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ehenik eta behin, Udalak doluminak eman nahi dizkio gaitz honen
eraginez lagun maite bat galdu duen jende guztiari. Beraz, atsekabean
lagun eta eutsi. Birusaren aurkako borrokan ari zareten guztiei ere
adorea eta bihotza, lehenbailehen ahalik eta hobekien sendatzeko. Halaber,
adore eman nahi diegu herritarrei oro har, konﬁnamendua ahalik eta modurik
onenean pasatzeko. Baina animoaz gain, gure miresmena ere helarazi nahi
dizuegu, gehien-gehienak sekulako arduraz jokatzen ari zaretelako eta gauza
egiazki nekeza egiten ari zaretelako, ez baita samurra maite duzuen jendearekiko (senideak, adiskideak) harremanak etetea. Gizarte giro handiko
herria gara. Plazak eta karrikak ditugu biltoki, harreman leku, jostaleku,
solas toki, bizileku… Horrexek bereizten du gure herria, eta ez da erraza
horri uko egitea; baina arras ongi egiten ari gara, ederki jakinik tinko eusten
badiogu, egoera lehenago etorriko dela bere onera eta gu ere bai.

L

Atarrabiako Udalak argitalpen hau helarazi nahi dizu, COVID-19 gaitzak eragindako ataka honetan zer eta nola egiten ari garen azaltzeko. Egoera ahalik
eta hobekien kudeatzen saiatzen ari gara, beharrik gorrienean dagoen
jendeari laguntzeko, betiere gure langileen segurtasuna babesturik. Alarmaegoera xedatu zenez geroztik, pertsona zaurgarrienendako arreta lehenetsi
dugu: adinekoak eta baliabiderik gabeko familiak, alegia. Horri gagozkiola,
gure langileen ahalegina eta profesionaltasuna goretsi nahi ditugu, prestasun osoz ari baitira buru-belarri lanean laguntza behar duen jendearen
alde. Udal zerbitzu guztiak ahalegintzen ari dira, aldez edo moldez,
krisiaren ondorioak arintzen.
Bukatu baino lehen, gure esker ona agertu nahi diegu Atarrabiako
boluntarioen sarean izena eman duten guztiei. Badakigu aunitz
zaretela eta alarma-egoera hasi zenetik laguntza ederra ematen ari
zaretela, dela zuen auzokideendako mandatuak egiten, dela babes
materiala egiten, dela itxialdian dagoen jendea animatzen, etab. Horrenbestez, zuei guztiei mila esker! Herri kementsua baikara eta beste
behin ere ederki erakusten ari gara.
EUTSI GOIARI eta GORA BIHOTZA!

GIZARTE ZERBITZUAK

Ezkerretik eskuinera,
lehen lerroan: Inma
Bujanda, familia
langilea, Romi Elorz
(F.L.), Fátima Azparren
(F.L.) eta Mª José
Echarri (gizarte
langilea).
Bigarren ilaran: Mª
Carmen Jiménez (F.L.),
Patricia Lazcano (G.L.)
eta Sara Izaguirre (G.L.)
Argazkia:
DIArIO DE nAVArrA

Gizarte Zerbitzuak lanean
buru-belarri, prestazioak
bermatzeko eta arriskuan
diren bizilagunendako
laguntza ziurtatzeko
Dela aurrez aurre, dela telelanaren bidez, jendearen ohiko beharrei
erantzuten zaie, baina era berean, pandemiak eta konﬁnamenduak
eragindako beste premia batzuei ere
Koronabirusak gogor jo duen honetan, Udaleko
gizarte zerbitzuak lan betean ari dira udaleko
beste zerbitzu batzuekin batera eta herriko
Osasun Etxearekin elkarlanean. Dela aurrez
aurre, dela telelanaren bidez, jendearen ohiko
beharrei erantzuten zaie, baina era berean,
pandemiak eta konﬁnamenduak eragindako
beste batzuei ere. Horrela, orain arteko programak indarrean dira, hala nola haurrak eta
familia, harrera, jendea gizarteratu eta laneratzeko programa, autonomia eta mendekotasuna, eta etxez etxeko laguntza. familia batzuek, dena den, etxez etxeko programa bertan
behera utzi dute kontakturik ez izateko. Hori
dela eta, orain zereginen bat egiteko beharrean
dauden beste pertsona batzuei laguntzen ari
zaie (erosketak, zaborrak). Udal webaren bidez,
gainera, boluntarioak hartzeko deia egin da,

