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Duela lau urte Bastidako neska 
batek, Naiara Etxezarretak, fron-
tenisean jokatzeko gogoz ze-
goen Bastidako emakume talde 
bat biltzea erabaki zuen. Orduan 
osatu genuen talde txiki bat 
printzipioz gizonezkoek gauza-
tzen zuten kirol batez gozatzeko. 
Aurreiritziak baztertu behar ziren, 
baita indarrak batu eta haurrak 
gurasoekin edo aiton-amonekin 
utzi ere: ulertu behar zen guk ere 
denbora behar dugula guretzat, 
eta ahaldundu behar garela. 

Emaitza bikaina izan da; izan 
ere, jolasean gozatzeaz gain, 
torneoak ere egiten ditugu, eta 
adiskidetasun handia sortu dugu 
gure artean, guretzako tartetxo 

batez gozatu nahi dugun Basti-
dako emakumeen artean.

Urte hauetan funtzionamendua 
erraza izan da: Silvianok, Basti-
dako kirolzale handi batek, fron-
toiko teknikak irakatsi dizkigu, 
eta haren “sekulako” talentua-
rekin eta Bastidaren alde kirola 
egiteko gogoarekin animatu gai-
tu; izan ere, bizitza osoa darama 
herriko gazteekin futbola anto-
latzen. Urtean zehar, binakako 
txapelketa bat edo bi, frontoian 
final handi batekin amaitzen zire-
nak, lagunarteko bilera bat, parte 
hartu nahi zuen ororentzat irekia. 
Eta noski, txapelketa amaitzean, 
afari ederra frontoi zaharreko 
neska guztientzat.

Duela pare bat urte Matxin-
brao pilota-elkartearekin bat 
egin genuen Bastidan, eta ber-
tatik Karmele Petralanda, Gorka 
Elgoibar, Silvano Garcia, Naiara 
Etxezarreta, Joseba Petralanda 
eta Ascen de Torre aritzen dira 
herrian euskal pilota sustatzeko 
borrokan. Neskato askok ulertu 
dute Bastidan ere esku pilotan 
eta palan parte har dezaketela.

Kristoren jaietan egindako 
azken topaketan frontoia bizirik 
ikusi genuen, jarduera eta kirol-
tasun handiarekin. Aurrera Basti-
dako frontoi zaharreko neskak!!!

Zk. 2, 2019ko abendua

Harrotasunez: bastidako frontoi  
zaharreko neskak

Egilea: María Pesos Argómaniz.
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Bastidako Berdintasunaren al-
deko I. Literatura Feministaren 
Festibalean, zeina Bastidako Uda-
larekin batera antolatu den, bi jar-
dunaldi hauek antolatu dira. 

Lehenengo jardunaldia, Cuen-
tos para la Igualdad izenekoa, 
azaroaren 30ean egin zen Kultur 
Etxean eta ipuin klasiko egune-
ratuak irakurri zizkiguten haurrak 
bildu zituen. Ipuin horietan hiz-
kuntza inklusiboa izan zen eta 
mezuek genero-berdintasuna na-
barmendu zuten. Ondoren, ezta-
baida txiki bat egon zen emaku-
meek genero-berdintasuna zer 
kontsideratzen zuten eta eraso 
sexisten aurrean nola jokatu be-
har zuten argitzeko. Bertaratu-
tako gehienek, 10-12 urtekoek, 
heldutasuna eta hausnartzeko 
gaitasuna izan zuten, eta harri-
garria izan zen. Zume horiekin 
etorkizunean saski onak lortzeko 
itxaropena dago.

Bigarren jardunaldian, Kalejira 
poetiko-feminista izan zen ekin-
tza nagusia. Bertan, emakume 
bikain eta ausartak poeta femi-
nisten poemak errezitatzera au-
sartu ziren plazaren erdian, bai 
etxekoak (herriko alkate Laura-
ri eskerrak eman nahi nizkioke, 
poema bat irakurriz parte har-
tzeagatik), bai nazioartekoak.  

