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Bai, badakit. Badakit Gure Esku Da -
go ekimenaren kanta zoragarria-
ren letrak justu aldrebes diola:

Jende zoriontsua herri libre batean. Eta
alai eta ozen kantatzen dut, gainera,
ederra delako eta hala sentitzen dudala-
ko. Baina agian politikan, bizitzan beza-
la, bestera da askatu beharreko ekua-
zioa. 

Hil honen 13an EBATZI-Larrabetzuko
Gure Esku Dago taldeak antolatuta, Gar -
biñe Biurrun, Koldo Saratxaga eta Mario
Zubiaga –azken hau moderatzaile lane-
tan– izan genituen jendez beteriko La -
rrabetzuko eskolako jantokian erabaki-
tzeko eskubideari, zehatzago, erabaki-
tzeko eskubidea gauzatzeari buruz ber-
betan. Nork bere esparrutik eta espe-
rientziatik ekarpen ezin interesgarriago-
ak, ezin argigarriagoak egin zizkiguten
hara joandakooi. Han bota zirenak en -

tzunda otu zait “aldrebeskeria”: jende li -
brea herri zoriontsu batean.

Izan ere, erabakitzeko eskubideari
bu ruz ari garelarik, libre erabakitzeko li -
bre izatea da gakoa. Libre, erabakitzeko
non, norekin eta nola bizi gura dugun.
Libre, erabakitzeko zein izango den gure
izena, gure hezkuntza, gure hizkuntza,
gure lan-harremanak, gure nekazaritza,
gure industria, gure elikadura, gure ban-
dera, gure ereserkia, gure hiriburua, gure
polizia... Pentsatzeko, eztabaidatzeko eta
erabakitzeko libre. Libre, irabazteko edo -
ta galtzeko, baina, batez ere, libre partida
jokatu ahal izateko. Erabakitzeko eskubi-
dea aldarrikatzea herritar librea izateko
eskubidea aldarrikatzea da beste ezeren
gainetik. Eta, horrexegatik, dena emana,
de na erabakita etortzen zaigun garaio-
tan, berau gauzatzea askatasun puska
bat berreskuratzea eta gure bizimodua-

IGOR ELORDUI
(Kazetaria)

ren kontrola, apur bat sikiera, geuregana-
tzea da. Nola ez du, ba, horrek merezi
izango? Nola ez du, ba, balio izango? Hain
da zentzuzkoa, hain da oinarrizkoa, hain
da demokratikoa.

Larrabetzun, martxoaren 19an eraba-
kitzeko libre izaten hasiko garela EBATZI
dugu. Inork ez dakielako guk baino hobe-
to zer den komeni zaiguna eta hortik eto-
rriko delako, etortzekotan, zoriontasuna;
herritar bezala lehenengo, herri bezala
gero.

Azkenaldian, nabarmen egin du go -
ra txakurrak ditugunon kopuruak.
Ohi koa bilakatu da herritik gure

mas kotekin ibiltzea. Txakurrak ditugunak
eta ez ditugunak, nahastuta. Jakina, de -
nek ez dute berdin atsegin lau hanketako
lagun horiek. Eta ulergarria da, baina nola
edo hala moldatu egiten gara.

Txakurra daukazunetik, betebeharrak
ere zure gain hartzen dituzu. Asko dira
eginkizun horiek, baina bat azpimarratu-
ko dut. Izan ere, herritar guztion arteko
elkarbizitza atsegina izan dadin, txakur-
kaka jaso BEHAR duzu. Jabe batzuek, or -
dea, ez dute hori egiten eta horrek odola

SARA GANDARA
(Kazetaria)

Herria, txakurrak, jabeak, bizilagunak eta elkarbizitza

Jende librea herri 
zoriontsu batean

irakiten dit, gutxi batzuen erruz, denok or -
daintzen dugulako. Eta hori ez dut uler-
tzen, ez horixe! Ezin dut ulertu nola per-
tsona batek hainbesteko arduragabeke-
riarekin jokatu dezakeen. 

Lotsa ematen dit herritik ibiltzea eta
berdegune batzuetan kakak ikustea.
Inoiz, nire txakurrak egindakoa eta aurre-
tik hor daudenak jaso izan ditut. Baina
hori ez da irtenbidea. Zein da, bederen?
Isu nak jartzea? Agian bai, poltsikoa uki-
tzen digutenean min egiten digutelako,
ezta? Tristea, baina horrela da. Irtenbide
horrekin ados egongo nintzateke, ardura-
gabekeria zigortu behar delako. 
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Lau hilabete eta bederatzi egun oste-
an, akordioa lortu dute Sondika eta
Zamudioko lorezainek Enviser enpresare-
kin. Adostutakoaren arabera, enpresak %
20a igoko die soldata eta 2018ko urtarrila-
ren 1eko hitzarmenera heldu ahal izango
da. Greba 2016ko irailaren 5ean hasi zuten
eta Txorierriko herrietatik zehar mobiliza-
zioak egiten egon dira denbora tarte
honetan, ia egunero.

Grebalarien arabera, euren soldatak
izan beharko liratekenak baino baxuagoak
ziren (1.000 euro ingurukoak). Getxo beza-
lako udalerrietako lorezainek kobratzen
dutenaren erdia besterik ez zutela jaso-

tzen aldarrikatzen zuten, Txorierriko zerbi-
tzu honetako langile gehienek 12 urte
baino gehiago egon arren.

Hitzarmen berriaren bitartez, langile-
ek 1.310 euro jasoko dituzte. Gainera,
lehen egunetik bajen koberturaren %
100a jasoko dute, lehen % 35ekoa bai-
tzen. Horri guztiari arrisku-plusa gehitu
behar zaio: hilero jasoko dituzten nomine-
tan 245 euro gehituko zaizkie eta lan jar-
duera 37,5 ordutik 36ra jaitsiko dute: “Poz-
pozik gabiltza enpresarekin lortutako
akordioarekin, eskatzen genituen errekla-
mazio gehienak lortu ditugulako”, adierazi
dute.

Sondika eta Zamudioko 
lorezainek grebari utzi diote

55 litro metro
karratuko, Derion 

Urtarrilaren hasieran, 0º azpiko
tenperaturako astea igaro ostean,
hotzak euriari bidea eman zion, eta
ezhoiko euria izan genuen
Txorierrin. Euskalmet agentziaren
arabera, urtarrilaren 10ean Bilbo,
Igorre, Derio eta Arboleda izan dira
Bizkaian euri gehien jasan dituzten
udalherriak.

Urtarrilaren 11ko gauetik urta-
rrilaren 12ko arratsaldera arte 60 ur
litro erregistratu ziren orduko,
metro karratuan. Igorren, ordu
horretarako 50 litro erregistratu
ziren, eta Derion 55. Loiuko aire-
portuan, Deriotik gertu egon arren
31 litro jaso ziren. 

Euskalmeten arabera, 15 litro
metro karratutik gorako zaparradak
“gogorrak” izan ohi dira. Hori omen
da euren erreferentzia nagusia.
Oraingo honetan, euskal agentziak
adierazi du zaparrada gogorra
baino “oparoa” izan dela, euria
erruz egin duela.
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Aurkeztuko diren pintxoak euro bat ba -
lioko dute eta lehiatuko duten eguneko
arratsaldean eskuragai egon beharko dira
19:00etatik 22:00ak arte. Bezeroek pin-
txorik onena zein den bozkatzeko au kera
izango dute. Modalitate bakoitzeko ira-
bazleak trofeoa jasoko du. Ondoren, 100
euroko txartela zozketatuko da bezeroen
artean.

Informazio gehiago: 
www.sondika.net

I. Pintxo lehiaketa, Sondikan
Sondikako kultura sailak herriko le -

hen pintxo lehiaketa antolatu du sekto-
rea dinamizatzeko helburuarekin. Guztira
hiru lehiaketa egingo dira otsailetik apiri-
lera bitartera: otsailaren 10ean, pintxoen
osagarri nagusia okela izango da; mar-
txoaren 10ean, arraina; apirilaren 7an, es -
tilo librekoa. Bertan, herriko ostalaritzako
edozein establezimenduk pintxo baka-
rrarekin parte hartu ahal izango du eta
pintxo partehartzaile guztiak lehiaketa-
ren logoarekin atzeman ahal izango dira.