eta jende aunitzek jo du gizarte zerbitzuetara
(ssbase@villava.es, 948 13 07 34) laguntza
eskaintzeko. Gizarte zerbitzuek jendearen jarrera eskertu nahi izan dute, baina oraingoz,
zerbitzuetako langileekin beraiekin ari dira
lanean, eskarmentu handia baitute etxez
etxeko laguntzan. Dena den, behar izanez
gero, boluntario horiengana joko da.
Egoera honetan, lanean ere ari dira buru-belarri, arriskuan den jendearen behar berriak
atzemateko. Horretan ari dira ahaleginetan
bai Osasun etxean, bai Gizarte zerbitzuetan,
bai orain ohiko lana egiterik ez duten udaleko
beste zerbitzu batzuetan ere. Esate baterako,
udal errolda erabiliz, paper bana banatu dute
etxez etxe 75 urtetik gorakoen artean, laguntzarik behar ote duten galdetzeko eta,
horrela, adinekoak karrikara ez ateratzeko.

DIrU BEHAr BErrIAK
Pandemiari aurre egiteko
neurriek eragin dituzten diru
zailtasunei aurre egite aldera,
Gizarte Zerbitzuak (beste alor
batzuekin elkarlanean)
Larrialdiko Laguntzen partida
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erabiltzen ari dira; 60.000
euro, guztira. Krisiaren lehen
egunetan, larrialdiko 20
laguntza bideratu dira; 6.500
euro, guztira.

DIrU
PrEstAzIOAK
Gizarte zerbitzuetan eta udaleko beste
zerbitzuetan ere lehentasunez ari dira
diru-laguntzak bideratzen (errenta bermatua, mendekotasun arloko laguntzak,
jantoki-bekak eta beste) aurretik jasotzen
zituztenentzat, eta orain ere, epidemiaren
eta konﬁnamenduaren eraginez, beharrean dagoen jendearentzat.
Errenta bermatuari dagokionez (260
prestazio), laguntza gehiena Oinarrizko
Gizarte zerbitzuek bideratzen dute, baina
35 lagunek Caritasen bidez jasotzen
zuten. Orain, ordea, Caritasek laguntza
bideratzerik ez duenez, Herritarrak Hartzeko Bulegoarekin elkarlanean moldatu
da hori guztia eta, dagoenekoz, txeke
guztiak banatu dira.
Jantoki-beketan, berriz, bi bide jorratu
dira. Batetik, berreskuratu da ikastetxeei
xede horretarako emandako dirua
(8.865,16 euro, guztira), azken hiru hilabetekoa, eta familien artean banatzen
ari da elikadura-txartelen bidez. Hau
da, txartelak supermerkatuan jasotzen
dituzte, jantoki-bekaren zenbatekoaren
arabera. Udaleko Gizarte zerbitzuak,
bestalde, elkarlanean ari dira nafarroako
Gobernuko Gizarte Eskubideetarako Departamentuarekin, orain arte jantokibekak eta gizarte laguntzak zenbatek
jasotzen zituzten jakiteko, nafarroako
Gobernuak elikagai sorta bana eta diru
kopuru bat familia horien artean banatze
aldera. Haur eta lehen hezkuntzan, 127
adingabek zeukaten jantoki-beka. Bestalde, 311 familia daude egoera zaurgarrian; horietan badira 456 adingabe
eta 766 heldu.

