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Urnietako Udalaren aldizkaria

Erakundeen arteko
koordinazio-protokoloa
SINATU DA INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMEI ETA
BIZIRAUN DUTENEI ARRETA HOBEA EMATEKO

Se ha firmado el protocolo
de coordinación interinstitucional
PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y
SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA MACHISTA
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Urnietako Udalak erakundeen arteko
koordinazio-protokoloa sinatu du,
indarkeria matxistaren biktimei eta biziraun
dutenei arreta hobea emateko
Indarkeria matxistaren biktimei eskaintzen zaien arreta integrala hobetzeko asmoz, Urnietako Udalak erakundeen arteko koordinazio-protokolo bat prestatu
du indarkeria matxistaren biktimei eta biziraun dutenei arreta hobea emateko,
Osakidetzarekin eta Ertzaintzarekin batera.
Protokoloa garatzeko, prozesu partehartzaile bat egin da teknikariekin eta indarkeria horren biktimei eta bizirik atera
direnei arreta eta laguntza emateko mailetan parte hartzen duten profesionalekin.
Lana amaitu eta protokoloan jaso ondoren, sinatu egin da, abian jartzeko eta biktimei ahalik eta erantzunik onena emateko. Aurkezpen ekitaldian Mikel Pagola Urnietako alkatea, Ainara de Miguel eta Herme Gonzalez EH Bilduko eta PSE-EE-ko bozeramaileak, Luke Goñi Udaleko Gizarte
Zerbitzuetako arduradun politikoa, Itziar
Perez ESI Donostialdeako zuzendari-gerentea eta Josean Hernandez Hernaniko
ertzain-etxeko zuzendaria izan ziren, besteak beste.

Arazo sozial larri bati erantzuna
Indarkeria matxista arazo sozial larria da,
emakumeen eta gizonen artean dagoen
egiturazko desberdintasunean du jatorria, eta emakumeen autonomia- eta erabaki-gaitasunak menderatzea eta kontrolatzea du helburu. Helburu horrekin hainbat mailatan jarduten du: egiturazkoa,
sinbolikoa eta pertsonen artekoa, eta modu fisikoan, psikologikoan, ekonomikoan, ondarezkoan eta sexualean ager daiteke.
Indarkeria matxista ez da indarkeria hori pairatzen duten pertsonen banakako
arazo soila; aitzitik, gizarte-arazo sakona
da, eta erakundeen laguntza irmoa eta
koordinatua eskatzen du, indarkeria hori
desagerrarazten saiatzeko eta biktimei laguntzeko estrategia ahalik eta eraginkorrena eta egokiena izan dadin. Horretarako, indarkeria matxista bere konplexutasun osoan ulertu behar da, eta biktimei
lagundu behar zaie indarkeriatik ateratzeko egiten duten ibilbide osoan, berriz
biktimizatzea eta haien eskubideak behin

eta berriz urratzea saihestuz. Horregatik,
arazo multidimentsional hori, ahalduntzea helburu izanik, ikuspegi zabal batetik landu behar da, emakumeek indarkeria horretatik ateratzeko dituzten aukerak eta gaitasunak handituz. Aldi berean,
prozesuak aldaketa sozialak sendotzea
eskatzen du.

Erakundeen arteko koordinazioa
Horrekin guztiarekin, sinatutako protokoloaren helburu nagusia erakunde sinatzaileen arteko koordinazioa da, indarkeria
matxistari aurre egiten dioten emakume
biktimei eta haren mendeko pertsonei
ematen zaien arreta hobetzeko. Dokumentuan, udalerrian indarkeria matxistako eta sexu-erasoetako egoerei aurre egiten dieten emakumeei eta haien umeei
erreparazioa emateko ikuspegia erabiliz
detekzioa eta arreta hobetzeko tresnak eta
jarduketa zehatzak integratzen dira.
Era berean, koordinazio-mahai bat sortuko da, dokumentua sinatu duten era-

kundeen ordezkariek osatua. Mahai horrek zereginak eta erantzukizunak banatuko ditu, baita horiek gauzatu eta kontrolatu ere. Ardatz nagusi hauek izango
ditu:
• Laguntza integrala eta pertsonalizatua
• Segurtasuna eta babesa
• Ahalduntzea eta normalizazioa
• Adingabeak

Dokumentu bizia
Protokolo hau dokumentu bizia da, aldaketak eta hobekuntzak izan ditzakeena,
eta egokitzen eta eguneratzen joango da.
Egungo arau-esparrua kontuan hartuta,
genero-indarkeriaren biktimei (bikotekidearengan edo bikotekide ohiarengan sortutako indarkeria) eta sexu-erasoei eman
zaie arreta. Ildo horretan, esan behar da
Urnietako Udala lanean ari dela arreta eta
baliabide-hornidura indarkeria matxistaren biktima guztietara zabaltzeko, biktima
horiek indarkeria horren zuzeneko edo zeharkako biktimak izan.
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El Ayuntamiento de Urnieta firma el protocolo de
coordinación interinstitucional para la mejora de
la atención a víctimas y supervivientes de
violencia machista
Con el objetivo de mejorar la atención integral que se ofrece a las víctimas de violencia machista, el Ayuntamiento de Urnieta ha elaborado un protocolo de coordinación interinstitucional para la mejora
en la atención a víctimas y supervivientes
de violencia machista de manera conjunta
con Osakidetza y Ertzaintza.
Para desarrollar el protocolo se ha llevado
a cabo un proceso participativo con el personal técnico y con los profesionales involucrados en los diferentes niveles de atención
y acompañamiento de las víctimas y supervivientes de esta violencia. Una vez finalizado el trabajo y tras plasmarlo en el protocolo, se ha procedido a su firma para ponerlo
en marcha y para ofrecer la mejor respuesta
posible a las victimas. En el acto de presentación participaron entre otros, el alcalde de
Urnieta Mikel Pagola, los portavoces de EH
Bildu y PSE-EE Ainara de Miguel y Herme
González, la responsable política de los Servicios Sociales Municipales Luke Goñi, la directora-gerente de OSI Donostialdea Itziar

Pérez, y Josean Hernandez director de la Comisaría de la Ertzaintza de Hernani.

Respuesta a un grave problema social
La violencia machista es un grave problema
social que tiene sus raíces en la desigualdad
estructural existente entre mujeres y hombres, y cuya intencionalidad es el sometimiento y el control de las capacidades de
autonomía y decisión de las mujeres. Con
esa finalidad opera a diferentes niveles: estructural, simbólico e interpersonal, y se
puede manifestar de forma física, psicológica, económica, patrimonial y sexual.
La violencia machista no es un problema
meramente individual de las personas que
lo sufren sino es un problema social que requiere un apoyo institucional firme y coordinado para tratar de erradicarlo y para que
la estrategia de apoyo a las víctimas sea la
más efectiva e idónea posible. Para ello, hay
que entender la violencia machista en toda
su complejidad y hay que acompañar a las
víctimas en todo el itinerario que recorren

para salir de la violencia, evitando la revictimización y la repetida vulneración de sus
derechos. Por ello, hay que tratar este problema multidimensional desde un horizonte amplio de intervención que tenga como
fin el empoderamiento, esto es, la ampliación de las opciones y capacidades de las
mujeres para salir de esta violencia. Al mismo tiempo, requiere de la consolidación de
los cambios sociales en el proceso.

