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Elkarrekin lortuko dugu!
Berriobeitiko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarreko kideok animoak eman nahi dizkiegu gure
auzokideei; bereziki, lagun maite bat galdu duten familiei eta gaitz berria hurbiletik pairatu
duen jendeari ere bai. Guztiei, beraz, adorea eta bihotza.
Covid-19 gaitzak eragindako izurriaren aurka borrokatzen jarraitu beharra dago. Horrenbestez,
protokoloa betetzeko eta etxetik atera gabe jarraitzeko eskatzen dizuegu. Espero dezagun
ahalik eta lasterren etortzea ataka honetatik ateratzeko bidea, eta ahalik eta kaltetu
gutxienekin.
Behar diren neurriak hartu ditugu, gure eskumenen barnean, krisia kudeatzeko. Bereziki,
jenderik ahulena izan dugu gogoan eta, ahal den neurrian, bizilagun guztiak babesten saiatzen
ari gara.
Garbiketa eta desinfekzio zerbitzuak herri guztietan ari dira lanean, eta gure hamar herrietako
bizilagunek telefonoz egindako iradokizunei erantzuten ari gara. Alarma-egoera ezarri zen
une beretik ari da Udal hau lanean, une bakoitzean adierazi zaizkigun neurriak hartuta.
Oraindik ere luze joko du itxialdiak; luze, beraz, etxealdiak. Hori dela eta, espero dugu konfinamendua ahalik eta goxoen eraman ahal izatea. Horixe opa dizuegu. Badakigu nekeza
zaigula gure bizitza sozialari uko egitea, baina aurrera begira ere, neurriak bete egin behar
dira, hasieratik bete dituzuen bezalaxe.
Zendeako herriak eredugarri izan zarete beti eta, orain, horixe erakusten ari zarete inoiz baino
gehiago.
Azkenik, eskerrak eman nahi dizkizuegu egunero borrokan ari zaretelako eta, beste behin ere,
mila esker, zuen jokamolde eredugarriagatik.
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Babes Zibileko boluntarioak
Udalaren zerbitzuan, COVID-19
gaitzari aurre egiteko
dira. Mugatu egin ditugu bizilagunek txakurrak paseatzeko erabiltzen zituzten leku batzuk. Ez
dute nahita egiten, eta egia da
ia ez dabilela inor ere, baina

Taldekideek
informazioa ematea,
bazterrak
desinfektatzea eta
funtsezko produktuak
banatzea dute
eginkizun
konfinamenduan

ELIKAGAI BANAKETA
Babes Zibileko boluntarioek bestelako lanik ere egiten dute, hau
da, elikagaiak eta sendagaiak
banatzen dituzte gaitz berriaren
sintomak dituen jendearen artean edota, bestelako patologiak
izanik, arrisku handiagoa duten
bizilagunen artean. “Lan horretan
sanitarioak ari dira, babes neurrietan prestakuntza baitute. Horrela, etxeetara joatean, norbera
babesteko ekipoa eramaten dute;
hau da, gauzak ate ondoan utzi
behar dituztenean, FFP3 maskarak
erabiltzen dituzte eta eskularru
bikoitza ere bai, baina etxe barnera sartu beharbada, segurtasunezko jantzia jartzen dute”.
Materiala banatzeko eskari gehienak Gizarte Zerbitzuen bidez
jasotzen dituzte, Elikagaien Bankuko janaria banatzen ari baitira,
baina Udalaren bidezko eskariak
ere jasotzen dituzte. >>
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Proposamena Antsoain, Berriozar,
Berriobeiti, Itza eta Txulapaingo
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitateko buru Javier
Vilchezek egin du. Zehazki, Babes
Zibileko boluntarioen sare bat
antolatu da udal lanetan laguntzeko eta, horrela, bi udal albienteen lana osatzeko.
Gaur egun, gutxienez bost lagun
ari dira lanean, Udalak utzitako
bi ibilgailurekin (bat aste osoan
dute eskura, eta bestea, berriz,
asteburuetan, udal albienteek
astez erabiltzen baitute). Hainbat
zereginetan dihardute, hala nola
informazioa ematen, jende gehien ibiltzen den lekuak desinfektatzen eta itxialdirako oinarrizko produktuak eramaten; janaria eta sendagaiak, hain zuzen
ere.
Zaintza-lanetan ere badihardute;
gehienbat, gure Zendean ibiltzen
dira herriz eta herri eta karrikaz
karrika, zer irteera eta zer mugimendu diren zilegi jakinarazteko eta herritarren zalantza
guztiak argitzeko. Informazioa
ematen dute, baina inork behin
eta berriz debeku bat urratzen
duela ikusiz gero, Foruzaingoari
jakinarazten diote. “Oro har, jendeak itxialdia errespetatzen du.
Ehun lagunetatik batek bakarrik
hausten ditu arauak, baina gehienetan murrizketak betetzen