Paddle pista bi
inauguratu dira
Loiun

Urtarrilaren 20an, paddle pista
bi inauguratuko zituen Loiuko
Udalak. Egunean bertan inaugura-
zio partida egin zen San Pedro
jaietako 2016ko finalistekin: Tomás
Odriozola eta Alfredo Tabernero
Angel Aretxabaleta eta Ricardo
Aranaren aurka aritu ziren.
Inaugurazioari amaiera emateko
lunch-a egin zen.

Aisi-gune berria,
Loiuko
Zabaloetxen

Loiuko Zabaloetxe auzoak
umeentzako aisi-gune berria
estreinatu zuen pasa den urte
bukaeran. Udaletxe parean dago-
en zonaldeak jolas torrea dauka
eta haurrentzako bestelako ele-
mentuak gehituko zaizkio. “Udal
taldeak zenbait zonaldetako berri-
kuntzaren alde apostu egiten du.
Horien artean, umeei zuzenduta-
koei”, azaldu du Josu Andoni
Begoña alkateak. 

“Kolunpio eta aisi-guneen
esparruan bi ekintza egin geni-
tuen Larrondon, eta orain
Zabaloetxe auzoan gabiltza buru-
belarri”, adierazi du. Lan hauen
helburua txikienei kolunpio
berriak, modernoak eta erakarga-
rriak eskaintzea dela azaldu du
Begoñak.
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a: www.vscom.fr

Urte bukaeran Van Morrisonen kontzertua
iragarri bazen ere, urtarrilean Al pha Blondy
abeslari afrikarraren eta Georgie Fame teklista
britainiarraren kon tzertuak iragarri ditu
Sondikan egingo den BBK Music Legends
Festivalaren bigarren edizioak. Boli Kostako
abeslariak The Solar Sys tem taldearekin arituko
da (Barbados, Frantzia, Boli Kosta eta Jamai kako
musikariez osaturiko banda). Re ggae garaikide-
aren kondaira da, eta az ken hamarkadetako
‘roots’ soinuen erreferentea. Geor gie Fame 60.
hamarkadako pop eta rythm & blues soinuen
aitzindaria da eta ibilbidean zehar Muddy
Waters, Gene Vincent eta Eddie Cochran ekin
aritu izan da eszenatokietan. Gaine ra, 1992 eta
2004 bitartean Van Morriso nen bandaren
zuzendari musikal bezala aritu zen.

Konfirmatu diren hiru talde hauek ekai-
naren 2 eta 3an izango dira BBK-ko Ola
zentroan egingo den BBK Music Le gends
Festivaleko bigarren edizioan, Son dikan.
Pasa den urtean Jethro Tull, Gra ham
Nash, Bob Geldof, Los Lobos, Elliot
Murphy & Band, David Lindley eta Nina
Hagen izan ziren, besteak beste.

Informazio gehiago: 
www.musiclegendsfestival.com

Alpha Blondy eta Georgie Fame BBK Music
Legends-ean izango dira
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LARRABETZUTIK GALDAKAOKO
OSPITALERA, HIRU ALDIZ EGU-
NERO.– Urte hasieran, Bizkaiko
Foru Aldundiko Garraio,
Mugikortasun eta Kohesio depar-
tamentuak aldaketak ezarri zituen
Bizkaibusen: urtarrilaren 1etik
aurrera Bilbo-Galdakao-
Larrabetzuko autobus lineak hiru
bidaia egiten ari da egunero
(joan-etorriak) Galdakaoko ospi-
talera. Ordutegia honako hau da:
Larrabetzutik irtenda, astelehene-
tik ostiralera 07:15etan, 13:15etan
eta 16:15etan. Galdakaotik,
11:40etan, 14:40etan eta
20:40etan.

La rrabetzuko Udala Udalerri Euskal -
dun en Mankomunitatearen (UEMA) par-
taide egin zen urtarrilaren 14an, Ea, Dima,
Ziortza-Bolibar, Legorreta, Mendaro,
Ataun, Errezil eta Areatzarekin batera.
Dagoeneko 240.000 biztanleko lurgune
euskalduna osatzen dute UEMAko kideen
artean. Lehendakaria den Josu labakak

adierazi du urte berri honetarako aurrei-
kuspen onak daudela: “Hainbat herrik
erakutsi dute UEMAko kide izateko go -
goa, eta horiekin ere ari gara bilerak egi-
ten, ahalik eta adostasun zabalenarekin
har dezaten erabakia, iraunkorra izan da -
din”, adierazi du. 1988an, Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa eta Nafarroako 32 udalek Eus -

kal Herrian Eus karaz elkartearen mo zioa
onartu zuten, udalak euskalduntzeko eta
euskara hu tsean funtzionatzen has teko.
Helburu hau erdiesteko arazoak zeudela
ikusita, udal horietako batzuk biltzen eta
koordinatzen hasi ziren, udalak ere eus-
karaz lanean hasi ahal izateko. Horrela,
eta mankomunitate izaerarekin, sortu
zen UEMA. Lehen batzarrean 17 udal ba -
zeuden ere, 25. urteurren agintaldi ho -
nen hasieran 72 izatera igaro ziren.

Larrabetzuko alkate Iñigo Gazteluk,
UEMAra sartzea “ohorea eta beharra” dela
adierazi du. “UEMAko kide izanda inoiz
baino euskararen herritarrago” direlako
larrabetzuarrak. “Euskara hizkuntza erabi-
lia eta bizia izatea da gure helburua. Guz -
tion gogoa eta ahalegina eskatzen duen
helburua; helburu ilusionagarria; denoi
dei egiten digun helburua: norbanakoei
eta kolektiboei, herri agintariei, al derdi
po litikoei, langileen sindikatuei, en pre -
sari-elkarteei, kirol, aisialdi nahiz kultur
arloko elkarteei, gizartearen arlo desber-
dinetako erakundeei, eta abarri. Gus tuko
dugun helburua da, gustura hartzen du -
gun konpromisoa”.

Larrabetzu, UEMAko kide berria
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Bizkaiko Garraiobideen Partzuergoa -
ren Kontseilu Orokorrak argi berdea
eman die apirilean aurkeztuko diren Me -
tro, Tranbia eta Euskotren garraiobideeta-
ko txartel tenporal berriei. Gaur egun
45.000 pertsonak erabiltzen dituzte titulu
horiek, erabiltzaileen % 22k, hain zuzen
ere. Apirilean Metro Bilbaoko 3. linearen
jaiotza dela eta, txartel berriak estreinatu-
ko dituzte metro, tranbia eta Eusko tre -
neko txartel tenporalen erabiltzaileek. Li -
nea berriaren helburua tren-aldaketak
deuseztatzea da. Lehenengo geltoki in -
termodala Bilboko Zazpi Kaleetakoa izan-
go da. Bertan 1., 2. eta 3. lineetako ga -
rraioak izango dira, eta parametro bere-
tsuekin erabili ahal izango dira: bai txar-
telak, bai prezioak.

Garraiobideen erabiltzaileen % 22k
txartel tenporalak darabiltzate, 45.000 bi -
daiari mugiarazten hilabetero (gainon-
tzeko % 78k diru-zorro-txartelak erabil-
tzen dituzte). Txartel tenporal berri hauen
ondorioz, espero da zifra % 20a handi-

tzea, urtebeteko epean. Gainera, Bizkaiko
Foru Aldundiak txartel Gazte Multimoda -
lak gehitu ditu. Horiek, metroa, Euskotre -
nen eta tranbian erabiltzeaz gain, Bizkai -
bu sen erabiltzeko aukera ematen dute.

Prezio berriek tarifa-integrazioa eka-
rriko dute, azken batean Metro Bilbao,
Eus kotren eta tranbiak Bizkaiko Lurralde

Historikoaren % 58,1a mugiarazten dute,
eta Bizkaibusek, % 74a. Txartelak 3. linea
martxan jarri baino hilabete bat lehena-
go salgai egongo dira. Bizkaiko Garraiobi -
deen Partzuergoaren Kontseilu Oroko -
rrak txartel hauen inguruko informazioa
areagotuko du, erabiltzaileak sistema be -
rrira erraztasunez moldatu ahal izateko.

Txartel multimodalak, 45.000 bidaiarientzat 
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modal nagusia izango da”. Halaber, Biz -
kaiko diputatu nagusiak adierazi du
metroaren ibilbidea ez dela 3. linean
bukatzen: “Hurrengo urteetan errepideko
eta trenbideko garraioa gehiago koordi-
natzea dugu helburu. Horrela, garraio
zerbitzu publiko modernoagoa eta era-
ginkorragoa izango da eta, honi esker,
Bizkaia asko hobetuko da”.

