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,Aurkezpena
protagonista askoren ahotan
egon dira. Mugaz betetako egu-
nak joan direla adierazten dute,
zalantza barik. Halako batean,
bueltan izan ditugu egitasmoak,
aurkezpenak, ospakizunak, jaie-
gunak... Bueltan azokak, jaial-
diak, muga bariko oporraldiak...
Bueltan besarkada luzeak, jen-
dez betetako kaleak...
       HITZAko lantaldeak lehen
pertsonan bizi izan du horien
danen itzulera. Lehen pertso-
nan sentitu dugu jendearen
poza, ilusioa, eta gure irakurleei
sentipen horiek helarazten saia-
tu gara, egunez egun. Dana ere,
baina, ez da ona izan. Horiekin
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Ailegatu da urte amaiera
berriro ere, eta abendua
aurrez aurre dudala, urte-

an joan eta etorri direnak gogo-
ratzen hasi naiz, oraingo hone-
tan, irribarre bategaz. Egutegia
urtea amaitu aurretik kentzen
dutenek ere, beharbada, oraingo
honetan, gorde egingo dute. Nik
neuk gordetzeko ohitura dau-
kat. Kutxa batean gordetzen di-
tut guztiak, joan dena gogora-
tzeko. Etorri dena sentitzeko.
Eta 2022ak, gainera, mereziko du
gordetzea. 
       Ilusioa eta gogoa dira aurten
behin eta berriro errepikatu di-
ren berbak. Albiste askotako

Joan eta
etorri
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batera, aldarrikapenek ere le-
kua izan dute gurean: pentsio-
dun, langile, ikasle, sindikatu, fe-
minista, talde, elkarte, alderdi,
eragile... guztien bozgorailu izan
gara. Euskarak arnasa behar
duela, guztion arnasa behar
duela ozen esan dugu, are gehia-
go Uemak emandako azken da-
tuei erreparatuta. 
       Guk orain dela hemeretzi
urte hasi genuen bideari jarrai-
tuko diogu, euskara ahalik eta
leku gehienetara zabaltzen, al-
bistez albiste, gure hizkuntzari
daukan balioa ematen. Guztiok
espero zaituztegu joan-etorri
horretan ere.
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Euskararen kale erabilera jaitsi egin zen 
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Kezkaz hartu
ziren Uemaren euskararen erabileraren
2021eko txosteneko datuak. Han ondorioz-
tatu zenez, euskararen arnasguneetan, hau

da, haren ezagutza zein erabilera %80 ingu-
rukoa izan izan den herrietan, erabilera jai-
tsi egin zen. Hortaz, tokirik euskaldunene-
tan joera negatiboa zela baieztatu zuten.

Miren Agur Meabe
euskaltzain oso 
izendatu zuten
LEKEITIO // Otsailean Euskal-
tzaindiak euskaltzain oso
izendatu zuen Miren Agur
Meabe, horretarako gehien-
goa lortuta, eta zortzi hilabe-
teko epea eman zioten sarrera
hitzaldia prestatzeko. Xabier
Kintanaren hutsartea bete
zuen Euskararen akademian. 

Ahobizi eta Belarriprest izateko gonbitea
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Ahobizi eta Belarriprest txapak soi-
nean, hizkuntza arauak aldatu eta euskara eguneroko bizitzako
eremu guztietara eroateko gonbitea egin zuen Euskaraldia ari-
keta sozialak azaroaren 18tik abenduaren 2ra, Euskararen Egu-
neran bezperetan, «Hitzekin ekiteko garaia» zela aldarrikatuta.  

Errenta aitorpena euskaraz izan zedin
ONDARROA // Eskualdeko hainbat udalek eta aholkularik hi-
tzarmena sinatu zuten herritarrek administrazioekiko ha-
rremanak euskaraz izatea bultzatzeko. Gogorarazi zuten
pandemia garaian nabarmen jaitsi zela errenta aitorpena
euskaraz egiteko hautua, telematikoki egin behar zelako. 
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Emozioak dantzan jarri zituzten Korrikan
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Hutsik egin ba-
rik, Lea-Artibai eta Mutrikutik igaro zen 22.
Korrika, eta milaka lagun aringa-aringa eta
saltaka ipini euskararen aldeko ekimen
erraldoian. Hasieragaz bat eginda, Iñigito
Txapelpunk lekeitiarra Amurrion egon zen

Iratxoen kantu sekretuak ikuskizun musika-
lagaz. Ugaitz Alegria aktore ondarrutarragaz
bat egin zuen, hark jarri zion-eta ahotsa Pin-
txo iratxo interaktiboari. Korrikako mezua
Karmele Jaio idazleak idatzi zuen, baita ira-
kurri ere amaieran, Donostian.

Abizenak euskaraz
ipintzeko kanpaina
abiarazi zuten

ZIORTZA-BOLIBAR // Uemaren
Euskaraz naiz kanpainaren
baitan, abizenak era ofiziale-
an euskaraz jartzera animatu
zituzten herritarrak, eta ho-
rretarako pausoak azaldu.
Udalak ezeze, Kanpapek,
Arantzabalek eta Markoak
ere bat egin zuten.  

Behatokiak 
1.199 kexa
jaso zituen

LEA-ARTIBAI ETA 
MUTRIKU // Hizkuntz Es-
kubideen Behatokiak
1.199 kexa jaso zituen
2021. urtean, gehien-
gehienak administrazio
eta zerbitzu publikoen in-
gurukoak, eta ohartarazi
zuen horietan urraketak
«betikotzeko arriskua» ze-
goela. Arrazoi horregatik,
arduradunei eskatu zien
hutsuneak aztertu eta
neurri eraginkorrak mar-
txan jartzeko.

Errigoragaz bat
eginda, elkartasuna
zabaldu zen otzaretan

LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Bi kanpainatan —bata udabe-
rrian eta bestea udazkene-
an—, Nafarroa hegoaldeko
elikagaiak eskuratzeko auke-
ra egon zen Errigoraren bai-
tan, «euskaratik eta euska-
raz», eta nekazari, ekoizle,
euskaltzale eta kontsumitzai-
leen sarea indartu.

Uhagon euskararen
elkargune nagusi
bilakatu zen 

MARKINA-XEMEIN //AEK-k, Ber-
balagunek eta Uhagon kultur el-
karteak hitzarmena sinatu zu-
ten kulturgunea udalerriko eus-
kararen elkargune nagusi
bilakatzeko borondatez eta eus-
kara ikasleei eskolaz kanpo eus-
karaz hitz egiteko espazioak es-
kaini nahirik.

Euskara
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Leartibai Fundazioa sortu zuten, indarrak batuta 
LEA-ARTIBAI // Leartibai Fundazioa jaio zen,
eskualdearen garapen ekonomikoan erre-
ferente izateko bokazioz. Berrikuntza gune-
an kokatuta, erakunde publikoak eta priba-

tuak batzen zituen. Adierazi zutenez, 50
lanpostu sortu eta 25 enpresa industriale-
kin lan egiteko asmoa erakutsi zuten, baita
horien lehiakortasunean eragitekoa ere.

Kidek produkzioa 
zentralizatzeko
apustua egin zuen
LEA-ARTIBAI // Txinako lante-
gia itxi, eta Gardotzan pro-
dukzio guztia zentralizatzea
erabaki zuen Kidek —argaz-
kian—, horretarako industri-
gunean bigarren lantegia
eraikita. Bestalde, Etxebarri-
ko Fagor Arrasatek 50 urte
bete zituen, «indartsu».

Europak legatz kuota biderkatu zuen
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Urrian Europako Batasunak legatz
kuota biderkatzea erabaki zuen, hau da, 4.900 tonatik 9.200 to-
nara pasatzea. Bestalde, erregaien prezioen gorakadak eragin
zuzena eduki zuen antxoa eta berdel kanpainetan. Neurri han-
diko antxoa urruneko uretan agertu zela adierazi zuten. 

Lau lagun hil ziren lan istripuetan
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Lau lagun hil ziren lan istripue-
tan: 60 urtekoa martxoaren 28an, 35 urtekoa maiatzaren 3an
Ondarroan, 34 urtekoa abuztuaren 22an Markina-Xemeinen
eta 60 urtekoa urriaren 4an Aulestin. —Argazkian, azken ho-
rren inguruko protestak Markina-Xemeinen—.
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Mobilizazioak deitu zituzten hainbat sektoretan
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Mobilizazioen
bidez, beharginek kalera atera zituzten eska-
erak. Gipuzkoako zahar etxeetakoek sekto-
reko gatazka desblokeatzeko aldarria egin
zuten, eta grebara deitu. Garbitzaileek ere
borroka hasi zuten. Hain zuzen, Ondarroako

egoitzako hiru langileri arrazoia eman zion
EAEko Auzitegiak, eta toxikotasun plusa or-
daindu behar zitzaiela berretsi. Kontserbe-
tako, osasungintzako, metalgintzako, hez-
kuntzako eta Bizkaibuseko beharginek ere
lanbaldintza duinak eskatu zituzten. 

Pentsiodunek 
aldarrikapenei
eutsi zieten

LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Lea-Artibai eta Mutrikuko
pentsiodunek manifestazioa
egin zuten urtarrilean Onda-
rroan pentsioen erreformen
gabeziak salatzeko. Otsaile-
an, banketxeetako arreta ho-
betzeko eskaria egin zuten
herri horretan.

Enpresa 
berritzailearen
ziurtagiriaren jabe 

LEA-ARTIBAI // Bost en-
presek Hazinnova enpre-
sa berritzailearen ziurta-
giria jaso zuten. Bestalde,
bi ekoizle saritu zituzten
Esneki txapelketan, La-
rruz eta Txikiñena. Iker-
ketaren atalean, Iker Ba-
diola ondarrutarraren
Nanokide Therapeutics
enpresa saritu zuten Co-
ruñan (Galiza) 2022ko
Kantauri Sari Bikainetan
I+G+Bko Enpresa katego-
rian —argazkian—.

Ibilgailu elektrikoen
garapenean 
lan egiteko pausoa

LEA-ARTIBAI // Leartikerrek
eta Kautenikek ibilgailu elek-
trikoen garapenean lan egite-
ari ekin zioten estatuko beste
62 enpresagaz elkarlanean.
Leartiker, gainera, bularreko
minbiziaren aurkako ikerke-
tan murgildu zen, eta giza
ehun bioartifiziala sortzeko
3D inprimaketa gailua sor-
tzen hasi.

Turismoa %25 hazi zen
2019ko datuekin
alderatuta

LEA-ARTIBAI // 2019ko udagaz
konparatuta, %25 igo zen turis-
moa Lea-Artibain, eta Bizkaia
mailan bigarren igoerarik han-
diena izan zuen. Bestalde, Lear-
tibai Fundazioak eskualdeko
saltokiak aztertu zituen, eta on-
dorioztatu zuen lautik bat janari
denda zela. 

Ekonomia



ONDARROA // Garazi Etxaburu
dantzari ondarrutarrak Neo-
mak taldearen Hamen kanta-
ren bideoklipean parte hartu
zuen. Abestiaren mezuari eta
gorputzaren adierazpenari
garrantzia berezia eman nahi
izan zion taldeak, eta hortik
haren parte-hartzea. 

LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // 

Kirmen Uribek 
Espainiako 
kritikaren saria
eskuratu zuen

Leire Bilbaok (Ondarroa)

Euskadi Literatura sarietako

bat bereganatu zuen Euska-

razko Haur eta Gazte Litera-

tura kategorian, Barruko

Hotsak lanagaz. 

      Kirmen Uribek (Onda-

rroa), bere aldetik, Espainia-

ko Kritikaren Saria lortu

zuen Izurdeen aurreko bizi-

tza eleberriarengatik. 

Nobela bekak 
2021. urteko Zubikarai nobe-

la bekako proiektua aurkez-

teaz batera —Euskalia—,

2022. urteko beka jakinarazi

zuten Ondarroan: Patxi Zu-

bizarreta ordiziarrarentzat -

izan zen, Gau otsoa proposa-

menarengatik. 

      2022. urtean Yolanda

Arrietak (Etxebarria) Zerak

lana kaleratu zuen, Miren

Agur Meabek (Lekeitio) Elu-

rraren promesa, Maribel

Aiertzak (Etxebarria) Txiro-

lo, Pello Ulaziak (Mutriku)

Aita hor dago? Leyre Arrie-

tak (Mutriku) Al servicio de la

causa vasca: Biografia de

F.J. Landaburu, Jon Arriza-

balagak (Markina-Xemein)

Alemanaren mamua eta

Josu Zabalok (Antzuola) On-

darru maitia. 

Leire Bilbaok Euskadiko 
Literatura Saria irabazi zuen
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Garazi Etxaburuk
Neomakekin 
egin zuen dantzan

Ilustrazioak
protagonismoa 
hartu zuen
LEA-ARTIBAI // Azaroan Peru
Abarka albuma aurkeztu zu-
ten Markina-Xemeinen. Na-
rrazioaren arloan, Igor Merca-
doren Txikle bat marrubizkoa
gailendu zen, eta Alber Gar-
ciaren proposamena ilustra-
zioarenean. Leire Bilbao idaz-
le ondarrutarrak, bere aldetik,
Yolanda Mosquera ilustra-
tzaileagaz elkarlanean argita-
ratu zuen Itzal itzela album
ilustratua Ikaselkar hezkun-
tza argitaletxearen eskutik. 

Kultura
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Delirium Tremensek areto mitikoak zapaldu zituen biran
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Delirium Tre-
mens (Mutriku) agertokietara bueltatu zen
—30 urte bete zituen—, eta bira hasi; Piztiak
taldeak (Ondarroa) —30 urte egin zituen—
zortzigarren diskoa kaleratu zuen, XXX.
Markos Untzetak diskoa plazaratu zuen —

hogei urte bete zituen bakarlari—, eta McO-
nak taldeak (Lekeitio) ere bai—hamar urte
egin zituzten—. Jabi Patxonek bi abestiko
diskoa argitaratu zuen, eta Jabi Amirola Jai-
ttu-k (Lekeitio) plataforma digitaletan jarri
zuen entzungai bere lana. 

