho-
rretarako arrainen eta bildurren 
hizkuntza ikasi behar badau be.

Telesail bateko kapitulu 
baten aurre-estreinaldia 
eta bost film labur dakarz 
Zinuemak Igorrera 

Zinuema, pantailak euskeratzeko 
proiektu pilotua zezeilaren 19an 
amaituko da. Zezeilaren 5ean, 
17:00etan, Irabazi arte! euskeraz- 
ko telesailaren kapitulu baten 
aurre-estrenaildia ikusi ahal izan-
go da Igorreko Lasarte Aretoan. 
Hurrengo domekan, zezeilak 12, 
19:30ean, Emakumeak film labur 
bilduma bat, jatorrizko hizkuntze-
tan eta euskerazko azpitituluakaz 
egongo da ikusgai. Zinuemari 
amaierea emongo deutso Elkano, 
lehen mundu bira euskerazko ani-
mazino filmak. Ostean emaitzak 
balorauko dira, ekimena denpo-
ran eta espazioan zabalduko dan 
ebazteko.

Irabazi arte! telesailaren biga-
rren denporaldiko lehen kapitu-
luaren aurre-estreinaldia pan-

Erredakzinoa taila handian ikusteko aukerea 
egongo da hilaren 5ean. ETB1eko 
gaztetxoei zuzendutako fikzi-
noa da Irabazi arte! Telesailaren 
lehen denporaldiak arrakasta 
handia izan eban. Azken ata-
la, 111.000 ikuslek ikusi eben; 
emonaldiak audientziaren %6,6 
izan eban eta euskaldunen ar-
teko %16,2ko kuotea eskuratu 
eban, eta 4 eta 12 urte bitar-
teko umeen artean erabateko 
lidergoa lortu eban %51,6ko 
kuoteagaz. Hori dala-ta, bigarren 
denporaldiko lehen kapituluaren 
aurre-estreinaldiak sortu daiken 
interesa, gaztetxoak zine are-
toetara joaten animetea espero 
dabe Zinuemakoek.

Hurrengo domekan, hilak 12, 
publiko helduari zuzendutako 
saioa egongo da 19:30ean, La-
sarte Aretoan. Andrei eragiten 

Filmografia oparoa dauka eta 
gitxienez, 21 pelikulatan izan da 
zuzendari eta 15en gidoigile.

Sinopsia
1945 urteko abuztuko egun ito-
garri baten, Europako gerra amai-
tu barria dala, herriko biztanleak 
udaleko funtzionario baten se-
mearen ezkontzarako prestetan 
dagozala, judu ortodoxo bi, tren 
geltokira heldu dira kutxa miste-
riotsu bigaz. Funtzionarioa bildur 
da erbesteratu ebezan juduen 
semeak izango ete diran, oin 
legez kanpo dituen ondasunak 
erreklametan datozala.

IKASTAROAKANTZEZLANA

ZINUEMA

deutsen bost film labur egongo 
dira ikusgai Emakumeak titulu-
pean. Hainbat hizkuntzatan, ja-
torrizko bersinoan eskainiko dira 
filmok, euskerazko azpitituluakaz.

Proiektuko atzenengo fil-
ma, zezeilaren 19an izango da 
17:00etan, Elkano, lehen mundu 
bira euskerazko animazinozko 
filma, hain zuzen be. Filmak, 
Magallanesek hasi eta Elkanok 
amaitu eban bidai ezaguna kon-
tetan dau. Sevillatik bost itsason-
tzi urten eta hiru urte berandua-
go, bakarra itzulita, planetearen 
biribiltasuna behin betiko froga-
tu eban abentura harek.

Ainara Ortega eta Iñaki 
Salvadorren kontzertua Artean

Musikariek 18 urtetan alkarregaz 
egindako ibilbidea jasoten dauan 
bildumea aurkeztuko dabe zezei-
laren 3an, 19:30ean, Arteako Kul-
tur Etxean. Jazz abesti ezagunak, 
filmetako musikea, euskal kanta-
gintzako klasikoak eta espainiar 
eta kubatar kantautoreen piezak 
eskainiko ditue besteak beste, in-
probisazino eta sormen askata-
sun handiko interpretazinoetan.