Jendeak denbora behar izan 
zuen animatzeko, jakina baita 
poesia ez dela masena, baina 
behin giroa berotuta, gure gon-
bidatu bereziak, Maite Amazona 
poeta bilbotar bikainak, lilura-
tu egin gintuen bere zuzeneko 
errezitaldiekin. Era berean, Edur-
ne Maiona egilearen laguntza 
izan genuen.

Bastidako berdintasunaren aldeko I. 
Literatura feministaren festibala

Egilea: Edurne Maiona.

Ikasturtea hastearekin batera, 
Bastidako (eta honaino hurbil-
tzen diren beste herri batzuetako) 
emakumeekin partekatzen hasi 
gara Bastida Osasungarria Proiek-
tuko aurrez aurreko tailerrak.

Horietan sortzen da, egunez 
egun, sentipen komun bat parte-
katzeko espazio bat, epaiketarik 
gabe. Emakumeen arteko bata-
suna sustatzen dugu, baita gero 
kanpoan sumatzen den barne-

eraldaketa ere. Gure eguneroko 
bizitzan erabiltzeko tresnak ema-
ten ditugu, baita emakumeen 
zirkuluaren energia eta babesa 
ere. Norberarenganako mai-
tasunetik, sinesmen mugatzai-
leekiko lanetik eta emakumeen 
ahalduntzetik abiatuta, aurrera 
egiten jarraitzen dugu ikastur-
tean zehar. Zure barruan begira-
tzera animatzen zara? Atea beti 
dago irekita.

Bastida osasungarria
Egileak: Mari Carmen Luzón eta Cinta Esteban Galdeano.
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EPA Paulo Freire helduentzako 
(18 urtetik gorakoentzat) pres-
takuntza eskaintzen duen zen-
tro publikoa da. Bastidan Lehen 
eta Bigarren Hezkuntzako mailak 
ikas ditzakete; gainera, eskaria-
ren arabera, prestakuntza espezi-
fikoa dago euskaraz, ingelesez 
eta gaztelaniaz.

Helduentzako etengabeko 
hezkuntza prestakuntza-aukera 
bat da DBHko graduatua eskura-
tu nahi duten pertsonentzat, eta, 
ondoren, egoera profesionala 
hobetzeko bide bat jarraitzekoa.

“Eskolara” itzultzea pentsa-
tzea gogorra da, eta alferkeria 
eragiten du, baina helduen-
tzako etengabeko hezkuntzaren 
kasuan dirudiena baino erra-
zagoa da: ez dira zerotik has-
ten, baizik eta “utzi zutenetik”, 
bakoitzaren erritmoaren eta in-
guruabarren arabera.

“Helduentzako etengabeko 
hezkuntza-zentroan ikastearen 
abantailetako bat honako hau 
da: bakoitzak aukeratzen du zein 
erritmori jarraituko dion; damu-
tzen naiz lehenago izena eman 

ez izanaz” esan zigun ikasle batek 
aurreko urtean.

Etorri eta galdetu, Bastida Es-
kolan gaude. Merezi du.

    

Hainbat amaren ekimenez 
Halloween festa bat antolatzea 
erabaki zen bi ikastetxeen ar-
tean. Festa handia izan zen, eta 
arratsalde eder batez gozatu 
ahal izan genuen, bai haurrek eta 
bai gurasoek, Udalaren laguntza-
ri esker, tokia eta banatu genuen 
askaria utzi baitzizkigun.

Patricia Fernándezek eta bere 
arreba Nerea Fernándezek, li-
burutegikoak, ere bat egin nahi 
izan zuten bi ikastetxeak hur-
biltzeko ekimen handi honekin, 
urriaren 26an jarduera bat egi-
nez herriko haur guztiak kalaba-
zak apainduz eta haiek apainduz 
elkartu ahal izateko. Patricia jar-
duera asko antolatzen ari da beti 
haur guztiak elkartzeko, eta es-
kerrak eman nahi dizkiogu berak 
egindako lan guztiagatik. 

