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2021AN HITZA DIRUZ LAGUNDU DUTEN UDALAK:
Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Ispaster, Lekeitio, 
Markina-Xemein, Mendexa, Munitibar, Mutriku, Ondarroa eta Ziortza-Bolibar. 

Lea-Artibaialdeko Hedabideak S.L.ko kideak 
eta Lea-Artibai eta Mutrikuko beste 59 eragile

ko. Euskararen Nazioarteko
Eguna ospatu eta aldarrikatu
berri dugu. Eusko Ikaskuntzak
1949an sortu zuen «euskararen
balio unibertsala aldarrikatze-
ko eguna». Abenduaren 3a auke-
ratu zuen, Xabierko Frantzisko-
ren heriotzaren eguna. Izan ere,
kondairak dioenez, bere azken
hitzak ama-hizkuntzan xuxur-
latu zituen. 
      Gure hizkuntza txikia da in-
guratzen duen ozeano zabalean.
Datozkion mareei aurre egin be-
har die, oraina eta etorkizuna
izan nahi baditu; joera berriak,
teknologia berriak baliatu be-
harko ditu, munduan agertu, bi-
zirik egon eta hizkuntza bizia
izateko. Ekitea beharrezkoa du.
Eragitea dagokigu.
Pandemiak baldintzatutako
egoeran ere, badabil jendea eki-
nean. Durangoko Azokak ate-

rak ireki ditu, nahi baino muga
gehiagogaz, baina izan DA. Ba-
dabiltza norbanako, talde eta el-
karteak ekiten, gogotsu, zailta-
sunekin sarri, baina atzerapau-
sorik eman barik. Aurrera
begira beti.
      2022 zer edo zer izango bada,
hitzaren eta ekintzaren urtea
izango da. 22. Korrika Amurrion
hasiko da martxoaren 31n eta
Donostiara iritsiko da apirilaren
10ean, AEKren ekimenez. Hitze-
kin lelopean egingo da, 
«euskara HITZetik EKINtzetara
eramateko unea delako». La-
rrialdi linguistikoaren «alarma
gorriak pizten» ari direla esan
zuten AEK-ko kideek ekimena-
ren aurkezpenean, eta «ekiteko»
eskatu diete herritarrei eta era-
kundeei; proaktibo izateko. 
      Azaroan helduko da Euska-
raldia. Ariketa «indartsua eta

Ekinez 
egina
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Abendua. Egutegiko azke-
naurreko orrialderi buelta
eman diot konturatu ordu-

masiboa» aurreikusi du Euskal-
tzaleen Topaguneak, hizkuntza
ohiturak aldatzeko bidean pau-
soak ematen jarraitzeko. Hitzez
ekiteko garaia lelopean, «euska-
rak eta euskaldunok berriro ka-
lea hartzeko garaia» izango da.
Euskaldunak, erakundeak eta
eragileak, aktibatzera deitu di-
tuzte guztiak. 
      HITZAk ere tantaz tanta ja-
rraituko du zuokin batera itsaso
zabala elikatzen, euskarari da-
gokion lekua ematen. Egiteko
horretan, 18 urte bete ditugu
konturatu orduko. Zenbat egu-
tegiko orrialde pasa ditugun
urte horietan guztietan, zenbat
ikasgai, zenbat elkarlan... Zen-
bat daukagun oraindik egiteko,
alorrez alor desberdintasunak
berdintasun izan daitezen. 

Bada, ekin diezaiogun.
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Errigoraren kanpaina, herritik herrira 
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Zortzigarren
urtez jarraian, Errigorak Nafar hegoaldeko
uzta euskarari puzka udazkeneko kanpai-
na abiarazi zuen. Taldeak herrigintzaren
garrantzia nabarmendu zuen. «Errigoraren
ibilbide laburra hirigintza ariketa ederra

izan da; herriak herriari egindako ekarpen
xume eta inspiratzailea», esan zuten. Bide
batez, Agerraldia-ren berri eman zuten,
euskarari hauspoa ematera zetorren eki-
mena. Zortzi urtean 1,4 miloioi euro bidera-
tu zituzten Nafarroako euskalgintzara. 

Hizkuntza  
eskubideak,
osasungintzara
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Osasun zentroetan hizkuntza
eskubideen betekizunean
«geldialdia» egon zela nabar-
mendu zuen Uemak, eta ara-
zo batzuk «betikotzen» ari zi-
rela. «Erakundeek betebeha-
rra daukate herritarren
hizkuntza hautua bermatze-
ko», gogorarazi zuten. 

Gorka Aulestia eta Kaxildo Alkorta hil ziren 
LEA-ARTIBAI // Gorka Aulestia Txakartegi ohorezko euskaltzain
ondarrutarra hil zen maiatzaren 10ean. Euskal literaturan adi-
tua zen: aztertzailea eta hiztegi egilea. Bestalde, Kaxildo Alkorta
idazle, itzultzaile eta euskaltzain urgazle getariarra urriaren
15ean hil zen —Aulestirekin lotura estua zeukan— .

Euskara gazteen kanaletaraino
ONDARROA // Unai Guenaga ingeniari informatiko ondarru-
tarrak saio bat abiarazi zuen Twich plataforman Iruñe Astiz
barandiarararekin batera, euskaraz, Zenbat meloi, hainbat
mazedonia, gazte milenialei zuzenduta, «haien artean
gehiegi sakontzen ez ziren gaiei buruz eztabaidatzeko». 
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Euskara aro berrirako lanabesa dela aldarrikatu zuten
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //Euskararen Na-
zioarteko Egunerako erakundeen adieraz-
penean jaso zenez, «aro berrirantz joateko
lanabesa» da euskara. «Hartu-eman eta ko-
munikazio molde, ohitura eta bide berriak
sortzen ari dira. Pandemian barneratu egin

dugu komunikazioa funtsezkoa dela. Eta
hori du euskarak erronka: eremu berrietan
ere dagokion tokia hartzea», aldarrikatu zu-
ten. Euskararen Egunaren baitan —aben-
duaren 3an—, ekimenak antolatu ziren, esa-
terako, Mintzodromoa Markina-Xemeinen.

San Joan
Gurutzekoren lana
euskaratu zuten
MARKINA-XEMEIN // San Joan
Gurutzekoren obra guztia
euskaratu zuen Luis Baraia-
zar Txertudi karmeldarrak  
—1.051 orrialdeko argiltape-
na—, «euskarara itzuli eta
euskarara ekarri». Ekainaren
14an aurkeztu zuen beharra,
Euskaltzaindiaren egoitzan.  

Lexiko teknologikoa euskaratu zuten
MARKINA-XEMEIN // Termino zientifiko eta teknologikoen lexi-
ko berri bat sortzea sustatu zuten hainbat hezkuntza eta zentro
teknologikoren artean, tartean Leartiker. 1.379 termino batu zi-
tuzten ikertzaileei euren tesiak eta ikerlanak egitean euskaraz-
ko berba egokienak errazago aurkitzen laguntzeko. 

Hirigintza proiektuak eta euskara, uztartuta
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Arritxu Zelaia hizkuntza ahol-
kulari natxituarrak hainbat udalerritako HAPOen eragin lin-
guistikoaren balorazioa egin zuen. Izan ere, Gaindegiaren
azterketan baieztatu zen biztanleriaren gorakadak eragin
zuzena zeukala euskararen ezagutzaren galeran, baita arnas-
guneetan ere.

TicketBAI programa
euskaraz jartzeko
eskatu zuten
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Uemak TicketBAI programa
euskaraz jartzeko eskaria egin
zuen, euskaldunen hizkuntza
eskubideak ez zituela berma-
tzen esanda, baimendutako
149 aplikazioetatik 34 baino
ezin zirelako jarri euskaraz. 

Hitza ere 
diru laguntzetatik
kanpo
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Hekimenek salatu zuen
Jaurlaritzak COVID-
19aren diru laguntzen
%6,6 baino ez zuela bide-
ratu euskarazko hedabi-
deetara, tartean HITZAra.
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Pentsio duinak aldarrikatu zituzten 
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //  Hego Euskal
Herriko pentsiodunen elkarteek mobiliza-
zioak egiten jarraitu zuten —argazkian, Le-
keitio—,  eta pentsio publiko duin eta nahi-
koak bermatu arte kalean jarraituko zutela
gogora ekarri. «Pentsiodunok lan eta bizitza

baldintza duinak nahi ditugu, eta, horreta-
rako, beharrezkoa da bai lan erreforma, bai
pentsio erreforma bertan behera lagatzea.
Ez da inola ere bermatzen 1.080 euroko gu-
txieneko pentsioa, ezta genero arrakala
gainditzea ere», adierazi zuten. 

Azarok garapen
ekonomikoaren
gidaritza hartu zuen
LEA-ARTIBAI // Lea-Artibaiko
garapen ekonomikoaren ar-
dura hartu zuen Azaro Funda-
zioak. Horrenbestez, erakun-
de bakarrean barneratu zen
arlo horretako zerbitzua, es-
kualdeko udal guztien parte-
hartzearekin. Era horretara,
«estrategia bateratua bultza-
tzeko apustua» egin zuten.

Antxoaren iraunkortasuna, «bermatuta»
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // AZTIk uztaileko neurketan ondo-
rioztatu zuenez, antxoaren iraunkortasuna «bermatuta» zego-
en, stocka 170.000 tona ingurukoa zen eta. Gainera, Eusko La-
bel etiketa lortu zen antxoa freskoarentzat. Bestalde, Europako
Batasunak hegaluzearen kuota %12,5 handitzea onartu zuen.

Cikautxok 50. urteurrena ospatu zuen 
BERRIATUA // Azaroan, Cikautxok 50. urteurreneko ekitaldi
ofiziala egin zuen hainbat ordezkari politikorekin bat. «Ba-
lioei eutsiz eta berrikuntza maila oso altuagaz», automozioa-
ren mundu mailako merkatuan «posizionamendu bikaina»
lortu zuela esan zuen Iñigo Laskurain zuzendari nagusiak. 
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Lea-Artibaiko hiru lagun hil ziren lan istripuan
LEA-ARTIBAI // Lea-Artibaiko hiru lagun hil
ziren lan istripuan. Lekeitiar bat zendu zen
martxoaren 16an Bermeoko Gaviota plata-
forman gertatutako lan istripuan, Ondarroa-
ko arrantzale bat hil zen irailaren 29 goizal-
dean, istripu baten ondorioz; eta abendua-

ren 3an Markina-Xemeingo 44 urteko gizo-
nezkoa hil zen Fagor Ederlanen lan istripu
«ez traumatikoz». Sindikatuek mobilizazio-
ak deitu zituzten —argazkian, Ondarroako
portu sarrera—, eta heriotzak eta istripuak
saihesteko «benetako politikak» eskatu.

Leartiker, Foku
Anitzeko Zentro
Teknologikoa 
MARKINA-XEMEIN // Leartiker
Foku Anitzeko Zentro Tekno-
logiko izendatu zuten, eta ho-
rri esker erreferentziazkoa
bihurtu zen sektorean. Beste
pauso bat eman zuen jarraian
hamasei eragile zientifiko-
teknologikorekin batera Bas-
que Research and Technology
Aliance aliantzan sartuta,
«kooperatibaren azken urtee-
tako aparteko hazkundearen
adierazgarri». Aurretik jakin
zen Euskal Herriko lehen Es-
neki Zentroa martxan jarri
zuela beste erakunde batzue-
kin elkarlanean, eta Cardio-
pach proiektuan parte hartu-
ko zuela, bihotzeko batek kal-
tetutako ehunak birsortzeko
gaitasuna duen txaplata «adi-
mentsua» garatzea helburu.

Bertokoaren kontsumoa bultzatu nahian 
LEA-ARTIBAI // Hamen Bertokoak ekimenak otzara bat zozketa-
tu zuen bere produktuak saltzen zituzten dendetan 10 eurotik
gorako erosketak egiten zituztenen artean, Berton erosi eta ira-
bazi lelopeko ekitaldien baitan. Era horretara, proiektuak 0 ki-
lometroko produktuak kontsumitzeko aldarria egin zuen.

Kontserbera sektoreak greba egin zuen
LEA-ARTIBAI // Bizkaiko arrain kontserba eta gazituen sekto-
reak «lan hitzarmen duin» baten aldeko greba eguna egin
zuen —argazkian, Ondarroa—, jarraipen zabalarekin. Gi-
puzkoako egoitzetako langileak, Nemakoak, Novaltiakoak
eta haurreskoletakoak ere mobilizatu ziren. 

Automobilgintzan
550 bat lanpostu
galdu ziren
LEA-ARTIBAI // LAB sindi-
katuak esan zuen Lea-Ar-
tibain automobilgintzan
550 bat lanpostu galdu zi-
rela, eta sektoreko enpresa
guztiak «egoera oso kezka-
garrian» zeudela. 



LEA-ARTIBAI // 

Leire Bilbaok
Lauaxeta Poesia
Saria irabazi zuen,
‘Etxeko urak’ 
lanarengatik

Bertoko hainbat idazlek la-
naren aitortza jaso zuten sa-
rien bitartez, hain zuzen, 
Miren Agur Meabek, Leire
Bilbaok eta Yolanda Larrea-
tegik.

Miren Agur Meabe idazle le-
keitiarrak Espainiako Kultu-
ra eta Kirol Ministerioaren
Espainiako Poesia Saria ira-
bazi zuen Nola gorde errau-

tsak kolkoan liburuagatik.
Epaimahaiak hauxe adierazi
zuen: «Meaberen lanak mai-
sukiro uztartzen ditu urteen
iragatearen samintasuna eta
bizitasun eta freskotasun
apurtezina». Euskarazko li-
buru batek sari hori jasotzen
zuen lehen aldia zen. 

Leire Bilbao ondarrutarrak
Lauaxeta Poesia Saria lortu
zuen Etxeko urak lanagatik,
zehazki 35 urtetik gorakoen
kategorian. «Idazleak mai-
suki darabil hizkera poeti-
koa sinbolo horiek bereak
egiteko eta bere hizkera pro-
pioz ernaltzeko eta emate-
ko», adierazi zuen epaima-
haiak. 

Apirilean, Yolanda Larreate-
gi markina-xemeindarrak
Lizardi Saria eskuratu zuen,
8 urtetik gorakoentzako Ur
eta Lur ipuinagatik. Yolanda
Arrieta Etxebarriko idazleak
esan zuenez, Larreategiren
narrazioak «haurrentzako
atmosfera erakargarria» es-
kaintzen du.

Peru Abarka lehiaketa

Urrian Markina-Xemeingo
Peru Abarka lehiaketako lan
irabazlea aurkeztu zuten.
Bihotza kate lanean Xabier
Paia idazleak amaren isto-
rioa kontatu zuen Iker Orue-
ta Esparzaren ilustrazioek
lagunduta. 
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Silitiak irabazi zuen
30. Gaztea Maketa
lehiaketa  
LEKEITIO // Silitia izan zen 30.
Gaztea Maketa lehiaketako
irabazlea. Ibai Silicato (ahotsa
eta perkusioa) lekeitiarrak eta
Xabier Barrutia (gitarrak, ba-
xua, bateria eta teklatua) bil-
botarrak eskuratu zuten
5.000 euroko saria, eta Bilbao
BBK Liven joko dute. «Estilo
ezberdinak ikutzen ditugu.
Musika anitza egiten dugu»,
esan zuten. Hiru abestirekin
aurkeztu ziren: Kakinprak,
Txumin Lova eta Akamoko.

Jose Pablo Arriagak
‘Kandelak’ lana
estreinatu zuen
MARKINA-XEMEIN // Jose Pa-
blo Arriaga artistak Kandelak
obra sortu zuen, pandemiak
eragin zion ezinegona isla-
tzen zuen lana, eta Garazi
Etxaburu dantzari ondarruta-
rrarekin elkarlanean perfor-
mance bidez jendeari erakutsi
Bidarte Dorreko parkean. 

Miren Agur Meabek Espainiako
Poesia Saria eskuratu zuen
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Bilboko Museoaren alfabetoaren abiapuntu 
ONDARROA // ABC Bilboko Museoaren alfabe-
toa bilduma iraunkorraren lanik aipagarrie-
nak ezagutzeko aukera eman zuten Artearen
ibilbidea II erakusketa iblitariaren bidez ha-
malau udalerritan. Kirmen Uribe idazle on-
darrutarrak aurkeztutako erakusketa zen,

eta hain zuzen ere, Ondarroako Alameda
izan zuen abiapuntu, idazlea bertan zelarik.
Erakusketak bilduman inspiratutako kalita-
te handiko 36 erreprodukzio biltzen zituen.
Ekainean Ondarroan egon ostean, uztailean
Lekeition egin zuen geldialdia.