Errege Dekretua argia da. Txakurrak kalera atera ditzakegu
baina behar fisiologikoak egin
ditzaten, eta banaka joan behar
da, ez taldean, eta etxetik hurbil.
Egoera ezohikoa dugu eta, halaxe
denez gero, ezohiko neurriak
behar dira guztiendako”, azaldu
du Vilchezek.
Desinfekzioa, gehienbat, jendea
bil daitekeen tokietan egiten
da, hala nola autobusetako markesinetan, leku horietan arrisku
handiagoa baitago kutsatzeko.
Ura eta lixiba erabiltzen da bazterrak desinfektatzeko; bi heren
ur eta heren bat lixiba, hain zuzen.

María Domínguez
gizarte etxea Babes
Zibileko eta Asvonako
boluntarioen
operazio-gunea da
itxialdian. Izan ere,
Artikako Kontzejuak
lekua
eskuzabaltasunez utzi
izanari esker, bi
erakundeetako kideek
lana koordinaturik
antolatzen dute,
konfinamenduan diren
behar guztiak
kudeatzeko. Besteak
beste, Elikagai
Bankuko janaria
banatu, boluntarioak
prestatu eta
Berriobeitiko
Udalerrian gertatzen
diren gorabehera
guztiak moldatu.
Badituzte bai
ordenagailuak, bai wifi
sarea, bai eta lanerako
plana antolatzeko
behar diren tresna
guztiak ere.
Zentroak, gainera, leku
egoki bat dauka
atseden hartzeko eta
indarberritzeko, bai
eta bainu-gela eta
komun egokiak ere.
Zerbitzu horiek
Estatuko Segurtasun
Indarren eta Kidegoen
eskura ere badaude,
Manuel Moreno lehen
alkateordeak bereziki
nabarmendu duen
bezala: “Gure ustez,
garrantzitsua da haiek
atsedengune bat
izatea, eta toki
apropos bat, kafea edo
beste zerbait hartzeko,
ez baitute horrelakorik
inguruan, ez jateko, ez
atseden hartzeko”.

2

HERRITARRENDAKO ARRETA
>> Babes Zibileko boluntarioak Udalaren zerbitzuan, COVID-19 gaitzari aurre egiteko
HAURRAK ZORIONTZEA
Boluntarioen lanik atseginenetako bat haurrak zoriontzea da,
Artikako Kontzejuak Babes Zibilarekin batera sustaturik. “Eguneko unerik gozoena da. Konfinamendua dela eta, haurrak ezin
baitira karrikara atera urtebetetzea ospatzeko; beraz, bakoitzaren etxera hurbildu, “Zorionak
zuri” abestia jarri, eta ibilgailuko
argiak eta sirenak pizten ditugu.
Gauza berezia da haurrentzat
eta berrogeialdia hobeki erama-

teko modua ere bai, ez baita
batere erraza egoera hau bizitzea”.
Orain arte, dozena bat haur zoriondu dituzte. Umeen artean,
batzuk lotsatiak dira; beste batzuk, ordea, guztiz irekiak, baina
den-denak esker onekoak dira
benetan, eta pozez txoratzen
daude. “Zenbaitetan, barrena
ukitzen dizute. 9 urteko neskato
batekin gertatu zaigu. Adin horretan gehiago ohartzen baitzara
egoeraz eta, etxera zoriontzera
joan gin-tzaizkiola, gaixoa ne-

garrez hasi zen, hunkiturik baitzegoen. Horrelako gauzak ikusteak hunkitu egiten zaitu”. Artikako haurren artean, inork zorionik jaso nahi badu, 669 706
887 telefonora deitu behar da,
eta gainerako udalerrietarako,
berriz, 948 30 31 29 zenbakira.
Babes Zibilak eskerrak eman nahi
dizkie Berriobeitiko Udalari nahiz
Artikako Kontzejuari. Izan ere,
erraztasun guztiak eman dituzte
herritarrei itxialdian ahalik eta
zerbitzurik onena eskaintzeko.