Intermodala eta tren berriak
22 metroko luzeeradun eta 16 metro

zabaleradun halletik igaro ostean, eskai-
lera mekanikoen eta igogailuen bidez 1.
eta 2. lineetara heldu ahal izango dira
bidaiariak geltoki berezi honetan. Gaur
egun atrioari forma ematen ari diren pila-
reak eta nasa batera doazen eskailerak
ezartzen ari dira.

Tren berriak EMU 950 modelokoak
izango dira. Guztira hiru kotxek osatuko
dute konboia: muturreko biak motor-ko -
txeak izango dira (gidatzeko kabinekoak).
Hirugarrena, erdian kokatutakoa, remol-
ke tankerakoa izango da. Guztira 296 pla -
za izango dituzte tren berri hauek. Ho -
rietako 94k eserlekua izango dute.

Eserlekuak bandalikoen aurkakoak
izango dira, ergonomikoak eta buru-eus-
karridunak. Horrez gain, horien diseinua
hobetu egin da segurtasun arrazoienga-
tik: aurrez aurreko istripu kasuan kalte
posiblea gutxitzearren. Gidariaren segur-
tasunerako, aurreko kristala indartu egin
da, bai istripuetan kalte gutxiago jasotze-
ko, bai ikusmen handiagoa eskaintzeko.
Ateek ere segurtasun sistema izango du -
te, harrapaketak ekiditeko.

Txorierriko Euskotren linea, Zamudion.Etxebarri Matikorekin lotuko dituen
linea otsailaren amaieran eta martxoaren
hasieran probetan hasiko da, bidaiariarik
gabe, inaugurazio egunerako prest ego-
teko helburuarekin. Garapen ekonomiko
eta azpiegituren aholkularia den Arantza
Tapiak azaldu du linea berriaren lanak
oso aurreratuak daudela.

Arantza Tapiak, 2016ko abenduaren
28an obretan dagoen Alde Zaharreko
gel tokian izandako bisitan azaldu zuen
Euskal Trenbide Sarearen lanak obra zibi-
la eta egiturak uztartzen ari direla. Guztira
279 milioi euro inbertitu ditu Eusko
Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Diputa -
zioak. Tapiak Alde Zaharreko geltoki in -
termodalaren funtzioa azpimarratu zuen:
“Proiektuaren bihotza da. Bertan hiru li -
neak batuko dira eta toki batetik bestera
doazen bidaiarien topagunea izango da.
Gainera, espero da urtean zehar 10 milioi
bidaiari igarotzea bertatik”.

3. lineak sei kilometroko luzeera izan-
go du, zazpi geltokiz osatuta: Matiko, Uri -
barri, Alde Zaharra, Zurbaranbarri, Txu -
rdinaga, Otxarkoaga eta San San Anto -
nioko Etxebarri. Gainera, Bilboko iparral-
deko auzoak Txorierrirekin konektatuko
dira, Artxandako tunel berriaren bidez.

Tapiak adierazi du sei kilometroko
linea honek 7,5 minutuko frekuentzia
izango duela eta Matiko Txorierrirekin
lotuko duela, 70.000 pertsonei zerbitzua
emanez: “Zerbitzu ona eta kalitatezkoa
izango da”.

Bestalde, Bizkaiko diputatu nagusia,
Unai Rementeria, argitasunez mintzatu
da: “Ia bukatuta dago dena: nasak, trenbi-
deak, igogailuak… Gutxi falta da geltoki
hau jendez eta aktibitatez betetzeko. Li -
nea berriak Txorierri, Durangaldea,
Amorebieta, Busturialdea eta Urdaibaire -
kin dauden konexioak hobetuko ditu, eta
Alde Zaharreko geltokia Bizkaiko inter-

Metroko 3. linea probetan hasiko da
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Juan Luis Mentxaka Hernández | Dena bukatu zen
1950ean jaio zenean, bere etxea eraikitzen ari ziren. Bertan eman du bizitza Juan Luisek, duela lau urte-

ra arte. Etxeko teilatua jausi eta bertan bizi ezinik, etxe parean duen karabanan bizi da. Zamudioko galdate-
gian eta Palets del Txorierrin lan egin zuen: “Baina dena bukatu zen”. Bakardadean bizi da, eta egun batean,
alkohola gehiegi edateak bihotzekoarekin mehatxatu zuen Mentxakaren osasuna. Gaur, ortua eta bere abe-
reak zaintzeaz arduratzen da gizona, bertan behera utzitako etxearen iraganeko mamuak auzokide bakarrak
dituelarik.

Testua eta argazkia: Jon Goikouria Larrabeiti (www.jongoikouria.com)

Teilatu apurtua 
etxe zabalean, 
bisaia seriodun 
gizona kalean, 

bizitza gogorraren 
markak azalean…
hori dana sartu lei 
zuri-baltz soilean.

Itallen Bertso Eskola
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t: Gaizka Eguzkitza / a: Idoia Andrés

Zelan Larrabetzuko hitzaldian?
Ez nuke esango hitzaldi bat izan

zenik: norberak bere sentimenduak pla-
zaratu zituen eta denon artean mosaiko
interesgarria osatu genuen. Oso gustura
egon nintzen, mahai kideak –Koldo Sa -
ratxaga eta Mario Zubiaga– lagunak ditu-
dalako. Bestalde, espero nuen baino
jende gehiago bildu zen ekitaldian. Par -
te-hartzailea eta gogotsua iruditu zitzai-
dan, iritzi garbia duena. 

Zein momentutan dago Gure Esku
Dago ekimena? 

Mobilizaziorik eza dago. Gizartearen
zati handi bat ez dago kontzientziatuta
edo ez dator Gure Esku Dago ekimenaren
planteamenduarekin bat. Gure Esku Da -
gok eskaintzen eta eskatzen duena oso
zorrotza da: hausnarketa bat, gure aska-
tasunaz baliatuz, gauzak aldatzeko. Eta
askatasuna erabiltzea ez da batere erraza;
askoz ere erosoagoa da beste batzuek
erabakitzen dutena onartzea, gehiegi
kezkatu gabe.

Herritarrek benetako aldaketa era-
giteko gaitasuna dugu? Edo hori poli-
tikariek sustatu beharko lukete? 

Gure esku dago erabakitzeko dagoen
guztia. Eskubideak gureak dira, ez beste
inorenak. Eta erabakiak ere bai, nahiz eta,
behin behinekoz, beste batzuen eskue-
tan utzi ditugun. Baina berreskuratu
behar dugu erabakitzeko eskubidea.
Geureak dira eskubideak eta erabakiak;
beraz, baita etorkizuna ere. Politikariek
gure zerbitzura daude eta gure ordez
aritu beharko lukete, baina geuk esanda-
ko bidetik, ez euren kabuz.

Baikorra zara Gure Esku Dago eki-
menaren etorkizunari begira?

Nire baikortasuna jendearengan da -
go eta Gure Esku Dago ekimenaren azken
helburua jendea da, hain zuzen ere, per-
tsona oro ahalduntzea, gai eta arlo guz-
tietan. 

Prozesu honetan, Katalunia izpilua
ala bidelaguna?

Kataluniako prozesua bi era horietan
hartu beharko genuke: gizartearen mobi-
lizazioaren eta alderdi politikoen rolaren
aldetik ispilua izango litzateke, oso garbi
dagoelako nork agindu duen martxa
horretan. Bestalde, beren prozesuak eta
gureak aurrera egin ahal izateko, argi da -
go bidelagunak izan behar dugula. 

Hitz egin dezagun justiziari buruz.
Zelan ikusten du gizarteak gaur egun

“Hautatzen ez ditugun
botere batzuek geuk

hautatutakoak baino
gehiago agintzen 
dute batzuetan”

“Askatasuna erabiltzea ez
da batere erraza; askoz
ere erosoagoa da beste

batzuek erabakitzen
dutena onartzea”

GARBIÑE BIURRUN l epailea

“Geureak dira eskubideak
beraz, etorkizuna ere g 

Ebatzi-Larrabetzuko Gure Esku Dago ekimena martxan
dago. Urtarrilaren 13an “Herri galdeketa: Erabakitze esku-
bidearen gauzatzea” hitzaldia antolatu zuen eta bertan,
besteak beste, Garbiñe Biurrun epailea aritu zen. Aukera
ezin hobea, Gure Esku Dago ekimenari eta justiziari
buruz hitz egiteko.
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eta erabakiak
eurea da”

k

Garbiñe Biurrun Mancisidor (Tolo -
sa, 1960) epailea da. 2009an Euskal
Au to nomia Erkidegoko Justizia Auzi -
tegi Nagusiko lan arloko salaren presi-
dente izendatu zuten. Gainera, tolosa-
rra Jue ces para la Democracia elkarte-
aren ki dea da. Bere lanari dagokionez,
Gar biñe Espainiako Konstituzioa eus-
karara itzultzeko lan-taldean ibili da,
baita Lan Arloko Prozeduraren Legea
euskaratzen ere. Bestalde, Euskal He -
rriko Uni bertsitateko irakaslea ere ba -
da. 