‘Hondar Ahoak’, 
ikus-entzunezkoen
Argia Saria
ONDARROA // Txintxua Films
ekoiztetxearen Hondar Aho-
ak telesailari eman zioten
2021eko ikus-entzunezko Ar-
gia Saria. Thrillerra Ondarro-
an grabatu zuten 2020ko
udan, eta Angel Aldarondo
ondarrutarra izan zen gidoila-
rietako bat.

Yolanda Arrieta, ‘Geuretik sortuak’-en 
ETXEBARRIA // Literatura, antzerkigintza eta zinemagintzako
26 artistarekin abiatu zen Geuretik sortuak programa, tartean
Yolanda Arrieta idazlea. Egitasmoa Udalbiltzak sortu zuen eus-
karazko kultur eskaintza indartu nahirik, eta kezkatuta atzerri-
ko hizkuntzetan egindako kultura nagusitzen ari zela eta.  

‘Ni, munduko txarrena’ saritu zuten 
ONDARROA // Ni munduko txarrena (Yo, la peor del mundo)
ikuskizun musikalari bigarren saria eta aipamen bereziaren
saria eman zioten Torrejon de Ardozen (Madril, Espainia)
XXIII. Antzerkiko Emakumezko Eszena Zuzendarien sarike-
tan. Ugaitz Alegria aktoreak ere parte hartzen zuen.

Lekeitio Zinegoak
jaialdiaren egoitza
ofiziala izan zen
LEKEITIO // Zinegoak eta Eus-
kal Zine Bileraren arteko lan-
kidetzari esker, Lekeition ere
Zinegoak jaialdiaren proiek-
zioa eskaini zuten. Jaialdiak
egoitza ofiziala Bilbotik kan-
pora zeukan lehen aldia zen.

Mikel Alvarezek
irabazi zuen
Augustin Zubikarai
ONDARROA // Mikel Alva-
rez beasaindarrak irabazi
zuen 21. Augustin Zubika-
rai lehiaketako nobela
beka —hogei lanen arte-
an—, Euskalia zientzia
fikziozko proiektuarekin. 
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Zestalariak, gorengo mailan
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Eneritz Lizardi
mutrikuar puntistak 23 urtez azpikoen lehe-
nengo Munduko txapelketa irabazi zuen Zu-
maiako Maite Ortiz de Mendibilekin; biga-
rren egin zuten Maialen Aldazabal berria-
tuarrak eta Ihart Arakistan sopelaztarrak,

eta gizonezkoetan hirugarren Mikel Manzi-
sidor mutrikuarrak —argazkian, Lizardi eta
Manzisidor— . Bestalde, Jokin Arbe marki-
na-xemeindarrak irabazi zuen Banakako Jai
World tourra, Berriatuan. Han 2024ra arteko
txapelketak jokatzeko akordioa lortu zen. 

Artibaik emakumeen
taldeak sortzeko
gogoa adierazi zuen
LEA-ARTIBAI // Markina-Xe-
meingo Artibai Futbol Talde-
ak ate irekien jardunaldiak
egin zituen emakume taldeak
osatu nahian. Ondarroako
Aurrerak, bere aldetik, hamar
urterako hitzarmena sinatu
zuen, Athleticekin «futbola
babestu, sustatu eta heda-
tzea» helburu hartuta.

Emakumeen I. Lea-Artibai Txallengea jokoan
LEA-ARTIBAI // Berriatuko eta Markina-Xemeingo txirrindu el-
karteen eskutik, I. Lea-Artibai Txallengea lehiatu zuten uztaile-
an kadete, gaztetxo, 23 urtez azpiko eta elite mailako emakume-
ek, Euskaldun Torneorako proba puntuagarria —argazkian—.
Bestalde, 180 txirrindulari batu ziren Lea-Artibai Klasikoan.

Atletismo egokituko txapela, bertora 
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Jon Revuelta ondarrutarrak ira-
bazi zuen Euskadiko atletismo egokituko txapelketa, 400
metroko proban —argazkian—. Euskal Pilota Egokitua IV.
Master Cup txapelketako finalean Eneko Sagarmendi mutri-
kuar palista nagusitu zen Xabier Arizkorretarekin. 
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Mutriku Sokatira Taldeak bi txapel eskuratu zituen
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Unai Goitia (Au-
lesti) Gipuzkoako txapeldun geratu zen orga
jokoan —Jabier Urrestik (Ondarroa) hiruga-
rren egin zuen— eta Ane Urresti (Ondarroa),
txinga eroaten —argazkian —. Aizkoran,
Ugaitz Mugertza (Mutriku) eta Eneko Otaño

hirugarren sailkatu ziren Binakako Txapel-
keta Nagusian. Mikel Agirre (Ondarroa) eta
Uxue Ansorregi, trontza mistoko Bizkaiko
txapeldun izan ziren, eta Inhar Urruzuno
(Ondarroa) eta Aitzol Atutxa, txapeldunorde
Bizkaiko harrizulatzaile txapelketan. 

Nahia Quincocesek
hirugarren egin zuen
mendi eski lehiaketan
MENDEXA // Nahia Quincoces
mendexarrak brontzezko do-
minak eskuratu zituen Euskal
Selekzioarekin Mendi Eskiko
Espainiako Txapelketako ba-
nakakoan eta taldekako erre-
lebokoan, Lleidako pirineoe-
tan. Igoera bertikalean, be-
rriz, bosgarren geratu zen.

Burgoa, lehenengoa Espainiako triatloi lehian
LEA-ARTIBAI // Arantza Burgoa (Ondarroa) txapelduna izan zen
Distantzia Erdiko Espainiako Triatloi Txapelketan 55-59 adin
tartean. Lekeitioko Amandarri Triatloi Taldeko Mikel Arrasate
eta Haritz Garate lehenengo eta bigarren geratu ziren Euskadi-
ko Triatloi Esprint Txapelketan.

Bandera historikoa Ondarroara
ONDARROA //  Ondarroak TKE Ligako bere lehenengo bande-
ra lortu zuen, 38. Petronor Bandera, Zierbenan. Lehen txan-
dako onena izan zen talde ondarrutarra, eta eguraldi baldin-
tza aldaketen eraginez, gainontzeko taldeek ezin izan zuten
haren denbora hobetu. Lekittarrabigarren sailkatu zen.

Saizar eta Iturbe izan
ziren bizkorrenak IX.
Lea-Artibai Rallyan
LEA-ARTIBAI // Aitor Saizar pi-
lotuak (Berriatua) eta Leire
Iturbek (Astigarraga) eskura-
tu zuten Lea-Artibai Rallyko
sari nagusia. Bigarren egin zu-
ten Ioritz Odiagak (Aulesti)
eta Arkaitz Kobeagak (Ereño).

Leire Etxaniz
pilotariak txapela
jantzi zuen berriro
ETXEBARRIA // Hirugarren
bider, Leire Etxaniz etxe-
barritarrak Emakume
Master Cup-eko lau t’erdi-
ko txapela eskuratu zuen
Iparraldeko Ana Oronozi
22-5 irabazi ostean.
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Salbuespen politikak amaitzeko eskaerak
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Presoen eskubi-
deen aldeko pausoak emateko eskatu zuten,
hainbat mobilizazioren bidez. Urtarrilean,
Izan Bidea ekimenaren baitan, ehunka la-
gun atera ziren kalera Bidea Gara lelopean,
maiatzean ehunka lagun batu ziren mendi

tontorretan, irailean, bizitza osoko espetxe
zigorraren aurka agertu ziren elkarretaratze-
etan eta urrian Donostian manifestazioa
egin zuten Ibilian ibilian, etxerako bidean
lelopean. Horrez gain, motxiladun umeen
eskubideak aldarrikatu zituzten martxoan.

Amaia Antxustegi
Ziarda diputatu
izendatu zuten
LEKEITIO // Martxoan, Amaia
Antxustegi Ziarda lekeitiarra
Bizkaiko Foru Aldundiko
Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzeko diputatu
izendatu zuten. 2007tik Le-
keitioko Udaleko zinegotzia
zen, eta Isabel Mendiguren
Lakak hartu zuen haren tokia. 

Presoak lekuz aldatu zituzten
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Irantzu, Orkatz eta Lexuri Gallas-
tegi (Mutriku) Estremera, Topas eta Zuerara lekualdatu zituz-
ten, eta Asier Badiola ondarrutarra, Julen Atxurra Pototo lekei-
tiarra eta Imanol Miner hernaniarra El Dueso kartzelara, Valen-
tziatik, Aranjuezetik eta Palentziatik, hurrenez hurren.   

Erreferendumaren aldeko mobilizazioa
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Hamaika Garak deituta, milaka
lagun batu ziren uztaileanErreferendumaren alde lelopean
Bilboko udaletxearen eta Arriaga zubiaren artean. Josu Etxa-
buru Gure Eskuren bozeramaile ondarrutarrak manifestua
irakuri zuen, eta burujabe izatearen garrantzia nabarmendu.

Hispanitatearen
Eguna eztabaidan
jarri zuten
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Ernai gazte antolakundeak
mobilizazioak iragarri zituen
urriaren 12rako, Hispanitate-
aren Eguna, esateko egun ho-
rretan ez zegoela ezer ospa-
tzeko eta Euskal Herriaren in-
dependentzia aldarrikatzeko.

13/13 sumariokoei
elkartasuna 
adierazi zieten
LEA-ARTIBAI // Ekimenak
egin zituzten Lekeition eta
Aulestin Arantza Zulueta-
rekin eta Saioa Agirrerekin
elkartasunean. 13/13 su-
marioko zortzi euskaldu-
nen artean zeuden. 



2021 zenbakitan

2� Langabetuak

1.217
]Lea-Artibai eta Mutriku.
2021eko urrira arte, Lea-Arti-
bai eta Mutrikuko langabetu 
kopurua. 2020an baino 292 gu-
txiago.
]Herri handienetan.
Ondarroan, 492 langabe; 
Lekeition, 317; Markina-Xemei-
nen, 245 eta Mutrikun, 237.
Langabeziaren bilakaera.
2015ean, 1.523 langabetu zeu-
den; 2016an, 1.312; 2017an, 1.190,
2018an, 1.243, 2019an, 1.141 eta
2020an, 1509. Ehunekotan, On-
darroan daude langabetu
gehien, %11,97; eta Gizaburua-
gan gutxien, %3,8.   
Joera. 
Azken urteetan, langabezia
tasa gora eta behera ibili da.
2019tik 2020era jauzi handia
egon zen: batetik bestera 369
langabe gehiago egon ziren. 

2� Biztanleak

31.428
]Lea-Artibai eta Mutrikun.
Horretxenbeste biztanle 
daude berton erroldatuta. 
Gehiago dira hil direnak jaio
direnak baino: 223 lagun jaio
dira, eta 286 hil.

] HERRIZ HERRI.  AZAROAREN  30ERA ARTE

HERRIAK               Jaiotzak Heriotzak        Errolda     
Amoroto                                3                             5                               403     
Aulesti                                    4                            12                               654
Berriatua                             10                            13                             1.232
Etxebarria              10                             5                                        790
Gizaburuaga                         1                             4                               200     
Ispaster                                  5                             3                               755
Lekeitio                 66                         59                            7.256 
Markina-Xemein              45                           56                      5.087
Mendexa                                2                             5                               430
Munitibar                              2                           10                               475
Mutriku                               26                           43                             5.321
Ondarroa             46                          68                            8.417
Ziortza-Bolibar                    3                             3                               408
GUZTIRA                             223                            286                             31.428

13// 13//





ERAGILEEN KONPROMISOA

2021ean,
Lea-Artibai eta Mutrikuko eragileek
Hitzari bultzada ematen jarraitu dute.
Gainera, aurten ere,entitate hauek

HITZA diruz laguntzeko 
konpromisoa hartu dute: 
Cikautxo eta Kide enpresek, 

Kai-Alde eta Ipargorri elkarteek, 
Uhagon kulturguneak
eta Eusko Alkartasunak.

KAI-ALDE ELKARTEA

KIDE

EUSKO ALKARTASUNA

IPARGORRI ELKARTEA

UHAGON  KULTURGUNEA

CIKAUTXO

eskerrik 
asko!
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COVID-19aren 
aurkako txertoa,
egoitzetan
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU//
COVID-19 pandemiaren aur-
kako txertaketa kanpaina ur-
tearekin batera abiatu zen.
Lea-Artibai eta Mutrikuko
egoitzen artean, lehenengo
eta behin, Lekeitioko San
Roke, Mutrikuko Mikel Deu-
na eta Markina-Xemeingo
Uribarren Abaroa egoitzetako
egoiliarrak eta langileak arta-
tu zituzten. Estreinako al-
dian, egoiliarren txanda izan
zen, eta berehala beharginak
txertatu zituzten. Mutrikuko-
ek urtarrilaren 25ean jaso zu-
ten bigarren dosia. Lehenen-
goak izan ziren txertaketa
prozesua amaitzen Lea-Arti-
bai eta Mutriku mailan.  

Ingurune naturala, zabortegi bihurtuta 

LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Ondarroako Tontorramendin
gero eta zabor gehiago pilatzen ari zela salatu zuten zenbait
mendizalek. «Plastikoak, latak, botilak eta tabako paketeak
gero eta gehiago dira», adierazi zuten. Mutrikuko Katetxe
atzea ere «zabortegi» bihurtzen ari zela salatu zuten.

Verter Recyclingi egotzi zioten ardura

MARKINA-XEMEIN // Ingurumen erantzukizuneko espedientea
aztertu ostean, Verter Recycling enpresari egotzi zion Eusko
Jaurlaritzak Zaldibarko zabortegiko ingurumen kalteen eran-
tzukizuna, eta hamar egun balioduneko epean ingurumen kal-
teak konpontzeko proiektua aurkezteko eskatu zion. 
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Mapa toponimikoa
eta turistikoa
eguneratu zituzten

ONDARROA// Udalerriko leku
esanguratsuenak mapa topo-
nimikoan eta turistikoan jaso
zituen Ondarroako Udalak.
Mapak hilabete askotako la-
naren fruitu ziren, eta hainbat
udal sail lankidetzan jarri zi-
tuzten gauzatzeko. «Herriko
toponimia gaurkotzeko beha-
rrizana ikusi zen, batez ere
euskarari zegokionean. Au-
rreko mapa toponimikoak
zenbait hutsune zituen. Aldi
berean, mapa turistikoa berri-
tzea ere egokitzat jo zen, az-
ken urteetako aldaketak jaso-
tzeko», adierazi zuten. Mapa
toponimikoaren 500 ale eta
mapa turistikoaren 2.000 ale
argitaratu zituzten, eta eskura
jarri turismo bulegoan, Txo-
min Agirre udal liburutegian
eta Udaltzaingoan. Ikasleen
artean ere banatu zituzten.
«Gazteek herria ezagutzeko
eta ikastetxeko lanketak egi-
teko tresna ona dela uste
dugu», esan zuten.  

Hondakinen kopurua jaitsi zen
Lea-Artibai Amankomunazgoan

Markina-Xemeingo Patrokua jauregia, Lea-Artibai Amankomunazgoko egoitza.

LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //

Debabarrenean
403 tona gehitu
zen gaikako 
bilketa 2020an:
%55eko muga
gainditu zen

Urtarrilean 2020ko honda-
kinen bilketaren datuak
eman zituzten ezagutzera
Lea-Artibai Amankomu-
nazgoan eta Debabarrene-
an.

2007tik hondakinak gutxi-
tzen doaz Lea-Artibai
Amankomunazgoan, eta
horixe baieztatu zen 2020.
urtean ere. Azken urtean
hondakin guztien kopuru
osoa %3,7 gutxitu zen, eta
datuen arabera jaitsiera
hori azken bost urteetan
errepikatzen zihoan.

Errefusak ere joera bera ze-
ramala baieztatu zen. 2019
urtetik 2020ra %2,9 tona
gutxiago batu ziren: 3.881
tonatik 3.768 tonara jaitsi

zen errefusa kopurua. Hala
ere, oraindik sortzen den
hondakinen zatirik handie-
na errefusa dela baieztatu
zen. 2020ko lehen bedera-
tzi hilabeteetan batutako
guztiaren %55,02 errefusa
izan zen. 

