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baino lehen.
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GUTUNAK

Berriketan-ek ez du bere gain hartzen GUTUNAK atalean adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo
identifikatuta egon behar dira argitaratu ahal izateko. Ez ahaztu datu hauek jartzea: izen-abizenak, NAN eta
telefono zenbakia. Bidali helbide hauetara: berriketan@zuhatza.com edo koordinatzailea@zuhatza.com.

Martxoak 8 bakoitzean, emakumeen
arteko aliantza ospatzen dugu, konkis-
tatuak izan diren eskubideak defenda-
tzeko; konkistatuak, argi eta garbi utzi
nahi dugu.

Izan ere, inork ez digu ezer oparitu,
gure eskubideengatik borroka egin
behar izan dugu. Gutako batzuok esku-
bide horiekin jaiotzeko pribilegioa izan
dugu gure aurretik borroka egin duten
emakume guztiei esker. Mila esker.

Munduko emakume asko eta asko-
ren batasunak garaipen handiak lortu
izan ditu historian zehar gutako asko-
rentzat. Gure aurretik emakume akti-
bista, sufragista eta sindikalista asko
izan dira eta eurei esker lortu ditugu
gaur egun ditugun eskubideak. Baina
badakigu oraindik ez dela nahikoa; egi-
teko asko dugu eta borrokan jarraituko
dugu.

Ahizpatasuna da gure arma eta
elkartasunari esker aurrera goaz.

Gure identitatea askotarikoa da: ani-
tzak gara.

Buhameak, ijitoak, migratuak eta
arrazializatuak gara.

Adin ezberdinetakoak gara, amone-
tatik bilobetara; eta lesbiana, trans, bise-
xual, inter, queer, heteroak... gara.

Jada gure artean ez daudenak gara:
hil dituztenak eta presoak.

Denak gara.
Gaur, nahikoa dela oihu egin nahi

dugu. Nahikoa da indarkeria matxistaz
inguratutako munduan bizi behar izateaz.
Nahikoa da gure orientazio edota identi-
tate sexualagatik zapalduak izateaz.
Nahikoa da genero bereizketaren ondo-
riozko soldata-arrakala errealitate bat iza-
teaz, nahikoa da gutxiesteaz, eta nahikoa
da lan esparruko abusu sexualez.

Pandemiak gogor jo gaituen garai
honetan, emakumeen egoera ez da
hobetu. Bat-batean bonbilla piztu eta
lehendik bagenekien arren, zaintza-
lanak zeinen garrantzitsuak diren ohar-
tu gara. Hain zuzen ere, historikoki
emakumeek bete izan dituzten zaintza-
lanak, inongo errekonozimendurik

gabe edota soldata
iraingarrien truke.
Zaintzak erdigunera!

Prekar ie ta teak
alderik alde zeharka-
tu ditu emakume
adinduak, migrante-
ak eta arrazializatuak, funtzio-aniztasu-
na dutenak edota normatibitatean sar-
tzen ez direnak.

Urteetan irabazi ditugun pentsioak
eskatzen ditugu!

Ez dago ilegala den emakumerik:
nahikoa dela oihu egin nahi dugu.

Aske izan nahi dugu,
beldurrik gabe bizirik,
feministak,
ausartak
eta errebeldeak.
Borrokan jarraituko dugu.
Iraultza, feminista izango da edo ez

da izango.
GORA BORROKA FEMINISTA.

Debako Talde Feminista

Iraultza, feminista izango da 
edo ez da izango
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IRITZIA

Debako Osasun Haziak taldeko kide-
ok, Euskal Autonomia Erkidegoko
5Garen Luzamenduaren aldeko
Koordinakundearen babespean, sinadu-
ra-bilketa abiarazi dugu Deban eta
Itziarren Udalak 5G ezartzea atzeratu
dezan eskatzeko (seguruak direla baiez-
tatu arte). Laster mozioa aurkeztuko
dugu Debako Udalean 5Garen luzamen-
dua eska dezaten proposatuz. 

Zerk mugiarazi gaitu?
-Arriskutsua izan liteke osasun eta

ingurumenarentzat  
Ez dago 5G segurua dela frogatzen

duen txostenik, are gehiago, 3G eta 4G
teknologiak osasun eta ingurumenaren-
tzat kaltegarriak direla egiaztatzen duten
hainbat ikerketa daude. 

-Udalerri eta autonomien eskumena
murrizten du

Uhin hauek luzera motzekoak dire-
nez (200 m-tik behin jarriko dituzte ante-
nak), Telekomunikazioei buruzko Lege
Orokorraren Aurreproiektua onartzen
bada, administrazio publikoei beharrez-
koa den ikuskapena egin ahal izateko

antena horiei buruzko informazioa iza-
tea eragotziko zaie. Ondorioz, inork
ezingo du horiei buruzko informaziorik
eskuratu.

-Nekazaritza eta gizarte ereduaren
eraldaketa dakar, eta ingurumenaren
ustiapen ez jasangarria

5G teknologia, 4.0 bertsioan, nekaza-
ritza- eta abeltzaintza-industria intentsi-
boa garatzeko bidea izango da. Egungo
nekazaritza ereduari amaiera emango
dio, ekoizle txiki eta ertainak baztertuko
ditu eta, informazio guztia korporazio
handiek kontrolatuko dutenez, elikadu-
raren subiranotasuna erabat galduko da.

Gizartean, arrakala digital, sozial eta
generokoa areagotuko ditu eta inguru-
mena neurri pentsaezinean kaltetuko.
Izan ere, orain dauden gailu guztiak sun-
tsitu eta zabor bihurtuko dira, eta berriak
egiteko mehatzeak ikaragarri ustiatuko.
Aldi berean, denok ez dugu izango tek-
nologia hori erosteko ahalmen ekonomi-
korik, beraz, balizko onurak ez dira guz-
tiontzat izango; kalteak, ordea, bai.
Gainera, lanpostuak desagerraraziko
ditu; hortaz, handitzen doan gizarte-

arrakala gaindiezin bilakatuko da.
Hori horrela, Europako herri askok

5Garen luzamendua eskatu dute. Euskal
Herrian, berriz, orain arte Hendaiak,
Elorriok eta Durangok eskatu dute eta 29
elkartek babestu. 