BERDINTASUNA
Konfinamenduan
generoindarkeriari
aurre egiteko
kanpainak
Udaleko Berdintasun Alorrak
eta nafarroako
Berdintasunerako Institutuak
hainbat kanpaina egin dituzte
emakumeentzat eta gogorarazi
diete norengana jo behar duten
arriskua sumatuz gero
Erasotzailearekin batera itxita egotea egokitu
zaie emakume batzuei, itxialdian. Beraz, arras
egoera arriskutsuan daude. Hori dela eta,
Udaleko Berdintasun Alorrak eta nafarroako
Berdintasunerako Institutuak hainbat kanpaina
egin dituzte emakumeentzat eta gogorarazi
diete norengana jo behar duten arriskua sumatuz gero. Bestalde, gainerako herritarrei
oroitarazi nahi diete abisua eman behar
dutela, inguruan indarkeria zantzu oro atzemanez gero.
2019 guztian, Atarrabiako Gizarte zerbitzuek
30 emakumeri nola halako laguntza eman
zieten, genero-indarkeria dela eta. Haietatik
24k adingabeko seme-alabak
dituzte ustezko erasotzailearekin, eta 18k segimendu motaren bat daukate polizia-kidegoren baten eskutik. 8k, gainera, Atenpro zerbitzua jasotzen
dute, hau da, larrialdietarako
gailu telematiko bat, laguntza
eskatzeko.
Zeharkako lana
Atarrabiako Gizarte zerbitzuak zuzenean arduratzen dira genero indarkeria pairatu duten emakumeen
harreraz, balorazioaz, informazioaz,
aholkularitza juridikoaz eta laguntzaz,
bai eta kasu bakoitza dagokion baliabidera bideratzeaz ere. zeharkako
arazoa denez, Osasun Etxearekin elkarlanean dihardute. Era berean, Berdintasun Alorrarekin batera, prebentzio-lanak egiten dira. lan horiek guztiak
funtsezkoak dira gizarte berdinzaleagoa
sustatzeko eta indarkeria-egoerak gutxitzeko.
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GARBIKETA
Buru-belarri garbiketa
eta desinfekzio lanetan,
ingurumenarekin bat
datozen produktuekin
Udala gogotik ari da herria garbitzen eta desinfektatzen,
koronabirusak inor kutsatu ez dezan, ez eremu publikoan, ez
hiri-altzarien bidez. Orain, zerbitzu anitzetako alorrak lan
horretan dihardu bete-betean, udalerriko bazterrak garbitzen
eta desinfektatzen, bai eta ehorzketetan ere. Gainerako lanak
bertan behera utzi dira
zerbitzuan, sei lagun ari dira egunero lanean:
bost langile eta zerbitzuaren arduraduna,
santi Espinal, 7:00etatik 14:30era. langileen
artean inor ez kutsatzeko eta ahalik eta zerbitzurik onena emateko, lantalde erdia egun
batez ari da lanean, eta beste erdia, biharamunean. Horrela, goizean goiz, bazterrak eskuz eta makinaz eskobatzen dira. Horrez gain,

langile batek, egunero, sulfatagailu bat darabil
baranda, edukiontzi, hiri-altzari eta paperontzi
inguruak desinfektatzeko.
Inoiz edo, gertatu da kale-garbigailuak ez
duela lanaldi osoan jarduterik izan, eta horrelakoetan, eskuz eskobatzearekin batera,
kale-ureztaketa egin da bai arkupe eta eraikinetako izkinetan, bai supermerkatu eta bo-

tika-dendetako sarreretan, bai eta herritarrak
gehien dabiltzan lekuetan ere.
Garbigailuek nahiz sulfatagailuek DEXACIDA
B10 izeneko produktua darabilte. Goi-errendimenduko bakterizida da, elikagaigintzan
erabilia, eta ez da ez toxikoa, ez korrosiboa,
lixiba bezala. sakon garbitzen du, baina ez
dio kalterik eragiten, ez jendeari, ez ingurumenari. Udalak alde hori zaindu ahi izan du
bereziki, inolako albo-kalterik ez sortzeko.
Ehorzketa-lanak
zerbitzu Anitzetako langileak ere ehorzketaz
arduratzen ari dira. Izan ere, heriotza dagoen
bakoitzean, tanatorioak dei egiten die hildakoa lurperatzeko. Bana beste, hilean hiru, lau
edo bost ehorzketa egiten dira gure herrian,
baina konﬁnamendua hasi zenetik, bost pertsona ehortzi dira (bi, panteoietan; bat, lurrean, eta bi, nitxoetan). Dena den, aditzera
eman dutenez, inori ez zaio koronabirusa
diagnostikatu. Araudiak ezarritakoarekin bat,
arras jende gutxi egon daiteke hilerrian; gehienez, hiru ahaide, apeza eta ehorzketaz
arduratzen diren udal langileak baizik ez.
Babes neurriak
zerbitzu Anitzetako alorrean erabili diren babes neurriak arras eraginkorrak gertatu dira
orain arte, langileen artean inork ere ez baitu
koronabirus zantzurik izan. Hasieran, zalantza
handia zegoen, baina aukera guztiak aztertu
ondoren eta, gaitzaren ondorioak ahalik eta
gehien gutxitze aldera, alkatearekin hitz egin
eta bi talde osatzea erabaki zen, txandaka
aritzeko. Gainera, hainbat neurri hartu dira
langile guztientzat, hala nola bi metroko segurtasun tartea aldageletan; hamaiketakoa
hartzeko ordutegia era berezi batez antolatu
da, langileak leku berean batera ez egoteko,
eta aldagelak sakon garbitu eta desinfektatzen dira (karrikan erabiltzen den produktu
berarekin), bai txanda hastean bai bukatzean.