Coordinación interinstitucional
Con todo ello, el protocolo suscrito tiene
por objeto central la coordinación interinstitucional entre las entidades firmantes para la mejora de la atención a las mujeres
víctimas que enfrentan la violencia machista, y a las personas dependientes de la misma. En el documento se integran las herramientas y las actuaciones concretas para la
mejora de la detección y atención desde
una perspectiva reparadora hacia las mujeres y sus hijos e hijas que hacen frente a
situaciones de violencia machista y agresiones sexuales en el municipio.
Asimismo, se va a crear una mesa de coordinación formada por representantes de las
entidades que han suscrito el documento. Dicha mesa realizará la distribución de las tareas
y responsabilidades y llevará a cabo su ejecución y un control sobre el mismo que vertebrará sobre los siguientes ejes principales:
• Asistencia integral y personalizada
• Seguridad y protección
• Empoderamiento y normalización
• Las y los menores de edad

Documento vivo
Este protocolo es un documento vivo susceptible de cambios y mejoras e irá adaptándose y actualizándose. Teniendo en
cuenta el actual marco normativo, la atención a las víctimas se ha centrado en las víctimas de violencia de género (violencia producida en la pareja o expareja) y en las agresiones sexuales. En este sentido, cabe decir,
que el Ayuntamiento de Urnieta está trabajando para ampliar la atención y la dotación
de recursos a todas las víctimas de la violencia machista, sean éstas víctimas directas o
indirectas de dicha violencia.
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Ekintza desberdinak antolatu dira
Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira
Martxoak 8 Emakumeen Nazioarteko Eguna da eta
hainbat ekintza antolatu dira egun horren harira.

Martxoak 7, 19:00, Sarobe, 4 euro
“La mujer de la Montaña” pelikula
Halla, Islandiako 50 urteko kantu irakasleak herria kutsatzen ari den aluminioaren industriaren aurka borrokatzen du. Horretarako Islandiako ingurugiroa babesteko behar diren arrisku guztiak hartzeko prest dago. Baina haur baten adopziorako baimena ematen dion eskutitz bat ezustean iristen denean egoera alda daiteke.

Martxoak 7, 21:30, Oianume jatetxea
Emakume langileen afaria
Menuak 31 euro balioko ditu eta ondorengo platerek
osatuko dute: hasteko, foie entsalada, ganbak eta urdaiazpiko iberikoa, eta ondoren, haragiak eta arrainak
aukeran. Postreak eta edariak ere aukeran izango dira.
Afarira joateko interesa duten emakumeek martxoaren 6 arte dute izena emateko aukera. Horretarako 31
euro ordaindu beharko dituzte Caja Laboraleko kontu
honetan haien izena eta abizenak ipinita:
30350148191481040226

Martxoak 8, 12:00, San Joan plaza,
ELKARRETARATZEA
Martxoak 8, 19:00, Sarobe, 5 euro
“Iparragirre, bihotzeko Jose Mari” antzerkia
Iparragirreren jaiotzaren 200. urteurrenaren baitan,
Urretxuko bardoaren figura gogoratzeko 'Iparragirre,
bihotzeko Jose Mari' antzerki eta kantu ikuskizuna sortu dute. Gure historiako euskal sortzaile garrantzitsuenetakoaren ekarpen musikala goraipatzeko abestiak
biltzen ditu ikuskizunak.
Dramaturgia emakumeek Iparragirreri bidalitako gutunetan oinarrituta eraikia dago, Urretxuko bardoaren
bizi-puzzlea osatzen lagunduko duten fikziozko gutunak. Bere bizitzan funtsezkoak diren emakume batzuk
hautatu dira (bere etxekoandrea, emaztea, Parisen ezagutu zuen sopranoa, Manuela, alabak…). Emakume
horiek bere figura gogoratuko dute eta egilearen ikuspuntua eskainiko dute, testuak eta abestiak ikuskizun
eder batean tartekatuz.

Bertan behera laga da “Gizonak
berdintasunera bidean” ikastaroa jende
faltarengatik
Urnietako Udalak Jabetze Eskolak antolatu zituen emakumeen jabetzea eta parte hartze soziopolitikoa sendotzeko, eta gizarte justu, anitz eta osoago bat lortzeko bidean urratsak ematen jarraitzeko. Prozesu horretan, funtsezkoa da gizonak bidelagun izatea eta berdintasunerantz pausoak emateko jarrera eta kontzientzia izatea.
Bada, testuinguru horretan antolatu zuen “Gizonak berdintasunera bidean” ikastaroa, baina ezin izan da ikastaroa egiteko multzoa osatu eta bertan behera laga da.
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Actividades en torno al Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo es el Día Internacional de la
Mujer y se han organizado diversas actividades al hilo de ese día.

7 de marzo, 19:00, Sarobe, 4 euros
Película “La mujer de la montaña”
En Islandia, Halla, una profesora de canto
de 50 años, lucha contra la industria local
del aluminio que está contaminando el
pueblo. Para ello está dispuesta a asumir
todos los riesgos necesarios para proteger
el medio ambiente de Islandia. Pero cuando llega por sorpresa una carta que le autoriza a adoptar a una niña, la situación
cambia.

acudir a la cena tienen hasta el 6 de marzo
para apuntarse. Para ello deberán abonar
31 euros en la siguiente cuenta de Caja Laboral con su nombre y apellidos:
30350148191481040226

8 de marzo, 12:00, plaza San Juan,
CONCENTRACIÓN
8 de marzo, 19:00, Sarobe, 5 euros
Teatro“Iparragirre,
bihotzeko Jose Mari”

El menú costará 31 euros y estará compuesto por los siguientes platos: ensalada
de foie, gambas y jamón ibérico para empezar. Después, carne y pescado a elegir.
También se podrán seleccionar los postres
y las bebidas. Las mujeres interesadas en

En el marco del 200 aniversario del nacimiento de Iparragirre, se ha creado el espectáculo teatral y de canciones ‘Iparragirre, bihotzeko Jose Mari’ para recordar la
figura del bardo de Urretxu. La función
incluye canciones con el fin de realzar la
aportación musical del creador vasco,
uno de los más importantes de nuestra
historia.
La dramaturgia está construida en base
a las cartas enviadas por mujeres a Iparragirre, cartas de ficción que ayudarán a
conformar el puzzle vital del bardo de

Asier Nieblaren atea
Lekaioko sarreran
indarkeria matxistaren
gaineko hausnarketa
etengabea izan dadin

La puerta de Asier Niebla en
la entrada de Lekaio para
que la reflexión sobre la
violencia machista sea
permanente

Dimension agentzia Donostiarrak Puertas
erakusketa sortu zuen artearen bidez indarkeria matxista ikusarazteko eta arazo
larri horren gainean hausnartzeko. Erakusketak, ateak oinarri hartuta artista desberdinek sorturiko 48 obra erakusten zituen. Ate bat 2018.urtean Estatuan indarkeria matxistaren ondorioz eraila izan zen
biktima bakoitzeko. Horien artean Asier
Niebla urnietarrarena.
Erakusketa Urnietan ikusgai jarri ostean, Udalak Asier Nieblaren atearen jabetza eskuratu zuen Dimension agentziarekin lorturiko akordioari esker, eta orain,
Lekaio kultur etxeko sarreran ikusgai jarri
du, urnietarrek beraien bizilaguna presente izaten jarraitu dezaten eta indarkeria
matxistaren gaineko hausnarketa etengabea izan dadin herrian.