PREMIAZKO ARTIKULUAK
EROSTEKO LAGUNTZA
Berriobeitiko Zendeako norbaitek zailtasunak baditu premiazko
artikuluak erosteko, jar zaitezte
Udalarekin harremanetan arazo
hori Babes Zibilaren bidez konpondu ahal izateko.

Zorionik jaso
nahi al duzu
zure
urtebetetzean?
Artikako haurren
artean, inork zorionik
jaso nahi badu, deitu:

669 706 887
Gainerako
udalerrietarako:

948 30 31 29

¿Necesitas
ayuda para
comprar?

948 30 31 29

AZKEN AGURREKO MEZUAK

ayuntamiento@berrioplano.es
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PERTSONA MAITEEI AGUR ESATEA
Alarma-egoerak koronabirusari
aurre egiteko ezarritako isolamenduaren ondorioz, senitartekoek ezin dute azken agurrik
eman, orain arte bezala. Horregatik, Udalak komunikazio-tresna
digital bat eskaini die herritarrei,
lagun maiteen heriotzaren aurrean doluminak adierazteko
eta haienganako maitasuna
agertzeko.
Nahi duten guztiek azken agurreko mezua argitara dezakete
Udalaren web orrian. Horretarako, zure idatzia posta elektronikoren bidez bidali
behar duzu:
ayuntamiento@berrioplano.es
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KONTSULTATEGI MEDIKOA
KONTSULTAK

848 46 34 40

Gelditu etxean
Berriobeitiko
kontsultategi
medikoak etxean
gelditzeko gomendioa
oroitarazi nahi digu
eta kontsulta guztiak
telefonoz egiteko,
helburua baita
koronabirusa osasun
etxean ez sartzea

berriaren sintomak dituztenekin
erabiltzeko, eta ez soilik, Covid-19k larriki jota dagoen jendearekin, orain arte egin den
bezalaxe.
MASKARAK,
ONURAGARRI
Soco Lizarragak behin eta berriz
nabarmentzen du metrotik gorako segurtasun-tartea mantendu beharra dagoela, eta horrez
gain, eskuak maiz ur-xaboietan
garbitu eta maskarak erabili behar ditugula. “Inolako sintomarik
ez badugu ere, kutsadura-iturri
izan gaitezke. Horregatik, behar-beharrezkoa da maskara jarrita eramatea, guk inor ez kutsatzeko, eta inork gu ez kutsatzeko. Baina gogoratu, babes
hori eramateaz gain, segurtasunezko tartea mantendu beharra dago beti”.
Maskara higienikoak erabiltzea
gomendatzen du, erabilera bakoitzaren ondotik garbitzeko
modukoak. Germen guztiak ongi
ezabatzeko, 60 gradutan garbitu
beharko ditugu, ordubetetik
gora, baina hori beti egiterik
ez dagoenez, onena da maskarak
eltze batean irakitea, erraza baita eta guztiz eraginkorra.
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Kontsultategi medikoaren lehen
aholkua etxean egotea da eta,
era berean, telefonoz deitzea
bai kontsultak egiteko, bai zalantzak galdetzeko. Zenbaitetan,
telefono-lineak guztiz okupatuak badaude ere, garrantzitsua
da erabiltzailea behin eta berriz
saiatzea. Behin osasun etxean
deia hartzen dutenean, gaixoaren beharra ebaluatu eta dei
eginen diote, Osasun Etxera
joan beharra daukan edo ez
esateko. “Gure eginkizun nagusia
da osasun etxea ez kutsatzea.
Horrenbestez, funtsezkoa da
jendea etxean gelditzea. Hitzordurik badute, osasun etxera
deitu dezatela, eta hona etorri
behar duten edo ez esanen diegu. Hemen arreta egitea beharrezkoa bada, banaka etorri beharko dute eta, osasun etxe
barnean, behar diren neurri guztiak hartuko ditugu, higienikoak
nahiz osasun arlokoak”, azaldu
digu Soco Lizarragak, hau da,
Berriozarko Osasun Etxeko sendagileak.
Era berean, gogorarazi du garrantzitsua dela telefonoa beti
eskura izatea. Horrela, Osasun
Etxetik deitzen dietenean, berehala erantzungo dute.
Bestalde, apirilaren 20tik aitzina,
koronabirusa atzemateko test
azkarrak jasoko dituzte, gaitz
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ELIKAGAI BANKUA

Elkartasuna, elikagarri
Erakundea, gainera, Xabierraldia
eta gisako ekitaldi batzuez ere
arduratzen denez, eta bigarren
Xabierraldia egiterik izan ez zenez,
sobran zegoen guztia hainbat tokitan banatu dute, hala nola Hermanitas de los Pobres zahar
etxean eta Artikako María Dominguez Gizarte Etxeko hornigai-zentroan, besteak beste”.