EzOHIKO lAnAK EtA zIGArrO-PUntA GEHIAGO
Orain arteko
konfinamendualdian,
Zerbitzu Anitzetako
langileek ezohiko
konponketak egin behar
izan dituzte; zenbait
herritarrek ez dituzte lan
horiek begi onez ikusi eta
kritikak egin dituzte.
Alorraren arduradunak,
ordea, ziurtatu du
beharrezkoa izan dela lan
horiek egitea, aurrez egina
zegoen lana alferrik ez
galtzeko. Bakearen plazan,
4
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adibidez, metro bateko
zanga bat egin behar izan
dute arketen
artean,
ureztaketasistema bat
finkatzeko eta,
horrela, plazan
dagoen landaredia
ureztatzeko. Izan
ere, alarma-egoera ezarri
baino lehen, lurra erein
egin zen, eta ureztatzen ez
bada, landaketa galdu
eginen da.

Hemendik gutxira, gainera,
lorategietan pausatu
beharko dute
arreta. Kontua da
udaberri betean
gaudela, eta
mozketa-lana
ahalik eta gehien
atzeratuta ere,
azkenean belarra
moztu beharko dute. Hori
dela eta, egoera ulertzeko
eskatu diete herritarrei, eta
azpimarratu dute
justifikatuak egon direla

gaitzari buruzko arauan
bildutakoaz kanpo egin
dituzten lan gutxi horiek.
Azkenik, Zerbitzu
Anitzetako alorrak dei egin
die herritarrei eremu
publikoa garbi mantentzen
laguntzera eta
txukuntasunez jokatzera;
esate baterako, azken
asteotan, zigarro-puntak,
listukadak eta pipak
nabarmen ugaritu dira
balkoipeetan.

UDALTZAINGOA
90 sAlAKEtA EtA
ErEmUAK ItXItA

Hamasei udaltzain lanean,
alarma-egoera betetzen
ari ote den zaintzeko
Konﬁnamendua ezarri zenetik, Udaltzaingoak bere txandak
berrantolatu ditu, 12na orduko bi jarri dira: hiru udaltzain ari
dira eguneko txandan, eta bi, gauekoan
Udal zerbitzuen artean, udaltzaingoa ere
nabarmendu behar da; izan ere, alarmaegoera ezarri zenetik, bete-betean ari da
lanean. 17 udaltzain dira guztira eta udaltzain-burua (rubén Antúnez). Baina, gaur
egun, bi udaltzain bajan daude (gaitz berria
zabaltzen hasi aurretik). Beraz, 15 udaltzain
arduratzen ari dira herritarren segurtasunaz.
Konﬁnamendua agindu zenetik, Udaltzaingoak bere lan-txandak berrantolatu ditu,
beharrak zein diren. Horrela, martxoaren bigarren hamabostaldian, 6 lagunek bete dute
zerbitzua: 2k, goizean; 2k, arratsaldean, eta
2k, gauean. Bikoteka aritu dira eta lauzpabost egunez. Horrela, udaltzainak ez dira
behin eta berriz elkarren artean nahastu,
eta hori ona izan da gaitzaren kutsadurari
aurrea hartzeko. Gero, apirilaren 1etik hona,
txandak berriz ere antolatu dira eraginko5
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rragoak izate aldera. Izan ere, lana batez
ere egunez zegoela ikusirik (hala arratsaldeko nola gaueko txandan), 12na orduko bi
txanda ﬁnkatu dira (8:00etatik 20:00etara
eta 20:00etatik 8:00etara). Beraz, hiru udaltzain ari dira eguneko txandan, 8:00etatik
20:00etara, eta bi, gauekoan, 20:00etatik
8:00etara. Udaltzain-buruak lantaldearen
prestutasuna eta lankidetza txalotu ditu,
are ahalegin handiagoa egiten ari baitira
eta lan-txandak ere zabalagoak baitira, herritarrendako arreta hobetze aldera. Gogora
ekarri du udaltzainek tentsiopean dihardutela, kutsadura eragozteko, eta nabarmendu
du lana nekosoa dela benetan. Horren haritik, udal-tzainak egundoko ahalegina egiten ari dira beren burua babesteko, eta horrek emaitza onak eman ditu, bakar batek
ere ez baitu gaitz berriaren zantzurik izan.