Debabarrenean, gaikako
bilketa 403 tona gehitu zen.
Hain zuzen ere, %55,26ko
urteko gaikako bilketa tasa
lortu zen, eta %1,24 hazi
zen aurreko urtearekin al-
deratuta. 
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Lonjako baskulak erabilgarri jarri zituzten 
ONDARROA // Kalare Deuna kofradiako zerbitzu asko lonja
berriko eraikinera lekualdatzen hasi ziren. Arrain deskargak,
esate baterako, Lesteko moilako eraikin berrian egiten hasi
ziren, eta pisaketa beharrak ere bertan egin zituzten urtarrila-
ren 27an, estreinako. Eraikin berrian ere bi baskula ipini zituz-
ten, bakoitza bere kontrol puntuarekin, eta ez bakarrarekin,
lehen modura.

Merkatu Plazako itoginak konpontzen 
MUTRIKU //Beheko Plazatik ura iragazten zen Merkatu Plazara,
eta arazo hori konpondu zuten urtarrilean. Beheko plaza erdi-
ko eta aterpeko lurzoruko hainbat harlauza altxatu behar izan
zituzten brigadako langileek, eta iturginek urik ez iragazteko
neurriak hartu ondoren, berriak ipini zituzten. 

Miruaitzeko frontisa eraberritu zuten
MUTRIKU//Miruaitz pilotalekuko frontiseko hormako zuloak
konpondu zituzten. «Frontisean eta kontrakantxan hainbat
zulo zeuden,eta tartean-tartean konponketak egin behar zi-
ren», adierazi zuten. Toldoak ere berritu zituzten, lehengoak
erreta zeuden eta. Bi astez frontoia itxita egon ostean, urtarri-
laren 23an zabaldu zuten, eta handik astebetera azken uki-
tuak eman zituzten.

Arta musturreko ikur frankista kendu zuten
ONDARROA //Arta musturreko monumentu frankista kendu
zuten urtarrilean, Dronge eraikinaren inguruan egiten ari zi-
ren lanak baliatuta. Oroigarria hormigoi armatuaz eginda ze-
goen, eta pisua kontuan hartuta, zatika atera zuten, garabia-
ren laguntzarekin. Eraikina 2019an eraitsi zuten.
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Bertoko espezien aberastasuna balioan jartzen
BERRIATUA // Bertoko espeziedun basoak
bultzatzeko erronkari ekin zioten. 2019an
sortu zuten Hostozabal Elkartea, eta orduz
geroztik landaketa bi egin zituzten. Berria-
tuko mendi lurretan zuhaitz hostozabalak
landatu eta landatzen lagundu nahi zuten,

«espezie anitzeko basoen onurengatik». El-
kartea bera baso jabe bihurtzea zen kideen
asmoa: lursailak erosi, eta bertoko espezieak
sartzea. «Bertoko espezieekin sortutako ba-
soen hutsune nahikoa dago. Ez daukatenez
balio ekonomikorik, ez dira bideratzen». 

Ondareaz jakiteko modua eman zen QR kode bidez
MARKINA-XEMEIN //Herriko hogei guneren
informazioa eskuratzeko aukera eman zi-
tzaien herritarrei eta bisitariei, QR bidez.
Gune bakoitzean plaka bana jarri zuten.
«Mugikorra erabilita herrian zehar ibilbide

osoa egin ahal izango da, eta herriaren histo-
riaren zatitxo bat ezagutu», adierazi zuen
udalak. Puntu bakoitzean, herriaren gaine-
ko oinarrizko informazioa jaso zuten: inte-
resguneak eta eraikin aipagarrienak.

Aztarnategi 
arkeologiko bat 
aurkitu zuten 
AMOROTO // Atzaparkada
markak eta gizaki baten gare-
zur bat aurkitu zituen ADES
Espeleologia Elkarteak Amo-
oroton. «Atzaparkadok ta-
maina oso handiko ugaztue-
nak dirudite», adierazi zuten.
Ez zuten kokapen zehatzik
eman. Bai, ostera, izendape-
na: MG-012 kodearekin kata-
logatu zuten. «Kobazuloak
inolako babesik ez duenez, ez
dugu koordenaturik edo izen
zehatzik emango», azaldu zu-
ten. Aurkikuntza lan sistema-
tikoaren emaitza izan zen, zu-
loa lokalizatu eta gero aurkitu
zuten-eta, karstaren zientziei
buruzko ohiko datu bilketa la-
netan ari zirela. Espeleologo-
ek Bilboko Arkeologia Museo-
an eman zuten aurkikuntza-
ren berri. 
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Zaldibarko zabortegiaren hondamendia gogoan 
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Irailaren 6an,
Zalibarko zabortegiaren hondamendiaren
urteurrenaren harira, elkarretaratzeak eta
manifestazioak egin zituzten Etxebarrian,
Markina-Xemeinen eta Mutrikun. Guztietan
errepikatu zuten urtebetean behin eta berri-

ro kalean egon zen eskaera: zabortegiaren
hondamendiaren inguruko gertaera guztiak
argitzea. Izan ere, ordutik urtebete pasa os-
tean, «oraindik gauza  asko argitzeko» zeu-
dela esan zuten, eta inork ez zuela honda-
mendiaren erantzukizunik hartu.  

Hiru gune publiko
izendatu zituzten
hileta zibiletarako

MARKINA-XEMEIN // Hileta zi-
bilak arautzeko ordenantza
berria onartu zuen udalak, eta
udalerriko hiru gune publiko
zehaztu zituen agur zeremo-
nia horiek egin ahal izateko,
senide edo lagun artean zein
erakundeek deituta: udale-
txeko osoko bilkura aretoa,
Sagastiguren (Iparragirre) eta
Xemeingo udaletxea izan zen
eraikineko bigarren solairua,
gaur eguneko Musika Eskola.

‘Berdintasunean irakurri’ gida kaleratu zuten
LEKEITIO // Liburutegian haurren balioak, jarrerak eta eredu
pertsonalak lantzeko material aproposa identifikatu, eta horien
gida kaleratu zuten udal liburutegiak eta Berdintasun zerbi-
tzuak elkarlanean, alegia, umeen balio, jarrera eta erreferentzia
eredu pertsonal eta kolektiboak lantzeko liburuak. 

Txakurren ordenantza, gidan batuta
ONDARROA // Herritarren eta txakurren arteko elkarbizitza
hobetzeko eta Ondarroan animaliak eduki eta babesteko or-
denantza arautzailea onartu ostean, berau azaltzeko gida
aurkeztu zuen udalak Txakurrak babesteko elkarteko zen-
bait kiderekin batera.
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Elena Unzueta Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatua, erdian, proiektua aurkezten.

Ontzi marroiaren erabileraren
eredua Bizkai osora zabaldu zen
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU//

Bizkaiko Foru
Aldundiak 
esan zuen
proba pilotuak 
«emaitza onak»
eman zituela

Lea-Artibai eskualdearen
bidea hartu, eta Bizkai oso-
an haragia eta arraina ere
ontzi marroian batzen hasi
zen foru aldundia, sukalda-
tutakoa zein gordina. 

Otsailean eman zuen alda-
ketaren berri. Lea-Artibain
2018tik martxan dago siste-

ma hori, eta «emaitza onak»
eman zituela eta, lurralde
osora zabaltzea erabaki
zuen herrialdeko adminis-
trazioak. Horrenbestez,
hondakin organikoak trata-
tzeko sistema aldatu zuen. 
Era horretara, hondakinak
tratatzeko azpiegitura na-
gusia egokitu zuen, 200 me-
tro koadroko nabea.  Aldi
berean, tratamendu aukera
tekonologiko berriak bilatu
zituzten. Horri lotuta, hain
zuzen ere, Berriatuan, Ge-
txon eta Igorren eskualdeko
konpostatze planta berriak
ipiniko zituztela iragarri zu-
ten.  

Halabeharrez, bilketa bolu-
mena gehitu egingo zela au-
rreratu zuten. Aurreikuspe-
nen arabera, urtean 12.200
tona konpost sortuko dira
hondakin organikoak batze-
ko aukerak zabaltzean.

Mutrikun, aurretik
Mutrikun arinago hasi zen
martxan bosgarren edu-
kiontziaren sistema, hain
zuzen ere, 2016ko uztailean,
bere eskualdeko gainerako
herriekin bat eginda. Ho-
rrenbestez, 2018an Lea-Arti-
bai ere sistema horri gehitu
eta animalia hondakinak
ere hasi ziren berziklatzen.

Auzo taxia erabili
ahal izateko araudia
zabaldu zuten
MARKINA-XEMEIN// Udalak
eta herriko taxistek auzo ta-
xiaren erabileraren inguruko
hitzarmen berria sinatu zu-
ten. Aurrekoak ez modura,
berriak zehazten du epe ze-
hatz batean mugikortasun
arazoren bat daukaten adin
nagusiko herritarrek ere zer-
bitzuaz baliatzeko aukera
izango dutela, nahiz eta auto
eta gidabaimenaren jabe
izan. Horretarako, ziurtagiria
aurkeztu behar izango dute,
errehabilitazio edo mediku
ziurtagiria, esate baterako.
Beste aldaketa bat ere egin zu-
ten. Hitzartutakoaren arabe-
ra, erabiltzaileek astean
gehienez sei bidaia egin ahal
izango dituzte, hiruna joan-
etorri; hilean gehienez 20.
Kostuari dagokionez, erabile-
ra bakoitza hiru euro kobratu-
ko zaie. Auzo-taxi zerbitzuak
herriko baserri auzoak kalea-
rekin lotu eta baserri auzoe-
tan erroldatuta dauden herri-
tarrentzat antolatutako pre-
zio oneko taxi zerbitzua
ematea du helburu. 
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Plaiko zubia berdez pintatzea eskatu zuten
ONDARROA //Plaiko zubiari lehengo kolore bera emateko eskatu
zion udalak Bizkaiko Foru Aldundari, hau da, berdea, eta ez gri-
urdina, nahiz eta berezkoa hura izan Euskal Herriko Unibertsi-
tateko ikerketa baten arabera. Udalak «ondarrutarren memoria
kolektibo bisualaren kolorea» zaindu, eta azpiegituraren baran-
da berdez eta egitura beltzez margotzeko eskatu zuen. Otsaila-
ren 9an egin zuen eskaera ofiziala.

Gabixolak Legebiltzarrean berba egin zuen 
MARKINA-XEMEIN// Jose Mari Lejardi Gabixola-k Iruña-Ve-
leia auzia azaldu zuen Eusko Legebiltzarrean. «Zientzialari
batzuk badaude faltsukeriaren aldekoak, baina beste askoz
gehiagok kontrakoa badiote, eztabaida laborategietara era-
man behar da, eta ez epaitegietara», esan zuen Iruña-Veleia
gose greba taldearen izenean, eta euren zeregina amaitutzat
jotzen zutela aurreratu. 

Mendieta egonkortzeko beste urrats bat
LEKEITIO //Udalak esan zuenez, Mendieta ontziola zuzentzeko
lanei eutsi zieten, eta hurrengo fasean zurezko elementuak
konpontzeko asmoa zeukatela aurreratu zuen. Ontziola euskal
kostaldeko itsas ondarearen azken aleetako bat da, eta 1990eko
hamarkadaren hasieratik ez da erabiltzen.

Etorri berriei herria aurkeztu zieten
BERRIATUA// 2020an Berriatura bizitzera joan ziren herrita-
rrei ongietorria emateko ekitaldia egin zuen udalak —biga-
rren urtez —, herria eta inguruak aurkeztu eta esperientziak
partekatzeko saioa. 2020an 38 lagun joan ziren Berriatura bi-
zitzera, eta haietatik zortzi egon ziren ekitaldian. 
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Harrera ona zuhaitz eta landare azokari
MARKINA-XEMEIN //COVIDa zela eta murriz-
ketak egon arren, salmentekin «pozik» azal-
du ziren Zuhaitz eta Landare Azokako min-
tegietako arduradunak. Formatu txikiago-
koa izan zen 2021eko ekitaldia, baina ondo
saldu zutela adierazi zuten. «Nahiz eta beste

urte bazuetako mugimendurik ez egon, es-
pero genuena baino jende gehiago batu da»,
adierazi zuten. Bestalde, hitzorduari eutsi
nahi izan zioten, egoerak egoera. «Harreman
ona daukagu antolatzaileekin, eta ez dugu
falta nahi izan».

Arratoien populazioa
kontrolatzeko
neurriak hartzen
LEA-ARTIBAI// Hainbat uda-
lek arratoien populazioa kon-
trolatzeko neurriak hartu
ziutzten, tartean Markina-Xe-
meingoak eta Berriatukoak.
Azken horrek, gainera, «siste-
ma aurreratu eta iraunkor
bat» instalatu zuen herriko
estolderia batean, aproba
gisa. Hain zuzen, metalezko
pieza batzuen bidez harrapa-
tu zituzten animaliok, alegia,
pozoirik erabili barik. «Hor-
taz, garbiagoa da».

Bolivarren inguruko unitate didaktikoa 
ZIORTZA-BOLIBAR // Simon Bolivar Askatzailea-ren inguruko
unitate didaktikoa aurkeztu zuten jendeaurrean Simon Boivar
musoeak eta Ziortza-Bolibarko Udalak. Eñaut Aiartzaguena
Bravo marrazkigile eta diseinatzale grafiko iurretarra arduratu
zen irudiak eta testuak sortzeaz.

Angelman sindromea ikertzeko diru eske

MUTRIKU // Otsailaren 15ean Angelman Sindromearen Nazio-
arteko Eguna izan zen, eta egun hori abiapuntu hartuta, diru
bilketa kanpaina martxan jarri zuen Angelman Sindromearen
Elkarteak #InvestigacionEsEsperanza leloa hartuta, Joseba
Antxustegi elkarteko kide mutrikuarrak adierazi zuenez.
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Kultur jarduerak kudeatzeko hitzarmen berria
LEKEITIO //Zinemazaleak elkarteak eta uda-
lak kulturaren alde elkarlanean jarraitzeko
konpromisoa berretsi zuten lankidetza hi-
tzarmenaren bidez. Era horretara, Ikusgarri
zinema aretoak kalitatezko kultur egitaraua
edukitzea bermatu nahi izan zuten. Izan ere,

zinema emanaldiekin hasi baziren ere, ho-
riek ezezik, kontzertuak, antzerki saioak eta
bestelako eskaintzak ere atontzera pasatu zi-
ren, eta horretarako udalaren laguntza ezin-
bestekotzat jo zuen David Madarieta Zine-
mazaleak elkarteko lehendakariak. 

Santa Katalina
berreskuratzeko
auzolan saioa   
LEKEITIO // Lekitto Bedarreko
eta Lagunkoia taldeko kideek
hamar mahatsondo landatu
zituzten, auzolanean, Moska-
tel motakoak —gorria eta zu-
ria, erdi eta erdi—, eta alboko
guneko sei eserlekuak margo-
tu, Santa Katalina ingurua be-
rreskuratzeko beharren ba-
rruan.

Elkartasun kiloak batu zituzten 
ISPASTER //Elkartasun ekintza antolatu zuten Menke-Henne-
kam gaixotasunaren ikerketarako dirua batzeko. Hain zuzen,
630 kilo zabor batu zituzten, eta horren truke 500 euro lortu zi-
tuzten. Hain zuzen ere, Alain Kortabitarte Bilbao 5 urteko aules-
tiarrak sindrome hori daukala-eta deitu zuten mobilizazioa.

Udal brigadaren biltegia kiskali zen 
ONDARROA //Sute batek kalte nabarmenak eragin zituen On-
darroako udalaren brigadaren biltegian, hipotesia nagusia-
ren arabera, zirkuitulabur batek eraginda. Biltegia erabat
kiskali zen, eta, berarekin batera, lokaleko hainbat ibilgailu,
makina eta tresneria erre ziren. 
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Hainbat herritan
berdintasun planak
martxan jarri zituzten
LEA-ARTIBAI //Lekeitioko III.
Berdintasun Planaren inda-
rraldia agortuta, matxan jarri
zuten IV.-a. Plan berria lau ur-
terako izango da, eta aurreko-
ak bezala, lau ardatz izango
ditu: Gobernu ona, emaku-
meen ahalduntzea, Ekono-
miak eta gizartearen antola-
kuntza eraldatzea eskubideak
bermatzeko eta emakumeen
aurkako indarkeriarik gabeko
bizimoduak. Aurreratu zute-
nez, horietatik gehien indar-
tuko dutena Gobernu onaren
ardatza izango da, eta hama-
lau helburu eta 50 ekintza ze-
rrendatu dituzte. Markina-
Xemeingo Udalak, bere alde-
tik, Herriko Emakume eta
Gizonen Berdintasunerako II.
Plana diseinatzeari ekin zion, 
udal langile, politikari eta he-
rriko eragileen eta norbana-
koen parte-hartzearekin.