Boluntarioei esker,
Elikagai Bankuak bere
zerbitzua ematen
jarraitu du Berriobeitiko
Zendean barrena.
Boluntarioak ASVONA
erakundekoak dira
(Nafarroako Boluntario
Olinpikoen Elkartea),
bai eta Babes Zibilekoak
ere. Orain arte, janari
sorta aunitz banatu dira;
500 inguru, hain zuzen.
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Koronabirusaren eraginez, Elikagai
Bankuak bere zerbitzua eten egin
behar izan zuen, zerbitzuaz arduratzen ziren boluntario gehienak arrisku taldekoak baitziren.
Elikagai beharrek, ordea, bere
horretan zirauten, eta auzokide
askok, alarma-egoera hasi zenean,
dei egin zuten janari ezak kezkaturik. Hori ikusirik, Antsoain, Berriobeiti, Berriozar, Itza eta Txulapaingo Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko buruak, Javier Bilchezek, ASVONA erakundera jo
zuen.
“Gu, lehenbizi, Gurutze Gorriarekin mintzatu ginen, laguntzarik
behar bazuten ere, baina Javierrek
guri deitu eta Elikagai Bankua
irekitzeko aukeraz galdetu zigunean, haren esanetara jarri ginen
bereahala elikagaiak banatzeko”,
esan digu Elena Acaz Carrok, hau
da, ASVONAko buruak.
Horrela, Elikagai Bankuko lau boluntariorekin batera, elikagai sortak prestatu eta etxez etxe banatzen hasi ziren. “Hartzaileak
nor diren ez zabaltzeko eta haien
konfidentzialtasuna bermatzeko,
zerrenda bat egin genuen identifikazio-zenbakiarekin (NIE) eta
helbidearekin”.
Banaketa etxez etxe egiten da,
baina etxe horretan bizi direnek
Covid-19ren sintomarik ez badute
edota arrisku taldekoak ez badira.
“Bestela, horrelako kasurik baldin
badago, Babes Zibileko boluntarioek banatzen dute materiala,
haiek EPIak edo banakako babes-ekipamendua dutelako”.

BOLUNTARIO BERRIAK
KRISI GARAIAN
Elikagai Bankuan lanean ari diren
ASVONAko 25 boluntarioez gain,
konfinamendu garaian 55 lagunek
eman dute izena boluntario-lanetan aritzeko: “Irakasleak dira,
erizainen bat… ataka gaitz honetan bere harri koxkorra ekarri
nahi duen jendea”.
Elena Acazek aitortu du orain
jende gehiagok behar duela Elikagai Bankuaren zerbitzua eta,
aurreikuspenen arabera, are jende
gehiagok beharko du bai apirilean,
bai datozen hilabeteetan, “itxialdia luzatzen ari baita, eta egoera
gero eta txarragoa izanen baita”.
Janaria hainbat ibilgailutan banatzen da, enpresa batzuek dohaintzan utziak. “Volkswagen
Navarrak, adibidez, caddy bat
utzi du, eta M2 Eventos-ek, berriz, kamioi txiki bat eta furgoneta
bat. Boluntario batek, gainera,
bere furgoneta bat jarri du, eta
Polizia Nazionalak talde bat
sortu du Herritarren Partaidetzaren bidez, eta esnea banatzen
ari dira beren ibilgailuetan Berriozarren”.
ASVONAko buruak azaldu du
jendeak esker ona agertu duela,
eta gogoratu du zerbitzua boluntarioen jarrera eskuzabal eta
goresgarriari zor zaiola. “Janaria
banatzen dugunean, pankarta
bat eramaten dugu, “Dena ongi
aterako da”, gure animo osoa
emateko. Uste dut beharrezkoa
dela boluntarioei gure arnasa
eta animoa ematea”. Horra, beraz,
elkartasuna, bere txikian arras
lagungarria horren ataka gaiztoa
eramangarriagoa egiteko.
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HEZKUNTZA
Jarduera eta proposamen
jostagarriak Artikako eta
Berriogoitiko Haur Eskoletako
haurrentzat
Alarma-egoera xedatu zenetik,
Artikako eta Berriogoitiko Haur
Eskolek jarduera sakon berrantolatu dute haurrei eta seni-