Udaltzainek, hasteko, laneko material
guztia desinfektatzen dute, bai eta erabiltzen dituzten ibilgailuak ere, txanda
bakoitzaren hasieran eta bukaeran. lan
handia dute telefono-deiei erantzuten
(zalantzak; kexak, auzokideen zarata dela
eta, portaera txarren salaketak…), eta
beste eginkizun nagusia herrian patruilatzea
da. Eginkizun nagusietako bat, beraz, telefono-deiei erantzutea da. Aldizkari hau
argitara eman arte, 90 salaketa ezarri
dira alarma-egoeraren araudia urratzeagatik. Antúnezen iritziz, bizilagunek, oro
har, jokamolde ona dute, baina aitortzen
du oraindik ere badirela portaera ezegokiak.
Itxialdian, ikusi dute hainbat pertsona
egunero ateratzen direla produktu bakarra
erostera, hala nola ogi erdia edo tabako
paketea, edota beste pertsona batzuek
luzeegi jotzen dutela kalean, ordubete
edo, txakurra paseatzen. Hori dela eta,
gogoratu nahi dute Gobernu zentralak
ezarritako 463/2020 Errege Dekretuarekin
bat, janaria, sendagaiak edota behar-beharrezkoak diren produktuak erostera
atera daitekeela karrikara, baina kalean
ahalik eta denborarik laburrena ibilita
eta ardura publikoz jokatuta.
Era berean, argitu nahi dute txakur-jabeek
nola jokatu behar duten. Jabeek zilegi
dute txakurrak karrikara ateratzea, animaliek beren behar ﬁsiologikoak egin
ditzaten, baina beti banaka, ez taldeka,
eta ohiko etxebizitzatik hurbil. Era berean,
eta prebentzio neurri gisa, landazabal
industrialdeko zECAn edo txakurrendako
aisia eremua itxi egin da. Izan ere, Ezkaba
menditik hurbil dagoenez, jende aunitzek
horixe baliatu du mendi-hegalera ibilalditxo
bat egitera joateko. Halaber, Arga bazterreko
ibai-pasealekua itxi da, jendea ez pilatzeko.
Azkenik, elkarte eta aisia lokal batzuk
prezintatu behar izan dituzte, auzokideen
salaketa jaso eta gero.
Gorabehera txiki horiek izan ezik, Udaltzaingoak herritarrek egindako ahalegina
nabarmendu nahi izan du eta ontzat jo
bizilagunek nola hartu dituzten covid-19
gaitzari aurre egiteko neurriak, salbuespenezko neurriak, alegia.

OROKORRA
Udalak udal tasak
malgutu ditu
Koronabirusak jendearen
ekonomian eragindako kalteak
direla eta, Udalak udal zergen
kobrantza malgutzea erabaki
du herritarren beharrak
arintzeko

Horrela, irailaren 15era arte luzatuko da hiri
kontribuzioaren nahiz pasagune, terraza eta
beste zerga batzuen bigarren hiruhilekoa ordaintzeko epea. Ordainagiriak helbideratuak
dituztenei ekainaren 26tik aurrera kobratuko
zaie, baina irailera arte atzeratzen ahalko
dute, betiere Udalari eskari idatzia helarazten
badiote.
Bestalde, zirkulazio zerga oraindik ordaindu
ez dutenek apirilaren 30era arte atzeratzen
ahalko dute haren ordainketa.
Kirol instalazioen tasei dagokienez, erabiltzaileei 8 €-ko tasa bat ezarri zaie (erretiratuen eta desgaituen abonuak izoztu dira),