Jardunaldien aurkezpen ekitaldiko irudia.

Jabekuntza Eskolaren sortze
kolektiboa helburu hartuta
MUTRIKU //

Bederatzi ekintza
antolatu zituzten
estreinako 
jardunaldi 
feministetan  

Martxoan, Haztera goaz le-
lopean, Jardunaldi Femi-
nistak prestatu zituen Mu-
trikuko Udaleko feminis-
mo sailak, estreinako. Lau
egunetan, bederatzi ekin-
tza proposatu zituzten, eta
antolatzaileek esan zuten
jende askoren arreta piztu
zutela. 

Jardunaldien helburu na-

gusia Jabekuntza Eskola-
ren sortze kolektiboa zen.
«Bide horretan aurreneko
pausoa izan da hau. Izan
ere, jardunaldi hauen bi-
dez, balizko eskola horre-
tan egingo ditugun gauzak
nolabait ikusten hasi gara»,
adierazi zuten.

Arrakastatsu
Udala pozik azaldu zen par-
te-hartzearekin, eta nabar-
mendu zuen herrikoak eze-
zik, ingurukoetakoak ere
joan zirela, jatorri eta adin
desberdinetakoak. Itzale-
tik argira: Mutrikuko ema-
kumeen lanaren aitortza
eta aldarrikapena insititu-
tuko ikasleen proiektuak,

esate baterako, erantzun
oso ona lortu zuen. Gauza
bera esan zuten Feminismo
anti-arrazistatik eragiten,
proiektuak ezagutzenma-
hai-inguruari buruz. Ber-
tan, Maitelan eta Malen
Etxeko zaintza zerbitzueta-
ko langileek «euren erreali-
tate gordina» azaldu zuten
antolatzaileek nabarmen-
du zutenez.

Jardunaldien itxiera ekital-
dian, EMAko kideen bertso
musikatuak eta antzerkia
izan ziren protagonista,
besteak beste. Era horreta-
ra, Erradikalak ginen, gara
eta izango gara ikusteko
aukera egon zen.

› › › › //



Plastikoaren eraginaz kontzientziatu nahian
MUTRIKU // Mutriku BHIko DBH4ko ikasle talde batek Plastiko-
ak goitibehera proiektuko lana jendeaurrean aurkeztu zuen.
Zehazki, Biologia-Geologia ikasgaiko lana izan zen, eta mikro-
plastikoen eta plastikoen erabileraren gainean hausnarketa
eragin nahi izan zuten. Herriko tabernetan eta lilatoian plasti-
kozko 60 bat ontzi jaso zituzten, elkarrekin itsatsi eta goitibehe-
ra sinbolikoa osatu.

Dragak eragindako isurketa salatu zuten
MUTRIKU // Zumaiako itsasadarrean jaso eta Mutrikuko portuko
kanpoko bokalean hondarrak husten aritu ziren Tarajop ontzia
itsasoratzeko. Horregatik, protesta zaratatsua egin zuten 100 jo-
lasontzik Alkolea-Intxirri jolasontzien elkarteak deituta, segur-
tasun zein osasun arazoak eragingo zituela arrazoituta. 

Geoparkea bisitatzeko hamabost aukera
MUTRIKU // Euskal Kostaldeko Geoparkearen bisita gidatuen
hamaikagarren denboraldiaren baitan, Geoparkea oinez edo
itsasontziz deskubritzeko hamabost bisita gidatu proposatu
zituzten, COVID-19 protokolora egokituta. Era horretara, bes-
teak beste, audiogiden ordez mugikorrean pistak deskarga-
tzeko aukera eman zieten bisitariei, eta turismo bulegoan da-
tafonoak ipini zituzten erreserba prozesua errazteko. 

Elikagaien Bankua berriro ere martxan
LEKEITIO // Adin desberdinetako hamazazpi boluntarioren
ekinagaz, Elikagaien Bankuak aurrera egin zuen, zerbitzua
2020ko ekainetik etenda egon ostean. Guztira, 84 familiak es-
kuratzen dute janari sorta Lekeitioko Elikagaien Bankuan,
hain zuzen, 205 pertsonak. 
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Bi zuzeneko eskaini zituzten Radixuren 48 orduetan
ONDARROA // Radixu irratiak goi-goitik os-
patu zuen 30. urteurrena, bateko, eta ohitu-
rari jarraituz, 48 orduko etenik gabeko emi-
sioarekin, eta, besteko, zuzeneko bi eskai-
niaz: alde batetik, Keu Agirretxea eta Mikel
Arakistainen kontzertua, eta, bestetik, Dena

taldearena. Osasun egoera tarteko, irrati
maratoia bestelako eran eskaini zuten, hain
zuzen ere, lau egunetan banatuta, asteburu
bitan. Lehengo eta oraingo 25 irratsaio
eskaini zituzten, gustu guztientzako modu-
koak.

Auzo-taxi zerbitzu
bateratua eman
zuten hiru udalerritan
LEA IBARRA // Amoroto, Giza-
buruaga eta Mendexako uda-
lek auzo-taxi edo landa-taxi
zerbitzua ipini zuten mar-
txan, modu bateratuan, hel-
buru honekin: herritarrei be-
raien etxeen eta herrigunea-
ren arteko joan-etorriak
modu iraunkor, azkar eta
merkean egiteko aukera ema-
tea. Era horretara, udalerrio-
tako garraio publikoaren sek-
torea bultzatu eta lurralde
oreka eta udalerriotako mugi-
kortasun iraunkorra indartu
nahi izan zuten. Prezio eta or-
dutegi berarekin funtziona-
tzea adostu zen, baina herri
bakoitzean desberdinak izan-
go dira baldintzak. Erabiltzai-
leek aurretiaz adostu beharko
dituzte bidaiak taxilariekin,
telefonoz.

Ibilgailu elektrikoen kargalekua
MARKINA-XEMEIN // Udalak Zelaibarriko
aparkalekuan ibilgailu elektrikoentzako
hartune bi jarri zituen, 10 kilowat orduko po-
tentziakoak. Lea-Artibai mailako lehen erre-
karga puntua zen.

Argiztapen sistema berriarekin
MARKINA-XEMEIN //Sakatzeko botoi bidez
kontrolatutako argia jarri zuen udalak herri-
guneko frontoi txikian eta Barinagako fron-
toian —argazkian—, 08:00etatik 22:00eta-
ra, eta zerbitzua arduraz erabiltzeko eskatu.
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Sortzaile handiak, organikoak sailkatzearen alde
LEA-ARTIBAI // Harrera ona eduki zuen Lea-
Artibai Amankomunazgoaren sortzaile han-
dien arteko kanpainak. Ingurumen teknika-
ri bat erakundearen baitako herrietako ta-
berna, jatetxe, ostatu, eta janari dendetan
egon zen hondakin organikoak biltzeko ba-

liabideak eta informazioa eskaintzeko. Kan-
painaren aurretik 63 sortzaile handik zeuka-
ten hondakin organikoa batzeko kita, eta os-
tean, 128 izatera pasa ziren, hau da, %71
gehiago. Elkarteekin ezin izan zuten nahi
moduko lanketa egin, pandemia zela eta. 

Berdintasun plana
diseinatzeko lehen
pausoak eman ziren
AULESTI // Berdintasunerako
I. Plana diseinatzeko proze-
sua martxan jarri zuten, «he-
rriaren errealitatea oinarri
hartuta, hurrengo urteetara-
ko urratsak modu ordenatuan
antolatzeko». Lea Ibarreko
Mankomunitatearen Berdin-
tasun Plana eduki zuten gida
orri modura. 

Energia fotovoltaikoaren aldeko apustua 
ETXEBARRIA //  Udalak eta Ekiola Energia Sustapen Sozietateak
Etxebarrian eguzki energia parke bat ezartzeko hitzarmena si-
natu zuten, Bizkai mailan lehena. Eredu publiko komunitario
bidez, plaka fotovoltaikoak jarri zituzten udalerrian 400-600
familia ingururen energia beharrei erantzuteko.

CO2 isuriak murrizteko neurriak hartu ziren 
MARKINA-XEMEIN // Gasolea alboratu eta gas naturaleko gal-
darak jarri zituen udalak Uni Frontoian eta Kultur aretoan,
Europak 2030. urterako ezarri nahi dituen energia eragin-
kortasunerako neurriak gogoan. CO2 edo karbono dioxidoko
isurietan %20ko murrizketa lortuko zela aurreikusten zuten.
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Ziriako Andonegi
sariketaren 
saridunak jakin ziren
MUTRIKU //  Ziriako Andonegi
mikroipuin sariketan bi mu-
trikuar saritu zituzten: Anus-
ka Tena Peña helduetan one-
na izan zen eta Jokin Larraña-
ga Arkotxak mutrikuarren
arteko lanik onena egin zuen.
500 euroko saria, batel itxura-
ko oroigarria eta diploma jaso
zituen Tenak harrera herri ba-
tera datozen ama-alaba ba-
tzuei buruzko Haurren begi-
rada irakurtzen ikasi zuen
neska lanagatik. Larrañagak,
berriz, 200 euroko saria, batel
itxurako oroigarria eta diplo-
ma jaso zituen Harrizkoa!
umorezko mikroipuinari es-
ker. 47 lagunek parte hartu
zuten, eta mutrikuarren arte-
an erantzun zabala egon zen,
bertokoek 25 lan aurkeztu zi-
tuzten eta. Gazte mailako sa-
ria banatu barik geratu zen, ez
zelako inor aurkeztu.

Ikasle, guraso, Bekobentako zuzendaritza taldeko kide eta Ziortza-Bolibarko udal ordezkarien agerraldia.

Umeen eskolarako garraioa
bermatzeko exijitu zuten 
ZIORTZA-BOLIBAR //

Zeinka-Ziarregi
auzoko umeen
premiak asetzeko
eskatu zioten
Hezkuntzari

Zeinka-Ziarregi auzoko
umeen eskolara joateko  ga-
rraio beharrizanak asetze-
ko eskatu zioten Jaurlari-
tzaren Hezkuntza Sailari. 

Nahiz eta legearen bal-
dintzak bete, Hezkuntza
Sailak eskubide hori ukatu
zien, eta ondorioz, kontra-
korik ezean, hurrengo ikas-
turtean zortzi ume zerbitzu

hori barik geratuko zirela
esan zuten. Familiaren es-
kaerarekin bat egin zuten
baita Markina-Xemeingo
Bekobenta eskolako zuzen-
daritza taldeak eta  Ziortza-
Bolibarko Udalak ere.

Taxi zerbitzua
Azaldu zutenez, Zeinka-
Ziarregiko umeak taxi zerbi
ari esker herrigunera jaitsi
eta handik auzora igotzen
ziren. «Aurtengo ikasturte-
an bi ume utzi dituzte zer-
bitzu hori barik. Baina da-
torren ikasturtean zortzi
ume egongo dira egoera ho-
rretan», aurreratu zuten.
Azaldu zutenez, aukera

hori eduki ezean, umeek
argiztapenik eta espaloirik
gabeko errepide batetik jai-
tsi beharko lukete herrigu-
nera.
2021-2022 ikasturterako

garraio zerbitzuaren eska-
ria egin zuten alde guztiek,
eta haien harridurarako,
Hezkuntza Sailak berriro
zerbitzu hori ukatu zien.
Gurasoek zioten eskubide
horren urraketaren aurre-
an agerraldia egitera «be-
hartuta» sentitu zirela.
Ozen diote ez dutela apar-
teko ezer eskatzen. «Eskola
publikoko ume guztien es-
kubide bera eskatzen
dugu», esan zuten.

› › › › //



Abadeen moila konpondu zuten
LEKEITIO // Eusko Jaurlaritzak Abadeen moila egonkortu eta
zuloak estali zituen. Beharrak apirilean hasi zituen, eta lanek
iraun bitartean, moila jendearentzat zarratuta egon zen, segur-
tasuna bermatzeko. Pandemiaren aurretik, Portu eta Itsas Gaie-
tako Zuzendaritzak portuko moilen egoera aztertu zuen, eta
Abadeen moilaren azpia zulatuta zegoela ikusi zuten, korronte-
en eta olatuen eraginez.

Mugiment txartela erabilgarri jarri zuten
MUTRIKU // Kiroldegiak bat egin zuen Mugiment egitasmoare-
kin. Kirol txartel birtualari esker, kiroldegiko bazkideek progra-
mako gainerako herrietako kirol zerbitzuak erabiltzeko aukera
eduki zuten, inolako kostu gehigarririk gabe. Era horretara, ki-
rola egiteko erraztasunak eman nahi izan zizkieten herritarrei. 

Artisau arrantzari buruz jardun zuten
MUTRIKU // Udal Garapen Sailak antolatuta, apirilaren 14an
eta 15ean artisau arrantzari buruzko jardunaldiak egin zituz-
ten Mutrikun. Era horretara, batetik, Itsasoiko proiektua aur-
keztu zuten, eta, bestetik, bi hitzaldi prestatu zituzten, izen-
buru hauen pean: Euskadiko artisau arrantzaren ezaugarri-
tzea, ikuspuntu ekosistematikobatetik abiatuz eta Egungo
artisau arrantza, portutik herritarren saskira. 

Etxepintxu kalea eraberritu zuten
BERRIATUA // Hobekuntzak egin zizkioten Etxepintxu kaleari,
hiru arlotan: irisgarritasunean, azpiegituretan eta urbaniza-
zioan. Besteren artean, Etxe Pintxu kaleko 6, 8 eta 10 atarieta-
ko irisgarritasuna hobetu zuten Erribera kalean Etxe pintxu
eraikinaren parean, espaloia luzatu eta azpiegiturak hobetu.
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Artibai Mendigoizale taldeak 75 urte bete zituen
MARKINA-XEMEIN // 75 urtetako ibilbidea
osatu zuen Artibai Mendigoizale taldeak,
eta data ospatzeko, hainbat ekimen aurkez-
tu zituzten apirilean. Batetik, Bideak doku-
mentala eman zuten, eta Markinatik
Markina-Xemeinera bitarteko lau irteera

antolatu, era berezian antolatu ere. Bost
urtetik behingo hitzordua 2021ean pande-
miak baldintzatuta egonik eta 75. urteurre-
narekin bat eginik, 25 laguneko taldeetan
egin zuten ibilbidea, lagun arteko itxuran:
ekainean, uztailean, irailean eta urrian. 

Prekaritateak 
gora egin zuen, 
ikerketa baten 
jaso zutenez
MUTRIKU //  
Herriko prekaritateari «ahal
den neurrian» erantzuteko
asmoa agertu zuen udalak.
Herriko «hutsuneei» eran-
tzun nahian, 2020 urtearen
bukeran udalerriko prekari-
tate indizeei buruzko txosten
bat garatzea eskatu zion Gis-
lan enpresari, eta emaitzek
erakutsi zuten COVIDa-19ak
eragindako osasun krisiak
agerian jarri zituela kasurik
larrienak. Diru laguntzak
emateko orduan, herriko era-
gileekin parte-hartze proze-
sua zabalduko zuela aurrera-
tu zuen, eta beste esperien-
tzia batzuetatik ikasteko 
gogoa erakutsi. Zentzu  horre-
tan,  interesgarritzat jo zituen
beste herri batzuetako egitas-
moak, hain zuzen, Azpeiti,
Hernani eta Errenterikoak.

Herriko txokoak ezagutzeko
AULESTI // Urzabal guraso elkarteak antola-
tuta, herriko txokoak ezagutzeko irteera egin
zuten, Jabier Aranguren Artakoren bitartez.
Besteak beste, Angizeko burdinola eta errota
eta Lezateko haitzuloa ezagutu zituzten. 

Irisgarritasuna saritu zuten
ETXEBARRIA // Etxebizitza eraikinetan iris-
garritasun unibertsala bermatzeko orde-
nantza onartu zuten. Horrela, eraikuntzen
gaineko zergan %50eko hobaria izatetik
%90 izatera pasa ziren.
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Aisia, kirola eta kultura batzen zituen proiektua
MUNITIBAR //Motrollu Herriko Mendia Ai-
sia, Kiroa eta Kultura proiektua garatzen
hasi ziren, eta horren baitan, hamabost per-
tsona elkartu ziren mendiko tontorra eta
bertako zaborrak garbitzeko. Munitibarko
garapen batzordean erabaki zuten Motrollu

mendian egindako ahalegina eta lana erre-
kuperatzea «interesekoa» izango litzatekee-
la, eta, era berean, udalak bere baso-lurretan
egiten duenagaz «erreferentzia» izan behar
duela. Ostean iritziak batuko zituztela esan
zuten, baso-lurrekin zer egin erabakitzeko.