tartekoei laguntza emateko. Bi
ikastetxeak itxita badaude ere,
Berriobeitiko Haur Eskolako
hezkuntza-taldea lanean ari da,

ARTIKAKO HAUR ESKOLA

BERRIOGOITIKO HAUR ESKOLA

948 21 56 31

948 35 11 58
eiberriosuso@berrioplano.es

artikahe@berrioplano.es

online ikasten segi dezaten. Berriobeiti zendean erroldaturik
daudenen aldeko ekimena da
eta, haren bidez, paperean inprimaturik bidaliko zaizkie bai

ARTIKAKO BIZILAGUNAK

concejoartica@berrioplano.es

eskolako lanak bai ikastetxeetatik igortzen ari den materiala.
Behin hori guztia inprimaturik,
gutun-azaletan sartu eta etxera
bidaliko zaie.
Zerbitzua erabili nahi duten familiek agiri bat igorri beharko
dute (ahal bada, PDFa) datu
pertsonalak eta posta-helbidea
emateko.

AITZOAIN, AÑEZKAR, BALLARIAIN,
BERRIOBEITI, BERRIOGOITI, ELKARTE,
LARRAGETA, LOTZA ETA OTEITZAKO
BIZILAGUNAK

trabajoescolar@berrioplano.es
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Laster abiatuko da baliabide
teknologikorik gabeko haur eskolatuei
laguntzeko kanpaina
Berriobeitiko Udalak eta Artikako Kontzejuak kanpaina bat
abiaraziko dute bitarteko teknologikorik ez duten haur eskolatuen familiei laguntzeko,

bai barnera begira bai familiekin.
Egunero, jarduera mota entretenigarriren bat bidaltzen diete
familiei posta elektronikoz,
itxialdia eramangarriagoa egiteko. Proposamenak askotarikoak dira, hau da, etxeko errezeta osasungarriak, eskulanak,
haurrak mugiarazteko jarduerak,
ipuinak eta beste. Maite Recalde eta Ana Díaz Artikako
eta Berriogoitiko Haur Eskoletako zuzendariak dira, hurrenez
hurren, eta esan digute ekimenak arras harrera ona izan duela
familien aldetik. “Oso pozik
daude, egia esateko; gehienbat,
oraingoa bezalako hain egoera
ezohikoan lagundurik daudela
sentitzen dutelako. Zoragarria
da postak jasotzea, argazki eta
bideoak bidaltzen dizkigute,
haien eguneroko bizitzaren berri
emateko. Oso ongi erantzuten
ari dira eta bihotz-bihotzez eskertzen diegu”.
Hezitzaileek prestatzen dituzten eguneroko jarduerez gain,
haur eskolek ere bideo-konferentzia bat antolatu dute ikasgela bakoitzeko, haurrak ikusteko nahiz haiekin hitz egiteko,
bai eta familiekin ere. Eta are
gehiago, hezitzaileek berek ere
bideoak egin dituzte, haurrak
eta etxekoak agurtzeko, eta
animo handia ere bidaltzeko.
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ZERGAK ETA TASAK
Kobrantza atzeratuak,
tasak bertan behera
utziak eta diru-itzulketak
COVID-19k eragindako egoera
ezohikoa dela eta, Berriobeitiko
Udalak ezohiko neurriak hartu
ditu zerga kontuetan. Horrela,
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen
gaineko Zergaren kobrantza
abuztura atzeratu da. Bestalde,
Hirilurren eta Landalurren gaineko kontribuzioa ohiko datetan mantendu da, hau da, ekain
eta azaroan, bai eta Jarduera