Garbiñek inplikazio handia eraku-
tsi du beti gizarte mailan. Garai bate-
an, Euskadiko Ezkerra alderdiaren eta
Co misiones Obreras sindikatuaren ki -
dea izan zen, eta gaur egun Gesto por
la Paz, Lokarri edo Amnistía Inter na -

cional el karteen partaidea da. Gure Es -
ku Da go ekimenaren kidea ere ba da.
Azken bolada honetan, ezagunago
egin da kolaborazioak egin dituelako
komunikabideetan. Bere jarrera nahi-
ko aurrerakoia izaten da.

2014an Euskal Herriko Bake Proze -
sua Sustatzeko Batzordean aritu zen,
ETA erakundeak armak alde batera ari-
nago uzteko. Hala ere, Botere Judizia -
laren Kontseilu Nagusiak bertan par te-
hartzea debekatu zion. “Euskal Herriko
panorama politikoa askoz ere argi-
tsuagoa da gaur egun orain, urte ba -
tzuk baino. Hala ere, iruditzen zait
oraindik gizarteak egoera berri hone-
tara egokitu behar duela. Orain arazo
gehiagoz arduratzeko aukera dauka-
gu eta hori ez da inolaz ere erosoa”. 

Epaile aurrerakoia

dugun justizia? Jendeak justizia zilegia
dela uste du?

Jendeak justiziarekiko iritzi desberdi-
nak ditu. Alde batetik, justiziaren zilegita-
suna zalantzan jartzen da, batez ere justi-
zia ez zaielako berdin aplikatzen pertsona
guztiei eta independentea ez delako. Ho -
ri, Euskal Herrian, bereziki azpimarratu
behar da. Bestalde, justizia administrazio-
ak, zerbitzu publikoa izanik, eraginkorra
izan behar du. Eta arlo horretan, beste zer-
bitzu publikoek dituzten arazoak ere
baditu: bitartekoen eskasia, murrizketak...
Eta horiek eragina zuzena dute jendea-
rengan.

Argi dago justizia ez dela erabat in -
dependientea, besteak beste epaileen
nagusiak politikariek aukeratzen di -
tuztelako. Sistema ona da? Aldatu be -
harko litzateke? Aldatu ahal da?

Oso hausnarketa sakona behar da gal-
dera horiei erantzuteko. Ez da erraza. Jus -
tiziak guztiz independentea izan behar
du, giza eskubideat delako. Justiziaren in -
dependentzia beste aginteekiko aldarri-
katzen da, hau da, exekutiborako eta le -
ge gilerako, baina, gaur egun, ideia hori
zabaldu beharko litzateke, denok dakigu-
nez, hautatzen ez ditugun beste botere
batzuek ere agintzen dutelako eta, arlo
ba tzuetan, geuk hautatuak baino gehia-
go.

Zergatik ez da batere ohikoa epaile
bat komunikabideetan ateratzea? Gi -
zar tetik egon beharko liratekeen baino
urrunago daude?

Gizartetik gertu egoteko ez da komu-
nikabideetan atera behar. Baina, orokorre-
an, jarrera bat da. Justizia oraindik mundu
iluna da gizartearentzat; erabiltzen den
hiz kuntza zaila… Hala ere, azken ur teotan
panorama triste hori aldatzen ari da, epai-
leok gizartetik inoiz baino gertuago egon
garelako eta gizartearen kezkak kontuan
hartu eta era desberdinean ebatzi ditugu-
lako. Esate ba terako, etxegabetze edo lan
erreformari buruzko jarrera azpimarratu-
ko nuke. Bes talde, nik uste dut hartzen
ditugun hain bat erabaki pu blikoki argitu
beharko ge nituzkeela, gizarteak benetan
ondo uler ditzan.
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t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Esaten da edozein arlotan ordu asko
ematen direnean, frikzioa eta tentsioa
sortzen dela pertsonen artean. Honako
ka sua, ostera, bestelakoa da: Ugaitz Ba -
saras eta Larraitz Etxebarria rally pilotu
eta kopilotua dira, eta autoan ordu asko
ematen dituzte, bai txapelketetan, bai
eguneroko bizitzan. Baina horrek, euren
bi zitza automobilismoaren inguruan erai-
ki izanak, banatu beharrean, gehiago el -
kartu ditu, eta poz-pozik bizi dira.

Ugaitz lezamarra da, 27 urte ditu eta
ibilgailuen elektromekanika ikasketak
amaitu zituenetik, Bilboko Portuan meka-
nikari egiten du lan. Larraitz Zamudion
bi zi da eta haur hezkuntzako teknikaria
da. Eskolako monitore egiten du lan goi-
zetan, eta saltzaile bezala, arratsaldeetan.
Lehendik elkar ezagutzen bazuten ere,
2013an lehen rallya egin zuten batera,
Gernikan. Ugaitz txikia zenetik hasi zen
mo torraren munduan: bizikletatik mo to -
rrera arin egin zuen salto. Gainera, neka-
zal munduan hazitako gaztea da, eta
etxean traktorea erabili du betidanik. “Ai -
ta rallyetan aritutakoa izan da betidanik”,
azaldu du lezamarrak.

Zamudioko IV. Rallyan sustoa izan
zuten azken txanpan eta tronpoa egin
zuten. Hala ere, bertan lortutako bosga-
rren postuak Euskal Herriko Rallyen txa-
peldunak bilakatu zituen: “Txorierrin ba -
dira pilotuak, eta horien alde apustu egin
behar da”, adierazi du Basarasek. “Euskal
Herrian lan asko egin behar da, batez ere
Federazioaren aldetik: ez dugu ia lagun-
tzarik jasotzen; gustuko dugulako lehia-

tzen dugu”, azaldu du pilotuak. Bikoteak
Iparralde Racing automobil taldearen
kideak dira: “Urtebete daramagu bertan,
autoaren alineazioa egiteaz gain lagunak
dauzkagulako. Taldeko guztiek parte har-
tzen dute lasterketetan, presidentea bera
barne”.

Lursail pribatuak izan edo alokatu
ezean, zaila da entrenamendu saioak egi-
tea automobilismoan: “Zirkuitu pribatuan
ez bada, saiorik egin gabe goaz lasterke-
tetara”, azaldu du Ugaitzek. “Lasterketa
egin bai no astebete lehenago, zonaldea
aztertzera joan ohi gara”, aipatu du La -
rraitzek. “Nor malean bizpahiru pasada
egiten ditugu autoarekin. Lehenengoan
Ugai tzek lur-gunearen nondik norakoak
diktatzen dizkit, eta hurrengo bi pasade-
tan nik neuk kantatzen dizkiot”. Larraitzek

Ugai tzen kopilotu ohia zen Ander Bi -
kandiren gomendioak barneratu zituen
2013an, eta bestelako inolako klaserik
jaso gabe (kopilotua izateko kurtsoak
egon badaude-eta) Ugaitzekin lanean
hasi zen: “Hiru urte hauetan ez dugu ino-
lako penalizaziorik jaso txapelketetan”,
goraipatu du pozik zamudioztarrak.

Rallyetan aritzeko, izena emateaz
gain, azterketa psikoteknikoa gainditu be -
har da: “Gidatzeko baimena ateratzean

UGAITZ BASARAS ETA LARRAITZ ETXEBARRIA l rally pilotuak

Fin eta arin

Zamudioko IV. Rallyan lortutako bosgarren postuak Eus -
kal Herriko Rallyen Txapeldun izendatu zituen Ugaitz Ba -
saras lezamarra eta Larraitz Etxebarria zamudioztarra. Re -
nault Clio Sporteko bikotea poz-pozik dabil tituluarekin
eta lasterketetan parte hartzea biziki maite du. Pilotua
eta kopilotua, lankideak izateaz gain, bikotea ere badira,
eta automobilismoaren munduak inoiz baino ge hiago
elkartu ditu.
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egin beharrekoaren antzekoa izan ohi
da”. Ho rrez gain, mentalitate aldetik per-
tsona trebea eta erreflexuduna izatea
komeni dela dio lezamarrak. Lasterkete -
tan parte hartzeko buruarekin jokatu
behar dela azaldu du Ugaitzek: “Ardura
nagusia txapelketak osorik amaitzea da,
pieza batean: au toa apurtu gabe, fin eta
arin jokatuz”. 