Belaotseko 
etxebizitzetarako
baldintza hobeak  
ETXEBARRIA // Udalak luzatu
egin zuen Belaots eremuko
etxeen jabeagaz zeukan akor-
dioa, etxebizitzarako sarbidea
erraztu eta kostu irisgarrian
eskuratu ahal izatea posible
egiteko. Besteak beste, eros-
tea erabaki aurretik bizikide-
ak errentan bost urtez egon
ahal izatea adostu zuten. 

Denda zabaltzeko bitartekoak jarri zituzten 
GIZABURUAGA //Hainbat urtean janari dendarik eduki barik
egon ostean, berriro ere herrian ohiko erosketa txikiak egiteko
aukera eduki zuten gizaburuagarrek. Udalaren ekimenez eta
garai bateko eredua oinarri hartuta, Herriko taberna barruan
zabaldu zuten saltokia, tabernaren ordutegi berean.

Zilarrezko antxoa, Danonartin elkarteari 
ONDARROA //Urteroko ohiturari jarraituz, nahiz eta pande-
mia egoeragatik Antxoa Eguna ospatzerik izan ez, Ondarroa-
ko Udalak Zilarrezko Antxoa eman zion Danonartin elkarte-
ari, hamar urtean janaria batu eta premiadunen artean ba-
tzeko egin duen lana eskertu nahirik.
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Amoroto eta
Mendexako 
bizilagunek 
mobilizazioak
egin zituzten 

Amoroto eta Mendexako
medikuak leku aldaketa es-
katu ostean, haren postua
bete barik geratu zen, eta,
ondorioz, herriotatik Le-
keitioko osasun etxera jo
beharra zeukaten arreta ja-
sotzeko. Horregatik, mobi-
lizazioak hasi zituzten.

Adierazpen bateratua
idatzi eta sinadurak biltzen

hasi ziren. «Amorotoko eta
Mendexako kontsultate-
giek aurrera jarrai dezaten,
osasun arreta geure herrie-
tan jasotzen segitzea eska-
tzen dugu, mugitu beharrik
barik», adierazi zuten. Ho-
rrez gain, Lekeitioko pen-
tsiodunen elkarretaratzea-
rekin bat egin zuten.

Ezinbesteko zerbitzua
Adierazpenean, mediku
kontsultaren garrantzia na-
barmendu zuten. «Herrita-
rrok zerbitzu hau behar
dugu, nahi ta nahi ez, gure
osasunaren eta ongizatea-
ren giltza delako. Amoro-
ton eta Mendexan, zoritxa-
rrez, arriskuan ikusten

dugu zerbitzu hori», azaldu
zuten.
Udal ordezkariek esan

zutenez, jakinik bi herrio-
tako sendagileak lekualda-
keta eskatuta zeukala, Ba-
rrualde-Galdakao ESIko ar-
duradunekin
harremanetan jarri ziren,
eta horiek ziurtatu zieten
arreta zerbitzua ez zela
etengo medikua tokiz alda-
tzen zenean, baina eguna
heldu zenean, ez zen horre-
lakorik gertatu, eta Lekei-
tiora bideratu zituzten.
«Horrek gure kezkak area-
gotu ditu. Ikusi dugu euren
partetik ziurtatu ziguten
konpromiso hori ez dela
betetzen ari».
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Hainbat auzotan
zuntz optikoa
sartu zuten
ISPASTER // Kurtxiaga, Arro-
pain, Gardata, Artikas eta
Eleizalde auzoetan zuntz op-
tikoa sartu zuten. Horren be-
rri eduki zuen udalak maia-
tzaren lehenengo astean, eta
administrazioaren kanpoko
eskumena izan arren, infor-
mazioa herritarrei helarazi
zien bandoaren eta udalaren
webgunaren bidez (www.is-
paster.net). «Herritarrek eu-
ren operadoreari deitu eta
galdetu behar diote ea ze au-
kera daukaten, hau da, euren
etxebizitzetan ba ote dauka-
ten, beharbada auzo horieta-
ko etxebizitza guztietara ez
delako heldu», adierazi zuen
Garbiñe Saez de Buruagak.
Esan zuenez, beste auzoetara
zuntz optikoa noiz helduko
den jakinarazi zioten udalari:
2023rako auzo guztietara iris-
tea aurreikusi zuten.

Amorotoko sinadura bilketa.

Medikuaren aurrez aurreko
arreta falta salatu zuten

› › › › //



Sexu aholkularitza zerbitzua ematen hasi ziren
MUTRIKU // HelduLeku doako sexu aholkularitza zerbitzua za-
baldu zuen udalak Konde kalean heldu, nerabe eta gazteentzat,
eguaztenero 17:00etatik 19:00etara. Kontsultak egiteko beste
bide bi ere badaudela azladu zuten: telefonoz —943-60 34 18—
eta posta elektronikoz —helduleku@gmail.com—. Miren Aier-
za sexologoak eta Ane Urkiri Gazteria zinegotziak eman zuten
eskaintzaren berri (argazkian, ezker-eskuma). 

Murga basoko parkearekin gozatzeko era
MARKINA-XEMEIN //  Bidarte Dorreko parkea herritarrei zabaldu
zieten, eta horrek ikusmira eragin zuen, ordura arte horma han-
dien atzetik besterik ezin izan baitzuten ikusi herrigunean ber-
tan egon arren. Parkea egunero dago zabalik ordutegi zehatz ba-
tean, abuztuan izan ezik, orduan zarratuta egongo da eta. 

Abesbatzek, kantatzeko eskubidea aldarri
LEA-ARTIBAI // Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako abesbatzek be-
rriro abestu ahal izatea aldarrikatu zuten, tartean Ondarroa
eta Markina-Xemeingoek, eta elkarretaratzeak ere deitu zi-
tuzten —argazkian, Markina-Xemeingoa —. «Agintariek hila-
bete hauetan beste jarduera batzuk berreskuratzeko aukera
eman duten arren, ez da gauza bera gertatu abesbatzekin»,
nabarmendu zuten.

Lea ibilbidearen eskaintza turistikoan
LEKEITIO //  Lekeitiok Lea ibilbidean sartzeko hitzarmena si-
natu zuen, bere eskaintza turistikoa handitzeko helburuare-
kin. Era horretara, azpiegituraren mantenuan eta promozio-
an parte hartzeko konpromisoa hartu zuen. Horretarako, ad-
ministrazioak diru ekarpena egiteko berba eman zuen.
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Energia berdearen aldeko kanpaina martxan jarri zen
ZIORTZA-BOLIBAR // Krisi ekologikoaren au-
rrean trantsizio energetikoaren aldeko pau-
soak eman beharra dagoela esan zuten
Ziortza-Bolibarren. Hala, energia kutsaga-
rriak kontsumitzeari utzi eta «osotasuna-
ren» energia berdea erabiltzen hasteko kan-

paina abiarazi zuten udalak, Markola gura-
so elkarteak, jubilatuen elkarteak, Aran-
baltz kultur elkarteak eta hainbat herrita-
rrek. Alternatiba egokienetako bat Goiener
kooperatiba dela esan zuten, eta jendea baz-
kide egitera animatu zuten.

Irisgarritasuna 
hobetzeko lanak
egin zituen udalak
ISPASTER // Hiri Adeitsuak
ekimenean eta Eskolako Gu-
raso Elkartean jasotako eska-
erei erantzunez, Ispasterko
Udalak Eleizaldeko iriste
erraztasuna hobetzeko lanak
egin zituen. Gehienezko abia-
dura zehaztu zuten seinaleen
bidez, hain zuzen ere errepide
nagusian 30 kilometro ordu-
koa, eta udaletxe, frontoi eta
eskola inguruan, 20 kilome-
tro ordukoa. Bestalde, horiz
markatu zituzten aparkatu
ezin ziren lekuak. «Eskola au-
rrean aparkatzen zuten le-
hen, eta orain ezin da. Ez dago
aparkaleku arazorik Ispaste-
rren, tokia badago aparkatze-
ko, baina ohituta gaude autoa
taberna ondoan edukitzera»,
adierazi zuen Garbiñe Saenz
de Buruaga alkateak.

Jakoba Errekondogaz solasean
MENDEXA // Jakoba Errekondo agronomo,
irrati esatari eta Bizi baratzea liburuaren
egilearekin batu ziren mendexarrak fron-
toian, landare eta ortuariei buruzko zalan-
tzak argitu eta informazioa partekatzeko. 

Haurreskolen aldeko mezua
AULESTI // Nerabeentzako grafiti tailerra
egin zuten Urzabal guraso elkarteak antola-
tuta. Horma-irudi baten bidez, eta tailerra-
ren fruitu, haurreskolak zabalik mantentze-
ko aldarria egin zuten.
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Naturguneetan 30 poltsa zabor batu zituzten
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Ondarroako
Udalaren ekimenez, naturguneak eta txoko-
ak garbitzeko auzolana egin zuten. 25 bolun-
tario inguruk —argazkian, euretako ba-
tzuk— mendi ibilbideak, Alleri aldea eta
Zubi Zahar herri ikastolako atzeko eta erreka

ondoko gunea garbitu zituzten. Ordu bitan
30 poltsatik gora bete zituzten zaborrekin,
eta Alamedan jarri, herritarrak kontzientzia-
tzeko. Bestalde, Mutrikun martxotik 1.060
kafe kapsula batu zituzten herriguneetako
puntu garbi txikietan.  

Andretxearen
proiektua aurkeztu
zuten
LEKEITIO // COVID-19ak era-
gindako etenaldiaren ondo-
ren, Lekittoko Mugimendu
Feministak Andretxearen
proiektuari ekin zion berriro.
Herriko emakumeak elkartu
ahal izateko espazio propioa
aldarrikatu zuten, euren be-
harrei erantzuteko gune so-
zial eta komunitarioa.

Kerik gabeko hondartzen bila
LEKEITIO //Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ez erretzeko gon-
bidapena egin zien Bizkaiko bost hondartzatako erabiltzaileei,
tartean, Isuntzakoei. Hauxe zen helburua: tabako kontsumoa
desnormalizatzea eta kerik gabeko giroa sortzea, batez ere adin-
gabeak gogoan hartuta, «kontsumo pasiborik egon ez dadin».

Frontoira bideratu zuten diru zati handiena 
GIZABURUAGA // Frontoia eraberritzeko lanetara bideratu
zuen Gizaburuagak inbertsioen zati handiena, azpiegitura
handitu eta berriztera. Hori bai: udalaren aurrekontuaren
mugak jakinda, lanak bizpahiru urtean amaituko zituztela
aurreratu zuen Amaia Zabala alkateak.
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TAO sistema berria
martxan jarri zuten
udara begira
MUTRIKU // TAO sistema be-
rria martxan jarri zuten iraila-
ren 15era arte. Lau gune gaitu
zituzten, tarifa eta erregula-
zio desberdinekin. Espazioak
era honetara banatu zituzten:
gune urdina (Saturraran, Bu-
rumendi, Arbe, Ipitxarri eta
Ondarbeltz), iraupen luzeko
gune berdea (Alkolea ekialde-
an), txandakatze handiko
gune gorria (Goiko Plazan, ko-
mentu aurrean eta Tamayo
tabernaren parean) eta auto-
karabanentzako egokitutako
gunea. Lau gune horiez gain,
egoiliarrentzako espazioak
gorde zituzten herrigunean,
Bertakoak-en B hizkiarekin
identifikatuta. Eremu horre-
tan, bertokoen txarteldunek,
ezintasundunek eta profesio-
nalen ibiligailuek aparkatu
ahal zuten, azken horiek lane-
an zeuden bitartean.

Eukaliptoak, Ondarroa eta Lekeitio artean.

Berriatuarrak eta mutrikuarrak,
Baso Bizi plataformako kide 

›

LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //

Basogintza 
industrialari
aurre egiteko 
proposamena
landu zuten

«Bestelako basogintza ere-
du bat bultzatzeko» sortu
ziren Baso Biziak izeneko
taldeak hainbat herritan,
eta plataforman eratu. Ki-
deen artean zeuden Berria-
tuko Hostozabal elkartea
eta Mutrikuko Natur Tal-
dea.

Basogintza industrialari
aurre egiteko borondatez

sortu ziren Baso Bizi talde-
ak, eta baserritar, lur jabe,
herritar eta administrazio-
en elkarlanari esker eta al-
daketa «beharrezkoa eta
posiblea» dela iritzita, bioa-
niztasuna berreskuratzeko
bidean jarri ziren.

Hamarkadetako galera
Kideek azaldu zutenez, az-
ken hamarkadetan baso-
gintza industrialaren eragi-
nez, tonaka lur emankor
galdu dira, eta urak eraman
ez duena guztiz higatuta
eta ahulduta ikusi daiteke
nonahi. «Larrialdi klimati-
koan bete-betean sartuta
gauden aro honetan, ezin-
bestekoa da administrazio-

en erabakiek ingurumene-
an duten eragina kontuan
edukitzea eta urrats garbiak
ematea basogintzaren ere-
du arriskutsu hori aldatze-
ko», adierazi zuten. Izan
ere, euren esanetan, herri-
tarrei ez ezeik, administra-
zioei ere badagokie trantsi-
zio horren pizgarriak iza-
tea, «alegia, hitzetatik
ekintzetara pasatzea».
Horrela, diru laguntzak
basogintza eredu jasanga-
rriari begira jarri behar di-
rela esan zuten, bertoko ba-
soak berreskuratu eta
haiengandik jasotako onu-
ra sozialak sarituko dituena
epe motzeko interes ekono-
miko pribatuen gainetik».

› › › //



Bizikletei eta oinezkoei lehentasuna emanez
MARKINA-XEMEIN //Herrigunean hainbat aldaketa egin zituen
udalak, «helburu honekin: bizikletei eta oinezkoei lehentasuna
ematea, ibilgailuen abiadura murriztea eta Markina-Xemein
seguru, eroso, jasangarri eta irisgarriagoa eraikitzea». Argitu
zutenez, bizikletak ibilgailuentzako bide beretik ibiliko ziren,
eta lehentasuna edukiko zuten herrigunean. Neurriak adieraz-
teko, seinaleak jarri zituzten zenbait lekutan.

Arrakastatsua izan zen Elizperock jaialdia
ETXEBARRIA  // Lea-Artibai eta Mutrikuko hainbat herritar batu
zituen Etxebarrian Elizpe rock jaialdiak, bi egunetan musika
onagaz eta giro paregabeaz gozatzeko gonbiteari erantzunez.
Horrez gain, Ondarroako Radixu irratiaren eta Eup! irratiaren
artean, programa berezia eskaini zuten.

Ur jolasen parkea martxan jarri zuten
ETXEBARRIA  // Ibaun zelaian Splash parkea zabaldu zuten,
era askotako txorroekin, atsedenerako edo eguzkia hartzeko
gunearekin eta mahaiekin. Sistema martxan jarriaz batera,
urik ez xahutzeko neurriak hartu zituzten. Era horretara, bo-
toia sakatuta baino ez dira aktibatzen txurroak, eta denbora
zehatz batez botazen dute ura. Parkea udan egongo da erabil-
garri, neguan desmuntatu egingo dute eta.

Auzo taxi zerbitzua abian jarri zuten
AULESTI // Auzo taxi zerbitzua martxan jarri zuten, astelehen,
eguazten eta barikuetan,09:30etik 13:30era. «Azkar, merke
eta modu iraunkorrean joan-etorriak egiteko aukera ematea
da helburua, baita lurralde oreka nahiz udalerriko mugikorta-
sun iraunkorra indartzea ere», adierazi zuen udalak.
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Bigarren guda lerroko ibilbidea prestatu zuten
MARKINA-XEMEIN // Memoria ibilbide berri
bat prestatu zuten Ahaztuen Oroimeneko
kideek, Artibai Mendigoizale Taldearekin
eta udalaren babesarekin. Iturretako
Baldaburu inguruan ibili ziren, hango hiru
bunkerretan, eta bertako defentsarako

bigarren guda lerroko eraikinak berresku-
ratu eta bisitatzeko aukera eman zuten.
Horretarako, ekainaren 27an bisita gidatua
prestatu zuten —argazkian—. Josu
Santamaria Otaola EHUko arkeologoa eta
bere lan taldea arduratu ziren indusketez.