Azkenik, ezin aipatu gabe utzi ez
dagoela inolako eztabaida publikorik
teknologia hori ezartzeko behar den
milioi askoko inbertsio publikoari buruz.

Zuk ere eskaera babestu nahi baduzu
Arkatza, Masillo, Euskalinpri, Maxi,
Ieraenea, Sasoiko eta Burugorrin daude
sinatzeko orriak. Mila esker!

Osasun Haziak taldea

STOP 5G!  

Deban eta Itziarren ere 5Garen ezarpena atzeratzea eskatuko dugu
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Bangkoken bizi zara egun Txomin... Zergatik?
Bangkoken bizi naiz 2011tik, tartean urte bat Deban pasa-

ta. Bederatzi urte igaro dira eta bertako unibertsitate edo
enpresetan aritu naiz lanean hasieratik.

Zerk eraman zintuen horra?
Nire arloan Euskal Herrian ez zegoen lan-eskaintzarik eta

beka batekin etorri nintzen ikertzaile bezala lanera, bertako
unibertsitate batera.   

Zertan zabiltza orain?
Akuikultura sektoreko enpresa batean egiten dut lan,

bezeroei zerbitzu teknikoa ematen, beraien otarrainxka-haz-
tegietan. Thailandia, Vietnam, India, Indonesia, Filipinak eta
inguruko herrialdeetan ibiltzen gara gehienbat normalean,
baina gaur egungo egoeran bidaiatzea ez da posible, horre-
gatik Thailandian bakarrik egiten dugu lan.

Espero zenuen bezalakoa al da Thailandia? Zerk harritu
zintuen?

Toki ezberdinetan bizitzeko aukera izan dut, unibertsita-
tean bertan mundu osoko jendearekin, Thailandiako herri
txiki batean, eta Bangkoken ere bai. Kultura ezberdinak
dituzte eta denak oso jatorrak dira kanpotarrekin.

Gehienbat ezezkoarekin duten harremana da gehien
harritu nauena. Edukazio falta da ezetz esatea eta horregatik
harreman estukoei bakarrik esaten diete ezetz. Egoera xele-
break gertatzen dira jokaera horregatik, baina behin jendea
ezagutuz gero, ezezko hori “irakurtzea” posible da. 

Zure egunerokoan euskarak zein leku du?
Kuadrillakoekin txateatzen ez bada, Bilboko lagunekin

aritzen gara aste bukaeran, hemen, Bangkoken.

Bertako hizkuntzarik ba al dago hor? 
Thailandieraz gain isan hizkuntza asko entzuten da.

Thailandiera eta Laoseko hizkuntzaren arteko nahasketa da,
bertako muga ingurunetik etorritakoek hitz egiten dutena.
Horrez gain, Txinako hizkuntza txiki asko ere erabiltzen dira,
txinatar komunitate handia dagoelako bertan.

Zer eramango zenuke horra Debatik? Eta zer ekarriko?
Familia eta lagunak ekarriko nituzke hona; nire bikoteki-

dea eta bertako janaria eraman Debara.

Debara bizitzera bueltatuko zarela uste duzu?
Espero hemendik gutxira Debara bueltatzea, hori da

plana.

TXOMIN AZPEITIA

2011ko maiatzean abiatu zen Bangkokera (Thailandia)
Txomin Azpeitia Badiola 36 urteko debarra. Baina
aurretik, lehenik Itsas Zientzien ikasketak egin zituen
Cadizen, akuikultura master bat Ganten (Belgika)
ondoren, eta azkenik, bizitzak Bangkokera eraman
zuen, ikertzaile bezala uribertsitatean lan egitera.
Handik erantzun ditu Berriketan-en galderak.

Debarrak munduan

Paisaia bat: Sorginetxe
Usain bat: kafearena
Zapore edo jaki bat: 
txuleta piperrekin

Gustuko dut... itsasoa
Ez dut gustuko... itxarotea
Amets bat: 
opor luzeak izatea

ELKARRIZKETA

Laburrean:



7

ALBISTEAK

Esan daiteke azkenaldian EZ dela
zure hitzik gogokoena, nahiz eta BAI
izatea nahiagoko nukeen. Kontziente
naiz, hala ere, EZ hori aldatzeko bene-
tako arrazoi argiak eduki behar ditu-
dala. Alde batetik, zuri azaltzeko pro-
posatu dizudan horrek baduela bere
izateko arrazoia eta hauxe zuri ondo
arrazoitzeko (baita ni guztiz konben-
tzituta egoteko ere); beste alde batetik,
zalantzarik ez izateko agindu/propo-
satu dizudan hori guztiz beharrezkoa
dela justu momentu horretan. 

Ez zait gustatzen arauak arau dire-
lako bakarrik betetzea, zerbait gehiago
behar dut: logika, helburuak, arra-
zoiak, eta arauak egin direnean gauza
asko kontuan hartu izana... Alde ede-
rra dago autoritatetik autoritarismora,
ez dut zuk arauak obedientziagatik
edo beldurragatik bakarrik betetzerik
nahi, nahiago dut beste bide bat ikas
dezazun: balioena, enpatiarena, elkar-
tasunarena, kritikotasunarena, eztabai-
da eta elkarrizketarena... Arauak/lege-
ak... konbentzio sozialak dira, une eta
leku jakin batean, pertsona talde batek,
ustez, denon elkarbizitzaren hobe
beharrez adostutakoak; aldatzen doaz,
erlatiboak dira, beraz.

Egunero eskaintzen didazun ispi-
luan neure burua begiratu eta errebi-
satu egiten badut; neuk gure elkarbizi-
tzaren eta zure garapenaren onerako
erabakitako arauak birpentsatzeko ari-
keta egiten ari banaiz; EZ esaten dida-
zun bakoitzean zer behar duzun uler-
tzeko ariketa egiten baldin badut, den-
borarekin gauza bat ikas dezazun da:
arauak/legeak eta justizia sarri ez
datozela bat, eta batzuetan arauak
apurtuz egiten dela justizia. 