Ekonomikoen gaineko zerga ere
(azaroa).
Udal ikastaroei buruz, martxoaren 14tik ordaindutako kuotaren zati proportzionala itzultzea
erabaki da. Udal igerilekuetan,
ez da apirileko kuota kobratuko,
ezta zerbitzurik ez dagoen hilabeteetakoa ere.
Udaleko Haur Eskoletan, martxoko kuotaren erdia itzuliko

da, eta ez da apirilekoa kobratuko, ezta zerbitzurik ez dagoen
hilabeteetakoa ere.
Bestalde, Berriozarko auzoa laguntzeko elkarteak eskaturik,
Udalak 6.300 euroko diru-laguntza emanen dio 2020ko lehen bi hiruhilekoengatik. Elkarte
horrek gizarte ekintzan dihardu
Berriobeitiko udalerriko hainbat
herritan, eta Udalak lankidetza-hitzarmen bat egina du harekin.
Udalak hartutako neurri bereziei
buruzko argibide guztia udalaren
webean dago ikusgai:
www.berrioplano.es.

UDAL WEBA

eta Hastapenari dagokienez,
ikasleei astero lana posta elektronikoz bidaltzen zaie.

UDAKO HIRI
KANPAMENTUAK

www.berrioplano.es

KULTURA

Kultura, online eskura
María de Maeztu Kultur Etxea
itxita dago, eta aurrez aurreko
ikastaro nahiz jarduera guztiak
bertan behera gelditu dira, baita
antolatutako ikuskizunak ere.
Kultura alorra lanean ari da
ikuskizun eta jarduera horiek
beste data batzuetan emateko,
herritarrek datozen hilabeteetan
goza ditzaten.
Orreaga Musika Eskola, bestalde,
online ari da eskolak ematen.

Izan ere, ikastetxeak itxi zirenez
geroztik, bideo-deien bidez ari
dira klaseak ematen eta, horrez
gain, ikasleek eta irakasleek elkarri bideoak bidaltzen dizkiote.
Instrumentu-klaseak ere aurrera
doaz eta esan daiteke erantzuna
ia erabatekoa dela. Talde-eskoletarako ere -bandarako, adibidez-, banakako bideoak baliatzen dituzte, eta gero, muntatzen dira. Musika-lengoaiari

KULTUR BALIABIDEAK, ONLINE
Udaleko sare sozialen bidez,
hainbat proposamen egin dira
itxialdian kultura bizitzeko.
Etxealdia, gainera, bereziki aproposa da irakurtzeko, musika
entzuteko, hizkuntzak ikasteko,
filmak ikusteko edota lan plastikoak egiteko. Beraz, hona hemen zuen eskura kultur baliabide ugarietako batzuk:

KULTUR BALIABIDEAK ONLINE

Barnera begira: Eskolako
ikasleak, lehen aldiz instrumentua aukeratzen dutenak,
espezialitatez aldatu nahi dutenak, eta bigarren instrumentuan hasi nahi dutenak.
Maiatzak 6-12
Kanpora begira: kasle berriak
(2016ra bitarte jaiotakoak)
maiatzak 25 - ekainak 3

Musika, zinema, app-ak, ipuinak,
euskarazko jolasak
https://eranafarroa.eus/es/
Argibidea:
Euskara ikastea
616725218
https://www.ikasbil.eus/eu/home
orreagamusika@gmail.com
Ingelesa ikastea
https://www.bbc.co.uk/learningenglish
Unescoko Mundu Liburutegi Digitala
www.wdl.org/es
Europako Kultur Ataria
https://agorateka.eu/ea/es

SARE SOZIALAK

Facebook
@CasaCulturaMariaMaeztu
@escuelademusicaorreaga
Berriobeitiko Euskara Zerbitzua
@berrioplanodeporteyjuventud

MUSIKA ESKOLA
MATRIKULA EPEAK
(012an eta
948-012012an)

Instagram
@BerrioplanoUdal
@berrioplanodeporteyjuventud
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Liburuak
https://navarra.ebiblio.es
Musika
http://clasicafmradio.es/
Filmak
https://navarra.efilm.online
Haurrendako jarduera plastikoak
https://navarra.ebiblio.es
Musika
https://cutt.ly/Zt99nX9

Webean eta udaleko sare
sozialetan emanen da haien
berri
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KIROLA

Mugi zaitez etxean
Koronabirusak ere erabateko
eragina izan du gure udalerrian
antolatzen diren kirol ekitaldietan. Adibidez, Kirolaren Eguna bertan behera utzi da, eta
Artikako nahiz Berriobeitiko kirol instalazioak itxita daude.
Baina sasoi onari eusteko, kirol
instalazioen enpresa kudeatzaileak kirol saioak online eskaintzen ditu, sare sozialen bi-

dez. Horrez gain, “Mi entrenador” app-a jarri du bazkideen
eskura, Gesport eta BestCycling
enpresen arteko lankidetzari
esker. Aplikazioaren bidez, izan
ere, hainbat mailatako entrenamenduak egin daitezke, hala
nola indoor zikloa, pilates, yoga,
bizkarra, zinta gaineko lasterketa...