Hobekuntzak egin
zituzten hainbat
azpiegituratan
ONDARROA // Udalak Kofradia
Zaharreko kupulan ura eta
hezetasuna ez iragazteko la-
nak egin zituen, hain zuzen
ere, teilatua konpondu eta
kupularen egitura indartu.
Horrez gain, Artibai egoitza-
ko teilatuko sabai leihoak al-
datu zituen, eta, bide batez,
teilatua garbitu eta teila be-
rriak jarri zizkion. Beste bi lan
ere egin zituen ekainean uda-
lak. Batetik, Arrigorri hondar-
tzako ziburuen behegainea
aldatu zuen, eta, bestetik,
Berdura Plazan ez labaintze-
ko produktu berezi bat bota
zuen. «Leku hezea denez,
irristakor egon ohi da, eta
egin diren beharren bidez,
plazako erabiltzaileen segur-
tasuna bermatu nahi izan
dugu», arrazoitu zuen. 

Eskalada jaialdian, jendetza
ONDARROA // Arbide Eskalada Taldeak jaial-
dia antolatu zuen bere proiektuaren berri
emateko. Eskaladari lotutako diziplinak eza-
gutzeko aukera egon zen, baita tirolinan —
argazkian— eta rapelatzen ibiltzeko ere.

Leyre Arrieta, senatuan hizlari
MUTRIKU //Leyre Arrieta historialari mutri-
kuarrak Municheko elkar hartze makurra-
ren 59. urteurrenaren ospakizunen ekital-
dian parte hartu zuen, Espainiako Sena-
tuan. Mahai-inguru batean hizlari izan zen.
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Gari jotze erakustaldia egin zuten, «lehengo erara»  
AMOROTO // Kultura Taldeak antolatuta, «le-
hengo erara eta usadioari eutsiz», gari jotze
ekitaldia egin zuten. 2017ko uztailean ere
egin zuten, eta orduan modura, 2021ean ere
XX. mendearen erdialdeko moduak berres-
kuratu zituzten, garai hartako makineria eta

tresneria erabilita. Behi-buztarriarekin tira-
tutako sega makinarekin moztu zuten garia,
hilerriaren aurreko zelaian. Bertan erein zu-
ten garia aurreko abenduan. Lehortuta
egonda, mozteko prest eta gari aleak atera
edo jotzeko moduan zeudela esan zuten. 

Frontoiko txandak
hartzeko web 
aplikazioa martxan  
MUNITIBAR  //  Web orriaren
bidez aukera eman zuten udal
administrazioaren ordutegi-
tik kanpoko edozein momen-
tutan frontoia erabiltzeko or-
dua hartzeko. Udaletxean 
izena eman behar zen  erabil-
tzailea sortu eta lekua gorde
ahal izateko. Txandak ordu-
betekoak ziren.

Elkartasun mendi irteera arrakastatsua izan zen
GIZABURUAGA // Alain Arando Rafael 15 urteko herritarrari gur-
pildun aulki elektriko berria erosteko elkartasun mendi irteera
egin zuten, arrakastaz egin ere. 12 urtetik gorako 250 bat pertso-
nak eman zuten izena Gizaburuaga eta Ispaster arteko 8,5 kilo-
metroko ibilbidea egiteko.

Futbol zelaia auzolanean txukundu zuten
ONDARROA // Ondarroako Zaldupe udal futbol zelaia eta in-
guruak txkuntzeko lanak egin zituzten. Besteak beste, zelai
inguruak eta taberna margotu, belarra moztu eta garbiketa
lanak egin zituzten auzolanean. Hurrengo asteetan beste lan
batzuk egingo zituztela aurreratu zuten.
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‘Mater’ 
ontzi museoak
zaborra batu zuen
ONDARROA // Zigarrokinak,
plastiko zatiak eta poliespana
batu zituzten Ondarroako
portuan eta Arrigorri hondar-
tzan Mater ontzi museoko-
kek. Antzeko hondakinak jaso
zituzten Getariako Malkorbe
hondartzan eta Hondarribiko
portuan. «Harrigarria da e-
kintza horietan guztietan
zenbat zabor biltzen dugun.
Eta bestelako hondakinak gu-
txietsi gabe, azpimarragarria
da plastikoaren hedapena.
Plastiko zatiak nonahi daude,
beti bezala», adierazi zuten
ontzi museoko arduradunek.
Ondarroako bilketari lotuta,
esan zuten Ondarroan metro
koadroko 7,3 mikroplastiko
daudela. Azterketa egiteko
hiru lagin hartu zituzten: ma-
rea goran ura heltzen den ere-
muan, hondartza erdian eta
hondartza sarreran. 

Haatik Dantza Konpainia euskaldunaren Lau Eme ikuskizuna.

Harrera beroa izan zuen Kaleka
jaialdiaren 31. hitzorduak 
LEKEITIO //

Ezohiko 
formatuan egin
zen ekimena; 
hiru agertokitan
eta edukiera 
mugatuarekin

Aurreko urteko hutsunea-
ren ostean, Kaleka Nazioar-
teko  Kale Arteen Jaialdia
indartsu bueltatu zen. Ho-
rren erakusle izan zen jen-
dearen erantzuna,  sarrera
guztiak minutu gutxitan
agortu ziren eta.

Hamabi emanaldi prestatu
zituzten 2021erako, herriko
hiru gunetan banatuta:

Abaroa jauregiko lorategia,
Plaza Baltza eta eskola pu-
blikoko jolastokia. Edoze-
lan ere, pandemia zela eta,
ez ziren nahi beste pertso-
na sartu ahal izan. Era ho-
rretara, lehenengo biak 200
lagunek ikusi ahal izan zi-
tuzten, eta hirugarrena,
250ek.  

Ikusle eta protagonista
Antolakuntza «oso pozik»
agertu zen Kalekaren emai-
tzarekin, baldintzak bal-
dintza. «Ezohiko jaialdia
izan bada ere, arrakasta
handia eduki du, eta adin
guztietakoak erakarri
ditu». Era berean, hainbat
alditan ikusleen parte-har-
tzea lortu zela azpimarratu

zuten, –«Kalekaren oina-
rria»–, esate baterako, zir-
ku tailer irekian. «Publiko-
aren inplikazioa handia
izan da, eta zenbait ema-
nalditan haiek izan dira
protagonistak», adierazi
zuten. 
31. Kalekaren atal ofizia-

lean lan hauek proposatu
ziren: Gaztela eta Leongo
Tiritirantes Circo Teatro
konpainiaren Ulterior el
Viaje lana, Mortelo & Man-
ziniren Fili Busters, Fuoco
Risorto dantza koreografi-
koaren emanaldia, NUC
konpainiaren Aigua, Haa-
tik Dantza Konpainia eus-
kaldunarenLau Eme eta
Visitants konpainiaren
Olea.  



Iñigo Urkullu lehendakaria Eikan egon zen
ETXEBARRIA // Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendaka-
riak eta Arantza Tapia Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun
eta Ingurumen sailburuak Eika kooperatibaren Etxebarriko
instalazioak bisitatu zituzten, hain zuzen ere, elektronikako la-
borategia eta ekoizpen planta. Aurretik, kooperatibako ardura-
dunekin eta kideekin batu ziren, eta horri esker, haien proiektu
eta etorkizuneko erronken berri eduki zuten, lehen eskutik. 

Udalerri euskaldunetako gazteak, bertotik
LEA-ARTIBAI //Ondarroatik Lekeitiorainoko bidea egin zuten
udalerri euskaldunetako hainbat gaztek, Uemaren topaketen
barne eta zazpi eguneko ibilbidearen baitan. Udalerri euskaldu-
netako gazteak euskararen inguruan sentsibilizatzea, kontzien-
tziatzea eta eragile aktibo bihurtzea izan zen helburua.

Errepideko lanak amaitu zituzten
LEA-ARTIBAI //Bizkaiko Foru Aldundiak Markina-Xemein eta
Berriatua arteko BI-633 errepideko lanak amaitu zituen.
2019ko udaberrian hasi ziren Urberuaga eta Berriatua arteko
errepidea hobetzen. «Ia bi kilometroko errepide tarte horre-
tan ikusgarritasuna murritza zen, eta bazterrik ez zegoen.
Tarte batzuetan, gainera, ez zegoen leku nahikorik bi ibilgailu
astun gurutzatzeko», adierazi zuten. 

Xabi Solano musikaria eta Kimua, ikuskizun 
AMOROTO // Xabi Solano musikariaren eta Kimua dantza ko-
lektiboaren, Puro Relajo musika taldearen eta Potx eta Lotx
pailazoen emanaldiak prestatu zituzten, nahiz eta San Martin
jaiak ospatzerik izan ez. Adin tarte guztiak kontuan hartu zi-
tuzten egitaraua antolatzean, eta erantzun ona jaso zuen. 
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Jaurlaritzako ordezkariak, landa eremuan bisitan
LEA-ARTIBAI // Mendexa Abentura Park,
Villa Itsaso Hotela, Gizaburuagako zerbitzu
publikoen gunea eta Lea ibilbidea oinezko-
en pasealekua bisitatu zituzten Bitor Oroz
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza
eta Elikagaien Politikako sailburuordeak

eta Jone Fernandez Landaren eta Itsaser-
tzaren Garapeneko eta Europar Politiketa-
rako zuzendariak, proiektuok Erein eta
Leader programen laguntza jaso zutelako.
Haiekin elkartu ziren eskualdeko eta
Landagarapen elkarteko ordezkariak.

Mutriku-Deba
zubiaren balioa jaso
zuten erakusketan
MUTRIKU // Mutriku-Deba zu-
biaren berreraikitze lanak ba-
lioan jartzeko, erakusketa an-
tolatu zuten Deban. Bultza-
tzaileek azpimarratu zutenez,
lanen konplexutasunagatik
eta azpiegituraren balioa fun-
tsezkoa zela iritzita antolatu
zuten erakusketa. «Kultur on-
dasun horren kontserbazioa
zaintzeaz gain, ondare hori
baloratu eta zabaltzea dago-
kigu», adierazi zuten. Gaine-
ratu zutenez, Mutrikuko eta
Debako herritarrentzat zein
bisitarientzat Debako itsasa-
darraren gaineko lanari ja-
rraipena egiteko beste era bat
zen. Besteak beste, zubiaren
historia, larrialdi faseak,
egungo berreraikuntza faseak
eta antzeko ezaugarriko ha-
rrizko zubiak aipatzen ziren. 

Burdinolak ikerlaria saritu zuen
AMOROTO // Burdinola Ikerketa Saria Laura
Lechuga Gomez doktoreak jaso zuen. Nano-
medikuntzaren arloan, medikuntza birsor-
tzailean eta terapia pertsonalizatuan egin-
dako lana aitortu nahi izan zioten. 

Bolatoki berria egin zuten
MARKINA-XEMEIN // Bolatoki berria jarri
zuen udalak Uhagon kulturgunearen atze-
an, hau da, lehengoaren leku berean —hura
apurtu egin zen urte hasierako denborale-
an—, egitura sendoagokoa.
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Pelagikoak gehitu egin zirela salatu zuten
ONDARROA // Eguzkik ohartarazi zuen gero eta ontzi pelagiko
gehiago porturatzen direla, eta gogorarazi sare pelagikoen erabi-
lera debekatuta dagoela. «Arrantza mota horrek den-dena harra-
patzen du, eta, ondorioz, arrantza bazterkin handia sortzen da.
Ez da jasangarria: arrantzalekuak eta ekoistema agortzen ditu».

Ur eskasiak eraginda, neurriak hartu zituzten 
LEA-ARTIBAI // Ur Partzuergo-
ak adierazi zuen euri gutxi
egin izanaren ondorioz hain-
bat herri urez hornitzeko ara-
zoak zeudela, hain zuzen ere,
Etxebarria, Aulesti, Ziortza-
Bolibar, Munitibar eta Marki-
na-Xemein.
Azken herri horretako uda-

lean neurri hauek har zitekee-
la esan zuen: herriko iturriak
aldi baterako ixtea, parke eta
lorategiak ez ureztatzea, kale-
ak derrigorra denean baino ez
ureztatzea, ibilgailuen garbi-

keta debekatzea eta eraikin
eta zerbitzu publiko batzue-
tan uraren giltza ixtea. Era
berean, herritarrei ere
uraren erabilera neurtze-
ko hainbat gomendio
egin zizkien: harguneak
erregulatzea, bainatu
beharrean dutxatzea,
komuneko zisternen
erabilera efizientea egi-
tea, txorrotak zabalik ez
uztea eta etxetresnak guztiz
beteta daudenean baino ez
erabiltzea.

Derrigorrezko 
zerbitzua
Etxebarriko Udalak iturria
itxi zuen, parke eta lorate-
gietako ureztatzea ken-
du zuen eta kaleak de-
rrigorrezkoa baino ez
zenean ureztatu. Ho-
rrez gain, gomendioak
egin zituen: baratzeak
ahal zen neurrian ez
ureztatzeko, igerilekuak

ez betetzeko, ibilgailuak ez
garbitzeko eta etxeko uraren
erabilera zaintzeko. 

Eskalatzaile bat erreskatatu zuten
ISPASTER // Suhiltzaileek 29 urteko gizonezkoa erreskatatu
zuten Otoio mendian. Beste lagun talde batekin eskala-
tzen ari zela, ezusteko bat eduki eta hankan min hartu
zuen. Larrialdi zerbitzuek erreskatatu zuten, eta Galda-
kao-Usansoloko ospitalera eraman.
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Maren Galvez eta Gorka Granado, dantza solteko txapeldun
LEKEITIO // Maren Galvez eta Gorka Granado Lezo eta Sopelako bikoteak irabazi zuten Lekeitioko
II. Dantza Solteko Txapelketa. Lezoko Iker Belintxon eta Oiartzungo Katerin Artola sailkatu ziren
bigarren tokian, eta Azpeitiko Itziar Bastida eta Anaitz Lizartzarentzat izan zen hirugarren pos-
tua. Txapelketa abuztuaren 20an jokatu zen, Abaroa jauregiko parkean. 

Plaza bete zuen elkartasun egunak
LEKEITIO // Elkartasun Egunean, terraza erraldoi bihurtu zuten
Independentzia plaza, eta lagun talde handia elkartu zen euskal
preso, errefuxiatu eta iheslariei elkartasuna adierazteko, musi-
ka eta bertso giroan. Aissa Intxausti bertsolariak gidatuta, ber-
tsotan aritu ziren Janire Arrizabalaga eta Koldo Gezuraga. 

Jolas guneak berritu zituzten
MARKINA-XEMEIN //Udalak kautxuzko zoru eta ziburu berriak
ipini zituen zelaiko jolas gunean. Era berean, Atxondo kirol-
degiaren ondokoaren bi egitura berritu zituen, eta hirugarre-
nean jolasteko lekua gehitu. Horrela, herriko aire libreko bi ai-
sialdi gune nagusienak berritu zituen. 

Kultur uheri ekimenak
helburuak bete
zituen

ONDARROA // Udalak jakitera
eman zuenez, 2.000 ikusle
baino gehiago izan zituen
Kultur uheri ekimenak. Eran-
tzun horrekin «oso pozik»
zeudela adierazi zuen Aritza
Aristondo Natxiondo kultura
zinegotziak. 
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Mediku kontsultak berreskuratu zituzten 
LEA IBARRA // Hainbat mobilizazioren oste-
an, Mendexa eta Amorotoko bizilagunek
mediku kontsulta berriro herrian bertan
edukitzea lortu zuten, lehengo egun bere-
tan, hau da, Mendexan martitzenetan eta
eguenetan eta Amoroton astelehen, eguaz-

ten eta barikuetan, hori bai, ordutegi murri-
tzagoarekin, medikuak Lekeitioko osasun
etxean ere arreta eskaini behar zuelako.
Amorotarrak eta mendexarrak maiatzaren
17tik zeuden herriz herriko kontsultategie-
tan aurrez aurreko arreta jaso barik. 

Auzo taxi zerbitzua
martxan jarri zuten 65
urtetik gorakoentzat
ISPASTER // Biztanleei mugi-
kortasuna erraztu eta batetik
bestera joateko arazoei irten-
bidea emateko asmoz, udalak
auzo taxi zerbitzua martxan
ipini zuen gida baimenik ga-
beko 65 urtetik gorakoentzat
zein mendekotasunen bat
edo mugikortasun arazoak
zeuzkatenentzat.