HHBk zalantzak argituko dizkizu
Osasun-alarma ezarri zenetik,
Herritarrak Hartzeko Bulegoan
betiko zerbitzua ematen ari
zaie herritarrei, baina ez aurrez
aurre, baizik eta telefonoz,
online eta posta elektronikoz

Horretarako, langileak txandaka antolatu dira
eta ohiko arreta-ordutegian daude jendearen
esanetara. Gainera, alarma-egoera ezarri
zuen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua onetsi zenez geroztik, bulegoak Covid-19 gaitzari buruzko informazioa argitaratu du (gomendioak, oharrak, udal zerbitzu
guztien proposamenak), hala udal webean
(www.villava.es) nola sare sozialen bidez
(Twitter, nagusiki).
Galderarik ohikoenak
HHBren arduradun Jose sánchezek adierazi
du galderak eta zalantzak aldatuz joan direla
konﬁnamenduan zehar. “lehen egunetan, mugimendu murrizketei buruzkoak ziren, hau da,
karrikara atera zitekeen edo ez; inork lagundurik jaitsi ote zitekeen kalera, bisitarik egin
ote zitekeen edota zer-nolako denda eta jarduera zeuden zabalik. Gero, bestelako galderak
nagusitu dira, hala nola kuota hau edo hura
ordaindu behar ote den, karrika eta eremu publikoko garbiketa eta desinfekzioa, edota de-

instalazioak ireki arte. tasa horiei esker (ohikoaren 1/3), kirol instalazioak mantentzeko
gutxienezko gastuak ordainduko dira, bai eta
lanpostuei dagozkien gastuak ere, martiket
2015 sozietateak ErtE bat aplikatu baitu. Enpresa publikoak, izan ere, egoera horretan
dauden 48 langileen soldata % 100era bitarte
osatzeko konpromisoa hartu du. Bestalde,
kobratzeari utziko zaio eta konpentsatu eginen da gozatu ez diren alokairu eta jarduerengatik ordaindutakoaren zati proportzionala.
Abonatuak daudenendako gutun bat argitaratu da webean, den-dena zehatz-mehatz
azaltzeko.
Udala, halaber, ezohiko neurriak hartzea aztertzen ari da diru egoera ahulean daudenei
laguntzeko eta aurrera jo ahal izateko. Kasuan
kasuko neurriak hartu bezain laster, argibide
zehatza emanen da.

kretuan jasotako kasuak betetzen dituztenek
zer agiri behar dituzten kalera ateratzeko”.
Galdera horiei guztiei erantzute aldera, HHBk
bete egin ditu Udaltzaingoak ezarritako jarraibideak, mugimendu-murrizketei buruzko
gaietan, bai eta Atarrabiako alkateak berak
emaniko jarraibideak, zergak ordaintzeari
dagozkion kontuetan. Erantzun gehienak
posta elektronikoz bidali dira, bizilagun gehienek bide horixe bera aukeratu baitute zalantzak igortzeko. Era berean, “Alkateak
erantzuten du” atalaren bitartez ere bidali
dira erantzunak, atal horrek mugimendurik
handienetakoa baitu udal webean. Webean
ere argitaratu da Gobernu zentralak onetsitako bi Errege Dekretuei doakien informazio
guztia.
Administrazio-tramite elektronikoetan, bestalde, bulegoak aitortu du nabarmen egin
duela behera: “Epe administratiboak bertan
behera utzi eta, dokumentaziorik behar ez
denetik, ia ez dago jarduerarik. nabari da geldirik dagoela; errolda-eskariak eta obra-lizentziak jaitsi dira (azken dekretua indarrean
sartu zenetik), dokumentuak konpultsatzea
ere bai…”.