La agencia donostiarra Dimensión creó la
exposición Puertas para generar debate,
hacernos reflexionar y visibilizar la problemática de la violencia machista utilizando
como herramienta el arte. La muestra exponía 48 obras desarrolladas por diferentes artistas sobre puertas, una por cada
víctima mortal de la violencia machista durante 2018 en el Estado. Entre ellas la del
urnietarra Asier Niebla.
Tras mostrar la exposición en Urnieta, el
Ayuntamiento adquirió en propiedad la
puerta de Asier Niebla gracias al acuerdo alcanzado con la agencia Dimensión, y ahora,
la ha puesto visible en la entrada de la casa
de cultura Lekaio para que la ciudadanía Urnietarra siga teniendo presente a su vecino,
y para que la reflexión sobre la violencia machista sea permanente en el municipio.

7 de marzo, 21:30,
restaurante Oianume
Cena de mujeres trabajadoras

Urretxu. Se han seleccionado una serie de
mujeres claves en su vida (su ama, su mujer, la soprano que conoció en París, Manuela, las hijas…) que recordarán su figura y ofrecerán su punto de vista acerca del
autor, intercalando textos y canciones en
un precioso espectáculo.

Cancelado el curso “Los hombres
en el camino a la igualdad” por
falta de gente
El Ayuntamiento de Urnieta organizó las
Escuelas de Empoderamiento para potenciar el empoderamiento y la participación
sociopolítica de las mujeres y seguir dando pasos en el camino hacia una sociedad
más justa, plural y completa. En este proceso es fundamental que los hombres
sean compañeros de viaje y que tengan
una actitud y conciencia de dar pasos hacia la igualdad. En este contexto se organizó el curso “los hombres en el camino a
la igualdad”, pero no se ha podido formar grupo para desarrollar el curso y se
ha cancelado.
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UDALA
Herriko merkataritza
indartzeko bidean bilera
berri bat
Urnietako komertzioa sustatzeko eta
indartzeko asmoz lan dinamika bat
ezarri du martxan Udalak. Dinamika
horren barruan herriko merkatarien
beharrak eta ideiak lehen eskutik ezagutzea izan da lehen pausoa, ondoren
ekintza konkretuak izango dituen
plan bat egituratzeko. Otsailaren
17an burutu zen bilera bat, eta hurrengoa berriz, martxoaren 9an ospatuko da.

Nueva reunión para tratar
de impulsar el comercio
local
El Ayuntamiento ha puesto en marcha
una dinámica de trabajo con el objetivo de promocionar y potenciar el comercio local de Urnieta. Dentro de esta
dinámica, el primer paso ha sido conocer de primera mano las necesidades e
ideas de los y las comerciantes de la localidad para poder estructurar un plan
con acciones concretas. Después de la
reunión celebrada el 17 de febrero, se
ha convocado una nueva cita para el
día 9 de marzo.
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Legegintzaldi Plana eta
Kudeaketa Plana
webgunean eskura

El Plan de Legislatura y el
Plan de Gestión disponibles
en la página web

Legegintzaldi Plana datozen lau urteetako
jarduera politikoa planifikatzen duen dokumentua da. Urnietako Udalaren misioa,
ikuspegia eta balioak zehazten dira bertan. Guztia Udalaren barne antolaketa
kontuan hartuta eta bere hiru sail nagusietan (Herritargoa, Lurraldea eta Antolaketa) bete behar diren helburu estrategikoak nabarmentzen direlarik. Kudeaketa
Planak ostera, helburu estrategiko horiek
bete ahal izateko beharrezkoak diren
ekintza konkretuak zehazten ditu. Bi dokumentu horiek herritarren eskura daude
Udalaren webgunean.

El Plan de Legislatura es un documento que
planifica la actividad política de los próximos cuatro años. En él se detallan la misión,
la visión y los valores del Ayuntamiento de
Urnieta. Todo ello teniendo en cuenta la organización interna del Ayuntamiento y destacando los objetivos estratégicos a cumplir
en sus tres grandes departamentos (Ciudadanía, Territorio y Organización). Por su parte, el Plan de Gestión define las acciones
concretas necesarias para poder cumplir estos objetivos estratégicos. Los dos documentos están a disposición de la ciudadanía
en la página web del Ayuntamiento.

Ia 453.000 euro banatuko
dira herriko elkarteei
emaniko diru-laguntzetan

Se repartirán casi 453.000 euros
en subvenciones a las
asociaciones del municipio

Diru-laguntzen plan estrategikoaren aldaketa onartu zen otsailaren 25ean Urnietako Udalean ospaturiko udalbatzarrean, eta
horrenbestez, hasi da 2020.urteko diru-laguntzak banatzeko jarraitu behar den prozesua. Orotara, ia 453.000 euro banatuko
zaizkie herriko elkarte eta erabiltzaileei
haien jarduerak aurrera eraman ditzaten.
Aurreko urteko aurrekontu kopuruarekin alderaketa eginez gero, 13.000 euro
gehiago bideratuko dira diru-laguntzen
atalera, eta 2019.urteko likidazioarekin
konparatuz gero berriz, ia 40.000 euro
gehiago aurreikusten dira. Elkarte bakoitzari banatuko zaizkion kopuruak zehazterako orduan, eta partida berriak sortzerako
orduan, elkarte horiek aurreikusita duten
programazioa hartu du kontuan Udalak.

En el pleno celebrado el 25 de febrero en el
Ayuntamiento de Urnieta se aprobó la modificación del plan estratégico de subvenciones, por lo que se ha iniciado el proceso de
reparto de las subvenciones para el año
2020. En total, se repartirán casi 453.000
euros a las asociaciones y usuarias de la localidad para que desarrollen sus actividades.
Si se compara con el presupuesto del año
anterior, se destinarán 13.000 euros más al
apartado de subvenciones, y si la comparativa se realiza con la liquidación del año
2019 en cambio, se prevén casi 40.000 euros más. A la hora de concretar las cantidades que se destinarán a cada asociación, y a
la hora de crear nuevas partidas, el consistorio ha tenido en cuenta la programación
que tienen prevista estas asociaciones.