NAHIA EGUSKIZAGA

Ezetza aukera

iritzia
Olga de Dios ilustratzaile eta idazle 
ezaguna ipuin kontalariekin batera

Aurten, zalantza askorekin, baina
azkenean ipuin kontaketak zuzenean
egiteko erabakia hartu genuen; hala ere,
Ispiluen gelan egin beharrean, segurta-
sun-neurriak mantendu ahal izateko
Ifar kaleko Luzaro eskolako patioa ego-
kiagoa iruditu zitzaigun, eta azarotik
aurrera bertan egin ditugu gure saioak. 

Hilabetean behin ipuin kontaketa
saio bat eskaintzen dugu, eta adin tarte-
ak txandakatzen ditugu. Horrela 2-7
urte bitarteko haurren ipuin kontaketak
igande eguerdietan egiten ditugu
(12:30ean) eta 7-12ra bitartekoekin,
berriz, lehengo ordutegiari eutsi diogu
(17:00etan). 

Otsaileko saiorako sorpresa berezi
bat izan dugu. Gure kide den Ane
Bastida Lizasok gonbidatu berezi bat
ekarri du Madrildik: Olga de Dios ilus-

tratzaile eta idazle ezaguna. Debako
Kontalariok, oraingo honetan, bere
ipuinak kontatu eta antzeztu ditugu eta
De Diosek bere ipuinetako pertsonaiak
zuzenean marraztu ditu. Gure ikusleek
euren margo sorta ekarri zuten, ipuin
kontaketaren amaieran proposatutako
erronka burutzeko. Eta horien ekoizpe-
nak eskolako patioan eskegi genituen
ilustratzaileak egindako marrazki eder
eta luzearen inguruan. Gainera, saioa-
ren bukaeran, bere liburuak sinatzen
aritu zen idazlea.

Debako Kontalariok Olga de Diosek
azaldu duen eskuzabaltasuna eta gertu-
ko jarrera eskertu nahi dugu. Plazer eta
ohore bat izan da bera gure artean iza-
tea. Beste kide baten gisan sentitu dugu.
Eskerrik asko!

Debako Kontalariak

Zuri Goikoetxea 
Berlinale Talents 2021en hautatuen artean

Pandemia baten erdian egonik ere,
saretze, truke eta topaketarako lekua
eraiki dute martxoaren 1etik 5era
ospatu den Berlinale Talents-en, eta
bertan izateko aukera izan du Zuri
Goikoetxea (Zuriñe Goikoetxea)
debarrak. 

Berlineko Zinemaldiaren urteroko
plataforma hau prestakuntza eta net-
working-ean interesa duten zinema
diziplina anitzetako profesional sortu
berriei zuzentzen zaie, baita proiektu-
laborategiei ere.

“Dreams” lemapean  ospatu da
programa hau eta aukeratutako 200
talentuak eta publikoa zinemaren
ametsetako munduak eta aukera

amaiezinak aurkeztu dituen foro bir-
tual batera gonbidatu dituzte. 

200 profesional horiek 3.000 eska-
bide baino gehiagoren artean aukera-
tu dituzte.
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ALBISTEAK

Ia urtebete gabiltza COVID-a gora eta COVID-
a behera. Urtebete eskuak etengabe garbitzen,
musukoa ipintzen eta kentzen eta, eztul edo
doministiku egitean, ahoa eta sudurra estaltzen.
Eztulari ez zaio normalean erantzunik ematen,
baina doministikuari segituan “Jesus” batekin
erantzuten diogu. 

Doministiku izena latinezko “Dominus tecum”
esapidetik dator (euskaraz Jauna zurekin), domi-
nistiku egitean hori esaten baitzitzaion usinlariari.
Beste hizkuntza askotan ere antzerako erantzunak
ematen zaizkio. Normalean, osasuna opatzen
dute hizkuntza batzuetan eta jaungoikoari erre-
fentzia egiten diote besteetan. 

Doministiku egiterakoan egiten dugun soinua

ere herriz herri aldatzen da. Ikasitako soinu bat
da, ez berezkoa. Euskaraz normalean atxis modu-
ko bat egiten dugu, ingelesez achoo, kroazieraz
apcih, italieraz etciú eta japonieraz ハクション!.

Doministikuari buruz hainbeste tontakeria
nondik atera ditudan pentsatzen ari bazarete,
hemen, Irlandan, hirugarren konfinamenduan
gaudelako da. Behar-beharrezko dendak bakarrik
daude zabalik, tabernek urtebete daramate itxita,
eta etxetik ariketa fisikoa egitera bakarrik irten
gaitezke. Hori bai, etxetik 5 km baino gehiago
urrundu gabe. Etxekoak ez direnekin ezin gara
elkartu eta urtebete gabiltza telelanean honezkero.
Interneten bukaerara iristeko gutxi falta zaidala
esango nuke. 

Atxis! Jesus

MAITE 
RODRIGUEZ

iritzia

Harkaitz Millan Kultura diputatuak eman zuen lanaren berri,
Gilen Garcia Debako alkatearekin eta Joseba Palenzuela
Mutrikuko alkatearekin otsailaren 19an Donostian egindako age-
rraldian. Zubia birgaitzeko lanak martxoaren amaieran hasi eta
urte bukaeran amaituko direla aurreikusten du Aldundiak. 

Esku hartu duten alderdi guztien borondatea izan da zubia
erabat zaharberritu arte egin beharreko jarduketak antolatzea eta
Deba ibaiaren bi ertzetako bizilagunek oinezkoen erabilera nor-
mala izan dezaten martxan jartzea.