Jose Pablo Arriaga
eta Mikel Lertxundi,
Madrilen 

LEA-ARTIBAI// Jose Pablo
Arriaga artistak (Markina-Xe-
mein) EKIS/Xbilduma eraku-
tsi zuen Madrilgo Blanca Soto
Arte galerian, eta Mikel Ler-
txundi eskulturgileak (Be-
rriatua) —argazkian— Es-
tampa arte garaikidearen
azokan parte hartu zuen. 

Artelana 
Vaticanora 
bidali zuten

LEKEITIO// Antonio Lo-
pez Brasaola artistaren
koadro bat Vaticanora bi-
deratu zuen Ibon Perez
kazetariak hura hil oste-
an, horrela egingo zuela
agindu zion eta. Hain zu-
zen ere, Frantzisko aita
santuaren  erretratua
margoztu zuen Brasao-
lak, eta izapide ugariren
ostean, Italiara bidaltzea
lortu zuten. Han, audien-
tzian hartu zituzten Perez
eta familia.

Xabier Larrea eta
Ugaitz Alegria, 
agertokietara

LEA-ARTIBAI // Xabier Larrea
artista eta aktoreak Ping Pong
antzezlana aurkeztu zuen FE-
TEN umeen Arte Eszenikoen
Europar Azokan, eta Ugaitz
Alegriak Love & Money obra
estreinatu zuen Arriagan, An-
tzerki Laborategiaren eta
Gazte Konpainiaren ekoizpe-
na, Denis Kellyren lanaren
euskarazko egokitzapena. 

Miguel Arrieta musika
bandako zuzendari
ohia hil zen 

LEKEITIO //  Miguel Arrieta musi-
ka bandako eta Estudiantinako
zuzendari ohia hil zen abuztua-
ren 30ean, 83 urtegaz. Mutri-
kuarrak 1962tik 1967ra eta
1975etik 2005era zuzendu zuen
herriko banda, eta Estudianti-
naren gidari zelarik, hainbat
abesti eta melodia sortu zituen. 



Oihana Cortazar eta
Nahia Quincoces,
gailurrean
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Oihana Cortazar Mutrikuko
bizilagunak Espainiako eta-
pakako ultra trail txapela ira-
bazi zuen urrian, Sanabrian,
Canfranc-Canfranc mendi
maratoian gailendu eta hila-
betera. Eski probetan, Nahia
Quincoces Euskal Herriko
Kronoesprint eta binakako
Espainiako txapelketan na-
gusi izan zen, eta bigarren
egin zuen Espainiako Kopan. 

Lea-Artibaiko rallyak hamar urte bete zituen
LEA-ARTIBAI // Ioritz Odiaga aulestiarra eta Iker Mintegia muni-
tibartarra izan ziren X. Lea-Artibai Rallyko irabazle, sei etapa-
tan, eta zale ugari ikusle zirela. Bigarren Mikel Bilbao earra eta
Aitor Rocha lekeitiarra sailkatu ziren, eta Gorka Aginaga onda-
rrutarrak eta Ignacio Fondaok osatu zuten podiuma.

Ondarroa eta Isuntza,
Eusko Label ligako
talde beste urte batez
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Eusko Label arraun liga amai-
tuta, hurrengorako lekua ber-
matu zuten Isuntzak eta On-
darroak —azken hori Kon-
txan ere lehiatu zen—, eta
Mutriku KAE2 ligan manten-
du zen. Ondarroan, estreina-
ko, ETE Ligako herriko estro-
pada babestu zuen udalak,
eta diru kopuru bera eman sa-
ritan gizonezkoen zein ema-
kumezkoen lehietan. 
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Gipuzkoako kopa, Mutrikuko FTko emakumeentzat 
MUTRIKU // Mutrikuko Futbol Taldeko ema-
kumezkoen taldea Gipuzkoako Kopako txa-
peldun zen Orioko Mendibeltz zelaian
Usurbilen aurkako partidan 2-0 markagai-

lua lortu ondoren. Finalean taldearen on-
doan egotera joan ziren hainbat eta hainbat
zale, aurreko neurketetako babesa oraindik
eta ageriago eginez. 

Unai Irazabal, 
Lonboardeko
podiumean
ONDARROA // Ekainean, Gali-
ziako Log Jam Festibalean le-
henengo geratu zen Unai Ira-
zabal ondarrutarra. Aurretik,
martxoan, podiuma egin
zuen Espainiako Longboard
Txapelketako lehen proban.



LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //  Berriatua nagu-
situ zen Markina-Xemeingo Espainiako zes-
ta-puntako kluben arteko lehian, emakume
zein gizonezkoen lehian. Bizkaiko kluben
arteko finalean, ostera, Markina-Xemein
gailendu zen. Eneritz Lizardik (Mutriku) eta

Aritz Erkiagak (Ispaster) Munduko Euskal
Binakako Zesta-Punta Txapelketa eskuratu
zuten —irudian, Erkiagari egin zioten harre-
ra—. Gainera, Lizardik Euskal Herriko txa-
pelketa irabazi zuen Ihart Arakistainekin ba-
tera, eta Erkiagak Banakakoa. 

11//Kirola

Zesta-puntako Espainiako kluben arteko lehia, berton

Ondarrutarrak, 
Munduko Tiro 
Txapelketan nagusi

ONDARROA // Ager Solabarrie-
ta eta Maite Badiola tiratzaile
olinpikoek Munduko Tiro
Txapelketa irabazi zuten aza-
roan Arabiar Emimerri Ba-
tuetan, eta horren aurretik,
martxoan, Europakoa Norve-
gian, biak tiro egokituko
etzandako kategorian. 

Mutriku Sokatira
taldea, munduko
txapelketan

MUTRIKU // Irailean, Mu-
triku Sokatira Taldeak Lur
Gaineko Munduko Soka-
tira Txapelketa lehiatu
zuen Herbereetako Hol-
ten hirian. Gustura aritu
zen tiraldietan. 680 kiloko
kategorian Euskal Selek-
zioaren izenean jardutea
egokitu zitzaion, eta ber-
toko birek Gaztedi talde-
koekin ere lehiatzeko au-
kera eduki zuten katego-
ria mistoan, «maila ona
daukaten seinale».

Aizkolarien 
txapelketako
kanporaketa, berton

ETXEBARRIA // Euskal Herriko
Aizkolarien Txapelketako
kanporaketa jokatu zen Etxe-
barrian. Bestalde, Ugaitz Mu-
gerzak (Mutriku) eta Julen Al-
berdik irabazi zuten Gipuzko-
ako 1. mailako Binakako
Aizkora Txapelketa eta Mikel
Agirre (Ondarroa) azpitxapel-
dun izan zen Bizkaiko biga-
rren mailako txapelketan. 

Lea Ibarreko pilotariak
Euskal Herriko lehian
garaile izan ziren

LEA-ARTIBAI //Lea Ibarrak irabazi
zuen emakumezkoen kluben ar-
teko Euskal Herriko pilota txa-
pelketa. Bestalde, Leire Etxaniz
esku pilotari etxebarritarrak le-
henengo mailako goxuako bina-
kako Master Cupeko laugarren
txapela lortu zuen Nagore Ara-
mendi azpeitiarragaz batera. 
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LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //  Pirineoetako
Bidea izenburupean, erabakitzeko eskubi-
dearen eskabidea 300 mendi gailurretara
eraman zuten Gure Eskuren eta Kataluniako
entitate sozialen ekimenez; horietatik 115,
euskal herritarrek. Erabakitzeko eskubidea

aldarri, Lea-Artibaikoak Otsagi sektoreko
hainbat puntutara mobilizatu ziren —1.656
eta 1.923 metro arteko garaieran—eta Mutri-
kukoak Bortzirietara —771 metroko altue-
ran—. Guztien artean, Pirineo osoa argiztatu
zuten, puntatik puntara.

Itsas munduko 
emakumeen 
baldintzak senatura
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Senatuan saregile, neskatila
eta paketazaileen lan baldin-
tzak duintzeko mozioa onar-
tu zen aho batez. EH Bilduk
aurkeztu zuen, eta, beste
hainbat gauzaren artean, la-
noi lotutako gaitzak lanbide
gaixotasunen katalogoan sar-
tzea proposatzen zuen.  

Lau preso EAEko
kartzeletara
eroan zituzten

LEA-ARTIBAI // Asier Ba-
diola presoa Martutene-
ko kartzelara lekualdatu
zuten; eta Julen Atxurra
Pototo, Imanol Miner eta
Mikel Otegi, Zaballakora.
Azken hori etxeratzea es-
katu zuten ekimenen bi-
dez, biriketako tuberku-
losia diagnostikatu zio-
ten eta. Bestalde, Arantza
Zuluetari 7 urte eta 6 hila-
beteko espetxe zigorra
ezarri zioten 13/13 auzia-
ren epaian. 

Torturaren indarkeria
bistaratu zuten 
ekimenen bidez
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Otsailaren 13an, Torturaren
Aurkako Eguna zela eta, ekin-
tzak egin zituzten: batetik,
Ondarroako Alamedan 58 aul-
ki huts jarri zituzten polizia-
aparatuen menpe torturak ja-
san zituztenen izenekin, eta
bestetik, Mutrikun hitzaldia
eman zuten eta Non dago Mi-
kel? filma proiektatu.

Basoen kudeaketarako
proposamenak,
mahai gainean

LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Gipuzkoako Foru Aldundiak Ba-
sotik fundazioa sortu zuen baso-
en kudeaketa jasangarriak jauzi
kualitatiboa eman zezan. Baso
Biziak plataformak proiektua-
ren balorazio kritikoa egin zuen,
esanez «monolaborantza mozo-
rrotuaren aldeko apustua» zela.  

Pirineoetan erabakitzeko eskubidea aldarrikatu zuten



] HERRIZ HERRI.  AZAROAREN  30ERA ARTE

HERRIAK               Jaiotzak Heriotzak        Errolda     
Amoroto                                1                             3                               393     
Aulesti                                    4                            11                               657
Berriatua                               9                             6                             1.238
Etxebarria               8                            9                                         781
Gizaburuaga                         3                             0                               207     
Ispaster                                  5                             5                               766
Lekeitio                 26                         70                            7.198
Markina-Xemein               31                           52                      5.083
Mendexa                                3                             2                               435
Munitibar                              2                             9                                481
Mutriku                                32                           26                             5.341
Ondarroa             34                           77                           8.360
Ziortza-Bolibar                    2                             8                               399
GUZTIRA                             160                            278                             31.339

13//2022 Zenbakitan

2�Langabetuak

1.148
]Lea-Artibai eta Mutriku.
2022ko urrira arte, Lea-Artibai
eta Mutrikuko langabetu ko-
purua. 2021ean baino 69 gu-
txiago.
]Herri handienetan.
Ondarroan, 388 langabe; 
Lekeition, 247; Markina-Xe-
meinen, 164 eta Mutrikun, 185.
Langabeziaren bilakaera.
2019an, 1.141 langabetu egon zi-
ren; 2020an, 1509; eta 2021ean,
1.217. Ondarroan daude langa-
betu gehien, %9,52; eta Ispaste-
rren gutxien, %4,32.   
Joera. 
2019tik 2020ra 369 langabe
gehiago egon ziren, baina hu-
rrengo urte bietan beheruntz
egin du tasa horrek.

2�Biztanleak

31.339
]Lea-Artibai eta Mutrikun.
Horretxenbeste biztanle dau-
de berton erroldatuta. 
Gehiago dira hil direnak jaio
direnak baino: 160 lagun jaio
dira, eta 278 hil.





ERAGILEEN KONPROMISOA

2022an, Lea-Artibai eta Mutrikuko eragileek Hitzari bultzada ematen jarraitu dute. Gai-
nera, aurten ere, entitate hauek HITZA diruz laguntzeko konpromisoa hartu dute: Ci-
kautxo eta Kide enpresek, Kai-Alde eta Ipargorri elkarteek, Uhagon kulturguneaketa
Eusko Alkartasunak.

KAI-ALDE ELKARTEA

KIDE

EUSKO ALKARTASUNA

UHAGON  KULTURGUNEA

CIKAUTXO

eskerrik 
asko!



URTARRILA 2022 URTEKARIA - LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA >

Sei negozio berrik udalaren diru laguntza jaso zuten 
MARKINA-XEMEIN // Udalak sei aktibitate
ekonomiko berri diruz saritu zituen herriari
onura ekarri ziotela onartuta eta euren jar-
duera bultzatu nahian, hain zuzen ere, ta-

berna bi, auto tailer bat eta auto salmenta
puntu bat, ileapaindegi bat eta irudi eta soi-
nu proiektu bat, guztiak 2020 eta 2021 urtee-
tan sortutakoak.

Energia trantsizioaren
gaineko hitzaldia
eman zuten 
ISPASTER // Udalak antolatu-
ta, Energia trantsizioa Ispas-
terren, emandako eta emateke
dauden pausoak hitzaldia
eman zuten Iñigo Egiluz are-
toan. Teknaliako eta Barrizar
Energia zerbitzuen enpresa
kooperatibako kide eta tekni-
kariek entzuleen zalantzak
argitu zituzten. 

Txakurrekin egoteko gunea prestatu zuten 
LEKEITIO // Lekeitioko Udalak txakurrentzako gune bat egokitu
zuen Usotegi parkean, hesi baten bidez bereiztuta eta jabearen
zaintzapean egoteko baldintzagaz. Era horretara, parkeari «bi-
zitasuna eman» nahi izan zion, eta erabilera ezberdinak eskaini.