Abian dira kiroldegia
eraberritzeko lanak

En marcha las obras de reforma
del polideportivo

Dagoneko hasi dira kiroldegia eraberritzeko lanak. Obra horrek irauten duen bitartean eragozpenak sortuko dira eremu horretan eta Udalak barkamena eskatzen du
aldez aurretik. Era berean, pazientzia pixka bat eskatzen die herritarrei eta eragozpenak ahalik eta txikienak izaten saiatzeko konpromezua hartzen du.

Las obras de reforma del polideportivo ya
han comenzado. Durante el tiempo que duren los trabajos se producirán molestias en
esa zona y el Ayuntamiento pide disculpas
de antemano. A su vez, pide a la ciudadanía
un poco de paciencia y adquiere el compromiso para tratar de que las molestias que se
generen sean las mínimas posibles.

UDALA
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Baratze Parkeko partzeletako
bat eskuratzeko izena emateko
epea martxoaren 10 arte
Urnietako Baratze-Parkeko lursailetako bat
eskuratzeko interesa duten pertsonek izena
eman beharko dute zozketan parte hartzeko. Horretarako epea otsailaren 25ean zabaldu zen eta martxoaren 10ean amaituko
da. Izen ematea Bertan herritarren arretarako bulegoan gauzatu behar da.
Behin izena emateko epea itxita, izena
emandako pertsonen behin-behineko zerrenda argitaratuko da eta esposizio publi-

koan jarriko da 15 egunez. Alegaziorik ez
bada, lursailetako bat eskuratu nahi dutenen behin betiko zerrenda atera eta zozketarako deia egingo da.
Udalak 2016.urtean jarri zuen martxan Baratze Parkearen proiektua herritarren artean
elikadura osasuntsua sustatu asmoz, eta orduan azaldu zuen baratze ekologikoen lagapena gehienez 4 urterako izango zela. Behin
epe hori beteta, berriro zozkatuko ditu.

El plazo de inscripción para optar a
una de las parcelas de la Baratze
Parkea finalizará el 10 de marzo
Las personas que tengan interés de optar
a una de las parcelas de la Baratze Parkea
de Urnieta deberán de inscribirse para
participar en el sorteo. El periodo para
ello se abrió el 25 de febrero y finalizará
el 10 de marzo. La inscripción se tendrá
que realizar en la oficina de atención ciudadana Bertan.
Una vez cerrado el periodo de inscripción, se publicará la lista provisional de
las personas inscritas y se pondrá en exposición pública durante 15 días. En caso

de que no se presente ninguna alegación, se sacará la lista definitiva de las
personas que optan a una de las parcelas
y se convocará el sorteo.
El Ayuntamiento puso en marcha el
proyecto de la Baratze Parkea en el año
2016 para tratar de fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía. Entonces
explicó que la cesión de las huertas ecológicas sería por un plazo máximo de 4
años, y una vez cumplido este periodo,
vuelve a sortearlas.

Osatu da Urnietako
Paisaia Plana

Elaborado el Plan de
Paisaje de Urnieta

Urnietako Paisaia Plana garatu duen
Araudi enpresak buruturiko lana eta proposatzen dituen hobekuntzak ezagutzera eman ostean, eta herritarrek ekintza
horien artean lehentasunak ezarri eta gero, osatu da guztiz Urnieta herri jasangarriago bat izateko balio duen dokumentua. Amaierako aurkezpen publikoa
otsailaren 11n gauzatu zen Lekaion, eta
herritarrek berriz, martxoaren 1 arte izan
zuten azken ekarpenak egiteko aukera.
Aurretik ere protagonismo berezia izan
zuten urnietarrek bi tailer eta beste parte
hartze prozesu bat gauzatu baitziren
haien laguntzarekin.

Tras dar a conocer el trabajo llevado a cabo por la empresa Araudi que ha desarrollado el Plan de Paisaje de Urnieta y las mejoras que propone, y después de que la ciudadanía haya establecido prioridades entre estas acciones, se ha completado el documento que sirve para que Urnieta sea un
pueblo más sostenible. La presentación
pública final se realizó el 11 de febrero en
Lekaio, y los y las urnietarras tuvieron la
oportunidad de hacer sus últimas aportaciones hasta el 1 de marzo. La ciudadanía
ha tenido un protagonismo especial en todo este proceso, ya que con su ayuda se
desarrollaron anteriormente dos talleres y
otro proceso participativo.

Garbigune txikiak
jarri dira San Joan
plazan eta Etxeberrin
Hondakinen kudeaketa egokiago bat
lortzeko bidean beste pauso bat eman
asmoz Garbigune txikiak jarri dira San
Joan plazaren ondoan dagoen 2kn tabernaren aurrean eta Etxeberri plazan.
Edukiontzi horietan LED bonbillak, pilak, bateriak, CD-ak, DVD-ak, gailu
elektroniko txikiak, inprimitzaileen kartutxoak, kaseteak eta mugikorrak bota
daitezke, besteak beste.

Se han instalado
pequeños Garbigunes en
la plaza San Juan y
Etxeberri
Se han instalado pequeños Garbigunes
frente al bar 2kn situado junto a la plaza San Juan y en la plaza Etxeberri para
tratar de seguir dando pasos hacia una
gestión más adecuada de los residuos.
En estos contenedores se pueden depositar bombillas LED, pilas, baterías,
CDs, DVDs, pequeños dispositivos electrónicos, cartuchos de impresoras, casetes y móviles, entre otros.
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IMANOL ANSA, ANDER GOIKOETXEA ETA JOSU ARRUARTE