Horretarako, 2020ko urriaren 7an, erakunde arteko lankide-
tza-hitzarmena sinatu zen Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta
Debako eta Mutrikuko udalen artean, bi udalerriak lotzen dituen
zubia erabat birgaitu arte egin beharreko jarduerak antolatzeko
eta zubia martxan jartzeko, Deba ibaiaren bi ertzetako bizilagunek
normaltasunez erabili ahal izan dezaten.

Hitzarmenaren bidez, Aldundiak bere gain hartzen du larrialdi
fasean zein birgaitze fase honetan egindako jarduera guztien kostu
ekonomikoa. Guztira, 7.131.153,58 €, honela banakatuta: larrialdi
fasea, 3.611.822,75 €; eta errehabilitazio fasea, 3.519.330,83 €. 

Bi alkateen iritziz, bi herrietako bizilagunek biziki espero

zuten albistea da hau, eta bizi dugun egoera zail honetan oso
albiste ona da lan hauei ekitea, egunerokotasunean, Debako eta
Mutrikuko bizilagunek bi udalerrietan egiten dituztelako jardue-
rak. Beren esanetan, garrantzitsua izan da zubiari konponbide
teknikoa egitea ere, oinezkoek gurutzatu ahal izateko lanak buru-
tu aurreko denbora tarte horretan. 

Debako eta Mutrikuko udalak zubiaren titularrak dira % 50ean,
Diputatuen Kontseiluak 2007ko ekainaren 19an hartutako eraba-
kiaren bidez egindako eskualdaketaren ondorioz.

Deba eta Mutriku arteko zubia birgaitzeko lanak 

martxoaren amaieran hasiko dira

Debako udalbatzak martxoaren 4an egindako ez-ohiko
osoko bilkuran landutako gaien artean Artzabalen eraikitzen ari
den hilerri berriaren erregimen eta funtzionamendurako araudia
zegoen. Araudi hori onartu egin zen EH Bilduren (6 boto) eta
Debarren Ahotsaren (4 boto) aldeko botoekin. EAJ-PNVk (3
boto) kontra bozkatu zuen. 

Bertan jasotzen da, besteak beste, instalazioak nolakoak izan-
go diren edota Udalak eta erabiltzaileek bete beharreko arau eta

irizpideak. Instalazioei dagokienean, zeremoniak egiteko ome-
naldien eta agurren gunea, bi beilatoki... izango ditu. Kanpoan,
berriz, nitxoak, kolunbarioak, monumentuen gunea...

Gaiari lotuta Debarren Ahotsak mozioa aurkeztu zuen, hiru
eskaera eginez: inauguraziorako data zehaztea, hilerri zaharretik
berrirako aldaketa egiteko egutegia zehaztea eta herritarrei honen
berri ematea. DAren (4 boto) eta EAJ-PNVren (3 boto) aldeko
botoekin eta EH Bilduren (6 boto) abstentzioarekin onartu zen. 

Hilerri berriaren erregelamendua onartu du Debako udalbatzak

Martin Lores
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Pablo Hasel musikaria atxilotu
berri dute. Ezagunenetako bat da
egun, baina ez da bakarra. Duela ez
horrenbeste, Turkian gose greban hil-
dako musikariak eta beste hainbat
kasu ere bizi izan ditugu, tamalez.
Hasel ez dute kartzelaratu bere letren
edukia “gorrotozkoa” izateagatik,
atxiloketaren data bertsuetan nazien
alde borrokatzera joandakoak omen-
tzeko eginiko esperpentoaren inpuni-
tateak erakusten duen bezala. Hasel
bere posizio ideologikoarengatik epai-
tu dute, bere militantziarengatik. Ez
dituzte bere letrak debekatu, bera
debekatu dute, bere militantzia eta
bere konbentzimendua, eta, bide
batez, beste asko isilarazi dituzte
zeharka, mehatxutzat uler daitekeen
epaiketa honen bidez.

Bitartean, Ertzaintzak Tubacex eta
PCBko langileak zentsuratu ditu
borraz. Zentsura indarkeriari hertsiki
loturik baitago. Zehazki, boterea dute-
nen biolentziaren monopolioari eta
horren aplikazioari. Borra, besoa eta
burua gorpu beraren atalak dira ezin-
bestean. Bitartean, zapaltzen gaituzte-
nen boterea zalantzan jarri ez baizik
eta zilegi egiten buru-belarri dabiltzan
alderdi instituzionalek polizia zuri-
tzen dihardute, inolako lotsarik gabe,
gainera.

Batzuk harritu egingo ziren, beste
batzuek garrantzia kenduko diote,
baina errealitatea da badirudiela
naziak zer ziren ahantzi dugula, baita
polizia zer den eta zertarako dagoen
ere. Gaia pil-pilean egon berri den
honetan, norberak epai dezala non
gelditzen diren egun zentsura eta
noizbait galdua dirudien zentzu hura.

MANEX ASTIGARRAGA

Zentzura!

iritzia

EAE barruan mugitu ahal izango gara,
prebentzio-neurriak zainduz bada ere

Martxoaren 5ean
bildu zen LABIren
Aholku Batzordea eta
dekretu berria onartu

zuen; lau egunera sartu
zen indarrean. Hona hemen zertan
datzan:  

Alde batetik, egokitu egin dira inda-
rrean genituen neurri batzuk, horrela
bada, erkidego barruan mugikortasuna
ahalbidetzen da, inolako mugarik gabe;
ezabatu egin da udalerriko murrizketak
zehazteko 500etik gorako intzidentzia-
tasa metatuaren erreferentzia; horreta-
rako, kontuan izan da une horretan ez
zegoela udalerririk ia erregistro horren
gainetik. Azkenik, lan-eskaintza publi-
koen eta aisialdiko jardueren garapene-
rako bide emango duen ebazpena gehi-
tu da. 

Bestetik, indarrean jarraitzen duten
neurriak hauexek dira: gehienez lau
pertsonako taldeak; gaueko mugigarri-

tasunaren muga 22:00etatik 06:00etara;
merkataritza- eta kultura-jarduerak ete-
teko ordua 21:00ak; % 40ko edukiera
150m2-tik gorako merkataritza-estable-
zimenduetan, eta % 60koa, 150m2ra
artekoetan; edukiera murriztuak kultu-
ra- eta gizarte-ekitaldi guztietan; gehie-
neko eduki mugatua % 35ean kultu-
zentroetan; eta azkenik, musika- eta
ahots-entseguek eta emanaldiek bertan
behera jarraitzea.