Nareako manta faboritoarentzat izan zen
AULESTI // Narea auzoko zaldi demak ikusmin handia eragin
zuen, urtero legez. Azkenean, jokoan zegoen manta herrian
geratu zen: 64 untza eginda, Iñaki Urberuagaren Rayo izan
zen nagusi, plazetako esperientzia erakutsita.
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COVID pasaportea
ezbaian jarri zuten
bilkuren bidez
LEA-ARTIBAI // Jaurlaritzak
COVID ziurtagiriaren erabile-
ra luzatzea eta beste eremu
batzuetara zabaltzea eskatu
zuen —2021eko abenduaren
4tik zegoen indarrean COVID
ziurtagiria—, egoera epide-
miologikoa «zaila» zela iritzi-
ta. Horren aurrean, hainbat
herritan mobilizazioak egin
zituzten, tartean Lekeition
zapatuetan. COVID pasapor-
tea «totalitarioa eta diskrimi-
natzailea» zela esan zuten.
Testuinguru horretan, Bizitza
plataformak Jon Ander Etxe-
barria biologoaren hitzaldia
antolatu zuen Markina-Xe-
meinen. «Administrazioak
onartu du txertatuta daude-
nak ere gaixotu ahal direla eta
kutsatu ere egin ahal dutela.
Beraz, zein da ziurtagiria es-
katzeko arrazoi zientifikoa?»,
adierazi zuen bilbotarrak. 

Energia kooperatibaren aurkezpena, Etxebarrian.

Bizkaiko lehen Ekiola energia
kooperatiba martxan jarri zuten

› › › › //

LEA-ARTIBAI //

Energia 
berriztagarri 
propioa sortu eta
kudeatzea hartu
zuten helburutzat

Ekiola proiektua aurkeztu

zuten, energia berriztaga-

rria sortu eta kudeatzeko

eskualde mailako lehenen-

go egitasmoa Bizkaian. Be-

rriatua, Ispaster, Markina-

Xemein eta Etxebarriko

udalak batu ziren egitas-

mora —etorkizunean

gehiago izateko asmoz—.

Hain zuzen ere, azken herri

horretan aurkeztu zuten

ekimena.

450 familia asetzeko lain
Aurreratu zutenez, Etxeba-

rriko lursail batean jartze-

koak ziren parke fotovoltai-

koa, mega batekoa, eta 450

familiari eskainiko zion

energia. «Haien etxebizi-

tzetan kontsumitzen duten

guztia emateko gai izango

den proiektu bat da», adie-

razi zuen Amagoia Baran-

diaran Ekiola kooperatiba-

ko zuzendariak. 

      Eredu kooperatiboa au-

keratu zuten. «Energia

geuk sortu, geuk kudeatu

eta geuk kontsumituko

dugu», azaldu zuten. 



Transmaribollu jaia antolatu zuten
ONDARROA // Lea-Artibai eta Mutrikuko Transmaribolluk anto-
latuta, jaia egin zuten Gaztetxean. Eskualde mailan saretzea
bultzatu nahi izan zuten, eta nahi hori bete egin zutela esan zu-
ten deitzaileek. «Asanbladara jende berria etorri zen, eta pozik
gaude. Bidelagunak gehitzen doaz», adierazi zuten.

Irisigarritasun Plana eguneratu zuten
AMOROTO // Amorotoko Udalak 2003ko Irisgarritasun Plana
eguneratu zuen, hurrengo hamabi urteetarako hobekuntzak
aurreikusi eta lehentasunak finkatu. Bide, gune zein eraikin pu-
bliko guztiak irisgarri bihurtzeko asmoa agertu zuen. 

Olatu plantako turbinak berritzen
MUTRIKU // Energiaren Euskal Erakundeak Mutrikuko olatu
plantako turbinak berritzeko prozesua hasi zuen, hamar urte-
tik behin aldatu egin behar izaten direlako. 2011n martxan ja-
rri zenetik, Mutrikuko olatu plantak 2,4 GW potentzia garbi
baino gehiago ekoiztu du Euskal Herriko sare elektrikorako.

Kaleko argiteria berritu zuten
LEKEITIO // Farolak led sistemara aldatzeko 130.000 euroko
inbertsioa egin zuen udalak, emisioak gutxitzeko asmoari eu-
tsiz. 2022an Aldamiz Etxebarria kalearen zati bateko argiteria
 —falta zena—eta Merkatu Plaza ingurukoa berritu zituen.

2022 URTEKARIA - LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA Urtarrila› › › 18



19//Urtarrila›

Lehen arretaren egoera salatu zuten
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Urtarrilaren
13an, osasun langileek bizi duten egoera sa-
latzeko eta «konponbide errealak» eska-
tzeko, elkarretaratzeak egin zituzten Satse,

ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek dei-
tuta Lekeitio, Mutriku eta Ondarroako osa-
sun zentroen aurrean. «Herritarrak osasun
arreta barik daude», adierazi zuten.

Ekai Lersundiren 
gurasoak 
saritu zituzten
ONDARROA //Naizen Adinga-
be Transexualen Familien El-
karteak Ana Martinez eta Ela-
xar Lersundi saritu zituen,
Ekai Lersundiren gurasoak,
«sufrimendurik handiena, se-
mearen heriotza, argi eta gida
bilakatzeagatik, eta pertsona
transexualen alde azaldutako
indar, adore, irmotasun eta
jarraitutasunagatik». Guraso-
ek esker onez hartu zuten sa-
ria. «Ekai bidean geratu zen,
baina gu helmugara iritsiko
gara, elkarrekin lortuko du-
gulako», adierazi zuen haren
amak. Ekitaldi berean, Jose
Luis Quintas Osasun sailbu-
ruordea eta Aitzole Araneta
sexologo, berdintasun tekni-
kari eta pertsona transexua-
len aldeko ekintzailea ere sa-
ritu zituzten. 

700. urteurrena prestatzen
LEKEITIO // Udalak batzorde bat eratu zuen
Lekeitioren 700. urteurrenari begira, Onda-
re Batzordearen gidaritzan. Egun seinalatua
gogorarazi zuten: 2025eko azaroaren 3a. 

Lekeitio Lagunkoiagaz bat
LEKEITIO // Tabernariek herriko komunak
erabiltzeko aukera eman zieten pertsona
nagusiei, ezer kontsumitzeko beharrik edu-
ki barik, Lekeitio Lagunkoiagaz bat eginda.

2022 URTEKARIA - LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA  
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Landare Azokak jendetza erakarri zuen
MARKINA-XEMEIN // Jende ugari batu zen ze-
lai inguruetan XIX. Landare Azokan, pande-
mia aurreko sasoiak gogoratzeraino, eta sal-
mentak ere ondo joan ziren. Mintegietakoek

eta ekoizleek onartu zuten ez zutela horren-
beste jenderik espero. «Neurriak arintzeak
eta eguraldiak ere asko lagundu dute», azal-
du zuen euretako batek.  

Lekeitioko Elkartasun
biltegia boluntario
bila aritu zen
LEKEITIO // Elkartasun Bilte-
gia boluntarioen bila hasi zen
pobreziaren gorakadaren on-
dorioei hobeto erantzun
nahian. Janari bilketaz eta ba-
naketaz gain, kontzientziara-
ko bestelako ekimenetan ere
lan egiteko jendea behar zela
nabarmendu zuen.

Bederatzi pantalan mugikor jarri zituzten
LEKEITIO // Portuko pantalanak aldatzen hasi ziren, guztira be-
deratzi, bost iparraldeko kaian eta lau hegoaldekoan. Pantalan
berrietan korronte elektrikoa, argindarra eta ura jarri zituzten,
eta segurtasuna bermatzeko neurriak hartu. 

Kalistenia zirkuitua martxan ipini zuten 
ONDARROA // Udal kiroldegiaren atzeko gunean kalistenia
zirkuitu bat zabaldu zuen udalak, skate parkearen eta parke
bio-osasungarriaren alboan, 75 metro koadroko azalerakoa,
eta aire zabalean ariketa fisikoa egiteko aproposa.
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Angelman 
sindromea ikertzeko
diru bilketa hasi zuten
MUTRIKU // Otsailaren 15ean
Angelman Sindromearen Na-
zioarteko Eguna izan zen, eta
egun hori abiapuntzat hartu-
ta, diru bilketa hasi zuen An-
gelman Sindromearen Elkar-
teak #InvestigacionEsEspe-
ranza lelopean. 2021ean
29.000 euro batu zituen, eta
arrakastatsua izan zela ikusi-
rik, 2022an errepikatzea era-
baki zuen. «Aurreko urtean
batutako diru guztia AEBeta-
ko FAST ikerketa fundaziora
bideratu genuen. Hainbat
ikerketa daude mundu mai-
lan, eta aurrerago erabakiko
dugu aurten batzen duguna
nora bidali», azaldu zuen Jo-
seba Antxustegi elkarteko
presidenteak. Bere esanetan,
diru bilketak sindromea du-
ten familien bizi kalitatea ho-
betzeko balioko zuen, baita
ikerketak sakontzeko ere. 

Ondarroako Alleriko padura.

Alleriko padura zaintzeko 
premiaz ohartarazi zuten

› › › › //

ONDARROA //

Hezeguneen
Mundu Egunean
kontzientziazio
eskasa dagoela
esan zuten

Otsailaren 2an, Hezegune-

en Mundu Eguna ospatu

zen, eta horren harira, Alle-

riren balioa gogorarazi

zuen Eguzki talde ekologis-

tak. «Nahiz eta ekosistema

horiek planetarentzat oso

garrantzitsuak izan, oso de-

gradatuta daude», adierazi

zuen, eta hezeguneengan

arreta jartzeko momentua

zela azpimarratu.

Flora eta fauna
Alleriko padura Natura

2000 Sare Ekologiko Euro-

parrean sartuta dago, Zain-

tza Bereziko Guneen ze-

rrendan. Hedadura aldetik

txikia izan arren, euskal pa-

duretako hainbat landare

eta animalia bereizgarri

iraunarazten ditu, eta hon-

damendi naturalei aurre

egiteko baliabide da. 

      Hala eta guztiz ere, kon-

tzientziazioa falta da Eguz-

kikoen ustez. «Erakundeak

inplikatu behar dira, eta

gune horien balio ekologiko

handiaz ohartarazten la-

gundu».



Ziurtagiririk ez eskatzea erabaki zuten
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU// Otsailaren 4an, indarrean sartu zen
COVID ziurtagiria erakusteko derrigortasuna jasotzen zuen
araua bertan behera uzten zuen dekretua. Azaroaren 17tik de-
rrigorrezkoa zen ziurtagiri hori erakustea tabernetan, ospitale-
etan, erresidentzietan, kiroldegietan eta ekitaldi kulturaletan.

Saharar errefuxiatuei bidaltzeko janaria batzen
ONDARROA // Udalaren laguntzagaz, saharar errefuxiatuen kan-
palekuetara eramateko janari bilketa hasi zuen Yaalah elkarte-
ak, herriko ikastetxeetan eta Udaltzaingoan. Besteak beste,
kontserbak, pasta, arroza, lekaleak eta konpresak batu zituen.

Piano jotzaile gazteak, dominekin bueltan
LEA-ARTIBAI // Andoaingo 17. Piano Txapelketak 555 piano jo-
tzaile batu zituen, eta bertan egon ziren Lea-Artibai eta Mutri-
kuko musikari gazteak ere. Azken urteetan modura, emaitza
onak lortuta bueltatu ziren. Guztira, 21 domina eskuratu zi-
tuzten: urrezko zortzi, zilarrezko hamabi eta brontzezko bat.

Bertako 200 zuhaitz landatu zituzten
BERRIATUA // Legarmendiko baso publikoan, Madalena auzo-
ko baselizatik hurre, bertako 200 zuhaitz landatu zituzten au-
zolanean. Bertoko basoen garrantzia balioan jartzeko ekintza
izan zen, udalak nabarmendu zuenez.
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Santa Eskearen ohiturak berriro kaleak bete zituen
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Santa Ageda
egunean eta bezperan, eztarriak bero eta
makilak eskuan, kalerik kale eta etxerik etxe
batu ziren Lea-Artibai eta Mutrikuko ume

eta helduak. Ohitura zaharrak berritzeko as-
moak etena eduki zuen pandemia garaian,
eta 2022. urtean berriro ekin zioten berta-
koek lehenako usadioari.

Arrantzaleen 
bederatzi etxola
zaharberritu nahian
MUTRIKU // Jaurlaritzako
Ekonomiaren Garapen, Ja-
sangarritasun eta Ingurumen
Sailak arrantzaleen bederatzi
etxola zaharberrituko zituela
iragarri zuen. Guztira 31 etxo-
la zeuden, bi eremutan, moila
sarreran eta Samikollako mal-
da azpian, baina bakarrik be-
deratzi eraberritzeko asmoa
agertu zuten, «hain zuzen,
kultura eta ondarearen ikus-
puntutik balio dutenak». Za-
harberritze lanak teknika
zientifiko bereziak erabilita
egingo zituztela aurreratu zu-
ten, eta zeregin batzuk lante-
gian egingo zituztela. Etxola
aukeratuak eremu zehatz ba-
tean batu nahi zituzten, eta
esan zutenez, eremu horren
urbanizazioa eta ingurua ere
berritzera zihoazen. 

Baserri bidea konpondu zuten
MUNITIBAR // Ganbetik Aisti baserrirako bi-
dea konpondu zuten: hormigoi plakak bota
zituzten tokirik kaltetuenetan, eta errepide
bazterrak atondu bidea urez ez betetzeko. 

Agertxopirata, pantailetara
BERRIATUA // Helmugak proiektuko kideek
Aspanovasen alde egin zuten 2020ko #Ager-
txoPirata martxa solidarioaren gaineko do-
kumentala estreinatu zuten. 