3 urnietar erremontearen gorengo mailan
Urnietako kirolariak inoiz ezagutu ez
den loraldia bizitzen ari dira azken urteetan, izan ere, hainbat urnietar ari
dira lehiatzen goi-mailan kirol modalitate desberdinetan. Besteak beste,
Nahikari Garcia eta Iker Hernandez
futbolean, Mikel Iturria eta Mikel
Alonso, txirrindularitzan, Olatz Odriozola ziklokrossean, Julen Gabirondo
segan, Julen Loitegi trinketean, Malen Morandeira eskubaloian eta
Amets Karrera judoan. Urnieta bezalako herri txiki batentzat azpimarratzeko moduko kontua da inondik ere,
baina are eta esanguratsuagoa da 3
urnietar batera aritzea kirol modalitate profesional berean. Bada, hori da
erremontean dugun errealitatea,
Imanol Ansa, Ander Goikoetxea eta
Josu Arruarte herritarrek erremonteko espezialista onenen artean lekua
egitea lortu baitute.
Momentu gozoan
Hirurak bat datoz hori “gauza handia” dela
baieztatzerako orduan eta hirurak gainera,
haien kirol ibilbideko momentu onean daude. Ansak esaterako, buruz buruko Master
UTS txapelketako finalerdietara iristea lortu
du berriki, nahiz eta ondoren txapeldun
suertatu zen Barrenetxea IV-k menderatu
zuen. “Gora egin dut banaka eta egindako
lanarekin gustura geratu nintzen. Barrenetxea da egun ondoen dagoen erremontista
eta estutu bat ematea lortu nuen behintzat.
Halere, sakearekin asmatu ez izanaren pena dut, hor egon baitzen partidaren gakoa”
kontatzen du aurrelari trebeak. Izan ere,
goi-mailan detaile guztiek dute berebiziko
garrantzia, eta Ansak jakin badaki azken
koska igotzeko oraindik baduela zer hobetua: “sakea eta bote-korridoa hobetu behar ditut onenen pare ibiltzeko. Nire ilusioa
beti izan da buruz burukoa. Badakit goiko
mailara iristea zaila dela, baina badut zerbait handia egiteko ilusioa”.
Goikoetxeak ere aurreko koadroetan jokatzen du eta gora egin du banakako modalitatean: “Udaran oso azpitik sartu nintzen Kutxa txapelketan, horrek erritmoa hartzeko balio izan zidan eta nahiko gora iritsi
nintzen txapelketa zazpigarren postuan

amaituta”. Emaitza on horrek eta Josetxo
Ezkurraren lesioak Master UTS txapelketan
sartzea ahalbidetu zioten, nahiz eta kasu honetan ez zen gustura geratu emaniko mailarekin: “ia entrenatu gabe iritsi nintzen eta ez
nuen itxura ona eman” kontatzen du.
Arruarte atzelariak bestalde, binakako
txapelketetan zentratuta dihardu. Maiatzean beteko dira bi urte profesional mailan
debuta egin zuenetik eta jaso du denbora
honetan guztian buruturiko lanaren fruitua, izan ere, lehenbiziko aldiz, lehen mailako txapelketa batean jokatzeko aukera
eman dio enpresak, eta gainera, Urrizarekin
osatuko du bikote, azken urteetako izar nagusiarekin. “Ilusio handia egin dit Sagardoaren txapelketan sartzeak. Ansa eta Goikok
5 urte daramatzate profesionaletan eta nire
ibilbidea askoz laburragoa da, beste fase
batean nago. Halere, azken boladan gora
egin dut, ondo entrenatzen ari naiz eta aukera handia da niretzat. Ilusio handia egiten
dit Urrizarekin jokatzeak, ea lan on bat egiteko aukera dudan”.

Garapen handia
Goikoetxeak eta Ansak ere hartuko dute
parte Sagardoaren txapelketan, eta beraz,
hiru urnietarrak nor baino nor gehiago arituko dira elkarren artean. Dena den, azaltzen dute, partida eta txapelketei beste
nortasun batekin egiten dietela aurre
orain, esperientzia puntu garrantzitsu bat
baita. Hasieran ordea, kirioak dantzan ibiltzen omen zituzten kantxara ateratakoan:
“ni oso urduri egon nintzen nire debuteko
partidan. Gogoratzen dut Ansaren aurka

jokatu nuela binaka eta 34na gindoazela
bi-pareta behera bota nuen, ez zait sekula
ahaztuko” kontatu du Goikoetxeak, eta
Ansak ostera, ondorengoa erantzun: “niri
ere ez zait ahaztuko ez, a zer nolako poza
eman zidan kar, kar, kar”. Txantxa alde batera utzita, debutekoa bere ibilbideko egunik politena izan zela aitortu du Ansak:
“ilusio gehien izan nuen eguna da, azken
urteetan egindako lan guztiaren emaitza.
Hor hasi nintzen sinesten honetarako balio
nuela eta zerbait egin nezakeela”. Arruartek bere aldetik, nerbioek erasanda ez
zuen behar adina gozatu bere debuteko
eguna: “lehenengo partidetan frontoira
ateratzeak errespetu handia ematen zidan, oso urduri jartzen nintzen eta ez nuen
nire maila ematen. Pixkanaka emozio horiek kudeatzen eta partidetan zentratzen
ikasi dut. Zentzu horretan harrituta nago
nire garapenarekin, orain nahiko lasai ateratzen naizelako kantxara”.
Ansak ere arlo horretan aurrerapauso
handia eman duela dio, baina halere, egun
handietan oraindik sabelean tximeletak
izaten dituela adierazi du: “estelarretara
ohitu naiz, baina finalerdiak edo txapelketa garrantzitsuren bat iristen denean oraindik lasaitasun puntu bat falta zait. Kasu horietan presioa handiagoa izaten da, jendeak idatzi eta galdetu egiten dizu, lagunak ere gainean izaten dira... Partida garrantzitsuak ditudanean eguerdian mugikorra itzali egiten dut, lasaiago egoteko”.
Horretaz gain partiden egunean beste
gauza bereziren bat egiten duen edo ohitura berezirik duen galdetuta, normalean
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arroza berdurarekin edo oilaskoarekin
bazkaltzen duela azaltzen du. Beste bi urnietarrek ere gakoa goiza lasai igarotzea
dela zehazten dute. Goikotxeak esaterako, paseatzera irteteko ohitura du eta
Arruartek bestalde, lagunekin gosaldu eta
familiarekin bazkaltzeko joera hartu du,
konfidantza giroan.

Abiadura erremontearen oinarria
Lasaitasuna, kontzentrazioa eta prestaketa
egokia ezinbestekoak dira goi-mailako kirolean eta zer esanik ez erremontean. Abiadura da kirol honen ezaugarri nagusia eta
jokoan eragina duten gauza guztiek berebiziko garrantzia dute tanto bakoitzean, bertan, segundu erdi bat mundu bat baita. Hain
zuzen, hori da kirol hau horren berezia egiten duena Arruarteren aburuz: “oso kirol
bizia eta dinamikoa da. Ondo ematean gozatzen dena ezin da deskribatu. Horrelako
erramintarekin joko hau egitea ikaragarria
dela uste dut, izan ere, probatzen duzunean
oso zaila da, lehen egunetan ez zara pilota
frontisean jartzera ere iristen, baina pazientziarekin pixkanaka martxa hartzen da”.
Zentzu horretan esker oneko hitzak baino
ez ditu hasieran laguntza eskaini zion jende
guztiarentzat, eta bereziki Ansarentzat,
izan ere, eskubaloian jokatzen zuela berak
animatu baitzuen erremontean murgiltzera. Ansak lagunaren esker oneko hitzak eskertzeaz gain, adierazten du, dena kate bat
izan dela, bera ere Goikoetxea erremontean
zebilela enteratu zelako hasi baitzen modalitate honetan.
Hirurak lagun minak dira eta elkarri ematen dioten babesa eta laguntza funtsezkoak direla kontatzen dute. Familia txiki bat
osatzen dute erremontearen barruan.
“Hobetzen saiatzeko aholkuak ematen
dizkiogu elkarri” azaldu du Goikoetxeak.
“Askotan ematen du pilota jotzerako orduan besoak direla gauzarik garrantzitsuena, baina ez da horrela, garrantzi gehiago
dute gerriak eta hankek”. Ansak ere bat
egiten du lagunarekin baieztapenarekin:
“kolpe indartsuenak ez dira ematen txikitzera joaten zarenean baizik eta keinu teknikoa ondo egiten duzunean, horretarako
postura onak edukitzea da gakoa”. Puntu
honetan, eta hiru protagonistek pilotalekuan dituzten dohainak ezagutze aldera,
haien ezaugarrien gainean galdetu diegu.
Ansak egin du Goikoetxearen deskribapena: “Goikotxea beti nabarmendu da fisikoki oso mutil indartsua delako eta kantxan asko ibiltzen delako. Ezaugarri horiengatik banaka gehiago hobetzeko aukera izan du. Bere indarrarekin eta kolpe
biziarekin min handia egiten du. Goikoetxeak aldiz, Arruarteren segurtasuna eta
lanerako gaitasuna azpimarratu ditu: ”oso