Neurri horiek indarrean jarraituko
dute EAE egoera epidemiologiko egon-
korragoan eta ziurtasun handiagokoan
egon arte. 

Aste Santuari dagokionez, berriz,
Espainiako autonomia erkidegoak itxita
egongo dira eta pertsonen zirkulazioa
galarazita 22:00etatik 06:00etara bitarte-
an. Hala erabaki zuten Osasun
Ministerioak eta autonomia erkidegoe-
tako agintariek martxoaren 4ko Osasun
Publikoaren Batzordean.

Antiarrazismoa eta zaintza ardatz 
aurtengo M8ko egitarau oparoak

Emakumearen Egunaren inguruan
hainbat mobilizazio antolatu dituzte
Debako Udalak eta Talde Feministak
fokua zaintzan eta jendarte arrazializa-
tuan  jarriz. Irudian ageri den martxoa-
ren 8ko manifestazio jendetsua izan da
horietako bat. Horiez gain, Debako
Udalak eta Itziarko Auzo Udalak adie-
razpen instituzional bana onartu dute. 

Bestalde, liburutegiarekin elkarla-
nean, “Liburu eta ikus-entzunezko ez-
sexisten gida helduentzat” argitaratu
du Debako Udalak, duela hiru urte
umeentzat osatutakoaren jarraipen
gisa.  Helburua herritarrei liburutegian
dauden liburu zein ikus-entzunezko ez
sexisten berri ematea da, berdintasu-
naz kontzientzia hartzeko.
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Has gaitezen zu pixka bat gehiago
ezagutzen. Zein da Amagoia Arrieta? 

46 urteko emakumea naiz. Bilbon jaio
nintzen, otsailaren 10ean, baina 28 urte
badira Deban bizi naizela. Irakurtzea eta
musika entzutea gustuko ditut eta Bruce
Springsteen-en jarraitzaile naiz.

Bocciako Espainiako txapeldun izan
zara berriro Valladoliden 2020ko aben-
duaren 20an. Zer moduz sentitzen zara?

Egia esan txapelketa arraroa izan zen;
COVID-19a dela eta ez zegoen jenderik
harmailetan. Asebeteta sentitzen naiz
urrezko domina lortu dudalako eta harri-
tuta ere bai Debako jendeak egin didan
harrera beroarekin.

Zer da boccia? Azalduko diguzu,
mesedez, zertan oinarritzen den?

BISFEDek (Nazioarteko Boccia Federa-
zioa) araututako kirola da, kiroldegietako
kantxetan jokatzen dena. Antzinako
Grezian sortu zen eta gaur egun kirol para-

linpikoa da 1984az geroztik. Petankaren
antzekoa da, baina larruzko bolekin joka-
tzen denez askoz zehaztasun eta estrategia
maila altuagoa eskatzen du; horregatik, adi-
tuek xakearekin alderatzen dute sarritan.

Noiz hasi zinen kirol hau praktika-
tzen, eta zergatik?

Gasteizen 1997an jokatu zen
Europako txapelketa bertatik bertara
ikusi izanaren ondorioz hasi nintzen kirol
honetan jokatzen. Asko gustatu zitzai-
dan, eta une horretan bertan erabaki nuen

aurrerantzean kirol honetan aritzea.

Donostiako Dordoka Kirol Elkarteare-
kin lehiatzen zara normalean, baina
Espainiako Selekzioarekin lehiatzeko
ere deitu izan dizute. Nola bizi dituzu
esperientzia horiek?

Dordokarekin Euskadiko txapelketa
eta Espainiako txapelketa jokatzen ditut.
Espainiako Selekzioarekin nazioarteko
txapelketak jokatzen ditut. Nire entrena-
mendurako gauza bera dira biak.
Beharrezko izaten dut nire aurkarien
bideoak aztertzea (asko dira ezagutzen ez
ditudanak) eta zelaiko zein eremutan
jokatzen duten eta zein estrategia balia-
tzen dituzten jakitea...

Ordu askoko entrenamendua eska-
tzen al dizu kirol honek? Non aritzen
zara?

Gutxi gorabehera zazpi ordu entrena-
tzen naiz astean boccian, bost ordu Deban
eta bi Bergaran.  

“Oso garrantzitsua da kirol

egokitu eta inklusiboa 

sustatzea, gizartea askoz

adeitsuago bihurtzen delako”

Boccia: kirol ezezaguna gizartearen gehiengoaren-
tzat; ez horrenbeste gure artean. Horren arrazoia

Amagoia Arrieta, azken urteotan hainbeste argazki-
tan domina paparrean ikusi dugun 46 urteko emaku-

me kirolaria. Bilbon jaio zen arren, 28 urte badira
dagoeneko Arrieta Deban bizi dela. San Roketako txu-
pinazoa botatzeko ere aukeratu zuten 2019an, herriak

oso kuttun duen seinale. Berriketan-en ere merezi
duen lekua egin nahi izan diogu, eta bertatik bertara
jaso ditugu berak esanak, Arrietak oso adeitsu eman

digu-eta horretarako bidea.

“Boccia petankaren 

antzekoa da, baina askoz

zehaztasun eta estrategia

maila altuagoa eskatzen

du; horregatik, adituek

xakearekin alderatzen

dute sarritan”

ELKARRIZKETA
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Nolakoa da, Amagoia, zure egune-
roko bizitza? 

Gustuko dut irakurtzea eta informa-
tuta egotea. Asteazken, larunbat eta
igandeetan entrenamendua izaten dut
Debako kiroldegian, pote bat edo beste
hartzeaz gain (baina mostoak bakarrik
aulki elektrikoa erabiltzen dut eta).
Ostegunetan, berriz, Bergaran entrena-
tzen naiz. Gainerakoan, astelehenetik
ostiralera Arrasatera joaten naiz,
ASPACEkoa naiz eta idazkari-lanak egi-
ten ditut bertan.  