Ainara Ortega eta Iñaki Salvador 
2004an hasi ziran lankidetzan, Iña-
ki Salvadorren Te doy una canción 
kantautoreen abestietatik jaiotako 

Erredakzinoa

KONTZERTUA

jazz proiektuan, Ainara Ortega 
ahotsa ipintera konbidau ebanean. 

Harrezkero hainbat proiektu 
artistiko partekatu ditue. Besteak 
beste El club de las mujeres invi-
sibles antzezlanean parte hartu 
dabe, edo euskerazko kantuak 
omentzen dituan Kantaginjazz 
kontzertu tematikoan. Laboa 
eta Imanol musikariak be goratu 
ditue Laboa jazz eta Imanol jazz 
lanetan. Zinemako soinu banden 
musikea birsortu dabe eta nota 
guztietako ekitaldi, jaialdi eta gra-
bazinoetan parte hartzean dabe. 
Salvador, Ortegaren lehen dis-
koko Scat pianojolea be izan zan.

ZINEKLUBA

Ikastaro bi 
antolatu ditu 
Udalak Bedian 
martia eta 
aprilerako eta 
izena emon 
daiteke 

Erredakzinoa

Bediako Udalak, Lehen sorospe-
nak eta Risoterapia ikastaroak 
antolatu ditu. Hilaren 17ra arte 
emon daiteke izena liburutegian.

Lehen sorospenak ikastaroak 
ordu biko saio bi izango ditu, 
17:30etik 19:30era, martiaren 
22an eta 29an. Gitxienez, 6 lagu-
nek, 12 urtetik gorakoek, emon 
behar dabe izena ikastaroa au-
rrera aterateko.

Risoterapia ikastaroa barriz, 
aprilaren 19tik maiatzaren 
17ra izango da, eguaztenetan, 
17:00etatik 19:00etara. 18 urte-
tik gorakoentzat da eta taldea 
sortzeako be, gitxienez 6 lagun 
behar dira. 
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Erromatar inperioaren 
garaia antzezten

DUNBA

Areatza herri eskolako ikasleak

Areatzako 3. zikloko ikasleok 
aurten eskuartean darabilgun 
eskolako proiektua bozketa bi-
dez aukeratu genduan. Bozketa 
horretan, bardinketa egon zan 
proiektu biren artean: Erromatar 
inperioa edo sukaldaritza. Eba-
tzia honakoa izan zan: lehenen-
go erromatar inperioa proiektua 
egitea, eta bigarren sukaldaritza 
proiektua egitea.

Erromatar inperioa proiektua-
gaz hastean, gure galderei, za-
lantzei eta jakinminei erantzute-
ko, informazinoa jaso eta landu 
dogu. Jarraian, lana antolatzen 
hasteko, taldeetan banandu eta 

Sorginen irudi 
estereotipauaren 
dekonstruzinoa egin eban 
Amaia Nausiak Artean

JARDUNALDIA

Bideo mapping instalazino ba-
tek, film laburrek eta eztabaida 
irekiak osotu eben jardunaldia.

XVI. eta XVII. mendeetako Na-
farroako alargunen gaineko te-
sia egin eban Nausiak eta horrek 
biztu eutsan sorginen gaineko 
interesa eta sorginkeria salake-
tak ikertu ditu. 

Sorginak deseraiki emakumeak 
askatzeko izan zan berbaldiaren 
izena. Helburu horregaz, hiru atal 
izan ebazan berbaldiak: "Sorgi-

Erredakzinoa

Amaia Nausia Pimoulier Historian 

doktore nafarrak sorginen irudi 

esterotipauen dekonstruzino bat egin 

eban urtailaren 21ean Arteako Herriko 

Bentan egindako berbaldian. Hilean 

behin, Arteako Herriko Bentak, Botilak 

daraman mezua izenburupean gai 

baten inguruan antolatuten dauzan 

jardunaldietako hirugarrena izan zan 

sorginen gainekoa. 