konstantea da, eta ondorioz, asko hobetu
du debuta egin zuenetik. Eskubaloian ibili
zenez goiko postura oso ondo menperatzen du eta azpikoa gero eta hobea du”.
Arruartek azkenik, Ansa oso pilotari konpletoa dela dio: ”momentu honetan hankaz azkarren mugitzen den pilotaria da eta
beti aurre hartzen dio jokaldiari. Teknikoki
ere oso trebea da eta postura oso onak ditu. Horri eskez, pilotari bera baino askoz
indar gehiago dutenek adinako abiadura
emateko gaitasuna du, eta banaka ere erakutsi du onenekin lehiatu dezakeela”.

Erremontea egoera zailean
Erremonteko profesional mailan lehiatzen
duten arren, ia astero bi partida jokatzen dituzten arren, eta goi-mailako kirolarien bizimodua eta prestakuntza daramaten arren,
kirol horren egoera beltza dela eta, ez dute
bertatik bizitzeko aukerarik, eta kirola lanarekin uztartu behar dute derrigorrean: ”Goikoetxeak eta nik debutaturikoan gutxienez
honekin parrandarako dirua izango genuela
esaten genuen. Plus txiki bat da erremontetik ateratzen duguna, baina erremontearen
egoerarekin ezinezkoa da honetatik bizitzea, eta erremontista guztiek lan egin behar dugu aparte” kontatzen du Ansak, eta
gehitzen du, egoera horri esker beste balore
garrantzitsu batzuk barneratu dituztela:
”esfortzua gustatzen zaigun horrengatik
egiten ikasi dugu eta ez diruarengatik. Guretzat motibazio iturri da, ilusio bat. Astelehenean astea hasi eta lanera joandakoan badakizu ostegunean partida duzula, eta helburu horrekin motibatu egiten zara”. Goikotxeak bere aldetik dio, erremonteak asko
lagundu diola: ”bizi estilo sano bat eramatera behartzen zaitu, entrenamenduen eta
partiden gurpilean murgiltzen zaituelako”.
Balore horiek barneratu dituztela egia izanagatik, ondorengo hausnarketa egin du
Arruartek: ”goi-mailako kirola lanarekin uztartu behar izateak mugak jartzen ditu, eta
ezin duzu bizitza nahi duzun bezala antolatu. Ondorioz, halabeharrez, lanari lehentasuna eman behar izaten diogu askotan, ez
dugulako beste aukerarik”. Ansak delineazioa ikasi zuen goi-mailako ziklo batean, eta
ondoren, magisteritza. Orain berriz, bere
osabaren tailer mekanikoan dihardu lanean.
Goikoetxea bere aldetik, irakasle dabil Iruñan energia berriztagarrien ingeniaritza ikasi ostean. Arruartek ere ingeniaritza ikasketak egin zituen, baina kasu honetan ingeniaritza informatikokoak. Egun, garraio enpresei zerbitzu ematen dien enpresa batean
lan egiten du webguneak eta aplikazioak
egiten.
Erremontea egoera kritiko honetara zergatik iritsi den galdetuta azaltzen dute, urteak atzera Galarreta apustuengatik bete-

tzen zela, eta ez erremontearekiko zaletasunarengatik. Krisiarekin apustuek behera
egin zuten eta baita erremonteak ere. Hain
zuzen, iruditzen zaie hor dagoela kirol honen etorkizuneko bidea marrazterako orduan jarraitu beharreko ardatza: ”nire ustez ikuskizunaren aldetik bideratu beharko litzateke erremontea, hau da, jendea
kirol honen edertasunarengatik erakartzea lortu behar da, eta ez, apustuak egitearen zaletasunarengatik” adierazi du
Goikoetxeak. Ados daude beste urnietarrak ere, eta bide horretan, telebistaren
ekarpena eta partidak frontoi gehiagotara
zabaltzea ezinbestekoa dela iritzi dute:
”orain partida guztiak Galarretan jokatzen
dira eta zaila da jendea beti leku berdinera
etortzea. Jendea guregana etorri beharrean guk joan behar dugu jendearengana, eta horretarako ezinbestekoa da erremontea pilotaleku gehiagotara zabaltzea.
Badirudi enpresako arduradunek ere bide
hori egin nahi dutela”.
Beste adar nagusi bat telebistarena da
Ansaren ustez: ”kritika egin behar zaio
telebistari ez diolako erremonteari kasu
asko egiten. Partida gehiago eman beharko lituzke, 12 partida soilik dituzte hitzartuta urte osorako, eta hori oso gutxi
da. Gainera partida gehienak ETB4n ematen dira eta hor audientzia are eta baxuagoa da, ETB1-en eman beharko lirateke.
Beste hedabideetan ere ez digute arreta
gehiegi eskaintzen eta horrek ere ez du
laguntzen”.