Irakurri dugu giharrak lantzeaz gain
kontzentrazioa, kalkulu espaziala eta
lasaitasuna ere oso beharrezko direla. 

Ondo irakurri duzue, bai. Hiru eragi-
le horiek garrantzi handia dute, eta gai-
nera lehiakortasuna ere gehituko nieke
nik (aurkariari urik ere ez) eta, batez ere,
errespetua guzti-guztiei, hobeak edo
okerragoak izan daitezkeen kontuan
hartu gabe. Kirol honetan edonork sar
diezazuke bola irabazlea.

Hainbat aldiz urrezko domina
Espainia eta Euskadi mailan, taldeka
ere brontzea 2017an Sevillan jokatu zen
munduko txapelketan. Hainbesteren
artean sari kuttunenik baduzu?

Bakoitza bere garaian, baina denak
dira bereziak niretzat. Agian, emoziorik
handiena sortu didatenak 2019an
Txekian irabazitako zilarrezko bi domi-
nak (bakarka eta taldeka) izango dira. 

Lehiaz galdetu dizugu, baina suma-
tzen da kirola baino askoz gehiago dela
hau zuretzat. Zer garrantzi du zure bizi-
tzan boccia-k?

Lehia-kirolak bizitza aldatzen dizu,
beti ikasteko asko geratzen zaizula senti-
tzen duzulako, besterik gabe...
Espektatiba berrietara irekitzen zaitu eta
sekulako motibazioa da hori.

Kirol egokitua eta inklusiboa susta-
tzea zer neurritan esango zenuke dela
garrantzitsua?

Praktikatzen duenarentzat, lehen
aipatu dizudanaren ildotik, oso garrantzi-
tsua; gizarteari dagokionez, berriz, jauzi
kulturala da, hura sustatzen duten gizar-
teak askoz errespetuzkoago bihurtzen
direlako. Herrialde batzuetan, adibidez,
kirol hauek entitate handia dute.
Alemanian, Txekian edo Portugalen joka-
tzea sinestezina da...

Nahikoa diru-laguntza ba al dago
kirol honentzat oro har? Bidaiak, aloja-
mendua, materiala... laguntzarik ba al
duzue?

Txapelketa nazionaletan Dordokak
gastuaren zati bat laguntzen du diruz.
Nazioartekoetan, berriz, Espainiako Selek-
zioak hartzen du gastu osoa bere gain.

Gizonezkoen aurka zabiltza asko-
tan lehian. Boccian ez da emakumezko
askorik ikusten, ezta?

Boccian ez dago gizon eta emaku-
mezkoen arteko bereizketarik. Oraindik
kirolari gehiago dira gizonezkoak, baina
aldea txikitzen doa denborarekin.

COVID-19ak mundua gelditu duen
garaiotan, hori asko igarri al da zuen
kirolean?

Izugarri. Izan ere, nazioarteko txa-
pelketa guztiak geldiarazi dituzte, eta
espero dugu munduko txapelketarekin
abian jartzea berriro uztailean, Povoa de
Varzim (Portugal) edo Montrealen
(Kanada).

2021 honetan txapelketaren batean
lehiatzeko asmorik bai?

Espero dugu uztailean hasi ahal iza-
tea txapelketetan. Oraintxe egiten ari
garena, hori bai, errendimendu handiko
zentroetako topaketak dira (Granada,
Sant Cugat...).

Haurren boccia txapelketak ere egi-
ten dira. Nola animatuko zenituzke
haur edo gaztetxoak kirol hau egiten
hastera?

Edozein umek jokatu dezake kirol
honetan. Lehiatzea dibertigarria da eta,
gainera, aukeraz beteriko mundu berri
bat zabaltzen zaizu.

Beste edozer gehitu nahiko bazenu
hurrengo lerroak zureak dira, Amagoia.

Oso eskertua sentitzen naiz Debako
kiroldegiarekin, pandemia osoan zehar
entrenatzeko aukera eman baitit; baita
Eibarko Kirol Elkartearekin, Kirolgi eta
GKEFrekin (Gipuzkoako Kirol Egokituen
Federazioa) ere eta, nola ez, nire entrena-
tzaile Javi Camachorekin. Guztiek txapel-
ketara behar besteko prestakuntzarekin
iristen lagundu didate.
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KRONIKA

Emakume Zientzialarien Egunetik
hasita, gurasoek emandako tailerretara
arte, zientziaz gozatzeko ekitaldi desber-
dinak izan ditugu ikastetxean.

Otsailaren 11n, ikastetxe osoak, irudi-
mena erabiliz, bakoitzarentzat zientzialari
bat zer den marraztu genuen. Hortik ate-
ratako ondorioa: zientzialari bat irudika-
tzean burura etortzen zaigun lehena, peli-
kuletan agertzen den zientzialari zoroa
da, gizonezkoa gainera. Irudi hori ez da
guztiz zuzena. Horrez gain, Emakume
Zientzialarien Eguna zela kontuan hartu-
ta, YouTubeko zuzeneko batera sartu
ginen, LH4, LH5 eta LH6koak. Bertan,
Maitane Alonso eta Valeria Corrales zien-
tzialariak ezagutzeko aukera izan genuen,
eta haiek zientziaren munduan nola sartu
ziren kontatu zuten.

Hurrengo ostegun eta ostiralean,
LHko ikasleok 3D inprimagailuaren azal-
pena jaso genuen Do Play enpresako lan-
gile baten eskutik. Plastikoa materialtzat
erabiliz, itxura desberdineko formak egi-
teko gai zela erakutsi zigun. Egun berean,
LH2 eta LH3koek izkira eta otarrainxken
bizitzaren inguruko dokumental bat ikusi
zuten. Ondoren, 3. mailakoek galderak
prestatu eta bideo-deia izan zuten
Thailandiako haztegietan lanean dabilen

Txomin Azpeitia debarrarekin. 
Ostiral arratsaldean, ikastetxeko hainbat

guraso zientzialari hurbildu ziren boronda-
tez zientziaz ikasteko tailerrak ematera. 