hainbat gaitan sakondu dogu. Gai 
horreek prestatzeko eta gainon- 
tzeko ikasleen aurrean aurkezte-
ko adituen taldeak osotu doguz. 
Ondoren, aurkezpenak prestatu 
doguz. Aitatu gura dogu, igaz 
museo digital bat egin genduala 
proiektua amaitzean eta oingoan, 
beste zeozer egiteko asmoz an- 
tzerki bat prestatzea ebatzi do-
gula. Antzerkiaren edo interpre-
tazinoaren mundua interesgarria 
iruditzen jaku eta bertan erabilten 
diran dramatizazino teknikak edo-
ta jentaurrean jardutean urdu-
ritasuna kontroletako erlajazino 
teknikak ikasteko irrika izan dogu. 
Era berean, denpora makina bat 
izango bagendu legez, antxinako 

konparatzeko atxakia edo joerea 
izan dogu. Harritu egin gaitu an-
txinako Erroman osasunari emo-
ten eutsien garrantziak (higiene 
egokia manteniduteko termak 
eregiten ebezan, gimnasio han-
diak egozan...). Bestalde, garaiko 
gauza onak galduten gabizala 
ohartu gara, adibidez jolasak. 
Baina poztu egin gaitu sasoi ha-
retatik hona, animaliak babesteko 
eta gizakien eskubideak berma- 
tzeko lan handia egin dogula. 
Ha-ta guzti be, oindino bide lu-
zea daukagu umeen eta andren 
eskubideak herrialde guztietan 
errespetetea lortu gura badogu.

erromatarren ikuspegitik garaiko 
istorioak eta bizipenak interprete-
tako aukerea izan geinkela buru-
ratu jaku.

Antzerkia egiteko, antzezle bate-
ri egin deutsagu alkarrizketea eta 
beragaz zalantza ugari argitu do-
guz; gerora, guk geuk antzeztuko 
dogun obra sortzeako. Horrez 
gainera, hainbat antzerki ikuste-

ko aukerea izan dogu. Horregaz 
batera, antzezleku eta bestelako 
baliabide teknikoei (argiak eta 
musikea) be erreparau deutsegu.

Egia esan, oindino antzerkia 
asmatu barik daukagu, baina 
gure antzerkia idatzi ahal izateko 
beste hainbat gidoi irakurteko eta 
aztertzeko asmoa daukagu.

Proiektuaren amaieran sarritan 

nen irudien eraikuntza", "Sorgin-
ehiza historian" eta "Mitoak de-
seraiki emakumeak askatzeko" 
izenekoak, hain zuzen be.

Izan be, Historiak erakusten 
dau, sorginen mitoa, feudalismo-
tik estadu modernorako transizi-
noan, bildurraren bitartez, gizar-
tea kontrolau eta andrak beste 
eremu baten kokatzeko tresna 
izan zala.

Sorgin-ehiza Historian
Andra zaharra, itsusia, bakarrik 
bizi dana, poderetsua... horreek 

dira sorgin estereotipauaren 
ezaugarriak, ipuin eta filmetan 
behin eta barriro agertzen di-
ranak. Ha-ta guzti be, ezauga-
rri horreek ez dabe bat egiten 
sorginkeriagaitik salatutakoen 
agirietan agertzen diran an-
drakaz; honeek edade eta bizi 
egoera desbardin eta ugarikoak 
izan ziran eta. Hori bai, gehienak 
andrak izan zirala azpimarratu 
eban Nausiak. 

Malleus malificarum sorginke-
riaren gaineko tratadua XV. men-
dearen amaieran argitaratu zan 
Alemanian. Sorgin-ehiza, gurean 
batez be XVI. eta XVII. mendee-
tan izan zan. Sorginkeriagaitik 
salatuak, auzitegi zibil edo ekle-
siastiko batek epaitzen ebazan 
eta Nausiak emondako datuen 
arabera, gehiago izan ziran auzi-
tegi zibilak, eklesiastikoak baino, 
batez be lehenengo "olatuetan". 
Heriotzera zigortuak be gehia-
go izan ziran bide zibiletik, bide 
eklesiastikotik baino. Europan, 
heriotz zigor asko egon ziran; 
herrialde protestanteetan, ka-
tolikoetan baino gehiago. Ha-ta 
guzti be, honek ez dau kentzean, 
Espainiako erresumetan Inkisizi-
noak izan eban garrantzia.

Zugarramurdiko sorginkeria 
prozesua 1610ean izan zan. 287 
herritarreri sorginkeria egitea 
leporatu eutsen Inkisizinoak eta 
euretako 40 Logroñora eroan 
ebezan atxilotuta. Heriotzera 
kondenau eta 11 erre egin ebe-
zan, 5 in efigie, hau da, euren iru-
diak, kartzelan hil ziran eta.