Gauza handiren bat egiteko ilusioa
Hainbat urtez egoerak okerrera egin ostean, inflexio puntu batean daude orain
Goikoetxearen iritziz: ”Nafarroan enpresa
berri bat sortuko dela diote, hemen dirulaguntzei begira gaude eta enpresak hartuko duen norabidearen zain”. Halere,
proiektuak aurrera egingo duelaren esperantza dute: ”Guk adibidez, debuta egin
genuenean 3 hilabeteko kontratua soilik
sinatu genuen. Esan ziguten agian ez genuela segiko, baina zorionez, berritu ziguten kontratua eta hemen jarraitzen dugu.
Ea etorkizunean ere hala den” dio Ansak.
Proiektuak aurrera egiten duen bitartean esperantza ez dute galduko hiru urnietarrek, eta balentria handiren bat erdiesteko gogo eta ilusioz jarraituko dute
lanean. Ansa eta Arruartek adibidez, Berria txapelketako txapela jantzi zuten iragan urtean, finalean Goikoetxea aurkari
izan zutela. Egun historikoa izan zen, ez
baita ohikoa herri bereko hiru pilotari final
batean izatea. Oraindik oso gazteak dira,
hobekuntza tarte handia dute eta ibilbide
luzea egiteke. Ziur beste poz handiren bat
emango diotela herriari.
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IEgape Ikastola

Berrikuntza Digital-Teknologikoak
Egape ikastolan: web orri berria
Komunikazio planean Ikastolak urrats garrantzitsu bat burutu du urtea bukatu baino lehen.
Egapeko komunitatean ondo dakigun
bezala, Ikastolan 2-16 proiektua aspalditik
eta etengabe bultzatzen ari gara, Egape, urnietarron ikastola publiko bakarra indartuz.
Urnietak kalitatezko hezkuntza publikoa merezi duela pentsatzen baitugu, egunez egun berrikuntzei ateak zabaltzen jarduten dugu.
Iaz, gure Ikastolan egiten ditugun jarduera eta proiektu guztiak plazaratzeko
bai familien artean eta baita herritarren artean ere, komunikazio planari ekin genion.
Horretarako, EgapeTIK albistegi digitala
sortu genuen, Aballarri boletina indartu
genuen eta sare sozialen erabileran murgildu ginen.
Aurtengo berrikuntza nagusia web berri
eta bateratua eraikitzea izan da. Egitasmo
hori gure barne hausnarketaren ondorioz
eta familiek hobetzeko proposamenen artean egindako iradokizunen ondorioz sortu dugu.

Oraindik ere, hainbat atal eraikitze prozesuan ditugu baina gehientxoenak osatuta daude. Beraz, abenduaren bukaeratik
aurrera, ikusgai eta erabilgarri izango dugu. Horrela, Egape Ikastola gizartean zabaltzen dugu.
Helbide berria: www.egape.eus

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA -DIGITAL EN
EGAPE IKASTOLA: NUEVA WEB
Antes de finalizar el año, Egape Ikastola
ha dado un gran paso en el marco de la
comunicación.
Como bien es sabido en nuestra comunidad, desde hace tiempo, estamos trabajando en potenciar el proyecto 2-16, reforzando Egape, única ikastola pública de
los y las urnietarras.
Consideramos que Urnieta merece una
educación pública de calidad y por ello día
tras día avanzamos en la innovación.
El curso anterior, retomamos con mayor ímpetu el plan de comunicación con el fin de dar
a conocer a las familias y al pueblo en general
nuestro trabajo. Para ello, creamos el boletín
digital EgapeTIK, reforzamos el boletín Aballarri y nos adentramos en las redes sociales.
La principal innovación de este curso es
la creación de una nueva web unificada.
Este proyecto surge de reflexión por parte
del profesorado y de las propuestas de
mejora recibidas por parte de las familias.
Aunque todavía estamos trabajando en
algunas secciones de la web, a finales de
diciembre presentamos en sociedad la
nueva página de Egape Ikastola.
Nueva dirección: www.egape.eus

IMagale Ikastetxea

Magale ikastetxeak "gela
berritzaileen V. Topaketa"-n
parte hartzen du
Pasa den Urtarrilaren 17-an Magale ikastetxeko Berrikuntza Arloko Koordinatzailea den Lierni Goenaga-k hitzaldi bat eskeini zuen "Gela Berritzaileen V.garren
Topaketa"-n. Topaketa hau Bilboko
Deustoko unibertsitatean egin zen eta
bertara Kristau Eskolako zentru desberdinetatik joandako irakaslego ugari bat bildu zen. Ekimen honen helburua beren eskolatan metologia berritzaile ezberdinen
bidez martxan jarri dituzten proiektuak
aurkeztea eta elkarbanatzea izan zen.
Honela, beste eskolatako proiektuen
artean Goenaga-k Magale ikastetxean
duela denbora gutxi Batxilergoko Zientzietako eta DBHko etapa guztietako matematika arloan garatzen ari diren proiektu berritzailearen berri eman zuen; "Flip-

ped classroom" edo "alderantzizko klasea"ren inguruan alegia. Proiektuaren ingurugiroa, martxan jartzearen arrazoiak
eta ezaugarriak adierazteaz gain, emaitzetaz ere hitzegin zuen Goenaga-k; horien artean, ikaslegoaren motibazioaren
eta emaitza akademikoen gorakada esaterako.

Aurrerago ere aurreikusten da Goenaga
eta bere Berrikuntza taldeko beste partaide
batzuk ere Madrilera joatea beraien metodologietako berrikuntzak Espainiako hiriburuko eskoletan ezagutarazteko. Magale
ikastetxeak bere etapa guztietan pedagogia berritzaileen aldeko apustua eta hauen
bultzatzaile izatearen adibide garbia.

La coordinadora de Innovación de Magale ikastetxea, Lierni Goenaga, ofreció
una ponencia en la "V. Edición de la Jornada Aulas Innovadoras" realizada en la
universidad de Deusto de Bilbao el 17 de enero, que reunió a decenas de profesores de Kristau Eskola. Junto con las ponencias de otros proyectos, Goenaga
presentó las características y los excelentes resultados, entre ellos el aumento de
la motivación y los resultados académicos, del proyecto que han puesto en marcha en las asignaturas de Ciencias de Bachiller y la de Matemáticas en la ESO; la
metodología "Flipped classroom". Un claro ejemplo de la firme apuesta de Magale por incorporar metodologías innovadoras de aprendizaje.
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Ane Loitegik 400 euroko saria irabazi du gidabaimeneko
azterketa teorikoa euskaraz gainditzeagatik
Autoeskoletan matrikulatzen diren ikasleek B1 gidabaimenaren atal teorikoa
euskaraz ikastea eta azterketa ere euskaraz egitea bultzatu asmoz Buruntzaldeako sei udalek (Urnieta, Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria eta Usurbil)
egitasmo bat aurrera daramate azken urteetan eskualdeko autoeskolekin lankidetzan. Egitasmo horren helburua euskara sustatzea da.
Aipatu azterketa gainditzen duten herritarren artean 400 euroko sariak zozketatzen dira herri bakoitzean dagoen autoeskola kopurua aintzat hartuta. Urnietaren kasuan autoeskola bakarra dagoela
kontuan izanda, sari bakarra zozketatu
da. Dena den, zozketan sartu dira azterketa gainditu duten urnietar guztiak,
nahiz eta Urnietako autoeskola batean
matrikulatuta ez egon. Hau da, eskualdeko edozein autoeskolatan matrikulatuta

egon diren urnietarrek saria irabazteko
aukera izan dute.
2019an azterketa euskaraz gainditu zu-

IURNIETAKO KZ-GUNEA
OTSAILEKO ORDUTEGIA HORARIO DE FEBRERO
09:00-13:00
ASTELEHENETIK OSTIRALERA / LUNES A VIERNES
Komunitate birtualak:
Zure elkartearen doako webgunea sortzeko aukera eskaintzen dizugu.
IT Txartela:
Teknologia berrien gaineko ezagupideen egiaztapena.
IKASTAROAK (ASTELEHENETIK OSTIRALERA):
Oinarrizko Internet: Internet mundua, PC bat ezagutu, nabigazioa, posta elektronikoa... eta gehiago.
Software librea: ofimatika mundua, software librearen baldintzak, baimenak eta abar.
Sare Sozialak 2.0: sare ezberdinak erabiliz, komunikatu eta zure dokumentuak konpartitu.
Irudia: imaginazioa esna ezazu grafiko aplikazioak erabiliz.
Google Apps: zure eta zure enpresaren antolakuntza errazteko tresnak.
Smartphoneak eta tabletak: zure gailuak eta aplikazio ospetsuenak erabiltzen ikasi.
Programazioa eta garapena: programazio tresnak erabiltzen ikasi.