2022 URTEKARIA - LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA  
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Bertoko espezieak zaintzeko ekimenak abian jarriz 
LEA-ARTIBAI //Munitibarko Udalak eta Lur-
gaia Fundazioak deituta, bertoko espezieak
landatu zituzten —350 zuhaitz eta zuhaix-
ka— Motrolloko udalaren lursail batean.

Bestalde, Ziortza-Bolibarren Tantai baso
jabe kooperatiba aurkeztu zuten —argaz-
kian—, «basoen egoerari erantzun koopera-
tibo eta jasangarria» emateko helburuz.

Euskal kostaldeko
museoen hilabetea,
altxorren erakusle 

LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU//
Jarduerak egin zituen Euskal
Kostaldeko Museoen Sareak
Euskal Kostaldeko Museoen
Hilabetearen baitan, tartean
bisita gidatuak prezio bere-
zian Lekeitioko Santa Katali-
na Itsasargian eta fosil tailerra
familientzat, doan, Mutriku-
ko Nautilusen. 

Ondarroa BHIk gela egonkorra atondu zuen 
LEA-ARTIBAI // Karenka elkartearen eta Ondarroako Udalaren
ekimenez, eskualdeko hezkuntza premia bereziko ikasleentza-
ko gunea ipini zuten Ondarroako BHIn, autonomia eta komuni-
kaziorako gaitasunak lantzeko helburuz.

Eraso matxista salatu zuten 
MARKINA-XEMEIN // Bagaittun emakume talde feministak el-
karretaratzea deitu zuen, eraso matxista salatzeko. Eraso-
tzailik herritxik kanpora lelopean egin zuten deia, eta mezu
bat igorri: «Guk sinisten dizugu eta beti sinistuko dizugu». 
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Ukraniarrekiko 
elkartasuna
martxan jarri zuten
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
Hainbat ekimen gauzatu zi-
ren Ukraniako gerrak kaltetu-
takoei laguntzeko, bolunta-
rioei esker. Lehengaiez eta bo-
tikaz betetako hiru furgoneta
joan ziren Krakoviara Lekei-
tiotik, eta materiala utzi oste-
an, Poloniako mugan ukra-
niar talde bat hartuta bueltatu
ziren. Elikagaiak, arropak eta
botikak batu zituen Ondarro-
ako Udal Aniztasun Batzorde-
ak helburu bererako. Material
hori Katowice herrira eraman
zuten ondarrutarrek, eta zaz-
pi lagunekin itzuli. Mutriku-
tik ere abiatu zen furgoneta
bat, materialez gainezka, eta
errefuxiatuak jaso. Bestalde,
Moztu talde antimilitarista-
ren deiarekin bat eginda, 90
lagun elkartu ziren Markina-
Xemeingo Goiko Portalean.
Ez Putin, Ez Nato lelopean.

Mutrikuko Martxoaren 8ko manifestazioa.

Zaintza sistema publikoa, 
Martxoaren 8an aldarri

› › › › //

LEA ARTIBAI ETA MUTRIKU//

Zaintza lanak 
aitortu eta 
birbanatzeko 
eskaera kalera
atera zuten

Emakume Langileen Na-

zioarteko Egunaren harira,

ekintza ugari antolatu zu-

ten talde feministek, elkar-

teek, udalek eta bestelako

eragileek herririk herri

Martxoaren 8an bertan zein

aurreko egunetan.

Lan banaketan, desoreka
Martxoaren 8an zaintza sis-

tema publiko eta komuni-

tarioaren aldeko aldarria

izan zen nagusi. Deitzaile-

en ustez, osasun egoerak

hura bermatzea ezinbeste-

koa zela erakutsi arren, ba-

naketa desorekatua zen.

«Emakumeon zaintza lan

ez ordainduetan oinarri-

tzen da sistema kapitalista,

eta orain, zaintza lan or-

dainduaren baldintzak eta

eskubideak murrizten ari

dira». Ardura batez ere

emakume migratu eta arra-

zializatuengan uzten zela

esan zuten. «Zaintza lanak

aitortu eta birbanatu nahi

ditugu, eta eredu publiko

eta komunitario bat gara-

tu», zehaztu zuten.



Ahaztuen Oroimenak hitzaldiak antolatu zituen
ETXEBARRIA // Ahaztuen Oroimena 1936 elkarteak hitzaldiak
eta omenaldia antolatu zituen Etxebarrian Egixarretik Maut-
hausenera izenburupean. Bigarren Mundu Gerrako Alemania
naziko kontzentrazio esparruetara deportatu zituzten euskal-
dunak hartu zituzten hizpide, tartean eskualdeari lotutakoak.

Alde zaharra, ibilgailuentzat zarratuta
ONDARROA // Trafiko Ordenantza berrian, oinezkoei lehetasuna
eman zion udalak. Horretarako, orduko 30 kilometroko abiadu-
ra muga ezarri, oinezkoentzako eremuak zabaldu eta bizikleta
zein patineteen erabilera arautu zuten. 

Oinherri sareko partaide egin ziren
BERRIATUA // Oinherri herri hezitzaileen sarera batu zen Be-
rriatua. Egitasmoaren printzipioekin bat eginez, hitzarmena
sinatu zuen udalak proiektuko eragileekin, elkarlanean ari-
tzeko. Herri hezitzaileen kultura txertatu nahi zuten, eta he-
rriko ume, gazte eta kolektiboen premiei erantzun.

Musika eta loreak, Chavez gogoratzeko
ZIORTZA-BOLIBAR //Hugo Chavez Venezuelako presidente
izan zena omendu zuten hainbat ordezkari politikok eta he-
rritarrek. Museoan egin zen haren heriotzaren 9. urteurrene-
ko ekitaldia, besteak beste, lore eta musika eskaintza bidez. 
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Elkar+ekin dantza erronkarekin bat egin zuten 
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU// Euskal Herria
dantzan jartzeko proposamenarekin bat egin
zuten Markina-Xemeingo Zerutxu —argaz-
kian— eta Mutrikuko Gure Ametsa taldee-

tako dantzariek. Erronka EIBEk bota zuen
(Elkarteen Ikerketa eta Berrikuntzarako Eko-
sistema), elkarte eta boluntarioen lana gorai-
patu asmoz.

Lea ibilbidea egin
zuten hobekuntzak
proposatzeko
LEA IBARRA // Lea Ibarreko
Mankomunazgoko eta Ispas-
terko bizilagun batzuek eta
Lekeitio Lagunkoia taldekoek
irteera egin zuten Lea Ibilbi-
dean zehar, bidea zelan zego-
en ikusi eta hobekuntzak pro-
posatzeko. Hain zuzen, Lekei-
tioko Ateatik Oleta ingurura
joan ziren. Besteak beste, al-
daketa hauek proposatu zi-
tuzten: Mendexako Ipidei ba-
serriko aldapa kentzea eta be-
heko aldetik, hau da, erreka
kontratik bidea egitea; espa-
loiak Arropainetik Oletarai-
noko bide ertzean, Burdinola
industriagunean eta Idurri,
Bengoerrota eta Amilla base-
rrietatik Lekeitiora bitartean;
eta Leako zubia hobetzea,
«anbulantzia ezin da-eta ba-
serrietara sartu».

Oinezkoak erosoago egoteko
MARKINA-XEMEIN // Udalak Iruzubietan oi-
nezkoen segurtasuna eta irisgarritasuna ho-
betzeko lanak egin zituen, autobus geltoki-
tik erdigunerako zatian.

Isolamendua, salbuespena
LEA-ARTIBAI // Koronbirusaren jarraipena
mugatu egin zuten kolektibo zaurgarriene-
tara, haiekin harreman zuzena zeukatenen-
gana eta sintomatolgia larria zutenengana. 
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Artedramak herria eta antzerkia elkartu zituen
AULESTI // Apirilaren 18tik 23ra, bazter guz-
tiak antzerkiz zipriztindu ziren Artedrama-
ren ADEL astean (Arte Drama Euskal Labo-
rategia), bi ardatz hartuta: alde batetik, jen-

de aurreko ikuskizunak, eta bestetik, Arte-
dramaren ikastaro edo antzerki laborate-
giak. Beste behin, ekimen arrakastatsua izan
zela adierazi zuten antolatzaileek.

Zerutxuk Euskal Jaia
antolatu zuen
estreinako  
MARKINA-XEMEIN // Zerutxu
dantza taldeak, lehen aldiz,
Euskal Jaia ospatu zuen.
Arrasateko Lore Gazteak tal-
deak eta biek herrira dantza
giroa ekartzeko ardura hartu
zuten, eguraldi okerraren era-
ginez egitaraua moldatu be-
har izan bazuten ere.

Kaleko katuak babesteko ekimena sortu zen 
ONDARROA // Babestu kaleko katuen babeserako plataforma sor-
tu zuten. «Animaliekiko eta batez ere katuekiko dugun pasioak
eta maitasunak batzen gaitu», adierazi zuten, eta kaleko katuen
bizi kalitatea hobetzeko asmoa zeukatela aurreratu.

Filosofia olinpiadetan onenak
ONDARROA // Ondarroako BHIko ikasle Haizea Basterretxeak
eta William Vargasek irabazi zituzten Euskadiko IV. Filoso-
fia Olinpiadak iruzkinen atalean, eta horrek balio izan zien
Espainiako Filosofia Olinpiadan parte hartzeko. 
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Arkitektoek 
herri antolamendua
saritu zuten
LEKEITIO // Euskal Herriko ar-
kitektoen elkarteak Hirigin-
tza Planteamenduko saria
eman zion Lekeitiori Hiri An-
tolamenduko Plan Orokorra-
gatik (HAPO). Epaimahaiak
lanaren izaera operatiboa az-
pimarratu zuen, udalerriko
aukera eremuak modu errea-
listan garatzeko aukera ema-
ten zuela iritzita. Horrez gain,
paisaia natural eta historikoa-
renganako errespetua aipatu
zituen. Planaren helburua
zen plangintza tresna horren
bidez hurrengo urteetan Le-
keitioko udalerriaren lurzo-
rua hirigintza ikuspegitik
bere osotasunean antolatzea.
Udalak azaldu zuenez, HAPO
dokumentua herritarren par-
te-hartze prozesuaren emai-
tza zen, eta «natura-inguru-
nea eta eraikitako ondarearen
babesa» zituen ardatz. 

Munitibarko erasoa gogoratzeko ekitaldia plazan.

36ko gerrako aire erasoak 
gogoan hartu zituzten

› › › › //

MUNITIBAR //

Bonbardaketaren
85. urteurrenean,
biktimak
aintzatetsi nahi
izan zituzten

Ahaztuen Oroimenak tal-

dearen eskutik, 36ko Muni-

tibarko aire erasoa gogora-

tzeko ekitaldia egin zuten,

eta, bide batez, Memoria-

ren Lekuak proiektua aur-

keztu, hau da, hilotzak

egondako bost leku identi-

fikatu eta hildakoen ingu-

ruko informazioa zabaltze-

ko egitasmoa, horietatik

hiru herrigunean eta beste

biak Gerrikaitzen.

Oroimen kolektiboa
Apirilaren 26an, Gernika

bonbardatu baino ordu ba-

tzuk lehenago, Munitibar

airez erasotu zuten indar

frankistek, Alemaniako

Kondor Legioaren eta Ita-

liako armada faxistaren ba-

bespean. Izan ere, Lekeitio,

Markina-Xemein eta Gerni-

kako bideen arteko bidegu-

rutze estrategikoan zegoen

Munitibar; «harrapakin

erakargarria zen frankis-

tentzat». Zauritu, hil eta de-

sagertutakoak gogoan har-

tuta antolatu zuten ekital-

dia udalak eta herritarrek. 



Emakumea eta euskal pilota, erakusketan bat
ISPASTER // Ispasterko Udalak, Bizkaiko Foru Aldundiagaz el-
karlanean, Emakumea eta Euskal Pilota erakusketa jarri zuen
ikusgai martxotik apirilera bitartean, kirol horretan jardutako
emakumeak omendu eta nabarmentzeko. Bertan, hainbat testi-
gantza, esperientzia eta langai jaso zituzten. 

Ume eta nagusi elkarregaz batu ziren
BERRIATUA // Apirila hasiaz batera, Anaitasuna jubilatu elkarte-
aren ekimenez, ume, gazte eta nagusiak batu ziren. Eguraldi
okerrak ibilaldia egiteko asmoak zapuztu zituenez, horren or-
dez meriendatzeko batu ziren elkartearen egoitzan. 

Udaberriko azoka, lan arduratsuaren fruitu
MUNITIBAR // Lea-Artibai, Busturialdea eta inguruko eskual-
detako ekoizleen produktuak eskuratzeko aukera egon zen
udaberriko azokan, besteak beste, elikagai ekologikoak, egur-
tailak, arropa postuak, bitxi artisauak, haziak eta belarrak,
umeentzako osagarriak eta osagarri jasangarriak. 

Berdel usaina herri guztira zabaldu zuten
MUTRIKU // Moilan —karpapean, euriarengandik babeste-
ko— 20.000 pintxo berdel prestatu zituzten: 4.200 pintxo
berdel errearenak ziren, eta gainerakoak, berriz, sukaldarien
sei errezeta. Berdel Egunaren baitako ekimenak ziren. 

2022 URTEKARIA - LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA Apirila› › › 30



31//Apirila›

Dikearen luzapenaren aurkako salaketa jarri zuten
MUTRIKU // Hamar urteko geldialdiaren os-
tean, Jaurlaritzak portuko babes dikea 100
metro luzatzeko lizitazioa aurkeztu zuen
«portuko sarbidea hobetzeko eta agitazio

baldintza egokiak lortzeko», eta Mutrikuko
Natur Taldeak aurkako errekurtsoa aurkeztu
zuen, lanak «ingurumen azterketarik egin
gabe» jarri nahi zituztelako martxan. 