Lehenengo mailakoek Josune Vaquero-
rekin erradiologia tailerra egin zuten; hain-
bat erradiografia ikuskatzen aritu ziren
gure ikastetxeko txikienak.  Bigarren maila-
koak kimikari bihurtu ziren ordu batez
Goizane Galindezekin; esperimentuak egi-
nez pasa zuten arratsaldea.

Hirugarren mailakoak, Maria
Agirregabiriaren laguntzaz, magia zienti-
fikoarekin jolastu ziren. Laugarren mai-

lan, baratzeko animalia eta landareak
ikertu zituzten Gema Algorarekin.

Bosgarren mailan, berriz, argazkigin-
tzaren bilakaera landu zuten, argazkien
eta argazki-kameren eboluzioa aztertuz
Nerea Allikarekin. Eta eskolako nagusie-
nak etxeko sukaldeaz baliatu ziren kimi-
kaz disfrutatzeko, Ibon Aranberrirekin.

Itziarko eta Ifar kaleko ikasleek ere
hainbat ekintza egin zituzten Zientzia
Astean.

Haur Hezkuntzakoek, irakasleen
laguntzarekin, elikagai eta material des-
berdinak manipulatu zituzten; batzuk
ukituz, beste batzuk landatuz, baina betie-
re ondo pasatuz.

Itziarkoek, berriz, material polimero-
ak ezagutu eta desberdindu zituzten
Eneritz Vesgarekin, eta Zigor
Aizpuruarekin, aldiz, gorputz atalen
inpresioa 3Dn landu zuten. 

Oso ondo pasatu dugu Zientzia
Astean, zientzia munduaren inguruan
ikasteko aukera paregabea izan dugu.

Eta mila esker aste zoragarri honetan
parte hartu duten guraso zein bestelako
zientzialari guztiei. Berriro ere hurrengo
urteari begira jarriak gara, espero dugu
2022 urtea hobea izatea.

Luzaro HLHI

II. Zientzia Astea Luzaron, COVID-19 garaian

Nahiz eta aurten egoera berezi honetan egon, Zientzia Astea aurrera eramatea lortu dugu. 
Otsailaren 11tik 19ra bitartean, Luzaroko ikasleok zientziaz inguratzeko aukera bikaina izan dugu berriz
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Apakin guraso taldeak bere bidea
egiten jarraitzen du. Urtarrilean eta
otsailean bideo bana zabaldu zuten
gurasoen artean: bata, haurrari eskolaz
kanpo euskara erabiltzeko aukerak
ematea proposatzen zuena; bestea,
lagunartean euskara erabil dezaten,
gurasoek nola lagundu dezaketen azal-
tzen zuena.

Jakina denez, Apakin guraso talde-
ak zozketatxo bat egiten du bideoekin
batera banatzen diren galdera sortak

erantzuten dituzten gurasoen artean.
Urtarrilean, Ismene Salegi izan zen
sariduna (pare bat mahai-joko, ipuin
bat eta komiki-liburu bat eskuratu
zituen); eta otsailekoan, berriz, Irea
Rodríguezek eraman zuen saria (Ipar
surf eta skate eskolaren laguntzaz,
familiarentzako ikastaroa).

Guraso taldeak martxoan banatuko
du euskararen erabilera zabaltzeko
aukerak azaltzen dituen laugarren
bideoa.

Ismene Salegik eta Irea Rodríguezek irabazi
dituzte Apakin taldeak zozketatutako sariak

ALBISTEAK

Urteetako Ibilbidearen saria Joxe Landak irabazi du aurten
banatutako IV. Landaola sarietan. Azken urteotan eguraldi
gizon gisa ezagun egin da Landa hainbat komunikabidetan
egiten dituen kolaborazioengatik, baina lehen sektorean hain-
bat kooperatiba eta erakunderen sorreran ibilitakoa da; Itziarko
Ineko kooperatiba, Gurelesa, EHNE eta Lurgintza daude
horien artean. Kooperatiba eta nekazaritza arloetan egindako
lanagatik saritu dute, hain justu, oraingoan.

Landaola saria Joxe Landarentzat

Martxoaren 4tik 24ra bitartean izan
dute Zuhatza Euskara Elkarteko bazkide-
ek Errigora herri ekimeneko produktuak
eskatzeko epea zabalik. Gainera Borda-
txon produktuen dastaketa ere izan zen.
Bigarren kanpaina izan du hau Errigorak
Deban; gabonetako saskiak izan ziren
lehenengoan banatutakoak. Izan ere,
Zuhatzarekin elkarlanean, banaketa-pun-
tua dauka orain Errigorak Deban.

Mordotxoa izan dira eskaera egin
duten bazkideak, kontuan hartuz euskara
ofiziala ez den zonaldeetan euskalgintza-
ri ekarpen ekonomiko garrantzitsua egi-
ten dion ekimena dela, eta, gainera, pro-
duktuak ekoizlearen jatorrizko prezioan
eskuratzeko aukera ematen duela.

Zuhatzakideek 
harrera beroa 

egin diote Errigoraren 
bigarren kanpainari 
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laguntzailea: babesleak:
Prentsa tailerra 2020-2021

Maren Aramburu, Ekaitz Aperribai, Ainhoa
Loidi, Maddi Txurruka, Adur Aramburu,
Unai Portero, Enara Oruesagasti, Julene

Perez, Jon Etxeberria, Malen Formariz, Oier
Becerra, Oinatz Urbieta, Josu Corrius, Xabi

Arakistain eta Sara Osa.

Koordinatzailea: Ainhoa Urkiola

Pride (harrotasuna euskaraz)
2014 urtean Ingalaterrako
Matthew Warchus zinema zuzen-
dariak zuzendutako drama eta
komediazko filma da. Bertan, bes-
teak beste, Bill Nighy, Imelda
Staunton, Dominic West, Paddy

Considine, Andrew Scott, George
MacKay, Joseph Gilgun, Ben
Schnetzer eta Menna Trussler
aktoreek parte hartzen dute. 