Galdera edo zalantza oro argitzeko,Herritarrak Hartzeko
Bulegoa telefono honetan dago zuen esanetara:

948 13 66 80
Bestela, posta elektronikoz:
ayuntamiento@villava.es
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HEZKUNTZA
https://www.facebook.com/Escuela-Infantil-Amalur-Haur-Eskola-101307481513805/

Jarduera nahiz eskola
birtualak Amalur haur
ikastetxeko haurrentzat
Helburua da familiek beren artean harremanak izatea eta
jarduerak partekatu eta trukatzea

KUOtArIK Ez, APIrIlEtIK HOnA
Beste neurri bat ere hartu da
eta, dagoenekoz, familiei
jakinarazi zaie, hots, martxoko
kuotaren % 50 itzuliko zaie eta,
apiriletik aurrera, ez zaie
kobratuko. Nolanahi ere, online
eskolak ez dira bertan behera
utziko eta asteotako bideari
eutsiko zaio; familiek,
horrenbestez, proposamen
telematiko guztiez gozatzeko
aukera izanen dute, dela
webaren bidez, dela Facebook
7
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bidez.
Erdi-erditik jo gaituen krisia
gorabehera, Covid-19 parada
ezin hobea da jendearen alderik
solidarioarena erakusteko.
Amalur haur eskolak ere bere
harri-koskorra ekarri nahi izan
du eta 100 kilo janari eman
dizkio París 365 jantoki
sozialari. Eskolaumeei emateko
zen, baina egoerak beharturik
ezin eman, eta dena galtzera
zihoan.

Etxeko ttikienak teknologian ari dira saiatzen.
Izan ere, konﬁnamendua hasi zenetik, Amalur
haur eskolak bere jarduna berrantolatu du
klaseak online emateko eta haurrei nahiz
gurasoei material telematikoa helarazteko.
Helburua da familiek beren artean harremana
izatea eta jarduerak trukatzea, bizi dugun
ezohiko egoera hau eramangarriagoa egiteko.
martxoaren 16tik aitzina, nafarroako Gobernuak aurrez aurreko eskolak bertan behera
utziko zituela jakin bezain laster, Amalur
haur eskolak berehala
neurriak hartu zituen.
Horrela, martxoaren
12an bertan, familiekin
hitz egin eta zer pauso
emanen ziren jakinarazi
zitzaien (ostiralean, eskolara joan edo ez, borondatezkoa izan zen; eta
astelehenetik aurrera,
eskolarik ez). Hilaren
16an eta 17an, Amalurren
ari diren 24 langileak
ikastetxera txandaka joan
ziren, denak batera ez
aritzeko, prebentzio neurri
gisa, eta haur eskola sakon garbitu eta desinfektatu zuten. Hilaren 18tik
aitzina, berriz, bigarren fasea jarri zen abian, telelana, alegia. Horrela, Amalurko langileek, ikasmateriala etxetik prestatzen
hasteaz gain, proposamen guztiak udalaren webean jarri dute ikusgai
( w w w. v i l l av a . e s ) .
sei klase birtual sortu dira,
egunero bi proposamen eskainita (jolasak, bideoak,
abestiak, janari errezetak...). Izan ere, astero,
erronka bat jotzen dute errezeta bat prestatzeko. Gainera, facebook orrialde bat sortu,
eta dagoenekoz, 111 jarraitzaile ditu, prestatzen duten material guztia igotzeko. Eskolako zuzendari Ainhoa Ibarrolak azaldu
digu orrialde bizi-bizia dela eta arrakasta
handia duela, jende gaztea sare sozialetara
ohituta dagoelako. Era berean, poz-pozik
dago, online klaseek eta proposamenek harrera ona izan dutelako. “familien mezu elektronikoak jasotzen ari gara gure ahalegina
eskertzeko. Ontzat jo dute egiten ari garen
lana eta familiez ahaztu ez izana”.

GAZTERIA
Atarrabiako gazteak sekulan baino konektatuago daude.
Izan ere, proposamen birtualari esker, gazteek
Gaztelekuren zerbitzuak online jasotzen dituzte

Gaztelekuk molde birtualean
eutsi dio jarduerari
Goizean
Goizean, 9.00etatik 15.00etara, eta astelehenetik ostiralera, kontsultak egin ditzakete,
dela 948355970 telefonoan, dela juventud@villava.es postan. Goizean ere zabalik
dago Gazteria Alorreko enplegu eta
prestakuntza aholkularitza (hezkuntza eta
prestakuntza sistema nahiz gazte bermerako
sistema).