Gazteen %28,8 
baino ez zeuden
emantzipatuta
LEKEITIO // Udalak 18tik 35 ur-
tera bitarteko 420 herritarri
galdetuta, 120k gurasoen
etxetik kanpo bizi zirela adie-
razi zuten; eta 300ek eman-
tzipatu gabe zeudela. Hau da,
%28,8 baino ez zeuden euren
kabuz bizitzen. Zenbaki ho-
riek %42raino igotzen ziren
23 urtetik gorakoen artean.
Hortaz, lehen adin tartean
antzeman ziren emantzipa-
zio arazo nagusienak. Udalak
traba nagusi bi nabarmendu
zituen: etxebizitzen prezioa
eta eskaintza txikia. «Etxebi-
zitzen %40 ez dira etxebizitza
nagusiak. Izan ere, gehienak
oporretarako erabiltzen dira,
edo bakarrik urteko sasoi ja-
kin batzuetan, eta batzuk urte
guztian hutsik daude», azal-
du zuen.

Zikoina hilda agertu zen
MUTRIKU // Zikoina bat hilik agertu zen Mu-
trikun, poste elektriko baten azpian, eta
Eguzkik Fiskaltzaren aurrean salatu zuen
gertaera, elektrokutatuta hil zela susmatuta.

50 orduko elkartasuna
BERRIATUA // Ander Txakartegik 50 ordutan
700 kilometro eta 14.000 metroko desnibel
positiboko bidea egiteko proiektua aurkeztu
zuen Helmugaken baitan.
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Antxoa Eguna indartsu bueltatu zen 
ONDARROA // Herriko elkarte gastronomiko-
ek 2.100 antxoa pintxo prestatu zituzten An-
txoa Egunean, jai giro betean. Bueltako urte-
an, Zilarrezko Antxoa jaso zuen Kantaitze

Abesbatzak —argazkian—; hori bai: aurretik
zorrak kitatu ostean. Izan ere, ekitaldi bere-
an udalak 2020an jaso ezin izan zuen saria
eman zion Artibai Udal Egoitzari.

Umeen aurkako sexu
abusuak hizpide
hartu zituzten  
MARKINA-XEMEIN // Lea-Arti-
baiko Amankomunazgoak
jardunaldia antolatu zuen
Ume eta nerabeen kontrako
sexu abusuak: nagusion kon-
tua da izenburupean. Era-
kundeak hainbat aditu gonbi-
datu zituen gaiaren ertz des-
berdinak plazaratu zitzaten.

Nagusiak elkar hartuta 
LEA-ARTIBAI // Lea-Artibaiko hainbat herritako jubilatu elkarte-
ek ibilaldi bateratua egin zuten Ispasterren. Bestalde, Markina-
Xemeingo Beti Jai elkarteak 85 urtekoak omendu zituen —ar-
gazkian—, senide eta lagunak alboan zituztela.

Gazteek ospakizunerako tartea hartu zuten
LEA-ARTIBAI // Markina Xemeinen lagun ugari batu ziren
Gazte Eguneko ekitaldietan —argazkian—, besteak beste,
bazkari, bertso saio eta kontzertuetan. Ondarroako Gazte
Asanbladak, bere aldetik, jaia egin zuen 32. urteurrenean.
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Miren Agur Meabe,
ohorezko herritar eta
alaba kutun
LEKEITIO // Miren Agur Meabe
Lekeitioko ohorezko herritar
eta herriko alaba kutun izen-
datu zuen udalak, «urteetan
Lekeitioren izena zabaltzen
laguntzeagatik eta azken hila-
beteotan izandako lorpenak
aitortzeko asmoz». Lekeitia-
rrari albiste onak eman ziz-
kioten aurreko hilabeteetan
ere. Izan ere, herritarren begi-
rune keinua jaso baino lehen,
Espainiako poesia sari nazio-
nala bereganatu zuen, eta
Euskaltzaindiak euskaltzain
oso izendatu zuen. Udalak
beste bi bider egin zuen adie-
razpen bera Meaberenaren
aurretik. Hain zuzen ere, Jose
Miguel Barandiaran antropo-
logo, enografo eta apaiza izan
zen lehena izendapena jaso-
tzen 1989an, eta Victor San
Miguel Kuwaiteko apezpikua
bigarrena, 1990ean. 

Bizkaiko bertso munduko emakumeen I. topaketako argazkia.

Bizkaiko bertso munduko
emakumeek bat egin zuten

› › › › //

MARKINA-XEMEIN//

Elkarregaz ondo
pasatzea helburu, 
hurrengorako
laga zuten
hausnarketa

Markina-Xemeinek bertso

munduko emakumeen I.

topaketa jaso zuen. Bizkai-

ko Bertsozale Elkarteak le-

henengo bider antolatu

zuen ekimena, bertsoaren

inguruko emakumeak ba-

tzeko helburuz, izan bertso-

lariak, bertsozaleak, gai-

jartzaileak, epaileak eta an-

tolatzaileak, «elkar ezagutu

eta saretzeko asmoagaz». 

Elkarregaz gozatuz
Lehenengo topaketa anto-

latzeko ideia aurreko hila-

beteetan sortu zen. Martxo-

an hasi ziren itxuratzen, eta

orduantxe zehaztu zuten

lehenengo hitzordu horren

oinarria: «gozamena». Ho-

rrelaxe arrazoitu zuten ba-

tzeko premia: «Elkarregaz

egon eta ondo pasatu nahi

dugu. Aurrerago etorriko

dira hain beharrezko ditu-

gun bestelako gogoetak eta

hausnarketak». 

      Esan eta egin: Bizkai

osoko 60 lagun batu ziren,

eta helburuak lortu zituzte-

la adierazi zuten.



Dantzartekoek erakustaldia eman zuten
ONDARROA // Bi urteko geldialdiaren ondoren, Ondarroako Plai-
ko Zubiaren ondoko barandak dantzariz bete ziren. 50 lagunek
parte hartu zuten Dantzarteren hamalaugarren erakustaldian.
Barrako emanaldiez gainera, zortzi koreografi eskaini zituzten,
dantza klasiko, garaikide eta neoklasikoak uztartuta. 

‘Alain txapeldun’ kanpaina martxan jarri zuten 
AULESTI // Urzabal guraso elkarteak 6 urteko Alain Kortabitarte
Bilbaori laguntzeko kanpaina hasi zuen. Aulestiarrak Menke-
Hennekam sindromea dauka, eta gaixotasun hori ezagutarazi
eta ikerketarako dirua batu nahi izan zuten. 

Leatarrak izatearen harrotasunak batuta
MENDEXA // Lea Ibarreko biziagunek hitzordu bi eduki zituz-
ten maiatzean. Alde batetik, maiatzaren 9an, Lea Ibarreko
Umeen Eguna ospatu zuten Aulestin, jolas eta ikuskizunen
bitartez, eta bestetik, maiatzaren 21ean, Leatarren Egunean
elkartu ziren —argazkian—, estreinako Mendexan.

Iparraldeko haizeak jo zuen
LEKEITIO // Aittitta Txiki kultur elkarteak egitarau zabala an-
tolatu zuen 20. Iparraldeko Haizeak ekimenaren baitan. Bes-
teak beste, Gisatu Txapelketaz —argazkian— eta Iparraldeko
eta Hegoaldeko produktuen azokaz gozatu ahal izan zen.  
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Udal egutegirako argazki bila
MENDEXA // Udalak argazki lehiaketa antola-
tu zuen 2023ko egutegirako. Egile bakoitzari
hiru argazki aurkezteko aukera ematen zi-
tzaion, izenburuagaz. 

35//Maiatza›

Ainara Saizar eta Xabier Etxaniz, trikitixan txapeldun
MARKINA-XEMEIN // Ainara Saizarrek eta Xa-
bier Etxanizek eskuratu zuten Markina-Xe-
meingo Helduen Trikitixa Txapelketako
saria —argazkian—. Bigarren aldiz egin

ziren txapel preziatuaren jabe —lehenengo
urtean ere garaile izan ziren, 2017an—. Bost
bikotek parte hartu zuten, eta denen artean
giro ederra jarri zuten Uni frontoian.

Zientziagaz eta 
teknologiagaz
gozatu zuten

ONDARROA // Zientziaren Gil-
tzak elkarteak antolatuta,
Pint of science zientzia taber-
netara hurreratzeko ekimena
abian jarri zuten. Gai hauek
landu zituzten hitzaldi bidez:
antxoa populazioaren gora-
beherak, laginketa arrantza
ikerkuntzan, errealitate area-
gotua, eusko labeldun euskal
gaztak eta elikadurak kirol
jardueran daukan garrantzia-
ri buruzko azken aurrerabide-
ak. Bestalde, Lea-Artibai Koo-
peratiben Mahaia Elkarteak
eta Leartibai Fundazioak es-
kualdeko LH6ko 275 ikasle
batu zituen Zientzia eta Tek-
nologia Egunean —argaz-
kian—, gai hauei ekiteko:
elektronika, robotika, mate-
rialak, matematika eta elek-
trizitatea.

Artisautzak jendea batu zuen
MUTRIKU // Hileroko merkatu txikiarekin
batera, herriko ekoizleen Artisau Azoka eta
ardi ile-mozte erakustaldia egin zituzten.
Artisauak pozik azaldu ziren harrerarekin.
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Indarkeria matxista kasuak salatu zituzten 
MARKINA-XEMEIN // Bi hilabeteren ostean,
manifestazio zaratatsu batek herria zehar-
katu zuen ekainaren 9an, indarkeria matxis-
taren kontrako protesta egiteko, martxotik

ekainera bitartean herrian eraso gehiago
egon zirelako. Aldaketa «herritik» hasi behar
zela nabarmendu zuten deitzaileek, Morela-
rre eta Bagaittun talde feministek. 

Kirolariek ‘Ondarroa’
marka erabiltzea
adostu zuten  
ONDARROA // Kirol Batzordea-
ren ekimenez, bertoko kirola-
riek herriaren izena zabaltze-
ko baliabide modura Onda-
rroamarka erabiltzea adostu
zuten. Bakarka zein taldean
ibili, bai Euskal Herriko, bai
atzerriko oihartzuna ikusita
hartu zuten erabakia. 

BizkaIdatz sariak, Zaldupe eta Iturriotzera 
LEA-ARTIBAI // Aldundiaren BizkaIdatz Txiki literatur sarietan,
Ondarroako Zaldupeko Jone Urangak irabazi zuen haurren ka-
tegorian Erronkazaleak lanarengatik, eta Lekeitioko Iturriotz
institutuko Nadir Barainkak gazteenean Abrakadabra-gatik.

Ganadu azoka arrakastatsua izan zen
ETXEBARRIA // Ganadu azoka antolatu zuten Galartza indus-
trigunean, eta aurreko urteetan modura, «animalien kalitate
handia» nabarmendu zuten ganaduzaleek zein bezeroek.
Era berean, ekoizleen produktuak eskuragai jarri zituzten.

36
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Osasuna bermatzeko
eskaera egin zuten
beste behin ere
LEA-ARTIBAI // Lea-Artibaiko
nagusien elkarteek, Herri La-
gunkoia proiektuek eta beste
hainbat eragilek agerraldia
egin zuten Lekeitioko osasun
etxearen aurrean, eskualdeko
osasun zerbitzuen egoera az-
tertu eta salatzeko. «Eskatzen
dugu Lea-Artibain eta gai-
nontzeko eskualdeetan osa-
sun zerbitzua bermatzea eta
egunero mediku eta erizan
zerbitzua eskualdeko herrie-
tan izatea, baita espezialista-
rentzat itxaronaldiak labur-
tzea ere», adierazi zuten. Ur-
teak aurrera joan ahala
osasun zerbitzua gero eta es-
kasagoa zela kritikatu zuten.
Batez ere lehenengo arretan
nabaritu zituzten aldaketa
nagusiak, txarrera. «Lehen
ere ez geunden ondo, baina
COVID-19aren ostean, orain-
dik eta okerrago gaude».

Mutrikuko manifestazioa.

LGTBI+ Harrotasunaren egunean
kalera eraman zituzten eskaerak

› › › › //

LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //

Ekitaldi ugari 
antolatu zituzten,
eta gogorarazi
«bidea egiteko» 
dagoela 

Ekainaren 28an Sexu Aska-

penerako Nazioarteko Egu-

na ospatzen zela eta, hain-

bat ekitaldi prestatu zituz-

ten herririk herri, besteak

beste, manifestazioa.

Lekeitioko Udalak, LBTI+

Harrotasunaren Egunaren

harira, ekainaren 24 eta

25erako egitarauagaz bat

egin zuen.

Aldarriak, kalean
Lekeition, pelikula eta DJ

emanaldiak eta elkarretara-

tzea antolatu zituzten, bes-

te hainbat eta hainbat gau-

zen artean. «Helburua da

aniztasun afektibo-sexuala

eta genero identitateko

aniztasuna aldarrikatzea»,

adierazi zuen Koldo Goitia

alkateak ekimenaren aur-

kezpenean.

      Mark ina -Xemeinen

kale apainketa antolatu zu-

ten, kabareta Ondarroan

eta manfestazioa Mutri-

kun. Azken herri horretan,

«borroka antikapitalista eta

transfeminista» aldarrika-

tu zituzten.



Emakume batek dantzatu zuen Kaxarranka
LEKEITIO // San Pedro jaien barruan, Ane Marurik dantzatu zuen
kaxarranka. Emakume batek ardura hori hartzen zuen lehen al-
dia izanda, momentua emozio handiagaz bizi izan zuen. Aitor-
tu zuen «urduritasuna eta presioa» nabaritu zituela, baina «oso
pozik eta aukerarengatik oso eskertuta» zegoela esan zuen. 