Kaleak burrunbada morez bete ziren
ONDARROA // Euskal Herriko Andrabanda Feministen Topaketa
egin zuten Ondarroako Andrabandaren hamargarren urteurre-
naren ospakizunen baitan eta Euskal Herriko Batukada femi-
nisten sarearekin elkarlanean. 11 herritako 120 perkusio jotzaile
ibili ziren kalerik kale feminismoaren aldarrikapena zabaltzen. 

Erreka garbitu zuten auzolanean
ETXEBARRIA  // Guraso Elkarteak deituta, herriko erreka baz-
terrak garbitzen aritu ziren etxebarritarrak auzolanean, ume
zein heldu. Lehenengo, Benta zahar bueltatik Ibaun inguru-
raino ibili ziren lanean, eta horren ostean, frontoitik Axillon-
do alderaino. Bidean mota guztietako zaborra batu zuten. 

46
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125 kilo zabor batu
zituzten portuko
uretan
LEKEITIO // Irailaren 25ean,
Lekeitioko Urpeko taldeak
VII. Hondartzen eta Itsas
Hondoen Nazioarteko Garbi-
keta Handia ekimenarekin
bat egin zuen. Hogei urpekari,
lau piraguista eta beste sei bo-
luntario ibili ziren portua gar-
bitzen. Denetarik aurkitu zu-
ten hondoan: ibilgailuen ba-
teriak, janari denda bateko
orga, hesi bat, eskailera bat,
mugikorrak eta giltzak eta, ta-
bernen ingurua izanik, hain-
bat botila eta plastiko eta te-
rrazteko aulki bi. Era horreta-
ra, 125 kilo zabor atera
zituzten portuko uretatik.
Deialdi berean tala aldea ere
garbitu nahi izan zuten, baina
Angel Ugarteburu Urpeko
Taldeko kideak azaldu zue-
nez, beste egun baterako utzi
zuten garbiketa, olatu han-
diegiak zeudelako. 

Horman Posterren Antigone antzezlana.

Artedramak ikusle kopuru 
handienetakoa lortu zuen  
AULESTI //

Batezbeste 
eguneko 150
lagun batu ziren 
arte eszeniko
gosez.

Berrikuntzekin etorri zen
Artedrama. Estreinako,
emanaldi guztiak frontoian
izan ziren, eta «sekulako
harrera» egin zitzaion, or-
dura arteko jendetsueneta-
koa izan zen eta. 

2021eko Artedrama irai-
laren 20tik 25era egin zen.
Sei emanaldi hauek eskaini
zituzten frontoian: Amua

(Axut kolektiboa), Antigone
(Horman Poster), Lurrun
Minez (Mauma Kolekti-
boa), Iluntzen (Mairu), Por-
no VS. Afrodita (Benetan Be
Teatroa) eta Atzerrian Lu-
rra Garratz (Huts Teatroa
eta Artedrama). Batezbes-
te, 150 lagun elkartu ziren
ikuskizunetan. «Kristoren
arrakasta izan da euskal te-
atroarentzat», esan zuen
Ander Lipus Artedramako
kideak.

Erreleborako harrobi
Sortutakoa erakusteko ez
ezik, ikasteko eta sormena
lantzeko ere izan zen Arte-
drama. Eta zeregin horre-
tan aritu ziren hamalau

ikasle Lea Espazioan ikas-
taro trinkoak jasoaz. «Jen-
de oso gaztea izatea oso
pozgarria da, badagoelako
harrobia. Dantzertin eta
Madrilen ikasten dabiltzan
gazteak dira. Poza ematen
du erreleboa badatorrela
ikusteak; jendea antzerkia
ikasteko gogoz badagoela».
adierazi zuen Lipusek.
Aktoreak eskertu egin

zuen Aulestiko Udalaren
eta herritarren laguntza eta
babesa, bere berbetan eu-
rek egin zutelako posible
beste behin topaketa hau
antolatzea. «Sekulako in-
plikazioa dago herritarren
artean», nabarmendu
zuen.

› › › › //



Hainbat esparrutako artisten lanak ikusgai
MARKINA-XEMEIN // Zenbait diziplinatako sortzaileak elkartu
ziren euren sortze prozesua eta lanak ezagutzera emateko as-
moz. Harriak programaren eskutik eta Uhagon kulturgunearen
laguntzarekin, arte garaikideko jardunaldia egin zen herriko
hainbat tokitan, tartean Uhagoneko bolatoki ondoko adriluzko
horman —argazkian—, eta esperientzia artistiko eta kultural
ezberdinak bizitzeko aukera eduki zuten parte-hartzaileek. 

Andra Mari jaiak ospatu zituzten 
GIZABURUAGA //Andra Mari jaietan murgildu ziren gizaburua-
garrak. Besteak beste, herriko trikitilari eta pandero joleekin
kantu herrikoiak abesten egon ziren, herriko nagusientzako ha-
maiketakoa egon zen, eta, umeekin pentsatuta, beti-betiko jola-
sak, marrazki erakusketa eta apar festa presatu zituzten. 

Txomin Agirre 28 eraisten hasi ziren
ONDARROA // Udala Txomin Agirre 28 eraikina botatzen hasi
zen, apurka, ingurukoak ez kaltetzeko, eta arrakalen protoko-
loa jarraituta, han zuzen, inguruko etxeetan sor zitezkeen kal-
teak kontrolatzeko. Kostua —153.891,43 euro— bere gain har-
tu zuen. Aurretik, hainbat kalte-ordain ordaindu behar izan
zituen, legez kanpoko eraikin bat egitea baimentzeagatik. La-
nak 2007an baimendu zituen orduko udal gobernuak. 

Zubiaurrek irabazi zuen artzain txapelketa
MUTRIKU // Hirugarren aldiz, Jabier Zubiaurre mutrikuarrak
Gipuzkoako 52. Artzain Txakur txapelketa irabazi zuen, Le-
gazpiko Urtatzako zelaian. Zazpi txakurren artetik harena
izan zen onena epaimahaiaren iritziz, Mendi. Ibiri baserriko-
ak Euskal Herriko txapelketarako txartela eskuratu zuen.  

2021 URTEKARIA - LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA Iraila› › › 48



49//Iraila›

Beti Jaiko bazkideak omendu zituzten
MARKINA-XEMEIN // Irailaren 18an, Beti Jai
elkarteko 85 urteko bazkideek omenaldia
jaso zuten. 17 lagun dira 1936koak, eta
horietatik 11k parte hartu zuten ekitaldian.
Hainbat lagun elkartu ziren, hain zuzen ere,
omenduak eurak, senideak, lagunak, elkar-

teko kideak eta Luis Egurrola alkatea.
Mezatara joan ziren lehenengo, eta ostean,
txistulariekin batera abiatu ziren elkartea-
ren egoitza aurreko plazaraino. Han, prota-
gonistek opari sorta jaso zuten, eta ondoren
mokadua hartzeko aukera eduki zuten.

Historia jardunaldiek
36ko gerran
jarri zuten arreta 
MUTRIKU // Udalaren ekime-
nez, historia jardunaldiak
egin zituzten irailaren 22tik
urriaren 5era bitartean. Ze-
hazki, 36ko gerran eta Franco
garaian bizi izandako erre-
presioari egin zioten kasu.
Era horretara, formatu ezber-
dineko ekimenak prestatu zi-
tuzten Euskal Herriaren his-
toriaren inguruan gehiago ja-
kiteko era ahalbidetzearren:
lau hitzaldi eta erakusketa eta
ibilaldi bana. Hitzaldien bi-
dez, Frankismoko errepresio-
aren hainbat aurpegi ezagu-
tzeko aukera egon zen, 
erakusketan Saturrarango
emakumeen kartzelaren in-
gurukoak azaldu zituzten eta
herritik ibilaldia egin zutenek
Gerra Zibila Mutrikun gaia
eduki zuten hizketagai. 

Itsasontziak atseden hartu zuen
LEKEITIO // Lekeition egon zen L’Hermione,
1779 eta 1793 urte artean zerbitzuan egon zen
izen bereko frantziar gerraontziaren errepli-
ka. Irailaren 13an bota zuen aingura Garraitz
irlaren atzeko partean.

Ikasturtea, eraikin berrian
BERRIATUA // Eraikin berrian hasi zuten
2021-2022 ikasturtea. 2020tik barrakoietan
eman zituzten eskolak, hain zuzen ere zaha-
rra utzi eta hura egin bitartean. Lehengoa
txiki geratu zitzaielako lekualdatu ziren.
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Karraspio, Bizkaiko hondartzen artean onena 
LEA-ARTIBAI  // Ohi legez, Bizkaiko Foru Al-
dundiak hondartzei buruz galdetu zien ho-
rien erabiltzaileei, eta emaitzen arabera,
Mendexako Karraspiok jaso zuen herrialde-
koen artean puntuaziorik altuena, 9,14 pun-
turekin. Garbitasunari dagokionez, Ispaster-

ko Ogellak 8,36 puntu eskuratu zituen, biga-
rren notarik altuena —batezbestekoa
7,74koa izan zen —. Oro har, herrialdeko
plaiek balorazio «oso ona» eduki zuten, eta
bereziki segurtasuna goraipatu zuten: 8,92
puntu eman zizkieten; azken bost urteetako

Aspanovasen olatu
berdea kosta guztian
zabaldu zen
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Helmugak Berriatua-euskal
kostaldea-Berriatua ia 500 ki-
lometroko ibilbidea egin zuen
bizikletarekin. Ekintza soli-
darioan parte hartu zuten An-
der Txakartegi proiektuaren
sustatzaile berriatuarrak eta
Mikel Mote eta Oier Aldabal-
detreku mutrikuarrek. 

Jardunaldi mikologikoak egin zituzten 
GIZABURUAGA //Olazar Kultur Elkarteak antolatuta, mikologia
jardunaldiak egin zituzten. Mendi irteeran perretxikoak batu
eta sailkatu egin zituzten Jose Maria Ibarbia mikologia aditua-
ren laguntzarekin eta azalpenekin: jangarri onak, interes gutxi-
ko jangarriak eta kaltegarriak. Guztiak ikusgai jarri zituzten.

Jubilatu elkarteen elkarlana aldarrikatu zuten 
GIZABURUAGA // Lea-Artibaiko eta Ea eta Ereñoko jubilatu el-
karteek topaketa egin zuten Gizaburuagan. Elkarteak sor-
tzen hasi zirela 50 urte bete zirenean, elkarlanean batera jar-
dutearen garrantzia nabarmendu nahi izan zuten. Ekimene-
an 70 lagun inguru batu ziren. 
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Etxelilak urteko
programazioa
aurkeztu zuen
ONDARROA // Ondarroako
Etxelila Emakumin Topale-
kuak feminismoarekin lotura
estua daukaten hainbat arlo
landu zituen, eta beste hain-
bat esparru ikutu zituzten
ikastaro, berbaldi, tailer eta
erakusketen bitartez. Urritik
uztailera bitartean, hamar
ikastaroko programazioa lan-
du zuen, lau ardatzetan oina-
rrituta: eztabaidagune femi-
nista —aditu baten laguntza-
rekin hausnarketa eta
eztabaida feminista garatze-
ko espazioa—, emakumeen-
tzako jabekuntza eskola, 
erakusketak eta parte-hartze
guneak. Azken horiei zego-
kienez, herriko emakumeek
taldean jarduteko lau era za-
baldu zituen: Aringaingan —
Arantza Burgoa Agirregomez-
korta kirolaria dinamizatzaile
zela—, Literaturaz eztabaida-
tzeko gunea, Andrabanda Fe-
minista eta Neska Gazteen
Txokoa. 

Berriatuko eserialdia, Jolastokian eta gorputz hezkuntzan musukorik ez eskaerarekin bat eginda. 

Murrizketa ia guztiak bertan
behera geratu ziren 
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //

Eusko
Jaurlaritzak 
«normaltasun
berri bati» aurre
egiteko neurriak
iragarri zituen

Eusko Jaurlaritzak neurri
murriztaile gehienak in-
dargabetu zituen urriaren
7an, COVID-19aren aurka-
ko osasun larrialdiaren
amaiera agindu ostean eta
pandemiaren bilakaera po-
sitiboa zela baloratuta. 

«Normaltasun berri bati
aurre egiteko» eta «beste

garai bati hasiera emateko»
garaia zela esan zuen Iñigo
Urkullu Eusko Jaurlaritza-
ko lehendakariak, eta era-
bakiak iragarri.

Maskararen erabileraz
Ordutik aurrera, ez zegoen
mugarik ez ordutegian, ez
pertsonen bilkuretan, bai-
na espazio itxietan eta
5.000 ikusle batzen zituz-
ten lekuetan %80ko edu-
kiera mantendu zuten. 

Era berean, maskara erabili
beharko zela esan zuten es-
pazio itxietan eta metro eta
erdiko gutxienezko segur-
tasun tartea mantendu ezin
zen kanpo espazioetan.

Gainera, larrialdi egoerarik
barik, lehendakariak dese-
gin egin zuen pandemiak
eztanda egin zuenetik lane-
an aritu zen Labiren aholku
batzordea. Hala ere, egoera
egunez egun ebaluatzen
eta aztertzen jarraituko zu-
tela aurreratu zuen.

Testuinguru horretan, es-
kualdeko ikastetxeetan
mobilizazioak egin zituz-
ten, eta eskatu ez derrigor-
tzea maskararen erabilera
Lehen Hezkuntzako 6tik 12
urtera arteko umeei jolasto-
kian eta gorputz hezkun-
tzan. Horrela, urriaren 18an
10 minutuko eserialdiak
egin zituzten. 



2021 URTEKARIA - LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA Urria› › › 52

Plaiko Zubixe berriro zabaldu zuten
ONDARROA  // Bi urteren ostean, Bizkaiko Foru Aldundiak Plaiko
Zubixe zubi birakaria birgaitzeko lanak amaitu zituen. «Onda-
rroako ikur bat eta Bizkaiko ondarearen elementu nabarmene-
tako bat lehengoratu dugu. Obraren berezitasuna errespetatuz
egindako artisau lana izan da», azaldu zuen. Azpiegitura bal-
dintza onetan mantentzeko, aldizka ikuskatu eta mantenimen-
du lanak egingo zituela aurreratu zuen, eta aldian-aldian ireki.  

Jai kutsuko kulturarteko topaketa egin zuten
AULESTI // Jatorri ezberdinetako herritarren arteko elkar ezagu-
tza bultzatu eta kultur aniztasunaren berri ematea helburu, to-
paketak egin zituzten. Besteak beste, Bolivia, Nikaragua, Mexi-
ko eta arabiar jatorrikoak batu ziren jaira, eta, esate baterako, ja-
nari eta musika aukera ugariz gozatzeko aukera eman zuten. 

Elkartasun deialdiek fruitua eman zuten
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Arain Arando gizaburuagarra-
rentzako gurpildun aulki elektrikoa erosi ahal izan zuten uz-
taileko elkartasun mendi martxan batutako diruari esker —
argazkian—. Mutrikun, ikasgelak komunikatzaile dinamikoz
hornitzea eskatzeko behar ziren sinadurak batu zituzten
Osoigo plataformaren bidez. 500 behar zituzten, eta 24 ordu-
tan lortu zuten helburua.

Ekintzaileen lana aintzakotzat hartu zuten
MARKINA-XEMEIN // Lea-Artibaiko Ekintzailearen Egunean,
XIV. Lea-Artibaiko Enpresa Proiektu Lehiaketaren sari bana-
keta egin zuten, «ekintzaileen lana saritzeko». Hauek izan zi-
ren proiektu irabazleak: Viewing Room 360º, Aintzane ilea-
paindegia, Zurrumurru liburu denda eta Hiruclick.
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Ongi Etorri Errefuxiatuak elkartearen babesean
MARKINA-XEMEIN // Noraezean zenbiltzan
errefuxiatu asko zeudela ikusita, Ongi
Etorri Errefuxiatuak elkarteak elkargunea
sortu zuen. Silvia Cabo Gonzalez elkarteko
kideak esan zuenez, topaketa horiek autoes-
timua igotzeko eta integratuago sentitzeko

balioko zien. Gainera, Ondarearen Europa-
ko Jardunaldien harira, ipuin kontaketak
antolatu zituzten. Horren baitan, udalerri-
ko jatorri geografiko askoko pertsonek
euren mundu ikuskera plazaratu zuten kon-
takizunen bitartez. 