Sorgin-ehiza 1614an amaitu 
zan Espainian, Isiltasun Ediktua 
ezarri zanean Zugarramurdiko 
prozesuan inkisidorea izan zan 
Alonso de Salazar y Friaseri esker. 

Andren kontrolerako tresna
Sorginkeria delitu kolektiboa 
zala azaldu eban Nausiak eta 
sorginari sekta moduko baten 
partaide izatea leporatzen jakon. 
Sorginkeria akusazinopean hil-
dako, zigortutako eta salatutako 
gehiengo handi bat andrak ziran. 
Historialariaren arabera, andren 
kontrako jazarpena izan zan sor-
gin-ehiza, demografia jeitsiera 
baten ondorioz jaiotzak bultzatu 
gura izan zan sasoi baten. Mo-
mentu historiko haretan, estadu 
modernoa eregiten egoan Eu-
ropan, eta korronte ideologiko 
barriak sortu zirala azaldu eban. 
Sorginkeria prozesuak askotan 

erresumen mugetan gertatzen 
zirala be esan eban Nausiak. 

Aldaketa eta burruka sasoie-
tan, gizarte diziplinamentua 
beharrezkoa da poderea gura 
dauanarentzat. Diziplinamen-
tua, familiaren bitartez egin zala 
esan eban hizlariak. "Andrak lan 
mundutik kanporatu eta eremu 
pribaduan sartu ziran", autono-
mia ekonomikoa galduz. Hau 
lortu zan adoktrinamentuaren 
bidez, andra ideal bat sortu zan 
orduan. Ideal horretan, amata-
sunari eta kastidadeari garran-
tzia handia emon jakon, andren 
sexualidadea kontroletako. 
Amabirjina zan eredua. 

Gizartearen kontrolerako bil-
durra ezinbestekoa da eta sorgin-
ehizak jokatu eban paper hori. 
Baita gizarte kohesinoa apurtze-
ko be. Hori erakusten dauan datu 
argigarri bat emon eban Juainas 
Paul Arzak-ek eztabaidan. Bere 
esanetan, Inkisizinokoek herri ba-
tera heltzean ziranean, "badakigu 
herri honetan sorginak dagozala, 
hobe izango dozue nortzuk diran 
esatea" esaten eben. Bildurraren 
bildurraz, nor bere burua edo 
familia salbetako, salaketak ber-
matuta egozan.



ZEANURI
Hilaren 15era arte, emon daiteke 
izena telefono mobikorra errazago 
erabilteko ikastarorako udaletxean. 
Ikastaroa zezeil amaieran edo martian 
hasiko da, 10 ordu inguru eta 20 euro 
inguruko prezioa izango ditu. 55 urtetik 
gorakoentzako.

ZEBERIO
17:00etatik 19:00etara, astelehenetik 
barikura liburutegia zabalik.

Hilaren 10era arte, DBHko 3. eta 4. 
mailakoek eta Batxilergoko 1. mailakoek 
Zer izan nahi dut nagusitan? aukera 
akademiko eta laboralei buruzko 
saioetarako izena emon daikie gazteinfo.
ugao@ortzadar.es helbidean.

ZeZeilak 2
AREATZA
19:00etan, Jai Batzordearen batzarra 
udaletxeko areto nagusian.
LEMOA
19:00etan, Santa Agedarako entsegua 
eskolako aterpean.

20:00etan, asanbladak eguenero 
Karabie Gaztetxean.

katalana praktiketako ekimena. Izena 
aldarricatuz@gmail.com helbidean edo 
686 728 843 telefonoan emon.

19:30ean, Jai Batzordea Kultur Etxean.
IGORRE
18:00etan, Marmar teatro konpainiaren 
Arrainak bihotzean umeentzako 
ikuskizuna Lasarte Aretoan.

20:30ean, Impro txou! Leire Orbe, 
Mitxel Santamaria eta Isma Pereiragaz 
Kiñu Gaztetxean.
ZEANURI
17:30ean, Liztor asiarra eta erleak 
berbaldia Gaztetxokoan.

ZeZeilak 11
ZEANURI
10:30etik 13:30era, Arratia Garbia 
informazino puntua plazan.

ZeZeilak 12
AREATZA
Saldropo inguruan, Gorbeiako hegazti 
negutarren identifikazinoa Pablo 
Perezen eskutik. Izena emon 94 673 
92 79 telefonoan edo gorbeia.parke.
naturala@bizkaia.eus helbidean. 