Arratsaldean
Arratsaldean, berriz, astelehenetik larunbatera,
17.00etatik 21.00etara, eta igandean, 17:00etatik
20:00etara, gazteleku birtualak hainbat jarduera
eskaintzen ditu (errezeta osasungarriak, yoga,
pilates, cross training, ﬁlmak, eskulan tailerra,
aldizkari-artikuluak, komikiak eta asteko erronkak). Guztiak ere sare sozialetan jartzen dira
ikusgai (facebook, Instagram eta Whatsapp), bai
eta Atarrabiako Udalaren webean eta twitter kontuan ere. Gazte Bizi programako kideek taldekako
bideodeiak egiten dituzte asteazken eta ostiraletan, eta zine-forum bat ostiraletan, online.

Jarraitu iezaguzu hementxe:
#gaztelekubirtual
bai eta hemen ere:
https://bit.ly/2wyg1rs
https://bit.ly/3dDPV79
zalantzarik baduzu, hitz egiteko
gogoa edota gai zehatzen bati
buruzko argibiderik behar baduzu,
deitu mugikor honetara:

662031673
Eta Instagram eta facebook bidez
ere bai

KIROLAK

https://www.facebook.com/VillavaKirol/

Kirol alorrak ariketak proposatu ditu etxerako
Kiroldegiak itxita dauden
honetan, Kirol Alorrak
oroitarazi nahi du oso ona
dela etxean ariketak egitea
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Alorrak, horrela, hainbat ariketa molde egitea proposatu die bai kirol instalazioen erabiltzaileei bai gainerako herritarrei,
@VillavaKirol facebook orrialdearen bidez.
sare horretan, zehazki, taula bat jarri dute
ikusgai; gainera, hainbat bideoren bidez, monitoreek era askotako jarduera ﬁsikoak era-

kusten dituzte (indarra, elastikotasuna, lan
aerobikoa…), bai eta dantza latinoak, countrydantzak edo bestelakoak ere, etxean sasoiari
eusteko. Adinekoak, gainera, bereziki hartu
dituzte kontuan. Aurrez aurreko saioetan bezala, berotze eta luzamendu ariketak ere
azaltzen dituzte, lesiorik ez izateko.

EUSKARA
Euskara
Konfinamendu Garaian
Egoera berri honek eguneko jarduna ere baldintzatzen du, nola ez.
Atarrabiako Euskara zerbitzutik, etxean zaudeten honetan, helduentzako
eta haur eta gaztetxoentzako hainbat baliabideren berri eman nahi
dizuegu. sarean hainbat webgune aurki ditzakezue baina gaurkoan lau
aipatu nahi dizkizuegu
Haur, gaztetxo
eta gurasoentzat:

Baliabide andana (jolasak,
telebista, ipuinak, liburuak,
filmak, etab) dituen weborria:

www.era.eus

www.praktikatu.eus

Euskara ikasten
ari diren helduentzat:

Z belaunaldikoentzako
aldizkari digita:

www.elaide.eus

www.zut.eus

Euskal tribiala on line:

www.jakina.eus

KULTURA
Kulturak eskaintza
digitalean “murgiltzera”
gonbidatzen zaitu
Kultura zerbitzuak doako proposamen digital
andana aukeratu du, etxean ere kulturaz
gozatzen jarraitzeko, kulturgintzari lotutako
lekuak itxita baitaude, hala nola kultur etxeak,
liburutegiak, antzokiak, museoak, etab.
Unescoren Mundu Liburutegi
Digitala

www.wdl.org/es
Europako Kultur Ataria

https://agorateka.eu/ea/es
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Bestalde, COVID-19 dela eta, ikuskizun aunitz utzi dira bertan behera. Hori ikusirik,
Kultura zerbitzua dena berrantolatu nahian
dabil, emanaldi horiek guztiak datozen hilabeteetan eskaintzeko.
Era berean, dirua itzuli egin zaio oraingoz
emanen ez diren ikuskizunetarako sarrera
online erosia zuen jendeari, erosketa egitean
erabilitako kreditu-txartelaren bidez. sarrera
leihatilan erosi baduzu, leihatilan bertan
eskatzen ahalko duzu diru itzulketa, behin
osasun-larrialdia gainditu eta Kultur Etxea
irekitakoan.

Nafarroako kultur baliabideak

www.culturanavarra.es
Nafarroako Liburutegi Publikoen Sarea

www.bibliotecaspublicas.es/navarra/
Orain, irakurle txartela online eskatzeko
aukera eman dute, nafarroako administrazio
elektronikoan eskura dagoen galdetegiaren
bidez