Familien arteko hurbilketa 
handi hori oso positiboa eta be-
harrezkoa izan dela ikusi dugu. 
Haurren arteko elkarbizitza ona 
benetan aberasgarria izan da. 
Horren erakusle dira egun ho-
rretan atera genituen argazkie-
tako batzuk.

Halloween jaia
Egilea: Mari Mar Mantas Lopez (Bastida LHIko gurasoen elkarteko presidentea).

Helduen etengabeko 
hezkuntza. Beste aukera bat

Egilea: Begoña Amezaga.

EPA Paulo Freire. Errioxa

      Tfno.: 688 61 77 41

circulorioja@epapaulofreire.eus 
epa.rioja@gmail.com 
 
Urtarrilean bigarren lauhilekokoaren 
matrikula epea irekiko da. 
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Euskadiko Eskola Kontseiluko 
lehendakari Nélida Zaitegik gure 
herria bisitatu zuen, hezkuntza 
komunitateko hainbat kiderekin 
gaurko hezkuntzari buruz ezta-
baidatzeko eta hitz egiteko; izan 
ere, berak dioen bezala, haur 
bat hezteko, tribu osoa behar 
da. Eta hala, joan den azaroaren 
5ean, Bastidako bi ikastetxee-
tako (eskola publikoko eta ikas-

tolako) zuzendariekin, Laura 
Perez Borinaga alkatearekin eta 
Silvano Garcia zinegotziarekin 
bildu zen. Hemen, hezkuntzari 
buruz eztabaidatu zuten, baita 
hain biztanle gutxi dituzten bi 
ikastetxe izateak dakarren errea-
litateari buruz ere. 

Ondoren, Nélida, bere lana-
ren grinaz, eskolara hurbildu eta 

ikasgelaz gela pasatu zen, ikas-
leek ilusio handiz prestatutako 
zalantzak, kezkak eta galderak 
erantzuteko. 

Eskolako irakasleekin ere bil-
du zen, eta, elkarrekin, gaurko 
hezkuntzaren erronkei eta 
erronkei buruzko hitzaldia eman 
zuten. Hitzaldi horretan, besteak 
beste, irakasleek betetzen duten 
zeregina jorratu zuten, eskola 
dela ikasleentzat egokitu behar 
dena, eta ez alderantziz…

Eskolako familiek ere Nélida-
rekin biltzeko aukera izan zuten, 
eta zalantzak, beldurrak eta de-
sioak partekatu zituzten, baina 
batez ere familiek seme-alaben 
hezkuntzan duten eginkizun era-
bakigarriaz hitz egin zen.

Azkenik, egungo hezkuntza: 
erronkak eta familien rola gaiari 
buruzko hitzaldia eskaini zen kul-
tur etxeko ekitaldi aretoan, Basti-
dako familia guztiei irekia.

Haur bat hezteko 
tribu osoa behar da

Gogoratu

Egileak: Bastidako eskola publikoa.

Ayuntamiento
de Labastida

Bastidako
Udala

Laguntzailea: Sustatzaileak: Editatu eta dinamizatzailea:

     Kirol anitza
Astelehen eta ostegun, 17:00tik 18:00ra

Bastidako polikiroldegian

LHko ikasleentzat - Doan

Harremanetarako: Bastidako polikiroldegia 945 33 10 74

     Euskal pilota
PALA. Astearteetan, 17:00tik 18:00ra, Bastidako polikiroldegian

LH5etik aurrera

ESKUZ. Ostegunetan, 17:00tik 18:00r, Bastidako frontoi zaharrean

LH3tik aurrera - Doan

Harremanetarako: Bastidako polikiroldegia 945 33 10 74

Herritar Partaidetza Mahaia
Mesa de Participación Ciudadana
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