Bizkaiko nagusiak berton elkartu ziren
LEKEITIO // Bizkaiko Nagusien Eguna ospatu zuten Lekeition.
1.000 nagusi baino gehiago batu ziren, inoizko gehien. Ekime-
na elkarregaz egon eta gozatzeko baliatu zuten, eta, bide batez,
baita herria ezagutzeko ere oraindik bertan egon barikoek. 

Elizperock jaialdia, urteroko hitzordua
ETXEBARRIA // Beste behin, rockzaleak Etxebarriko Elizpe-
rock jaialdian batu ziren. Musika kontzertuez gain, artisau
produktuen azoka eta Etxebarriko trikitilarien emanaldia
prestatu zituzten, eta Markina-Xemeingo EUP!-ek eta Onda-
rroako Radixu irratiak irratsaio bateratua eskaini zuten. 

Truke eta bigarren eskuko azoka, arrakastatsu
ISPASTER // Truke eta bigarren eskuko azoka egin zuten, es-
treinako. Hiru asmo eduki zituzten: kontsumo ereduaz haus-
nartzea, jasangarritasuna lantzea eta behar dutenei laguntza
ekonomikoa ematea. Helburuak bete zituztela esan zuten. 
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Mutriku-Deba zubiko lanak amaitu zituzten
MUTRIKU // Deba eta Mutriku arteko zubia
erabilgarri jarri zuten —2018ko uztailaren
5ean zati bat hondoratu zen—. Haren jato-
rrizko egoera berreskuratu zuten, «eta egon-

kortasuna bermatu». Lanen berri emateko,
agerraldia egin zuten Debako alkateak, Kul-
tura diputatuak, obra zuzendariak eta Mutri-
kuko alkateak —argazkian—.

Arrazakeriaren kontra
azaldu ziren jai giroan
elkar hartuta
LEKEITIO // Lehen jaialdi an-
tiarrazista egin zuten Lekeiti-
ko Ongi Etorri Errefuxiatuak
taldeak, Galsen Batuak eta Se-
negaldarren Elkarteak ekai-
naren 18an eta 19an. Adierazi
zuten asteburu «oso emanko-
rra» izan zela, eta, ondorioz,
proposamen eta «ideia asko»
atera zituztela etorkizunera
begira. Besteak beste, migra-
tuen premiak identifikatu eta
egoera horietarako proposa-
menak eta irtenbideak eman
zituzten. Hala eta ere, ezin
izan zuten kolektibo guztien-
gana heldu. «Latinoamerika-
rren iritzia eta elkarlana fal-
tan bota ditugu. Hurrengo
ekitaldietara begira hobetu
beharrekoa da», adierazi zu-
ten. Gai guztiak lantzeko, au-
rrerantzean batzartzeko as-
moa agertu zuten.

Umeen parkea berritu zuten
MUNITIBAR //Udalak plazako jolas parkea
konpondu zuen. Horretarako, gazteen iritzia
eta generoa eta adina moduko aldagaiak har-
tu zituzten kontuan.

Ibiltzeko teknika osasuntsuak
ISPASTER // Bizi Nagusien Elkarteak ibilketa
nordiko ikastaroa antolatu zuen udalaren
laguntzagaz. Parte-hartzaileek teoria prak-
tikara eramateko aukera eduki zuten.
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Energia Berriztagarrien Kooperatiba, bidean
LEA IBARRA // Lea Ibarreko udalek eta eragi-
leek Energia Berriztagarrien Kooperatiba
sortzeko urratsa eman zuten. Hauek ziren
haren oinarriak: energia berriztagarriak, ja-

sangarritasuna, lekuan lekuko neurriak eta
herritarren esku hartzea. Talde sustatzailea
eratu zuten, 30 bizi unitategaz, eta koopera-
tiba udazkenean eratuko zutela aurreratu. 

100 gonbidatuko
euskal ezkontza
antolatu zuten 
LEKEITIO // 100 pertsona ingu-
ruk parte hartu zuten Lekei-
tioko Gora Buru Kultur Elkar-
tearen Euskal Ezkontzan.
Euskal Herriko antzinako ez-
kontzen antzezpena guztiz
baldintzatu zuen beroak.
2022. urtekoa 44. antzezpena
izan zen.

Kontsumitzaileen sarean sartu ziren 
ISPASTER // Elantxobe, Ea, Ibarrangelu eta Ispasterko kontsumi-
tzaile eta ekoizleen sarea osatu zuten —EIEI Elikadura Korrido-
rea—, eta bertokoa jatearen garrantziaz zein inguruko meha-
txuez ohartuta, jasangarritasuna eta azolana aldarrikatu. 

Frontoi berriko beharrak, aurrera 
GIZABURUAGA // Frontoi berriko lanak hasi zituzten, «azken
urteetako obrarik esanguratsuena» Amaia Zabala alkateak
onartu zuenez. «Ondo babestutako» azpiegitura izango zela
aurreratu zuen, eta parkeagaz integratuta egongo zela.
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Lagunkoia 
diagnostikoa 
prestatu zuten
BERRIATUA // Lehen urratsak
eman ziren Berriatua adine-
koekin lagunkoia izan zedin.
Udaleko ordezkariak eta zor-
tzi jubilatuk, elkarlanean, he-
rriko egoera aztertu eta Be-
rriatua Lagunkoia proiektuko
diagnostikoa osatu zuten,
hauxe helburu hartuta: adine-
koen bizi kalitatea hobetu eta
herritarrak nagusitzen joan
ahala ahalik eta herri lagun-
koiena eta irisgarriena eduki-
tzea. Adinekoak eurak izan zi-
ren protagonista, «eurek daki-
te-eta non dauden premiak
eta non eragin behar den»,
esan zuen Jon Arriola alkate-
ak. Gainera, egitasmoa herri-
ra zabaldu zuten, eta eragileei
berba eman. Inkestatuen esa-
netan, arazorik handiena ibil-
gailuen abiadura eta segurta-
sun falta ziren. Izan ere, gogo-
rarazi zuten herria errepideak
zeharkatzen duela. 

Lekittoko Deabruen ikuskizuna 32. kalekan.

Antzerki jaialdian herri guztia
eszenatoki bihurtu zuten
LEKEITIO //

Kalekak hiru
egunetan
hamalau 
ikuskizun 
eskaini zituen

Inoiz baino indartsuago

bueltatu zen Kaleka Lekei-

tioko Nazioarteko Kale Ar-

teen jaialdia. Antolatzaile-

en arabera, 21.000 ikusle

batu zituen. 

Jaialdiaren «berpizkun-

dea» izango zela aurreratu

zuten, eta horrelaxe izan

zen eskaintzari eta erantzu-

nari erreparatuta. «Ezin

izan gara hobeto itzuli az-

ken bi urteetako mugen on-

doren», adierazi zuten.

Protagonistak
«Ikuskizunaren izaera ani-

tzaren bidez», arlo eta dizi-

plina desberdinetako kale

arteak izan ziren jaialdian:

guztira, hamalau. Baina

izar nagusia bertokoa izan

zen: Lekittoko Deabruak.

Antzerki taldeak hamarga-

rren urteurrena non eta he-

rrian bertan ospatu zuen,

jaiotzen ikusi zuen leku be-

rean, jendeagaz nahastuta.

«Gogo itzela zegoen hiru ur-

teren ostean, eta parte-har-

tzea izugarria izan da», na-

barmendu zuten. 
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Erabilera ugariko eraikineko lanak, bide onean
AMOROTO // Frontoi alboko erabilera anitzeko eraikinaren la-
nak martxa onean zihoazela adierazi zuen udalak. Egitura be-
rriaren proiektua kultur eta kirol arloko beharrizanak asetzeko
jaio zen, eta 2025erako amaitzea aurreikusten zuten. «Beti falta
izan da espazioa», gogorarazi zuen Ibon Gabiola alkateak.

Denboraren bankuak ibilbidea antolatu zuen
LEKEITIO // Denboraren bankuak prestatuta, ibilaldi gidatua
egin zen Lekeitio eta Mendexa arteko errege bidean zehar. Ibil-
bideko gune esanguratsuak ezagutzeko aukera eduki zuten par-
te-hartzaileek, besteak beste, Itsaso etxea.

Fibrosi kistikoaz kontzientziatu nahirik
ONDARROA // Bi urteko etenaldiaren ostean, fibrosi kistikoa
erdigunean jarri zuen Arnasa elkarteak, «gaixotasun ikusezi-
na», antolatzaileek esan zutenez. Ikusgaitasuna eman nahi-
rik, «Mundua zelakoa izatea nahiko zenuke?» galdera mahai
gainean ipini zuten, eta umeek imajinazioa askatu.

Ibilaldia aurkeztu zuten, jai giroan
ONDARROA // 2023ko Ibilaldia Ondarroan antolatuko zela ira-
gartzeko, jaia antolatu zuten. Erraldoi, buruhandi eta trikiti-
lariekin Alde Zaharreraino kalejiran joan, eta hantxe aurkez-
tu zuten Bizkaiko ikastolen aldeko jairako leloa: Xe.
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Emakumeentzako espazio segurua
LEKEITIO // Lekittoko Mugimendu Feminis-
tak urteko balorazioa egin eta hurrengorako
helburuak jarri zituen mahai gainean. Adie-
razi zuenez, Andretxia funtsezkoa izan zen

2022ko ekimenak egiteko. «Herriko ema-
kume talde zein norbanakoentzako errefe-
rentziazko espazio segurua lortu dugu»,
nabarmendu zuten.

Legarmendiren balio
historikoa gogorarazi
zuten jardunaldietan
BERRIATUA // Markinaldeko
eta inguruetako 36ko gerrako
defentsa lerroen azterketagaz
jarraituz, Berriatuko Udala-
gaz batu ziren Euskal Herriko
Unibertsitatea eta Ahaztuen
Oroimena elkartea Berriatu-
ko Legarmendi mendiko de-
fentsa posizioa arakatu eta
balioan jartzeko. Horren hari-
tik, jardunaldiak antolatu zi-
tuzten, eta horren baitan,
esku hartze arkeologikoa, au-
zolana eta bisita gidatua. Le-
hen lerroko posizio frankista
izan zen Legarmendi. «Nor-
malean Euskal Herriko fran-
kisten menpeko leku gutxi az-
tertu dira, adibidez eremu
hau. Berton Falangekoak eta
italiarrak egon ziren», adiera-
zi zuen Josu Santamarina
EHUko arkeologoak.

Leatik bisita gidatua egin zuten
LEA IBARRA // Aldundiak, Ibilbide Historiko-
ak programaren baitan, Burdinolen Ibilbi-
dea eskaini zuen, eta Lea ibaira bisita gida-
tuak atondu —argazkian, Bengolea—.

Turismoa bultzatzeko bulegoa
LEKEITIO // Turismo bulego berria aurkeztu
zuen udalak, Santa Elena etorbidean, «au-
rrekoa baino bistarago» nabarmendu zue-
nez, «turismoaren bultzadaren mesedetan». 
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Danborzaleak herri mugimendua aurkeztu zuten
MUTRIKU // Mutrikuko Danborzaleak herri
mugimendua abian jarri zuten, portuko
proiektuarenganako desadostasuna agertu
nahirik eta «herriko altxorrik maiteena» ba-

bestu asmoz. Eusko Jaurlaritzak 2022ko kai-
ko lanak berrabiatzeko gogoa azaldu zuen,
eta horren aurrean plataformak herri galde-
keta egitea eskatu zuen. 

Ezizenen jatorriaren
inguruko informazioa
batzen hasi ziren
ONDARROA // Mikel Etxaburu
ondarrutarrak herriko ezize-
nen jatorriaren inguruko in-
formazio bilketari ekin zion.
Gogorarazi zuenez, goitize-
nen zerrendak egon bazeu-
den, baina horien atzeko isto-
rioa, hau da, «testuingurua»,
batu barik zegoen.

Arkeologia Eguna antolatu zuten 
LEKEITIO// Udalak Arkeologia Eguna prestatu zuen, adituekin
elkarlanean. Besteak beste, Isuntza eta Zubiburuako kobazulo-
ra bisita gidatuak atondu zituzten Paleolitoko argiztapena era-
bilita eta haren eraketa arkeologikoaz gozatzeko helburuagaz.

Naia Arantzamendiren film laburra ikusgai 
ONDARROA // Naia Arantzamendi kazetari eta zuzendariak
Sutan film laburra aurkeztu zuen Donostian, 1813an hiriak
jasandako erasoa kontatzen duen lana. Ondarrutarrak Zinea
hedabidearen 2020ko I. Gidoi Lehiaketa irabazi zuen.
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Guardia Zibilek hil zituztela ebatzi zuten
LEKEITIO // Joxe Benito Mujika Xenki eta
Mikel Martinez de Murgia Murgi ETAko ki-
deak Guardia Zibilak hil zituela frogatu zuen
Eusko Jaurlaritzak zuzendutako ikerketa

talde batek. 1972ko irailaren 2an erail zituz-
ten Lekeition. Gertaera tiroketa baten ostean
jazo zela jaso zen bertsio ofizialean, eta hori
gezurtatu egin zuen ikerlanak.

Txirrindularientzako
seinaleak jarri ziren
mendateetan
LEA-ARTIBAI // Bizkaiko Foru
Aldundiak 2023an mendatee-
tan txirrindularientzako sei-
naleak jarriko zituela iragarri
zuen. Helburua bideon ezau-
garri nagusiak ezagutzera
ematea zen, hau da, datu na-
gusiak, hala nola, luzera, kota
goreneko altitudea, desnibe-
la, bataz besteko malda eta
gehieneko malda. Seinaleok
portuaren hasieran eta gailu-
rrean ipini nahi zituzten. Lea-
Artibai eskualdeari zegokio-
nez, leku hauek izendatu zi-
tuzten ikurrok ezartzeko:
Gontzugaraigane (Ziortza-
Bolibar eta Munitibartik), Le-
koitzgane (Aulestitik eta Mar-
kina-Xemeinetik), Bizkaiko
balkoioa (Zugastietatik) eta
Milloi (Markina-Xemeingo
Plazakolatik).