Zaletasun garestia
Erabilera arrunteko autoa mantentze-

ak lan asko eta inbertsio handia dakar:
gas tu finkoak (asegurua, erregaia, zer-
gak...) eta aldakorrak (konponketak, man-
tentze lanak). Lasterketako autoek, beste-
lako mantentze-lanak dauzkate. Hasteko,
segurtasunari arreta handia eskaini behar
zaio: Ugaitzen kasua berezi xamarra da,
me kanikoa izanda berak egiten dituelako
mantentze-lanak: “Pneumatikoak eta ali-

neazioa izan ezik, nik neuk egiten ditut
mantentze-lanak: lasaierarik ez egotea,
nibelak ikuskatzea, motorreko euskarriak
doitzea...”.

Rally autoaren urteko kostu mekani-
koak 1.000 euro ingurukoak izan daitez-
ke, erraz-erraz. Horri guztiorri lasterkete-
tan parte hartzeko izen emateak (250 eu -
ro txapelketako. Ugaitz eta Larraitzek lau-
tan parte hartzen dute urtero), asegurua
(400 euro inguru), erregaia (80-100 euro
txapelketako) eta pneumatikoak gehitu
behar zaizkio (800-1.000 joko bakoitza.
Nor malean joko bi izaten dituzte; lursail
siku eta bustietarako). “Urtero 4.000 euro-
ko kostua izan dezake autoaren manten-
tze-lanak. Hori dela eta, babesleen eta
iragarleen laguntza behar dugu. Pilotu
hasiberri batek egin dezakeen gauzarik
onena zuhurtasunez jokatzea da, dirua
edonola gastatzea baino: helburuak pix-

kanaka-pixkanaka lortu behar dira”. Las -
terketatik kanpo badute beste Renault
Clio Sport bat, eta euren esanetan, ez dio -
te lasterketakoari besteko kasurik egiten
mantentze-lanetan.

Larraitz bezalako neskek gero eta pre-
sentzia nabarmenagoa daukate automo-
bilismoan: “2007an, rallyak ikustera niho-
an garaian, ez nuen inolako emakume
parte-hartzailerik ikusi. Zorionez, gaur
egun Zihara Esteban bezalako pilotuak
daude, nahiz eta rallyetan aritzen diren
emakume gehienak mutil lagunen kopilo-
tu bezala aritu. Kirol matxista iruditu arren,
ni re kasuan behintzat, harrera ezin hobea
izan dut txapelketa guztietan. Edo zein
kopilotu bezala tratatu naute”, aitortu du.

Etorkizunari begira, pilotu eta kopilo-
tuaren ametsak hainbat dira: “Estatu mai-
lako lasterketen artean Llaneseko rallyan
aritzea asko gustatuko litzaiguke, eta na -
zioarteko mailan, Kataluniako rally mixto-
an, baina asko eskatzea da hori”, adierazi
du Ugaitzek. “Hala ere, ez genuen pentsa-
tzen Euskal Herriko txapeldunak izango
ginenik, eta horra hor!”, amaitu du La -
rraitzek.

“Zihara Esteban 
bezalako pilotuak
daude, nahiz eta 

gehienak mutil lagunen
kopilotu bezala aritu”

“Urtero 4.000 euroko
kostua izan dezake

autoaren mantentze-
lanak. Beraz, babesleen
laguntza behar dugu”
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Txorierriko Zerbitzuen Mankomu -
nita teak % 1,08 igoko du 2017ko
aurrekontua; hala, 7.659.634,55 euro-
koa izango da. Ho rrez gain, prezio
publikoei eutsi nahi die (% 0ko igoera)
eta ohiko gastuak doitu, ematen diren
zerbitzuetan murrizketarik eragin
gabe. Horren bestez, aurrekontu-par -
tidetan bi arlo nabarmendu dira bere-
ziki: enpleguaren sustapena –bere
horretan mantenduko da Man komu -
nita teak Be hargintza Txo rierri SL
(EGAZ) sozietate publikoari ematen
dion 252.000 euroko ekarpena– eta
herritarrengan hon daki nen kudeake-
tan duten erantzunkidetasunari bu -
ruz ko kontzientzia sortzea. Ildo ho -

rretan, 10.000 euroko partida bideratuko
da sortutako hondakinak murrizteko
sentsibilizazio-kanpainak egiteko. Aur -
ten, 3.759.332,29 euro erabiliko dira
hon dakinak batzeko eta tratatzeko, baita
bide-gar biketarako ere, 2016an baino
41.646,18 euro gehiago. 

Esparru horretan, hondakin organiko-
ak edukiontzi marroian eta autokonposta-
jearen bidez biltzeko sistemaren alde ja -
rraitzen du Mankomunitateak, eta ezarri-
tako sistematzat hartzen ditu jada. Orain,
hura zabaldu eta indartzean jarriko du
azpimarra. Horretarako, Mankomuni ta -
teak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatuko
dio proiektu osoa finantzatzeko diru-
laguntza, aurreko urteetan bezala.

Berdintasunaren aldeko lanak ere ga -
rrantzi berezia du 2017ko aurrekontuetan,
Mankomunitateak eta berau osatzen du -
ten udalerriek euren berdintasun pla nak
egin behar baitituzte. Horregatik, % 53,33
igo da xede horretara bideratutako parti-
da (23.000 euro arte).

Arreta berezia, gizarte-zerbitzuei 
eta hondakinen kudeaketari

Prezio publikoak izoztu egin dira eta berdintasun plan berriak egingo
dira udalerrietan; gazteria eta euskara planak ere egingo dira

Txorierriko Mankomunitateak % 1 igo du aurrekontua, 7,659 milioira arte

Euskararen ezagutza 
eta erabilera 

sustatzera bideratutako
partida % 5,77 igo da
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Enplegua sustatzearen alde erabakitasunez egitea, eta kredituaren % 24,08ko
igoerari eustea, 2016rako esleitu zen mo duan.

Prezio publikoei bere horretan eustea (% 0ko igoera 2016. urteari dagokionez).

Gizarte-zerbitzuei lotutako zerbitzuak gehitzea, baita gizarte-hezitzaileen kopu-
rua eta psikologoaren lanaldia ere.

Ohiko gastuak doitzea, eskaintzen diren zerbitzuetan murrizketarik eragin
gabe.

Argiteria publikoaren kudeaketa osoa gauzatzea, eta lan osagarriak egiteko
zenbatekoak esleitzea (OCAS…). 

Langile-gastuen igoerari aurre egitea; gastu horiek langileen ordainsarien
% 1eko igoeraren aurreikuspenak motibatu ditu.

Herritarrak kontzientziatzea hondakinen arazoan duten erantzunkidetasunari
buruz, eta arian-arian errefusa murriztu eta gaikako bilketa areagotzea.

10.000 euroko kreditua duen partida bideratu da “Herritarrak sentsibilizatzeko
zero zabor kanpainak” egiteko.

Euskararen erabilera eta ikaskuntza sustatzea eta Euskararen Plan Estrategikoa
egitea. 

Mankomunitateko udalerrietan ber dintasun eta gazteria plan berriak sortzea.

Prebentzioa azpimarratzea droga-mendekotasunaren, bullyingaren, cyberbu -
llyingaren, hiesaren eta osasunaren arloetan.

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Aurten, gazte plana ere egingo da.
Ha laber, 34.687,50 euroko partida kon-
tsignatu da gazteriako programak buru-
tzeko.

Aurrekontuetan, era berean, gizarte-
zerbitzuei lotutako zerbitzuak, gizarte-
hezitzaileen kopurua eta psikologoaren
lanaldia gehitzea aurreikusten dira; izan
ere, urte honetatik aurrera, psikologoak
18 urtetik gorakoei ere eskainiko diete
arreta.

Euskara Zerbitzuko partida % 5,77 igo
da (110.000 eurora arte), euskararen eza-
gutza eta erabilera sustatzeko jarduerak
antolatzeko. 