10:00etan, Kanporamartxo mendi 
urtekerea Areatzako Guraso Elkarteak 
eta Lamino Kirol Klubak antolatuta. 
Areatza-Upo (607 m)-Upoko Makatza-
Areatza. Parrillak, burduntzia, sua, ogia, 
edariak eta saldea antolatzaileen eskutik.
ARTEA
13:00etan, Kaporamartxo Eleixabeitin.
BEDIA
Kanporamartxo. Goizeko urtekerea.
IGORRE
17:00etan, El gato con botas, el último 
deseo; 19:30ean, Zinuema Emakumea 
film laburrak Lasarte Aretoan.
ZEANURI
San Balendin. 11:30ean, mezea Andra 
Mari parrokian; ostean, prozesinoa eta 
artearen neurketea,

ZeZeilak 13
LEMOA
17:30etik 19:30era, Elikadura kontzientea 
ikastaroko saioa Kotxepin Kultur Etxean.
ZEANURI
10:30etik 13:30era eta 16:00etatik 
19:00etara, Arratia Garbia informazino 
puntua plazan. 19:00etan, berbaldia 
udaletxean.

ZeZeilak 14
ARTEA
18:00etatik 20:30era, Ilgoran Andren 
Jabekuntza Eskolako Plazerra izango da 
ala ez da izango tailerra Kultur Etxean.
ZEANURI
10:30etik, 13:30era eta 16:00etatik 
19:00etara, Arratia Garbia informazino 
puntua plazan. 19:00etan, berbaldia 
udaletxean.

ZeZeilak 15
ARTEA
18:30ean, Arteako II. Berdintasun 
Planaren aurkezpena eta azalpenak 
Kultur Etxean.
BEDIA
17:00etan, Gorbeialde Landa 
Garapenak antolatuta, Aitziber 
Mendibilen liztor asiarraren gaineko 
berbaldia liburutegian.

17:30etik 19:30era, andren egunerako 
jardueren prestakuntza liburutegian.
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AGENDEA

ZeZeilak 1
ARANTZAZU
17:00etatik 19:00etara, astelehenetik 
barikura Udal Liburutegia zabalik.
AREATZA
Ikasgela zabalik. Aste barruan 
08:00retatik 21:00etara eta 
astegoienetan, 09:00etatik 21:00etara.

Negu osoan, baimendutako 
aparlekuetatik kanpo ez aparketako 
Gorbeia Parke Naturalaren 
konzienziazino kanpainea, bide 
bazterrak, zelaiak eta basoak 
babestuteko helburuagaz.

Udalak libre dituen etxebizitzak 
esleituko ditu zezeilean. Hautagai 
izateko Etxebiden izena emotea 
derrigorrezkoa da.

Hilaren 10era arte, 
Kanporamartxoko urtekerarako izen-
emotea 627 021 082 edo 646 355 
550 telefonoetan.
ARRATIA
Ilgoran Andren Jabekuntza Eskolako 
Plazerra izango da ala ez da izango, 
Arteterapia eta Sortu zure oihalezko 
konpresa tailerretarako izen-emotea 
zabalik. Izena Arratiako Udalen 
Mankomunitatean, udaletxeetan 
eta 688 627 393 telefonoetan emon 
daiteke.
ARTEA
Zezeilaren 8ra arte, Euskal 
Museoaren erakusketa ibiltaria, 
Euskal kulturaren nazioarteko atea 
ikusgai plazan.
BEDIA
16:30etik 19:30era, liburutegia 
zabalik, astelehenetik barikura.

Martiaren 18an izango dan 
Kolazino Mendi Eguneko 24 eta 
16 kilometroko lasterketetarako 
eta 16 kilometroko mendi 
martxarako izen-emotea zabalik 
dago www.kolazinomendieguna.com 
webgunean. 

Ikasgelaren zerbitzua barriro 
hasiko da Bete-beteka ikasgelan. 
Astelehenetik barikura 09:00etatik 
16:00etara eta 19:30etik 21:30era; 
zapatu eta domeketan, 09:00etatik 
21:00etara. Izena emoteko eta 
erreserbea egiteko 16:30etik 
19:30era liburutegian. Txartela 
(giltza) personalizaua egongo da eta 
liburutegian jasoko da.