Monasterioaren zigilua eskura
ZIORTZA-BOLIBAR // Correos posta zerbitzuak
zigilu marka turistikoa eskaini zion Ziortza-
ko Monasterioari, ibilbideko bulego gehie-
netan eginda zeukan eran.

Katuei jaten emateko baimena
ONDARROA // Kaleko katuen koloniei janaria
emateko baimen txartelak banatu ziren Ba-
bestu Ondarroako Katuen Babeserako elkar-
tearen ekimenez eta udalaren laguntzagaz.
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Ziortzako kontzertuek arreta piztu zuten 
ZIORTZA-BOLIBAR // Entzuleek harrera beroa
egin zioten 34. Ziortzako Kontzertuak Antzi-
nako Musika Jaialdiari. Lau egunetako hi-
tzordu klasikoak berritasun bat izan zuen:

organo kontzertuak. Izan ere, antolatzaileek
Ziortzako musika-tresnaren garrantzia azpi-
marratu eta balorean jarri nahi izan zuten,
musikari esanguratsuen emanaldiekin. 

Trinketeko pilotariek
herria ezagutu zuten
bisita gidatuan  
LEKEITIO // Trinkete Betera-
noen Esku Pilota Txapelketa-
ko parte-hartzaileek kultur ir-
teera antolatu zuten, herrian
bertan. Besteak beste, Pietate
ermita ezagutu eta Garraitz ir-
lak eta txakolinak Lekeitioren
historian izandako garrantzia
jakiteko aukera eduki zuten. 

Artisau eta nekazaritza azoka antolatu zuten
ISPASTER // Ohiko eredura itzuli zen Ispasterko azoka, eta ekoiz-
leek eskertu egin zuten, askorentzat salmenta tokirik garrantzi-
tsuena edo bakarra zelako eta berriro erosleekin zuzeneko ha-
rremana edukitzea posible egiten zuelako.

Genero bereizketarik gabeko dantza 
MARKINA-XEMEIN // Lehen aldiz San Migel jaien barruan, Ze-
rutxu dantza taldeko emakumeek Xemeingo ezpata dantzan
parte hartu zuten jendearen txalo eta animoen artean, eta
gaueko mahai gainekoan ere aritu ziren.
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Ginekologia
zerbitzua bermatzea
eskatu zuten
LEKEITIO // Potxuak Martxan
talde feminista sinadurak ba-
tzen hasi zen herrian gineko-
logia eta obstetrizia zerbi-
tzuak bermatzeko eskatzeko.
Gogorarazi zuenez, hori ber-
tokoen kezka nagusienetako
bat zen. «2014ko akordioa be-
tetzea nahi dugu, hau da, Le-
keitioko osasun etxean ema-
ginaren kontsultak egunero
ematea, eta ginekologoarena
gehienez hilabeteko epea-
gaz», zehaztu zuen. Esan zuen
bertoko zein inguruko herrie-
tako andrak «bigarren maila-
ko herritarrak bailiran» har-
tzen zituztela. Bide batez,
udalaren jarrera kritikatu
zuen. «Ez dute egin herrita-
rron oinarrizko zerbitzuen
alde, murrizketaren berri
izanda ere. Egoera onartu eta
gure ongizatearen galeraren
konplize bihurtu dira».

Lekeitioko Urpeko Taldeak 186 kilo zabor bildu zituen portuko uretan.

186 kilo zabor batu zituzten
Lekeitioko portuko uretan 
LEA-ARTIBAI //

Eguzkik kostako
errepidean 
zaborra pilatzen
dela salatu zuen
kartelen bidez

Lekeitioko Urpeko Taldeak,

Dzanga piragua taldearen

eta udalaren laguntzagaz

eta Itsas Zaintzaileen Sare-

aren kanpainaren barruan,

VIII. hondartzen eta itsas

hondoen nazioarteko gar-

biketan parte hartu zuen. 

186 kilo zabor
186 kilo zabor jaso zituzten

portuko uretan, Antzar

Egunaren ostean hondaki-

nak pilatu eta gizartea kon-

tzientziatzeko helburuz. 32

lagun batu ziren urpekari,

piraguista eta boluntario

artean, eta bildutakoa jate-

kotan eman zion bueltan

Pescanova enpresak elika-

gaien bankuari. 

      Bestalde, Eguzki talde

ekologistak Ondarroa eta

Lekeitio arteko kostako

errepidean kartelak jarri zi-

tuen, zaborra zela-eta gogo-

eta pizteko. «Hondakinen

%30 zigarro puntak dira»,

esan zuen, eta gogorarazi

horiek zortzi urtetik gora

behar izaten dituztela des-

konposatzeko.
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Portuko dikeko lanak hasi zituzten
MUTRIKU // Portuan makinen eta langileen pasabidea zehaztu-
ta, dikeko lanak martxan jarri zituzten. Bestalde, Danborzaleek
sinadurak batu eta udalari gutuna bidali zioten herri galdeketa
eskatuz, hain zuzen ere, «babes dikearen luzapena onartu edo
baztertzen duen erabakitzeko erreferenduma». 

Euskal erromeria euripean egin zuten
LEKEITIO // Zaletxuak elkarteak 2022ko euskal erromeria ospatu
zuen. Jai giroa berreskuratu nahi izan zuten, aurreko urteetako
etenaldiaren ostean. Euriagatik ohi baino jende gutxiagok parte
hartu zuen arren, antolatzaileak pozik zeuden erantzunagaz.

Iraganera jauzi egin zuten argazkien bitartez
MARKINA-XEMEIN // Markina eta Xemein batu zirenetik 70
urte betetzen zirela-eta, udalak argazki erakusketa berezia
antolatu zuen bat-egitea oroitzeko. Guztira, zuri-beltzeko 70
argazkitan, lehengo paisaiak, jaiak eta ohiturak, lanbideak eta
jantziak gogora ekarri zituzten, besteak beste. 

Futbol zelaia Kepa Naberan izendatu zuten
LEKEITIO // Futbol zelaia berritzeko lanak amaitu eta izenda-
pen berria eman zioten, Kepa Naberan, futbol taldearen sor-
tzaileetako bat —2013ko apirilean hil zen—. Aurkezpen eki-
taldian senideek oroigarria jaso zuten.



Surf Eguna antolatu zuten
MENDEXA //Artzabal Surf Elkarteak antola-
tuta, bederatzigarren Surf Eguna egin zuten,
adin guztietako parte-hartzaileekin eta surfa
bultzatzea helburu hartuta.
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695. urteurrena ospatu zuten Erdi Aroko jaiaren bidez
ONDARROA// Hilabeteetako lanak fruitua
eman zuen Ondarroako Erdi Aroko jaian. El-
karlanean aritu ziren elkarte, ikastetxe eta
banakakoak egun beteko egitaraua antola-

tzen, eta euri zaparradek eguerdira arteko
ekimenak ilundu bazituzten ere, jendea Alde
Zaharreko kale eta txokoetako eskaintzez
blaitu zen hutsik egin barik.

Antzar artifizialak
baino ez zituzten
erabili
LEKEITIO // Udalaren abuztu-
ko erabakiari jarraituz, sa-
nantolinetan antzar artifizia-
lak erabili zituzten bakarrik,
hau da, polimerozkoak. He-
rriko hainbat eragileren iri-
tzia kontuan hartu zuten pau-
so hori ematean, baita azke-
nengo urteotako joera ere.
Izan ere, aurreko urteetatik
argi ikusten zuten gero eta
gehiagok jotzen zutela plasti-
kozko animaliaren alde, na-
turalaren aurretik. Aukera
hori 2006. urtean eman zen
lehenengo aldiz, hegazti gri-
peari aurre egiteko, eta 2014.
urtetik aurrera, urterik urte
aukeratu ahal zen bataren
edo bestearen artean. Harrez-
kero, igotzen joan zen artifi-
zialen aldekoen kopurua, eta
2018rako gehiago izan ziren.

Senegaldarren jaia, herri jaia
ONDARROA // Giro ederrean ospatu zuten ho-
geigarren Senegaldar Jaia . «Jaiak ondo sen-
tiarazten gaitu, eta babestuta sumatzen
gara», adierazi zuten antolatzaileek.
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Urriko Azoka Nagusia bertokoen plaza izan zen 
MARKINA-XEMEIN // Urriaren 8an 38. Lea-Ar-
tibaiko Urriko Azoka Nagusia ospatu zen
Markina-Xemeinen. Eskualdeko eta lurral-
deko punta-puntako produktuz bete zen, eta

beste behin bertoko eta inguruko herritarrak
erakarri zituen. Lagun asko elkartu baziren
ere, bi eremutan banatuta zegoenez, ez zen
sortu jende pilaketa handirik.

Kamiñazpi, aire
libreko erakustoki
izateko aproposa
ONDARROA // Lian artistaren
proposamenetik abiatuta,
udalak aire libreko museoa
egiteko asmoa erakutsi zuen.
Erakustokia eraikinetako for-
matu handiko muralez osatu
nahi zuen, nazioarteko artis-
tek herrian egindako erresi-
dentzia artistikoen bitartez.

Energia berriztagarrien komunitatea, martxan
LEA IBARRA //Lea Ibarreko bizilagunek Leargi kooperatiba sortu
zuten, energia berriztagarrien komunitate mistoa, integrala eta
irabazi asmorik bakoa. Amoroto, Aulesti, Gizaburuaga, Mende-
xa eta Munitibarko 82 herritar ziren Bazkide Sortzaileak.

Gudari baten gorpuzkiak berreskuratu ziren
MUTRIKU // Eusko Jaurlaritzaren eta Aranzadi Zientzia El-
kartearen ekimenez eta Bustiñaga baserriko Kontxi Urkiri-
ren testigantzari esker, 36ko gerran hildako gudari baten
gorpuzkiak aurkitu zituzten.
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Plastikoen %93
mikroplastikoak
zirela esan zuten 
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU //
AZTI zentro zientifiko eta tek-
nologikoak Bizkaiko golkoko
plastikoen %93 mikroplasti-
koa zela esan zuen. Zehaztu
zuenez, Frantziako uretan
plastiko gehiago zegoen, «Es-
painiakoan baino bost bider
gehiago». Oihane Cabezas Az-
tiko itsas zaborren adituak
adierazitakoaren arabera, da-
tuek erakusten zuten plasti-
koak batzeko puntu beroa zi-
rela Bizkaiko golkoko hego
ekialdeko kostaldeko urak,
eta Mediterraneo itsasoko edo
zaborra gehitzeko beste ere-
mu batzuetako mailen antze-
koak zituztela. Golkoko ureta-
ko plastikoen ugaritasunaren
gaineko ikerketa gehienak
itsaso zabalean zirela-eta har-
tu zuen Aztik Bizkaiko golko-
ko itsas zaborren banaketa es-
paziala definitzeko ardura. 

45. Euskal Zine Bilerako sail ofizialeko sari banaketaren barruan, Kameratoia sariak.

Genero eta izaera ezberdineko
zinea proiektatu zen Bileran
LEKEITIO //

‘Muga’ filmak
irabazi zuen
45. Euskal
Zine Bilerako 
Urrezko Antzarra

Euskal Zine Bilerak 20 lan

jaso zituen 45. urteurrene-

an, genero eta izaera des-

berdinekoak. Guztien arte-

tik, Eñaut Castagneten

Muga filmak lortu zuen go-

rengo izendapena, Euskal

Zine Bilerako Urrezko An-

tzarra. 

Sail ofizialeko beste 
sariak eta Kameratoia
Beste lau sari banatu ziren

sail ofizialean: Aitzol Sara-

txagak eskuratu zuen zu-

zendari onenaren izenda-

pena Lanbroa filmagatik,

Zilarrezko antzarra Raul

Barrerasek Arnasa -renga-

tik eta Gazte 22 saria Nagore

Murielek Erro bi -rengatik.

Garaia Pagola mutrikuarra

Kameratoia ekimeneko bi-

garrena izan zen bere talde-

agaz batera, Haragia lana-

gatik. 

      Bestalde, nahiz eta ga-

raikurrik gabe geratu, epai-

mahaiak aipamen berezia

egin nahi izan zion Leire

Egañaren Erlojupekoa la-

nari.
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Literaturaren inguruan batu ziren
LEA-ARTIBAI // Literatur astean, bost ekintza antolatu zituzten
Berriatuan —argazkian—, ume eta nagusiei zuzenduta, besteak
beste, ipuin kontaketak, liburu aurkezpenak eta solasaldiak.
Ondarroan ere literatura hartu zuten hizpide Literatur Amuak
ekimenaren baitan, sormena, ikuskizuna eta jolasa uztartuta.

Herria antzerki bidez ezagutu zuten
AULESTI // Urzabal guraso elkarteak antolatuta, ume zein nagu-
siek herriko ondarea ezagutzeko aukera eduki zuten bisita an-
tzeztuaren bitartez Altxatune eta Herribixi gidari zirela, hain
zuzen ere, dorretxeak, zubiak, bideak eta ogibideak. 

Bidegorria hobetzeko proposamena
GIZABURUAGA // Lekitto Bedarra taldeak Lekeitiotik Oletarai-
noko bidegorria hobetzeko plana aurkeztu zuen udal aretoan.
Aurkezpenean, Markina-Xemein, Etxebarria, Ispaster, Lekei-
tio, Mendexa, Munitibar eta Gizaburuako nagusien elkarteek
eta Lea Ibarreko Lagunkoi taldekoek parte hartu zuten. 