Atzera begiratzera
gonbidatu zuten  
hainbat ekimen bidez
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Ahaztuen Oroimena elkarte-
ak 36ko gerran Etxebarrian
hildako zibilak gogora ekarri
zituen. Haiei jazotakoa libu-
ruan eta dokumental batean
jaso zuten, eta herriarekin lo-
tura zeukatenen inguruko in-
formazioa paneletan ere jarri
zuten, herrigunean. Mutri-
kun, Saturrarango kartzelan
egondako emakumeak eta
umeak omendu zituzten es-
petxea zegoen leku berean,
Mutrikuko Historia Jardunal-
diaren baitan, eta adierazi zu-
ten aurrerantzean Saturraran
Eguna ospatuko zutela haien
omenez, «oroimena sortzen
joateko». Arantza Ugarte el-
karteko kideak gertatutakoa
ahanzturan ez erortzeko alda-
rria egin zuen. 

Itzalaldi zaratatsua egin zuten
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Argindarraren
prezioaren etengabeko gorakadagatik pro-
testan, itzalaldi elektrikoa egiteko deia egin
zuten, eta, adibidez, ziortza-bolibartarrek
kalean batzeko proposamena egin zuten.

Mendi martxa egin zuten
AULESTI // Ermitarik Ermita martxa ezin
izan zenez egin, Urzabal Guraso Elkartearen
deialdiagaz bat eginez, martxa horretako
ibilbide laburrean batu ziren 200 lagun, par-
ketik San Paulo eta Santixa ermitetaraino. 
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Literatur amuetan, euskara eta feminismoa uztartuta 
ONDARROA // Udaleko Euskara eta Berdinta-
sun sailek programa bateratua aurkeztu zu-
ten Literatur amuei begira, izenburu hone-
kin: Feminismotik euskaraz, euskaraz femi-
nismotik. Euskaratik abiatuta, indarkeria
matxistaren eta emakumeenganako indar-

keriaren aurka agertu nahi izan zuen udalak.
Liburu aurkezpenak, erakusketak, antzerki
emanaldiak, kontzertuak, poesia errezital-
diak eta tailerrak eskani zituzten. Ekimena-
ren baitan, Beldur Barik saria Errail guztin
barrenetatik lanarentzat izan zen.

Gazteen etxebizitza
beharrei buruz
galdetu zuten 
LEA-ARTIBAI // Lekeitio eta
Ondarroako udalek galdeketa
egin zuten gazteen etxebizi-
tza beharrak ezagutu nahirik.
35 urtetik beherako gazteen
artean egin zuten inkesta.
Udal biek nabarmendu zuten
parte-hartzea garrantzitsua
zela «politika eraginkorrak di-
seinatu ahal izateko». 

Maderas de Lekeitio eraisten hasi ziren 
LEKEITIO // Maderas de Lekeitioren jabeek lantegia zenaren zati
bat bota zuten udalaren eskaerari erantzunez. Lantegia itxi zu-
tenetik, gunea abandonatuta zegoen, eta udalak bertatik igaro-
tzen zirenentzat arriskutsua zela ikusten zuen. Arrazoi horrega-
tik egin zien errekerimendua, eta haiek eskaera bete zuten.

Andretxea estreinatu zuten
LEKEITIO // Azaroaren 25a ate joka eta herriko Mugimendu
Feministaren premiari erantzunez, martxan jarri zuten Le-
keitioko Andretxea. Herri feminista eraikitzen hasteko espa-
zio baten beharra zegoela nabarmendu zuten kideek, «espa-
zio libre bat, injerentziarik gabekoa». 
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Gorenak baimendu
egin zuen COVID
ziurtagiria eskatzea
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Azaroaren 30ean, Espainiako
Auzitegi Gorenak onartu egin
zuen Eusko Jaurlaritzaren he-
legitea, eta ebatzi zuen zen-
bait tokitan sartzeko COVID
ziurtagiria aurkeztu beharra
«egokia, beharrezkoa eta pro-
portziozko neurri bat» zela.
Horren arabera, herritarrek
ziurtagiria erakutsi behar zu-
ten aisialdirako jarduerak eta
dantzarako aukerak eskain-
tzen zituzten lekuetan eta  ja-
tetxeetan (50 mahaikidetik
gorakoetan). EAEn azken 14
egunetako 100.000 biztanle-
ko intzidentzia metatua 150
kasukoa baino handiagoa zen
bitartean eutsi nahi zioten
neurriari. Hain zuzen ere,
egun berean Eusko Jaurlari-
tzak jakinarazi zuen osasun
larrialdi egoera berriro ezar-
tzeko asmoa zeukala.

Udalerriaren 696. urteurreneko ospakizunen baitan, kalejira egin zuten erraldoi eta buruhandiekin.

Herria bere historiari begira
jarri zen 696. urteurrenean 
LEKEITIO //

1943ko gertaerak
hartu zituzten
gogoan ‘Izurdeak.
Las gomas’ 
entseguarekin.

Azaroaren 6an 696 urte
betetzen zituela eta, ospa-
kizunetan murgildu zen
Lekeitio, aurreko egunetan
zein ostean. 
Kulturarteko jardunaldi
gastronomikoa izan zuten
abiapuntu urteurrenaren
bezperetan, Lekeitioko
Denboraren Bankuko eta
Lekeitio Lagunkoia eta
Elkarbizitza taldeetako

kideen lan amankomuna-
ren fruitu.

Hitzaldi bi eta liburu bat
Azaroaren 5ean, Juan Ma-
nuel Gonzalez Cembellin
historialariak El campillo,
un enclave en la historia de
Lekeitio gaiaren inguruan
egin zuen berba, eta hu-
rrengo egunean Aitor Itur-
be Gabikagogeaskoak Ni-
kolas Artieta armadore eta
merkatari lekeitiarra izan
zuen hizpide. Egun berean,
gainera, liburu bat ere aur-
keztu zuten: Jose Mari
Arriolaren Izurdiak: Las
gomas, 1943ko martxoaren
5eko gertaeren inguruko
entsegu historikoa, zeinak

jaso zuen gerra mundiala-
ren testuinguruan hondo-
ratutako konboietako
goma fardelak berreskura-
tzea ezinbesteko gertaera
izan zela Lekeitioko ekono-
miarentzat, horri esker ba-
xurako flota eta portu ingu-
rua berritu baitzituzten.
«Izan ere, pobrezia handia
zegoen 1943. urtean Lekei-
tion, giro oso goibela, tris-
tea. Gomen harrapaketak
egoera iraultzeko balio izan
zuen», adierazi zuen egile-
ak.
Aurkezpenaren ostean,

Doña Tomasa, Don Teren-
tzio, Antero eta Juana Par-
la erraldoiak eta buruhan-
diak kalera atera zituzten.
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Azaroaren 25ak salaketa kalera atera zuen
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Azaroaren 25ean milaka lagun ka-
lera atera ziren emakumeenganako indarkeria salatzeko. Plaza
eta balkoiak more kolorez jantzi ziren gaitzespenarekin bat egi-
teko, baita zenbait eraikin ere. Erakusketak, manifestazioak
edo eta elkarretaratzeak egin zituzten—argazkian, Mendexa-
koa — , eta aldarrikapenari perkusio bidez oihartzuna eman
ziotenak ere egon ziren, hain zuzen, Ondarroako Andrabanda. 

Bertso txapelketako finalaurreko bat, berton
ETXEBARRIA // Gorka Paganobagarra durangarra izan zen lehen
finalista Bizkaiko Bertsolari Txapelketako Etxebarriko finalau-
rrekoan. Urriaren 3an hasi zen 2021eko txapelketa, eta Lea-Arti-
baiko bost bertsolari aritu ziren lehian. Horrez gain, bertokoek
epaile lanetan ere jardun zuten, hain zuzen ere, lau lagunek.

Eraso matxista salatu zuten
MUTRIKU // Herriko emakume batek sexu erasoa jasan zuela
jakin zuten EMAk eta Mutrikuko Udalak. Gertaera publikoki
salatzeko eta erasotuari babesa adierazteko, manifestazio za-
ratatsua egin zuten azaroaren 18an. Salaketa ipini ostean,
atxilotu egin zuten erasotzailea,eta epaiketa azkar bat egin os-
tean, aske geratu zen. Babes neurriak jarri zizkioten emaku-
meari, eta 300 metroko urruntze agindua erasotzaileari. 

Rokodromoarekin kirol aukerak zabalduaz
ISPASTER // Udalak rokodromoa eraiki zuen, Garbiñe Saenz de
Buruaga alkatearen arabera herriko beharrizanari erantzute-
ko. Bere esanetan, herriko umeen artean zaletasun handia ze-
goen, eta azpiegitura herrian egonik aurreantzean beste herri
batera mugitu beharrik ez zuten edukiko horretan aritzeko. 
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44. Zine Bilera publikoarekin egin zuten
LEKEITIO // 44. Euskal Zine Bilera Ikusgarri-
ra bueltatu zen, baina atal esanguratsuak
Internet bidez jarraitzeko aukera emanda.
Iban del Camporen Serendipia filmak era-
man zuen film onenaren saria, «zinemagin-
tzaren mekanismoa koherentzia osoz prak-

tikan ipintzearren». Zuzendaritza onenare-
na Josu Martinezen Subandila lanarentzat
izan zen, gidoi onenarena Jorge Moneoren
Begiak hesteko artean beharrarentzat, eta
ikusleen saria Gorka Ezkibelaren Osten-
dene-rentzat.

Kaleko Ondare
Ibilbidea egin zuten,
QR kodeen bidez
AULESTI // Aulestiko Ondare
Taldeko kideek Kaleko Onda-
re Ibilbidea egin zuten: herri-
guneko eraikin eta espazio in-
teresgarrienen gaineko infor-
mazioa batu eta audio
bidezko azalpenak sarera igo.
Hamazpi QR kodetan, 1500-
etik gaur egunera arteko
hainbat etxebizitzaren gaine-
ko datuak bildu zituzten, bai-
ta obra zibilaren ingurukoak
ere, besteak beste, udaletxea-
ren, hiltokiaren eta errepide-
aren gainekoak. Horrez gain,
Aulesti uri izendatzeko ahale-
gina eta lortu ez izanaren
arrazoiak jaso zituzten. Anto-
latzaileak pozik zeuden eki-
menaren erantzunarekin.
«Jendeari gustatzen zaio bere
herriari buruzko gauzak jaki-
tea», azaldu zuten. 

Lea-Artibai, BBK Sariketan
LEA-ARTIBAI // Lea-Artibaiko bertsolariek
BBK Sariketarako finalerako txartela eskura-
tu zuten Busturialdearekiko lehia irabazi os-
tean, baina hitzordu nagusian Uribe Kosta
taldea gailendu zitzaien.

Benito Ansola, pantaila handira
LEKEITIO // Zinebi Bilboko Dokumentalen
eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren
baitan, Benito Ansolari buruzko filma aur-
keztu zuten,El tesoro de Benito. Semblanza
de Benito Ansoladokumentala.
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Ibarzabal eta Galletebeitia, finalean
LEA-ARTIBAI  //Eskualdeko bertsolari bi Bizkaiko Bertsolari Txa-
pelketako finalerako sailkatu ziren: Nerea Ibarzabal markina-
xemeindarra —Larrabetzuko saioa irabazi zuen eta 542,5 puntu
eskuratu zituen— eta Xabat Galletebeitia lekeitiarra —524,5
puntu lortu zituen—. 

Hitanoa eta alokutiboa lantzeko unitatea 
MARKINA-XEMEIN // Ikastetxeetan hitanoa eta alokutiboa landu
eta balioan jartzeko unitate didaktikoa aurkeztu zuten AEK-ko
irakasleek, hainbat urtean ondutako lana. Gogoratu zuten aditz
alokutiboa ez zegoela guztiz galduta, eta adierazi zuten herrita-
rrak «altxor haren balioaz» jabetzea nahi zutela.

Lehen mailako
osasun arreta, erren
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
COVID-19aren hedapena-
ren eboluzioaren datuak
«txarrak» zirela esan eta
osasun larrialdia deklaratu
ostean, Jaurlaritzak lehen
mailako arreta kontsultak
atzeratu egingo zituztela
iragarri zuen. Abenduaren
hasieran 260 pertsona zeu-
den Osakidetzaren ospita-
leetan; 74, ZIUetan.

Pantalan berrian, leku gehiago
LEKEITIO // Kirol Portuak erakunde publikoaren ekimenez,
portuan pantalan berriak egiten hasi ziren,  txalupetara hel-
tzeko erraztasunak emateko eta segurtasuna hobetzeko. Gai-
nera, 279 ontzirentzako lekua egin nahi zen, ordura arte bai-
no 20 gehiagorentzat. Arduradunek esan zuten lanek guztien
beharrizanak kontuan hartzen zituztela, hau da, arrantza
tradizionala, aisialdiko nautika, Antzar Eguna eta arraun tal-
dea.

Beti-betiko jatekoa
eta edatekoa 
AMOROTO // Abenduan, On
egin! ekitaldi gastronomi-
koan batu ziren Amoroton.
Herritarrek herritarrentzat
prestatutako talo, gaztai-
na, sagardo, sagar saltsa eta
askotariko jatekoez gozatu
zuten amorotarrek neguko
urteroko jaian. Antolatzai-
leek esan zuten jende asko
batu zela jaira, batez ere
eguerdian.
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Birziklatzeko ikurra
jendeaurrean
erakutsi zuten
MUTRIKU// Debabarreneko
azalera handiko 34 saltokiri
eman zien Debabarreneko
Mankomunitateak «Hemen
ondo birziklatzen dugu» iku-
rra, etorkizunean gaikako bil-
keta hobetzeko eman beha-
rreko urratsak identifikatzen
laguntzeaz gainera. Erakun-
deak esan zuen kanpaina aza-
lera ertain eta txikiko salto-
kietara zabaldu nahi zuela. 

Durangoko Azoka zabaldu aurreko prestaketak.

Durangoko Azokak berriro ateak
zabaldu zizkion euskal kulturari
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //

Bertoko
hamazazpi 
lan eskura 
jarri zituzten, 
eta zuzenekoetan
ere egon ziren

2021eko Durangoko Azo-
kak ostera ere ateak ireki zi-
tuen, online denda zabal-
tzeaz gain.

Musikaren atalean, Lea-Ar-
tibaiko hainbat egileren
lana eskuratzeko aukera
egon zen: Errietan talde
mutrikuarraren Errietan,
Jabi Patxon lekeitiarraren
Maitalea eta lapurra, Keu 

Agirretxea ondarrutarraren
Ahaztu baino lehen, ama
eta McOnak talde lekeitia-
rraren Bitakora.

Literatura
Literaturaren atalean, hel-
duentzako liburuak plaza-
ratu zituzten Ana Urkiza
(Garen hori), Kirmen Uribe
(Izurdeen aurreko bizitza)
eta Mikel Etxaburu onda-
rrutarrek (Ahaztu baino le-
hen, ama), Maribel Aiertza
etxebarritarrak (Ezer ez da
dirudiena) eta Nerea
Arrien lekeitiarrak (Jende
likidoa); eta haur eta gazte-
entzat Leire Bilbao onda-
rrutarrak (Barruko hotsak),
Maribel Aiertza (Asteburua
landetxean) eta Yolanda
Arrieta etxebarritarrek 

Groau/Letren jolaslekuan 
eta Zerak), Miren Agur Me-
abe (Itsasoaren atea/Musi-
kazaleak eta Katta Adarba-
karra) eta Iñigo Txapel-
punk lekeitiarrek (Ipuin
hunkigarriak CD+liburua)
eta Yolanda Larreategi
markina-xemeindarrak (Ur
eta Lur eta Gurasoak toka-
tzen zaizkit).

Zuzeneko musika
Ahotseneak bertoko musi-
kariak entzuteko aukera
eman zuen, tartean, Jabi
Patxon & Kofradia Rock eta
McOnak. 
Bestalde, Irudienean Se-
rendipia filma proiektatu
zuten, 2021eko Euskal Zine
Bilerako Urrezko Antzarra-
ren irabazlea.

Argazki lehiaketek
emaitzak eman 
zituzten
LEA-ARTIBAI // Ispasterko
Udalak ikusgai jarri zituen
2022ko egutegirako argazki
lehiaketako lanak —argaz-
kian —. Hain zuzen, Manuel
Chavezek eta Erlantz Garaik
irabazi zituzten sari nagusiak.
Mendexako Udalak ere anto-
latu zuen lehiaketa, eta Jose
Ramon Txopitearen Leagi do-
rrea izan zen ederrena epai-
mahaiko kideentzat.