16:30etik 19:30era arte, hilaren 3a 
arte, zezeilaren 12ko Kanporamartxo 
urtekerarako izen-emotea liburutegian.
DIMA
16:30etik 19:30era, astelehenetik 
eguenera, liburutegia zabalik.
IGORRE
09:30etik 13:30era eta 16:00etatik 
20:30era, astelehenetik barikura 
liburutegia zabalik. Mailegu zerbitzua, 
arrastiz astelehenetik eguenera eta 
goizez barikuetan eta umeen jai eta 
opor sasoian.

08:00etatik 22:00etara ikasgela 
zabalik. Aurretik Kultur Etxera deitu 
behar da zitea eskatzeko 94 673 62 
51 telefonoan.
LEMOA
08:00etatik 21:00etara, astelehenetik 
domekara Kotxepineko ikasgela zabalik.

16:30etik 19:30era, liburutegia 
zabalik astelehenetik barikura 
Kotxepin Kultur Etxean.

Euskal Herriko inauterietako 
kantuak eta jantzak batzean 
dituan ikuskizuna Kotxepinen

Kilikon ekoizpenak-ek Ihauteriak bizi umeentzako ikuskizuna eskainiko 
dau zezeilaren 10ean, 18:30ean, Lemoako Kotxepin Kultur Etxean.

Inauterietako kontakizun eta abestiak jaso eta Euskal Herriko inau-
terietako personaiak emoten ditu ezetuten: Zuberoako maskaradak, 
Arizkungo hartza, Mamoxorroak, Lantzeko Miel Otxin eta Ziripot, Itu-
ren eta Zubietako joaldunak, Mundakako atorrak...

Musika pedagogia erabilita, gorputzeko atalakaz, soinu eta erritmoak 
egiten ikasiko dabe umeek eta ikuskizun musikatua danez jantzan egi-
teko aukerea be izango dabe.

ZeZeilak 3
ARTEA
19:30ean, Iñaki Salvador eta Ainara 
Ortegaren kontzertua Kultur Etxean.
IGORRE
18:00etan, Kimuaren aurkezpena, 
Euskal Herrian paradigma iraultzaile eta 
barria sortzeko eta zabaltzeko asmoz 
sortutako ekimena. Kiñu Gaztetxean.
LEMOA
19:00etan, Biziraun Elkarteko kideen 
berbaldia Hitz egin dezagun suizidioaz 
Karabie Gaztetxean.

ZeZeilak 4
ARANTZAZU
09:05ean, Arratiako Korua Agate 
Deunaren koplak kantetan.
AREATZA
22:00etan, Arratiako Korua Agate 
Deunaren koplak kantetan.
ARTEA
17:00etan, Kokomarroak deituta, 
plazan alkartu eta eske errondea; 
21:45ean, Arratiako Korua Agate 
Deunaren koplak kantetan.

21:30ean, Mozkor alaiak taldearen 
kontzertua Herriko Bentan.
BEDIA
10:05ean, Arratiako Korua Agate 
Deunaren koplak kantetan; 17:00etan, 
herritarrak plazan alkartu auzorik auzo 
koplak kantetan joateko.
DIMA
09:20ean, Arratiako Korua Agate 
Deunaren koplak kantetan.
IGORRE
09:35ean, Arratiako Korua Agate 
Deunaren koplak kantetan.
LEMOA
09:50ean, Arratiako Korua Agate Deunaren 
koplak kantetan; 18:00etan, udaletxeko 
plazan herritik zehar abestuteko.
UBIDE
16:30ean, herriko plazan batu Agate 
Deunaren koplak kantetako.

ZEANURI
08:45ean, Arratiako Korua Agate Deunaren 
koplak kantetan. 10:30ean, ermitan 
kantetan dauan koruak eske errondea 
auzoz auzo Jubiladuen tarbenatik urtenda, 
eta arrastian, 15:00etatik aurrera be, auzoz 
auzo. 16:00etan, Asterriako auzotarrak 
batu Ogaragotiko plazan eta auzoetatik 
eske errondea.
ZEBERIO
10:00etan, fruta-arbolak inausteko 
tailerra. Plazan batu.