Probazaleek Belaustei omendu zuten
BERRIATUA // Herriko harriekin, punta-puntako omenaldia
egin zioten Jose Mari Bereikua Belaustei berriatuar probaza-
leari. Asto, zaldi eta idi erakustaldiak izan ziren lehenengo,
eta herriko Arre o iso kuadrilakoena gero.
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Ikasturte berriarekin emakumeentzako aukerak irekiz
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Markina-Xe-
meinen Berdintasun Batzordea sortu zuten,
genero berdintasunaz jarduteko helburuare-
kin; Mutrikun Lotune Jabekuntza Eskola

martxan jarri zen, mindfulness ikastaroaren
eta feminismo anitzen gaineko tailerren
bidez, eta Ondarroan ikasturteko programa-
zioa aurkeztu zuten —argazkian—. 

Ogellak hondartzen
arteko balorazio
onena jaso zuen
ISPASTER // Ogellako hondar-
tzak Bizkaiko hondartzen ar-
tean notarik onena jaso zuen.
Zehatz esanda, 10etik 9,63ko
kalifikazioa eskuratu zuen.
Beraz, aurreko urteetan esti-
matuenen artean egon oste-
an, 2022an zerrendako goren-
go postura heldu zen. 
Bizkaiko Foru Aldundiak
hondartzen erabiltzaileei gal-
detu zien iritzia, eta haien
erantzunen arabera eskuratu
zuen ohorezko postua. Ez
hori bakarrik: segurtasuna-
ren inguruan itaunduta, Is-
pasterkoak lortu zituen pun-
tu gehien: 9,90. Hain zuzen
ere, Ispasterren ezeze, he-
rrialde osoan ere hondartzen
ziurtasuna txalotu zuten ba-
tez ere. 10etik 9,93ko puntua-
zioa jaso zuen atal horrek.

MARKArte, estreinatzeko plaza
MARKINA-XEMEIN // Hondamendia antzezla-
na estreinatu zuten MARKArte arte eszeni-
koak ikusleei hurreratzeko ekimenean, ikus-
kizun ugariz gozatzeko aukera emanaz bat.

Adikzioei aurre hartzen
LEA-ARTIBAI // Amankomunazgoak bizi ohi-
turen eta kontsumoen gainean galdetu zien
12tik 18 urtera arteko gazteei adikzioen pre-
bentzio plana martxan jarri aurretik.



AZAROA 2022 URTEKARIA - LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA >

Azaroaren 25ean kaleak aldarriz josi ziren
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKU // Tokian tokiko
erakunde eta talde feministek deituta, ia he-
rri guztietan egin ziren emakumeenganako
indarkeria bistaratzeko ekitaldiak Azaroa-

ren 25ean, Emakumeenganako Indarkeria-
ren Aurkako Egun zela eta. Indarkeria ma-
txista ozen salatzea eta gaitzestea izan zen
guztien helburua —Argazkian, Mendexa—.

Ondarrutar batek 
Irulegiko indusketan
parte hartu zuen
ONDARROA // Irati Bilbao arke-
ologoak Irulegiko indusketan
parte hartu zuen Aranzadi
Zientzia Elkarteagaz, eta Hiz-
kuntza baskonikozko idazku-
nik zaharrenaren aurkikun-
tzaren lekuko izan zen, «So-
rioneku» izenaz ezagutu zen
brontzezko eskua.

Antzerkiarekin hitzordua eduki zuten 
MUTRIKU // Antzerkiaz Blai jaialdiak hiru emanaldi prestatu zi-
tuen, Kasilda, bukatzen ez den sua —irudian—, Aioko eta Hiru
kortse, azkukre asko eta Brandy gehiegi , eta erdigunean gai
hauek jarri: emakumea, haurtzaroko arazoak eta iraultza. 

Urteurrena ospatu zuten
LEKEITIO // Herriaren 697. urteurreneko ondare jardunal-
dien egitarauaren baitan, bisita gidatuak eta hitzaldiak anto-
latu zituzten, baita erraldoi, buruhandi eta txistularien kale-
jira ere, ume eta nagusien gozagarri.
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Boluntarioak eskatu
zituzten eskolaz
kanpo laguntzeko
LEA IBARRA // Lea Ibarreko
Udal Mankomunazgoa bolun-
tario bila hasi zen desabantai-
la sozialean zeuden gazteei
eskolaz kanpo lagun ziezaie-
ten. Aukerak suspertzen pro-
gramaren baitako egitasmoa
zen, eta profesionalekin el-
karlanean gazte haiei lagun-
tzea bilatzen zen eskolako la-
nak egiten, gaitasun digitalak
eta linguistikoak garatzen eta
ikasteko teknikak eskuratzen.
Horrez gain, azaroan bi aste-
tan eta abenduan beste bitan,
tailerrak antolatu zituen zain-
tza premiadunei bideratuta
eta Bizitzen Fundazioaren
Zainduz programaren ba-
rruan. Norbera zaintzea bes-
teak hobeto zaintzeko izena
jarri zieten, eta antzeko egoe-
rak partekatuta partaideek el-
kar ulertu eta elkarri lagun-
tzea bilatzen zuten.

Ondarroako portua.

Olatuei eusteko dikearen
gaitasuna aztertu zuten 

› › › › //

ONDARROA //

Denborale gogor
batean dike
hasiera erabat
suntsitu ahal zela 
aurreikusi zuten

Ondarroako babes dikearen

portaera posiblea aztertu

zuten denborale gogorren

aurrean, eta ondorioztatu

zuten hasiera «erabat sun-

tsituta» geratu ahal zela. 

Azterketa Madrilgo Uniber-

tsitate Politeknikoan egin

zuten Eusko Jaurlaritzaren

eskariz, 3Dko eskala mu-

rriztuan, igerileku batean. 

Egoerari erantzunez
Gasteizen beharrezkoa iku-

si zuten dikearen bermea

neurtzea, itsas maila igo-

tzen ari zelako eta olatual-

diak gero eta bortitzagoak

zirelako. Arrazoi horregatik

eskatu zuten azterketa. Eta

emaitzak ikusita, atzeko

partean hormigoizko bloke

gehiago ipintzea aurreikusi

zuten, era horretara dikeak

olatuen enbata hobeto eu-

tsiko zukeela eta. 60 tonara

arteko 1.080 bloke gehiago

ipintzeko asmoa zegoela

iragarri zuten, 2050 Plan

Estrategikoan jasotako hel-

buruei erantzuteko nahi-

koa izan zitekeelakoan.



Katetxea botatzea erabaki zuten
MUTRIKU // Gipuzkoako Foru Aldundiak Katetxea eraitsi egingo
zuela adierazi zuen, nahiz eta horretarako eperik jarri ez. Era-
kundeak eraikinaren egoeraren inguruko azerketa eskatu zuen,
eta haren emaitzek erakutsi zuten hondatuta zegoela. Hainbat
alternatiba ari ziren aztertzen eremu horren erabilerari begira. 

Basogintza eredu berri baterantz
BERRIATUA // Berriatuak Baso Dibertsifikazio Ekologikorako
Prozesua martxan jarri eta jendeaurrean aurkeztu zuen. Bide
batez, gutxira baso mapak kontsultatu ahal izango zirela aurre-
ratu zuen, basogintzako lur sailen antolamendua.

Oroimenaren Eguna ospatu zuten
MUTRIKU // Mutrikuko Udalaren eta Saturraran Elkartearen
ekimenez, Oroimenaren Eguna antolatu zuten, eta horren
baitan, erakusketa, ibilbidea, hitzaldia eta Oroimen Eguna.
«Gure helburua ez ahaztea da. Jakin behar dugu gerrak zer
ekarri zuen Mutrikuko herrira», adierazi zuten. 

Nerea Ibarzabal, gorengo bere txandan
MARKINA-XEMEIN // Nerea Ibarzabal markina-xemeindarrak
inork baino puntu gehien eskuratu zituen Bertsolari txapel-
keta Nagusiko azkenaurreko finalaurrekoan, eta finalerako
txartela lortzeko hautagaitza sendotu zuen.
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Elikagai, artisau eta animalien azoka antolatu zuten 
BERRIATUA // Berriatuak elikagai, artisau eta
animalien azoka antolatu zuten estreinako,
arrakastaz antolatu ere. Herriko bertoko eta
inguruetako hainbat lagunek erantzun zio-

ten deiari, eta gustura geratu. Hitzordua
Erroak loran Berritxuarron jaiaren baitan
prestatu zuten, herritar nortasuna festa gi-
roan aldarrikatzeko ekimena.

Autobus geltokiaren
inguruko iritziak
jaso zituzten 
MARKINA-XEMEIN // Udalak
autobus geltoki berriaren
proiektuaren gaineko iritzia
eskatu zion jendeari. Geltoki
berria Atxondo kiroldegiaren
atzealdean jartzeko proposa-
mena egin zuen, bi geldialdi
eta norabide bakoitzeko baz-
terbide bat. Udalak hainbat
abantaila ikusten zizkion egi-
tasmoari. «Mugikortasuna
hobetuko litzateke, klima al-
daketa gehiago ekidin, emisio
gutxiago sortu eta, azken ba-
tean, zerbitzu publiko eragin-
kor bat lortu». Gogoratu zuen
egunero 100 autobus igaro-
tzen zirela herritik. «Kanpora
aterata, herriko errepideak
hobeto zainduta eta manten-
duta egongo lirateke, eta bes-
te garraiobide batzuk lehene-
tsi», adierazi zuen.

Zuzeneko arretarako aplikazioa  
MUTRIKU // Udalak ‘Linea verde’ aplikazioa
martxan jarri zuen, bide publikoko gorabe-
herak konpondu eta udalarekin komunika-
zioa hobetzeko asmoz.

Urte osoko lanari aitortza
MUTRIKU // Minbiziaren Aurka Gipuzkoan
elkarteak boluntarioen lana eskertu zuen
publikoki urte osoko lanarengatik, tartean
Maria Cruz San Sebastian mutrikuarrarena.
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Lea-Artibaiko bertsolari gazteak, azpitxapeldun 
LEA-ARTIBAI // 454,5 puntugaz, Lea-Artibai
azpitxapeldun izan zen Bertsolari Gazteen
30. BBK Sariketan. Abenduaren 1ean jokatu
zen neurketa, eta Durangaldea izan zuen

aurkari finalean (irabazleek 493 puntu esku-
ratu zituzten). Bilboko hitzordura heldu au-
rretik, Lea-Artibaiko bertsolariek Arratia eta
Uribe Kosta gainditu zituzten.

‘Aske bizi’, 
Beldur Barik 
lehiaketako saridun
ONDARROA // Zubi Zahar herri
ikastolako DBH3ko ikasleek
Beldur Barik lehiaketako 12tik
14 urtera artekoen kategoria-
ko saria irabazi zuten Aske
bizi lanagaz. EAEko 300 be-
har aurkeztu ziren urteroko
hitzordura, ia erdiak adin tar-
te horretakoen multzoan.

Konstituzio Egunean, «ezer ospatzekorik ez»
MARKINA-XEMEIN // «Gaur ez daukagu ezer ospatzeko», adierazi
zuen Lea-Artibaiko Ernaik abenduaren 6an Markina-Xemeingo
elkarretaratzean, egun horretan Konstituzio Eguna ospatzen
zelarik; eta gogorarazi Euskal Herrian ezetz esan zitzaiola. 

Abendurock bizi-bizi etorri zen
MUTRIKU // Mutrikuko Rock Kolektiboaren (MRK) eta Gazte-
txearen eskutik 18. Abendurock jaialdia antolatu zen. Zazpi
talde igo ziren oholtzara, tartean Keike ondarrutarrak—ar-
gazkian—, eta MRK Gaba berreskuratu zuten. 
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Gastronomia 
esperientzietarako
eskualde pilotua
LEA-ARTIBAI // Bizkaiko Foru
Aldundiak kalitatezko espe-
rientzia turistiko gastronomi-
koak sortzeko esperientzia
abiatu zuen tokian tokiko pro-
duktuari lotuta, eta programa
hasteko Lea-Artibai eskualde
pilotu aukeratu zuen. Era-
kundeak 113.798 euro jarri zi-
tuen ekimena garatzeko, Bil-
bao Ostalaritzako Goi Eskola-
gaz elkarlanean. Proiektuak
turismo estrategia bultzatze-
ko «palanka gisa» balio nahi
zuen, zehazki, produktu tu-
ristikoak sendotzeko eta gara-
tzeko, «gastronomiaren eta
nortasunaren inguruan, en-
presa lehiakortasuna babes-
teko, turismo ekosistema ar-
duratsua garatzeko eta talen-
tua indartzeko, sektoreko
profesionalen gaitasunak
sendotuz». Bost establezi-
mendu hautatu zituzten.

Durangoko Azokako Ikasle Goiza eta azokaren irekiera.

Durangon 17 sortzaileren 38
lanez gozatzeko era egon zen

› › › › //
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Ikus-entzunezko,
musika, literatura
zein antzerki, sail
guztietan egon
ziren ordezkariak 

57. Durangoko Azokan

hainbat diziplinatako sor-

tzaileen lanek lekua eduki

zuten. Horrela, bertoko 17

artistari ahotsa eman zion

kulturzaleen hitzorduak.

Musika arloan, Ahotsenean

Delirium tremens (Mutri-

ku) Hor dago diskoarekin

aritu zen; eta Piztiak (Onda-

rroa), XXX lanarekin. 

Bertatik bertara 
gozagarri
Nerea Ibarzabal (Markina-

Xemein), batetik, Ahotse-

nea literatura gunean egon

zen, Bar Gloria liburuaren

eta Denboraz sormen lana-

ren aurkezpenetan, eta bes-

tetik, Talaian Tarokama-

hai jolasa azaltzen, azken

biak Txakur Gorria sormen

taldearekin. 

      Horiez gain, ikus-entzu-

nezkoen artean Naia Aran-

tzamendiren (Ondarroa)

Sutan film laburra proiek-

tatu zuten Irudienean, eta

Alain Lersundi aktoreak

(Ondarroa) Nire zigilua an-

tzeztu zuen Szenatokian.