Comunidades virtuales:
Te ayudamos a crear una página web gratuita para tu asociación.
IT Txartela:
Certificación de conocimientos en nuevas tecnologías.
CURSOS (DE LUNES A VIERNES):
Internet básico: entra en el mundo de Internet; qué es un PC, correo electrónico... y mucho más.
Software libre: ofimática, características del software libre, tipos de licencias, etc.
Redes Sociales 2.0: comunícate y comparte tus documentos a través de las diferentes redes sociales.
Imagen: da rienda suelta a tu creatividad con las aplicaciones gráficas de código abierto.
Google Apps: herramientas que facilitarán tu organización personal y la de tu empresa.
Smartphones y tablets: aprende a utilizar tus dispositivos y las aplicaciones más populares.
Programación y desarrollo: aprende a utilizar herramientas de programación.

ten herritarren artean Ane Loitegik irabazi
du zozketa, eta hortaz, bera izan da pertsona saritua.

& 943 023 682 · www.kzgunea.eus

IKASTAROAK / CURSOS
Eman lehenengo pausoak argazki
ukituan GIMPekin
Da tus primeros pasos en el retoque
fotográfico con GIMP
16-27 09:00-11:00
Gaztelania
Google Argazkiak. Antolatu
hodeian zure argazki guztiak
Google Fotos. Organiza todas las
fotos en la nube
30-31 09:00-11:00
Gaztelania
Ofimatika tresnak - LibreOffice
Herramientas Ofimáticas - LibreOffice
02-13 09:00-11:00
Gaztelania
Instagram. Partekatu zure argazki
eta bideo onenak
Instagram. Publica tus mejores fotos y
vídeos
30-31 11:00-13:00
Gaztelania

URRUNEKO HEZKUNTZA
FORMACIÓN A DISTANCIA

Lan-bilaketa Interneten Búsqueda
de trabajo en Internet. Erabili
profesionalki Google aplikazioak
Maneja las aplicaciones Google como
un profesional Google Data Studio.
Zure datuak aztertu Google Data
Studio. Analiza tus datos Dropbox.
Gorde zure artxiboak hodeian
Dropbox. Guarda tus archivos en la
nube...
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AGENDA

MARTXOA / MARZO
ELKARRETARATZEA:
EMAKUMEEN
NAZIOARTEKO EGUNA
MARTXOAK 8

12:00, San Joan plaza

HAURRENTZAKO ZINEA:
ASTO ERREGEA

CINE PARA NIÑOS Y
NIÑAS: LOS FIXIES
MARTXOAK 1
17:00, Sarobe
Hizkuntza: gaztelania
Sarrera: 4 euro
Sinopsis: Los Fixies, diminutas criaturas
que solo los niños y las niñas pueden ver,
reparan electrodomésticos, aparatos y
circuitos eléctricos. Cuando uno de ellos
se apodera de un brazalete especial, se
convierte en un bandido súper poderoso
que desatará el caos. ¡Ahora todo dependerá de estos coloridos amiguitos, un
niño pequeño y un profesor de laboratorio para salvar el día!

CINE: LA MUJER DE LA
MONTAÑA
MARTXOAK 7
19:00, Sarobe
Hizkuntza: gaztelania
Sarrera: 4 euro

EMAKUME LANGILEEN
AFARIA
MARTXOAK 7

21:30, Oianume jatetxea

MARTXOAK 15
17:00, Sarobe

ANTZERKIA:
IPARRAGIRRE,
BIHOTZEKO JOSE MARI
MARTXOAK 8
19:00, Sarobe
Hizkuntza: euskara
Sarrera: 5 euro
Sinopsia: Iparragirreren jaiotzaren 200.
urteurrenaren baitan, Urretxuko bardoaren figura gogoratzeko 'Iparragirre,
bihotzeko Jose Mari' antzerki eta kantu
ikuskizuna sortu dute. Gure historiako
euskal sortzaile garrantzitsuenetakoaren ekarpen musikala goraipatzeko
abestiak biltzen ditu ikuskizunak.
Dramaturgia emakumeek Iparragirreri
bidalitako gutunetan oinarrituta eraikia
dago, Urretxuko bardoaren bizi-puzzlea
osatzen lagunduko duten fikziozko gutunak. Bere bizitzan funtsezkoak diren
emakume batzuk hautatu dira (bere
etxekoandrea, emaztea, Parisen ezagutu
zuen sopranoa, Manuela, alabak…).
Emakume horiek bere figura gogoratuko dute eta egilearen ikuspuntua eskainiko dute, testuak eta abestiak ikuskizun
eder batean tartekatuz.
Aktore-kantariak: Joli Pascualena, Ainara Ortega, Ane Gabarain.

Hizkuntza: euskara
Sarrera: 4 euro
Sinopsia: Lehoi Erregea, oihaneko burua,
erretiroa hartzekotan da. Miss Fina aholkulariarekin batera hausteskundeak deitzea erabaki du. Mangu asto apala, zoriontsu da bere garbitzaile bizimoduarekin, baina ustekabean herritarren hautagai bihurtuko da, eta Hantusteusi, Lehoi
Erregearen legezko oinordekoari, aurre
egin beharko dio.

FAMILI ANTZERKIA:
AIOKO
MARTXOAK 29
17:00, Sarobe
Hizkuntza: euskara
Sarrera: 4 euro
Sinopsia: Aioko irlako biztanleak ez ziren
ohartu aniztasunak izan dezakeen balioaz. Aspaldi irla alai bat izateari utzi zion
eta orain iluntasuna da haien bihotzen
jabe. Bi haur oso berezi, Azkartxin eta
Moteltxin, izango ditugu istorio honen
protagonistak, ezberdinak izateagatik
bazertuak izan direnak. Haien bitartez
ezagutuko ditugu haien herriko komunikazio eta zaintza arazoak. Bidaia fantastikoa izango da, non abenturak, emozioak, sorpresak, genioak eta argiz beteriko
itzalak aurkituko ditugun.