ZeZeilak 5
IGORRE
17:00etan, Zinuema. Irabazi arte lehen 
kapitulua; 19:30ean, Berpiztu Kepa 
Junkeraren gaineko dokumentala 
Lasarte Aretoan.
ZEANURI
12:00etan, mezea Santa Ageda ermitan. 
Koruak santearen bizitzako koplak 
kantauko ditu bertan.

ZeZeilak 6
BEDIA
16:30etik 19:30era, hilaren 24ra arte, 
"Kirol Erronkak"en parte hartzeako izen-
emotea liburutegian. Erronkak martiaren 
3tik maiatzaren 26ra izango dira.

Hilaren 28ra arte, VII. Kolazino 
Egunean boluntario izateko aukerea. 
Izena emon kmebedia@gmail.com 
helbidean.
LEMOA
17:30etik 19:30era, Elikadura kontzientea 
ikastaroko saioa Kotxepin Kultur Etxean.

ZeZeilak 7
ARTEA
18:00etatik 20:30era, Ilgoran Andren 
Jabekuntza Eskolako Plazerra izango da 
ala ez da izango tailerra Kultur Etxean.
BEDIA
16:30etik 19:30era, hilaren 17ra arte, 
Udalak eratutako Risoterapia eta 
Lehen sorospenak ikastaroetan izen-
emotea liburutegian. Lehen sorospenak 
ikastaroa martiaren 22an eta 29an 
izango da. Risoterapia aprilaren 19tik 
maiatzaren 17ra.

16:30etik 19:30era, hilaren 17ra 
arte, 16 eta 26 urte bitarteko gazteen 
Coopera Senegalera bidaian izen-
emotea librutegian.
ZEBERIO
19:15ean, komiki tailerreko atzen saioa 
Gaztelekuan.

ZeZeilak 8
ARTEA
18:30ean, Liztor asiarra eta erleak 
berbaldia Kultur Etxean.
BEDIA
17:30etik 19:30era, andren egunerako 
jardueren prestakuntza liburutegian.

ZeZeilak 9
IGORRE
18:00etatik 19:30era, Ilgoran Andren 
Jabekuntza Eskolako Arteterapia tailerra 
Kultur Etxean.

20:00etan, zinekluba 1945 pelikulea 
Lasarte Aretoan.

ZeZeilak 10
ARTEA
17:00etan, Aldarricatuz, umeak 
katalanez olgau eta nagusiek 
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IRAGARKI LABURRAK / KOMIKIA

Iman
Olatu

KO
MI
KI
A
IRAGARKI LABURRAK

Danerik
HELDUENTZAKO ZERAMIKA 
IKASTAROA
Areatzan astelehenetik eguenera egun 
bat aukeran. 11:00etatik 12:30era. 120 
euro hiruhilekoa (materiala barne, 
labakadea ez). Interesdunek deitu 615 
731 182 telefonora (Saioa Larrea).
GARAJEA ALOKATZEN DOT
Garajea alokatzen da Igorreko Elexalde 
kaleko 56 zenbakian. Eleiza aurrean. 
Telefonoa: 94 631 60 22.
FURGONETEA SALTZEAN DOT
1998 urteko Peugeot Boxer furgonetea, 
egoera onean, saltzean dot. 
Interesdunek deitu telefono honetara: 
688 638 906.

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

Interesdunek deitu 664 303 528.
KLASEAK EMOTEN DODAZ
Piano klase partikularrak emoten dodaz 
Areatzan (maila guztiak), umeentzat zein 
helduentzat. Interesdunek 629 461 077 
telefonora deitu. 
TABERNARI BILA
Axular Herriko Tabernan lan egiteko 
tabernari euskaldun bat behar da. 
Interesdunek tabernan bertan galdetu, 
axularke@gmail.com helbidera idatzi 
edo telefonoz deitu daikie.

Begitu-lagunen txokoa

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

Zenbaki honetako saridunak:

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

1
Saioa Arana (Lemoa)
Leire Uriarte (Artea)

Alvaro Rabelli eta 
Jose Carlos Torreren 
Frantziako Dama 
liburu bana.

2
Eingo eskola (Igorre)
Ganzabal Mendi Taldea (Lemoa)

Igorreko Kultur Etxeak 
emondako bina sarrera 
Arrainak bihotzean 
antzezlanerako.

Zerturen 

argitalpenak 

jasoko dozuz, 

zozketetan 

sartuko zara.

begituk 20 

urte eta 

ehundaka 

lagun. 
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