ENTRENAMENDUAK
SARE SOZIALETAN

“MI ENTRENADOR” APP-A
1. Deskargatu Gesporteko app-a eta topatu kodea:

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thenewads.gesport

IOs
https://apps.apple.com/es/app/gesport/id1488301268

Facebook
@articayberrioplano
Instagram
@cdarticayberrioplano

2. Aurkitu "miEntrenador Virtual" esteka eta egizu deskarga
3. Erregistratu zaitez zure e-mailarekin eta aukeratu pasahitz bat
4. Onartu erabilera-baldintzak
5. Sartu Gesporteko kodea
6. Gozatu!

GAZTERIA
“El Conquistador de la Cendea”
gazte kanpaldia beste egun
batzuetan eginen da
CAMPA

MENTO

JUVENI
L • GAZT
E KANP
ALDIA

17 al 21
de
ABUZTU AGOSTO
AK 17tik
21era
12-16 añ
os/urte

Inscripc
ió
Izen emat n
ea: 012

ZENDEAREN
KONKISTATZAILEA

#berriopl

anodep

www.ber orteyjuventud
rioplan
o.es

ARGIBIDEAK:

www.berrioplano.es
https://bit.ly/3abs6R6
#berrioplanodeporteyjuventud

Kanpaldi egunak:
abuztuaren 17tik 21era
Adina 12-16 urte
Izen-ematea: maiatzak 7 - 12
012an eta 948-012 012an
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Alarma-egoerak eraginda, gazte
ekitaldi programatu batzuk bertan behera utzi edo atzeratu
dira. Oraindik ere ez dakigu
noiz egin ahal izanen diren, erabakia osasun arloko agintariei
baitagokie, baina zer gerta ere,
Gazteria alorrak beste egun
batzuk finkatu ditu 12 eta 16
urte arteko gazteendako kanpaldia egiteko. Zehazki, abuztuaren 17tik 21era, eta izena
maiatzaren 7tik 12ra bitarte
eman beharko da 012 telefonoan, 8:00etatik 19:00etara.

Matrikula eta ordainketa (66,
51 euro) maiatzaren 14an eta
15ean.
Uda partean, bestalde, haurrendako hiri kanpamenduak egiten
dira. Izena maiatzaren 5ean eta
6an eman beharko da 012an
eta 948-012012an.
Osasun arloko agintariek udako
jarduera guztiak bertan behera uzten badituzte, diru
guztia itzuliko zaie bai “El
Conquistador de la Cendea”
kanpaldia bai haurrendako hiri
kanpamenduetan izena emaniko guztiei.
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EUSKARA
Euskara itxialdian
Egoera honek, jakina, goitik
behera baldintzatu du gure
eguneroko bizitza. Etxealdian
gauden honetan, Udaleko Euskara Zerbitzuak aditzera eman

nahi du hainbat baliabide daudela heldu, gazte eta haurren
eskura. Hona hemen:
Euskara Zerbitzua lanean ari
da COVID-19 gaitzaren ondo-

rioz bertan behera utzi diren
ekitaldiak eta jarduerak aurrerago egiteko, herritarrek datozen hilabeteotan goza
ditzaten.

ONLINE BALIABIDEAK

Haur, gazte
eta gurasoentzat
www.era.eus
Euskara ikasten ari
diren helduentzat
www.elaide.eus

Euskal tribiala, online
www.jakina.eus
Jolasak, telebista, ipuinak,
liburuak, filmak…
www.praktikatu.eus
Z belaunaldiarendako aldizkari digitala
www.zut.eus

RESIDUOS DOMÉSTICOS

Frente al Coronavirus...
Para prevenir la
transmisión de la
enfermedad, no
dejes bolsas de
basura fuera del
contenedor.