Oihartzun handia izan du
azken urteotan eta oraindik ere ez
du gaurkotasunik galdu. 

Finean hauxe da filmak oinarri
duen istorioak kontatzen duena:

LGTBI kolektiboaren eskubide-
ak babesten dituzten zenbait
lagunek meatzari talde bati
laguntzea erabakitzen dute. Izan
ere, 1984. urtean, Erresuma
Batuan, krisiaren ondorioz, mea-
tzaritza egoera larrian dago eta
meatzariek grebari ekiten diote.

Egoera ikusita, Lesbianek eta
Gayek Meatzariak Babesten Dituzte
taldea sortu eta aurrera egiteko
laguntza izugarria ematen dute.
Hala ere, meatzari guztiek ez
dute taldekoen laguntza jaso
nahi eta hor egongo da gatazka-
rik handiena.

Gure iritziz, film honek balio
positibo eta egokiak erakusten
ditu. Horrez gain, aktoreek oso
ondo antzezten dute, eta era
egokian azaleratzen da egoera.
Azkenean, benetako istorio bate-
an oinarrituta egoteak xarma
berezia ematen dio eta interes-
garriagoa izatea lortzen du.

ZINEMA-KRITIKA

PRIDE
HARROTASUNA
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IRUDI BILDUMA

DENBORA-PASAK

EMAKUMEAREN ZAPALKUNTZAREN AURPEGIAK
Gaur egun oraindik ere gizarteko esparru ezberdinetan ikus dezakegu emakumearen aurkako

zapalkuntza eta Martxoaren 8an ere hori salatzea izan dugu helburu. 
Egoera hori azaleratu nahi izan dugu argazkion bitartez:

Esan ezetz 
genero indarkeriari!

Txikitatik ezartzen 
dizkigute estereotipoak

Talentua ez da 
genero kontua

Lan berdina egiten dute; 
zergatik soldata baxuagoa?

Konfinamenduan ere
emakumea biktima

Aurkitu itzazu
ondorengo bost

euskal emakume
idazleen izenak

Nor da beti garbitzen
duena?

Denon ardura da 
adinekoak zaintzea

Emakumeak leku orotan
egon behar dira lanean?

Berdin da fardela neskak
edo mutilak aldatu

Beldarrak tximeleta bilakatuko
ditugu, aske izateko

Gaztetatik garamatzate
lanbide ezberdinetara

HIZKI-ZOPA:
EUSKAL

EMAKUME
IDAZLEAK

-Bizenta Mogel 
-Jasone Osoro 

-Yolanda Arrieta 
-Rosario Artola 
-Karmele Jaio 



MARTXOAK 28, IGANDEA
-12:00. Ipuin kontaketa Debako Kontalarien
eskutik, Itziarko Burugorrin.

APIRILAK 4, IGANDEA
-11:30. Irteera gidatua: Debatik Zumaiara
itsasontziz. Informazio gehiagorako:
www.geoparkea.eus.

APIRILAK 4, IGANDEA 
-12:15. Bisita gidatua
Debako Santa Maria eli-
zara (gaztelaniaz).
Informazio gehiagora-
ko: www.geoparkea.eus.

APIRILAK 7, ASTEAZKENA
-10:00. Bisita gidatua Debako Santa Maria
elizara (euskaraz eta gaztelaniaz).
Informazio gehiagorako: www.geoparkea.eus.

APIRILAK 18, IGANDEA
-12:30. Bisita gidatua Debako Santa Maria
elizara (gaztelaniaz). Informazio gehiagora-
ko: www.geoparkea.eus.

APIRILAK 19, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen elkarretaratzea pentsio
duinen alde, Foruen plazan (apirileko lehe-
nengo astelehenean jai denez, ez da elkarre-
taratzerik izango).
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AGENDA

Zalduegi: martxoak 26, 27, 28.
apirilak 5, 6, 7, 8.

Burgoa Zuazo: martxoak 22, 23, 24, 25.
apirilak 9, 10, 11.

ZALDUEGI: apirilak 3 eta 10
BURGOA ZUAZO: martxoak 20 eta 27                           

Gazteen euskal topaketak

-Udalerri euskaldunetako gazteentzako topaketak ekainaren
28tik uztailaren 4ra izango dira aurten, eta UEMAk zabaldu
du dagoeneko izena emateko epea. Aurten ere ibiltaria izango
da ekimena, Zumaiatik Lekeitiora. Gazteak euskararen ingu-
ruan sentsibilizatzea, kontzientziatzea eta eragile aktibo bihur-
tzea da topaketen helburua. Martxoaren 31n amaitzen da izen-
ematea. Informazio gehiago lortzeko: https://labur.eus/tc8QH.

Ordutegi berezia liburutegian

KZgunea

-KZguneak YouTubeko hitzaldiekin eta
ikastaroekin jarraitzen du. Martxoan arra-
tsaldez egongo da zabalik eta apirilean
goizez. Informazio gehiagorako: 943 02 36
29 telefono zenbakia edo www.kzgunea.eus. 

Animadeba 2021

-Zabalik dago Animadeba 2021
Nazioarteko Animazio Zinemaldian izena
emateko epea. Maiatzaren 4ra arte aur-
keztu ahal izango dira lanak. Informazio
gehiagorako: www.animadeba.com.

-Ohiko funtzionatzeko modua berresku-
ratu du Ostolaza Udal Liburutegiak.
Ohiko ordutegia izango du martxoaren
29, 30 eta 31n, baina ordutegi berezia
izango du apirilaren 6, 7, 8 eta 9an.
Liburutegi orokorra 9:00etatik 14:00etara
egongo da zabalik eta Haur/Gazte libu-
rutegia, berriz, 10:00etatik 13:00etara.
Osasun egoeragatik ezarritako protoko-
loa bete beharko da.