Azkenik, aurrekontuek garrantzia
ema ten diote droga-mendekotasuna, bu -
llyinga, cyberbullyinga, hiesa eta osasuna
bezalakoen prebentzioari. Era berean,
kre ditu jakin bat kontsignatu da langile-
gastuen % 1eko balizko igoerari aurre egi-
teko, 2017rako ekitaldirako Estatuko Au -
rre kon tu Orokorren Legeak ezartzen duen
bi tartean.

EGAZ Txorierri
Aurrekontua 995.141,88 eurokoa da

(2016an baino % 18,94 gehiago); horieta-
tik, Mankomunitateak 252.000 euro jarri
ditu, uste baitu enplegua dela Txorierriko
herritarrentzat lehentasunik handiena.
Hortaz, Mankomunitateak aurrekontua-
ren % 25 finantzatzen du; gainerakoa
diru-laguntzek (guztizkoaren % 48) eta
fak turazioak berak (% 27) osatzen dute.
Aurreko ekitaldian onetsitako irizpide be -
ra mantenduko da: Behargintzari egin be -
harreko ekarpenaren % 75 Udalek fi nan -
tzatuko dute, udalerri bakoitzaren biztan-
le kopuruaren irizpideari jarraikiz; gaine-
rako % 25 udalerri bakoitzean dagoen en -
presa kopuruaren arabera finantzatuko
da.

Udal euskaltegia
Aurrekontua 638.808,20 eurokoa da;

hots, aurreko ekitaldian baino % 2,14 gu -
txiago. Udal bakoitzak ekarpenak egiten
ditu, matrikula egin duten ikasle ko pu -
ruaren arabera (ikasturte honetan Txo rie -
rriko 225 pertsonak eman dute izena ikas-
taroetan); aurten, 356.209,19 euro izango
di ra (guztizkoaren % 55,76). Aurrekon tua -
ren % 36,41 HABEren diru-laguntzetatik
dator (232.599,01 euro) eta gainerako
50.000 euroak (guztizkoaren % 7,83) ma -
trikulen diru-sarreretatik eta klaseetatik.

2017rako helburuak:



t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Zelan dago Larrabetzu zure garai-
pena iragarri zanetik?

Herri txikia da eta danok ezagutzen
dogu alkar. Herritar danek zoriondu na be.
Notiziak arin zabalten dira, eta herriaz
gain urrun bizi diran euskaldun askok be
zoriondu nabe. 

2002an lehen finalean agertu zi nan
eta 2016an irabazi.

Jenteak espero eban. Egia da zaletuen
aldetik “aurten zure urtea da” bezalako
komentario ugari entzun dodazala, baina
nik ez dot horrela harten: ez deutsot derri-
gortasunik jarri neure buruari Txapela ira-
bazteko. Sari polita bada, eta txapelketara
zoazenean irabazlea izateko nahia dozu.
Halan da be, txapel barik be trankil erreti-
ratuko nintzateke. Txapelke te tan parte
hartzen dot bertan disfrutaten dodalako.
Irabazi ezean be bardin egongo nintzan.

Nola deskribatuko zeunke Etxahun
Lekue?

Tipo lasaia naz, eta uste dot hori esze-
natokian islatzen dodala. Plazan norbera-
ren izaera aditzera emoten da: umoretsua
dana, bertsoetan umoretsua izateko
joera dauka askotan. Azken baten, izae-
rea eta bertsokeria bide beretik doaz.

Noiz piztu jatzun bertsolaritzareki-
ko grina?

Zortzi urte nebazala. Aurreko urtean
Larrabetzuko Bertso Eskola sortu zan, na -
gusiena momentu hartan. Sortu eta urte-

betera ume talde bat sartu ginan bertan.
Nagusien taldea desagertu eta 18-20
umeen talde potentea sortu genduan.
Nerabezaroan neu bakarrik geratu nin-
tzan. Beste guztiek alde egin eben. Mo -
mentu txarra bakarrik lotuteko. Es kerrak
Jon Lopategiren Bizkaiko Bertsola ri Gaz -
teen taldean sartu nintzala.

Bertsolariaz gain, bertsolaritza ira-
kaslea be bazara.

16-17 urte daroadaz honetan, eskola-
rik eskola bertsolaritza irakasten, Bertso -
zale Elkartearen bitartez. Bizimodua ber-
tsoen inguruan eraiki dot: lanbidea ber-
tso irakaslea dot, zaletasunetako bat
Bertso Eskola da eta hobby nagusia ber-
tsolari bezala aritzea da. Egia da ez dago-
ala alderik eskoletan egiten dodan lana
plazan egiten dodan lanarekin eta plazan
egiten dodan lana Bertso Eskolan egiten
dodanarekin. Mundu ba teko hiru azpi-
mundu dira.
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“Txapel barik 
be trankil 

erretiratuko 
nintzateke”

Bertsolari nasaiaren garaipena
ETXAHUN LEKUE l bertsolaria

Txapela buruan eta ibili munduan esaten bada be, Etxahun Lekuek 2016ko abenduaren
17an irabazitakoa ez dago inoren buruan, ezta etxeko horman eskegita be. Bizkaiko ber-
tsolaritza txapeldunak ez dau motxilatik atara, bertso eskoletako ikasle guztiei erakutsi
behar baitie Bizkaia Arenan irabazitako altxorra. Txapela sari polita eta garrantzitsua
bada be, larrabetzuarrak ez deutso pisu gehiegirik emon gura ekitaldi puntual horretan
irabazitakoari eta bere horretan jarraitu nahi dau.





Eta deskonektateko denporarik al
dozu?

Argi daukat hiru esparru ezbardin di -
rala eta baliteke egunen baten nekatzea,
baina momentuz gustura nabil hiruretan.

Zelako ikaslea zinan txikitan?
Mugitua nintzan, baina ez neban ara-

zorik. Klasetik kanpo asko mugitzen zan
ikaslea nintzen.

Zelakoak dira zureak?
Ikasle jatorrak dodaz (barreak). Seiga -

rren mailan dagoz. Bertsolaritza klaseak
euskara ordu baten lantzen doguz. Ho -
rrezaz gain, Txorierriko eskola guztietan
nabil klaseak emoten.

Pozik egongo dira eskuratu barri
dozun txapelarekin, ezta?
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Bai, asko. Sekulako harrera egin eus-
tien oporrak baino lehenago, lotsatzerai-
no ia-ia (barreak): opariak emon eustie-
zan, eurek egindako bertsoak bota eustie-
zan eskola osoaren aurrean.

Gaur dozun bizimodua txikitan
amesten zenduanaren antzekoa da?

Ez dot uste txikia nintzanean bertsola-
ria izateko ametsa nebanik. Ziurrenik, ge -
hiengoa bezala, kirolaria izan nahi neban.
Bertsotan oso gazterik hasi eta oso gustu-
ra nengoan, baina pretentsino barik. Ez
nintzan gainontzeko ikasleetatik nabar-
mentzen. Bizimodu hau etorri jatan gau-
zea izan da; ez dot bilatu.

Zelangoa da bertsolari baten entre-
namendua?

Bertsolari bakotxak berea egiten dau.
Batzuk ordu asko emoten dabez koader-
no aurrean ideiak garatuten, errimak lan-
duten… Nire kasuan, txapelketa sasoian
Be ñat Ugartetxea, Fredi Paia eta Arkaitz
Estiballesekin batu eta bertsoak botatzen
doguz astean behin, eta txapelketetan
egiten ditugun bi ariketa simulatzen do -

“Txapelketa sasoian Beñat
Ugartetxea, Fredi Paia eta
Arkaitz Estiballesekin batu

eta bertsoak botatzen
ditugu astean behin”

“Beteranoen artean 
betidanik egon da 
aurretiko jarrerea 

barriei laguntzeko. 
Tradizino kontua da”

–Edari gogokoena:
Ardaoa.

–Telesail interesgarria:
Juego de Tronos.

–Musika talde bat:
Berri Txarrak.

–Mendia edo hondartza?
Erdibana.

–Liburu gomendagarri bat:
Franco Hil Zuten Egunak (Koldo
Izagirre, Susa Narratiba).

–Birtudea eta defektua:
Lasaitasuna eta nagikeria.

Lekue, gertuagotik
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“Buruz-burukoa magia
da niretzat. Ez dot 

sekula buruz-buruko 
ariketa txarreko 

lehiaketarik ikusi”

guz: gaiak jarri eta kantau. Ondoren, ari-
ketaren inguruko hausnarketa egiten do -
gu danon artean. Lau bertsolari oso ez -
bardinak gara, eta gure arteko komenta-
rioek asko lagunduten gaitue. 

Zer nolako harremana dozu beste
bertsolariakaz?