ALE BEREZIA KORONABIRUSA_BERRIOBEITIKO UDALAREN INFORMAZIO ALDIZKARIA
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Eskualde honetan talde handia eratzen
dugu; zure laguntzarekin zerbitzu
hobea eman ahal izango dugu.
ETXEKO HONDAKINAK

Koronabirusaren
aurka
)CRDKITNGĂNLOCLGěC
MTIKLORRCLKěWKěCGIONIOFKRC
$GRCYIORFGPROFTLěTCL
GěWGCN ICRDKITNGCLDGRRKRO
zabaldu arte.

)CKWOěCSTNC
kutsatzeari aurrea
hartzeko, ez utzi
poltsak edukiontzitik
kanpo
kanpo.

Tamaina handikoak:
abisua utz dezakezu
(948 30 28 98) eta ahal
FTITNGCNęCSOLOFKěTIT
Ez utzi kalean.

Beti bezala, bereizi
hondakinak eta bota
FCIOLKGN
edukiontzira.

#RMCKRTCLěWTLTNFTGěC
arropa- eta
OKNGěCLOICRDKLGěCGIKěGNCRK
bazara, IORFGKěYCYTGěWGCN
berriro abisua eman arte.

Ahaleginak batuta lehenago
gaindituko dugu

En esta Comarca formamos un gran
equipo, conn tu colaboración
podremos prestar un mejor servicio.
RESIDUOS DOMÉSTICOS

Frentte al
Coronavirus
.OS2TNěOS.KMPKOSĂęOSX
móviles permanecerán
cerrados. Guarda en tu
domicilio los productos
hasta su reapertura.

Para prevenir la
transmisión de la
enfermedad, no dejes
bolsas de basura fuera
del contenedor.

Voluminosos:
puedes dejar el aviso
(948 30 28 98) XĚOSRGEOIGRGMOS
cuando sea posible.
No los dejes en la calle.

Como siempre, separa los
diferentes residuos X
deposítalos en su contenedor
correspondiente.

Si aprovechas para
hacer limpieza de
ropa o calzado
ITeRFCĚOSGNěTECSC
hasta nuevo aviso.

Uniendo essfuerzos lo
superarem
mos antes
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RESIDUOS DOMÉSTICOS

ETXEKO HONDAKINAK

Koronabirusaren
aurka

Frente al
Coronavirus

Koronabirusa duten gaixoak
eta/edo berrogeialdian daudenak
dauden etxebizitzetan

Hogares con positivos y/o
cuarentena por coronavirus

HIRU POLTSA ERABILI
Eriaren eta bere zaintzaileen erabili eta botatzeko
materiala eta eriaren gainerako hondakinak:
SARTU POLTSA BATEAN ETA ONGI ITXI (1. POLTSA)
(eriaren gelaren barnean)
SARTU 1. POLTSA, ZAINTZAILEAREN ERABILI ETA
BOTATZEKO MATERIALAREKIN BATERA
(ESKULARRUAK, MASKARAK…), 2. POLTSAREN
BARNEAN ETA ONGI ITXI
(eriaren gelaren barnean, irteeraren ondoan)
SARTU 2. POLTSA GAINERAKOEN
FRAKZIORAKO ETXEAN DAGOEN POLTSAN
(3. POLTSA) ETA ONGI ITXI
BOTA 3. POLTSA
GAINERAKOEN EDUKIONTZIRA

ETA JARRAITU HONDAKINAK
OHI BEZALA BEREIZTEN

UTILIZA TRES BOLSAS
1

2

3

El material desechable de la persona enferma y sus
cuidadores y todos los demás residuos del paciente:
DEPOSÍTALOS EN UNA BOLSA Y CIÉRRALA BIEN
(BOLSA 1). (Dentro de la habitación del paciente)
INTRODUCE LA BOLSA 1 JUNTO CON EL MATERIAL
DESECHABLE DEL CUIDADOR (GUANTES,
MASCARILLAS, ETC) DENTRO DE LA BOLSA 2 Y
CIÉRRALA BIEN. (Dentro de la habitación del paciente,
junto a la salida)
INTRODUCE LA BOLSA 2 EN LA BOLSA DEL
RESIDUO DEL HOGAR DE LA FRACCIÓN RESTO
(BOLSA 3) Y CIÉRRALA BIEN.
DEPOSITA LA BOLSA 3 EN EL
CONTENEDOR DE RESTO.

Y SIGUE SEPARANDO
CON NORMALIDAD
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