14 urtekin bakarrik gelditu nintzen
he rrian, eta bertsolaritzagatik ez bazan…
bestelako bertsolariakaz harremanak egi-
ten hasi nintzan. 17-18 urtekin bertso ibil-
bidea hasi neban, eta hemendik eta han-
dik deitzen eustien kantateko. Askotan
au rretik zehaztutako kide bategaz kanta-
teko deituten eustien. Beste batzutan,
ostera, niri eskatzen eustien beste bertso-
lariren bat ekarteko. Horrela, kidetasuna

garatuten joan nintzan. Giroa da gure ar -
tean, eta hori atzematen da: finalean ber -
tsokideak, arerioak izan arren, bere horre-
tan ondo aritzea nahi dozu. Harre man sa -
noa dogu gure artean.

Zelan alkarbizi dira hasibarriak eta
beteranoak bertsotan?

Beteranoen artean betidanik egon da
aurretiko jarrerea barriei lagunduteko.
Tradizino kontua da, azpitik datorrenari
la gundutearena. Plaza handi baten ari-
tzea konpromiso handia da gazte baten-
tzat. Gure kasuan, edozein herritako ber-
tso eskolako haurren bati kantatzea toka-
tzen jakonean, nolabait babesten saiatzen
gara.

Horrela hasi zinan zeu be, ezta?

Eskolarteko baten hasi nintzen. Bai -
na bertan gure adinaren ingurukoak
egozan eta publiko gitxi. Oso gaizki pa -
satu neban. Orain trankil nabil, baina
neu reak be pasatu dodaz plazetan.

Finala irabazi arren deseroso hasi
zinan finalean… zergaitik baina?

Batek daki. Askotan, jakin barik pre-
sionatzen dogu gure burua. Hasieran
oso lotuta ibili nintzan. Halan da be,
askotan pertzeptzino kontua da. Finala
pasatu os tean neure bertsoak entzun
nebazan, eta uste baino hobeto egozan,
bereziki zortziko txikia eta hamarreko
txikia. Ba tzutan bertsoa bakarrik dator.
Beste batzutan, ekarri, ekarri, ekarri... eta
ezin.

Buruz-burukoan fin, ostera.
Buruz-burukoa magia da niretzat. Ez

dakit zeintzuk faktore gehitzen diran hor,
baina ez dot sekula buruz-buruko ariketa
txarreko lehiaketarik ikusi. Entzuteko
momentu oso polita be bada. Kantau
edo entzun behar dozu, baina belarri
guztiak bertsolari bi horreen kantuetara
dagoz. Oso gustura egon nintzan.

Zelako arerioak izan zenduzan?

“Xabier Amurizaren 
berbaldia oso 

hunkigarria izan zan
niretzat, ez dot uste
ahaztuko dodanik”
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Txapela janstearen momentua, ba -
karra...

Bakarra, baina ez da ezdozelangoa!
Xabier Amuriza ez da edonor: bertsolari-
tza, euskalgintza eta kulturgintzan pisu
izugarria dauen pertsonea da. Berbaldia
be oso hunkigarria izan zan niretzat, ez
dot uste ahaztuko dodanik. 

Aldaketarik nabaritu ahal izan
dozu bertsolaritzan hasi zinanetik?

Transmisino esparruan lan asko egin
da. Plazan ikusi egiten da. Bertsozale al -
kartean lanean hasi nintzanean hiru ira-
kasle gengozan. Gaur 17 dagoz. Bertso -
gintza Bizkaiko ikasleen ehuneko handi
batera heltzearen seinalea da. Osasuntsu
gabiltza.

Txapelketan izanda pasarte xele-
brerik izan dozu?

Nire lehenengo final baten, Euskal -
duna Jauregian egindakoan (2002-2004),
sekulako garriko mina neukan. Kartzelara
joan ginan. Lurrean etzan eta beroketa
ariketak egiten hasi nintzan mina kendu-
teko. Saioa igaro eta azken agurra bota
ostean, jesarri eta ez egoan garriko mina-
ren arrastorik. Finalaren tentsinoaren sei-
nalea izan zan.

Beñatek erritmoa eman eutsan ekital-
diari umoreagaz. Mirenen potoak kaltea
barik mesedea egin eutsan, kantateko
modua aldatu eutsalako. Ibonen bakar-
kakoa asko gustatu jatan. Nereak fresku-
rea emon eutsan finalari, lehenengoa, eta
ez jakon handi geratu, ezta gutxiago be!
Onintzak publikoarekin bat egin eban:
dana da sentimendua eta publikoak
ondo jaso eban bere mezua. Jonek seku-

lako maila dauka eta, oraingoan izan ez
bada, laster jantziko dau txapela. Xabat
finaleko sorpresa izan zan eta asko poztu
nintzan: ez dot asko kantau beragaz,
baina egon nazen tarte txikian goitik
beherako pertsona eta bertsolaria dala
uste dot, eta antzekotasunak daukaz
nigaz: tipo apala da, ohiko gauzetatik
kan po gauza gitxi baina onak egiten
dauezana... 

“Bertsozale alkartean
lanean hasi nintzanean
hiru irakasle geunden.

Gaur 17 dagoz”





t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Nork esango luke orokorrean gure
autoaren % 5ari baino ez diogula etekina
ateratzen? Zenbat kilometro egiten ditu-
gu egunero autoz? Jende askok autoa
haurrak eskolara eramateko, enkarguak
egiteko edota lanera joateko erabili ohi
du, eta normalean horretarako eguneko
24 orduen minutu batzuk baino ez ditugu
erabiltzen. Demagun auto bat erosi du -
gula lanera joateko eta bestelako bidaiak
egiteko. Demagun ere lanera joateko 20
minutu ematen ditugula. Joan eta eto-
rrien artean 40 minutu baino ez daude.
40 minutu horiei bestelako bidaiak gehi-
tzen badizkiegu (aisialdia…), gehien jota
ordubete erabiliko genuke geure autoa
(kontutan izanda lana etxetik gertu izan-
go bagenu, noski). Hori dela eta, autoak
erabili gabe dauden ordu horiei etekina
ateratzeko asmatu zen Laguncar.

2016ko ekainean sortu zuen Iker Ma -
gu regik, autoari errentagarritasuna atera-
tzeko eta behar duten pertsonei, autoa
propietatean izan ez arren, autoz mugi-
tzeko aukera emateko. Auto arrunt bate-
an 3.000-4.000 euro inguru inbertitu be -
har dira urtero gastu finkoen (balioa, udal
zergak, IAT-a, aseguroa...) eta aldagarrien
artean (erregaia, mantentze lanak, kon-
ponketak...). “Laguncarrekin autoaren
gastu finkoak elkarbanatu egiten dira,
era biltzaileari autoa gidatzeko aukera
emanez”, adierazi du Ikerrek. Zerbitzua
au toa bidaia txikietarako behar duten
per tsonei zuzenduta dago bereziki: “Mi -
kroegoerei irtenbidea emateko ideala da:
lanera trenez banoa eta ordu tarte horre-
tan beste edonork nire autoa erabili nahi
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badu, etekina atera lekioke nire autoari”,
ar gitu du ekintzaileak.

Proiektuaren ideia 2005ean bururatu
zitzaion Ikerri eta 2008an Eusko Car sha -
ring Elkartea jaio zen. Car sharing-a edo
auto-partekatzea bi eratakoa izan daite-
ke: car sharing tradizionala alde batetik,
erakunde publiko zein pribatu, enpresa

edo elkarte batek ibilgailuak jartzen ditu
(bizikleten maileguarekin gertatzen den
bezala) alokatu ahal izateko: “Horrela sor -
tu ziren Ibilkari (Bilbo), Ukanauto (Uribe
Kosta) eta Auzokar (Arratia) egitasmoak”.
Beste alde batetik Laguncar dago, car
sharing modernoaren adibidea. Inolako
erakunderik egon gabe, herritarrek be -
raiek euren auto propioak partekatzen di -
tuzte: “Inork ez digu kotxe berririk ipin-
tzen. Herritarrok gara protagonistak”, ar -
gitu du. Euskal Herrian ez dago antzeko
en presarik, eta Laguncarrek 100 inguru
dauzka momentura arte.

Estatu mailan, ostera, bereizketa egin
beharko litzateke auto-alokatzaile eta
par tekatzaile modalitateen artean, oso
ez berdinak baitira: auto-alokatzaileak,
irabazi asmoko enpresak, kontratu baten

Car Sharing modernoa:
mikroegoeren amaiera

Iker Maguregi bizikleta tolesgarri moderno horietakoan heldu da elkarrizketara.
Laguncar autoak konpartitzeko plataformaren sortzailea da, eta bere autoa beste per-
tsonekin elkarbanatzen du egunero. Euskal Herrian milioi bat auto inguru daude eta
bertako familien % 20 inguruk auto bi ditu. Auto horiek ordu ugari erabili gabe dauden
argudioarekin, Laguncarrek etekin handiena atera nahi die, eta bide batez autoa behar
dutenei denboraldi batez uztea.

“Car Sharingaren adibidea
da Laguncar: inork ez 

digu kotxe berririk 
ipintzen. Herritarrok 
gara protagonistak”



bidez auto bat eskaintzen dio bezeroari,
denbora tarte batez. Partekatzaileak, bes-
talde, irabazi asmorik gabekoak dira eta
kontratua sinatu baino, erabiltzailea ber-
tako bazkide egin behar da: klubaren
parte izan. Horrela, konfidantzan edota
fair play-ean (tratu justua) oinarrituriko
erabiltzaile taldeak sortzen dira. Hortaz,
baz kideak ez dira guztiz ezezagunak; ger-
tukoak eta konfidantzakoak dira Lagun -
car komunitateko erabiltzaileak: “Gauza
as ko partekatzen ditugu lagunen artean.
Ez diozu autoa ezezagun bati itsu-itsuan
utziko”, azaldu du.

Laguncarren izena ematean, bi perfil
sor daitezke: autoaren jabearena edota
era biltzailearena. “Eraldaketa soziala da
autoaren erabileran”, adierazi du Ikerrek.
Azaldu duen bezala, Laguncarren fun-
tzioa jabeak eta erabiltzaileak harrema-
netan jartzea da, Fernando de Rojasen
‘Zelestina’ bezala: “Pertsonak kontaktuan
jartzen dira. Normalean jende hurbila
edo konfidantzazkoa izan ohi da”, azaldu
du Maguregik. Horrela, jabe-erabiltzaile
taldeak sortzen dira. Gaur egun laupa-
bost talde daude Bilbon. Talde bakoitzak
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arau batzuk ezartzen ditu: salneurria ze -
haztu (kilometroaren prezioa), asegurua-
ren nondik norakoak, bestelakoen kudea-
ketak (autoaren giltzaren kopiak egin
behar diren ala ez, kolperik izanez gero
arduraduna nor den…). “Autoa betidanik
konpartitu dugu noizbait. Gure apustua
elkarbanatze horri frekuentzia eta prezio
bat ezartzea da”, argitu du Maguregik. 

Europa: aldaketaren aitzindaria
“Autoak inpaktu soziala dauka, eta

ho ri ez da aintzat hartzen askotan. Kotxe
gutxiago izango bagenitu hobeto biziko
ginateke”, aitortu du Ikerrek. 70. hamarka-
da inflexio puntua izan zen Ameriketan:

“Garai hartan zera esan ohi zen: ‘Autoa -
rekin ezin gara ogitan joan’”. Europan, os -
tera, 80. hamarkadaren bukaeran izan
zen. Ekologisten arabera, ez zeukan inola-
ko zentzunik autoz joatea edonora. 90.
hamarkadan, garraio publikoan gabeziak
detektatu ziren: autobusak eta trenak
ezin ziren toki guztietara heldu, ez tekni-
koki, ez ekonomikoki; autoa, ostera, arra-
kastatsua da eta independentzia dakar-
kio erabiltzaileari. Garraio publikoaren
hutsune horretan Car Sharing-a jaio zen,
eta erakunde publikoek garraio publikoa-
ren fenomeno berri honekin integratzen
hasi ziren. 

Carsharing-aren parte izatea filosofia
aurreztailearen alde egotea da. Azken ba -
tean, plataforma honen erabiltzaileak ez
dira autoen menpe bizi: “Sisteman sar-
tzen diren pertsonek, auto propiorik ez
izatean eta berauen kostua zein den ja -
kinda, autoaren erabilera zentzuduna
egiten dute, gaur egungo erabilera iner-
tziala ekidituz”.

Informazio gehiago: 
www.laguncar.eus

“Gauza asko 
partekatzen ditugu 

lagunen artean. Ez diozu
autoa ezezagun bati 

itsu-itsuan utziko”



Erreferenterik?
Rap klasikoa eta adar-jotzekoa izanda,

erreferente nagusia Violadores del Ver so
taldea da. Trap estiloa saihesten saiatzen
gara (motelagoa, auto-tunea darabilena),
eta 90. hamarkadako taldeen adar-jotze
rapean zentratzen saiatzen gara. Klasiko -
tasuna freskotasunarekin uz tartzen saia-
tzen gara.
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“Project HX-en 
parranda eta 

kritika politikoa 
egiten dugu”

“Rapak 
Txorierriko 

zenbait gazte 
batu gaitu”

t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Zelan bururatu zitzaizuen Hard -
core.exe taldea martxan jartzea?

10 urte daramatzagu rap-a egiten,
bakoitza bere kabuz. Bada, joan den urte-
an taldea sortzea erabaki genuen eta
Sondikako inauterietan eskaini genuen
le hen kontzertua. Rapak Txorierriko zen-
bait gazte batu gaitu.

Zer nolako gaiak jorratzen dituzue?
Adiskidetasunaren, jaien, ondo pasa-

tzearen ingurukoak izan ohi dira. Adar-
jotze erako Egotrip estiloa lantzen dugu.

Eta baseak?
Interneten bilatzen ditugu. Norma -

lean erabilera librekoak deskargatzen di -
tugu. Hala ere, gure asmoa rap beatmaker
txorierritarra topatzea da. Ateak parez pa -
re irekita dauzkagu proposamenetarako,
argi gera dadila.

Klasikotasunaren eta 
freskotasunaren bidegurutzean

Baserri Antzokian 200 pertsonari kontzertua eskaini oste-
an, Hardcore.exe taldeko Kuko, Gemelo, PakeWake eta
KolD, Reiro eta David raperoek, areto nagusiko pistan
dau de oraingo honetan, kafea hartzen. Taldeaz eta labetik
atera berri duten Project HXi buruz aritu dira, Hardcore.
exek urteurrena betetzeko zorian dagoelarik.

HARDCORE.EXEKO RAPEROAK

Project HX da zuen lehenengo ma -
keta. Nola definituko zenukete?

Bai diskoaren azala, bai edukia Nima
Nourizadeh-en Project X filman oinarrituta-
koa da. Bertan, parranda eta kritika politi-
koa egiten dugu. Rap borrokalaria nabari
da bertan, eta entzuleak hausnarketara bul -
tzatu nahi ditugu. Horrez gain, hiruzpalau
abesti adar-jotzaile dauzkagu ere bai (ba -
rreak).

Euskerak tokirik  badu?
Kontzertuetan bereziki bultzada handia

ematen diogu: Sakatu Elektrotxaranga tal-
dearekin harremanetan gaude. Musika
kon posatu digu euskaraz kantatzen diren
abesti batzuetan, eta horiekin rap-ska esti-
loan kantatzen dugu. Gainera, bestelako
abestiak dauzkagu euskara hutsean eta ge -
hiago produzitzen jarraitzeko asmoa dugu.

Txorierriko labela darama Project
HX-ek

KolDek soinu ikasketak ditu eta hiruz-
palau hilabete eman ditugu grabaketa
saioetan, Larrabetzun eta Bakion. Mi kro fo -
noak eta soinu-txartela erosi eta gogor ekin
genion lanari. Ikus-entzunezkoetan, infor-
matikan eta soinuan baliabideak ditugun
mutilak gara. Guztion artean aurrera atera-
tako proiektua da. Hirugarren pertsonen
beharrik ez dugu izan, eta aberasgarria da,
benetan.

Zertan bereizten zarete gainontzeko
taldeetatik?

Beste pertsona batzuekin elkarlanean
aritzea gustatzen zaigu, nahiz eta bestelako
estilokoak izan: ezerk ez gaitu musikaz go -
zatzeaz galaraziko. Sakaturekin egin du gu -
na horren adibidea da. Txorierrin musika
tal de ugari daude, eta gehienen artean ez



da ia elkarlanik egiten. Musikak muga ho -
riek desegin beharko lituzke. Elkarta suna
esatean ere taldeen arteko baturaz eta
lokalek taldeei dieten errespetuaz ari ga -
ra. Haranean zenbait tokitan izan gara eta
ba dirudi raperoei ez gaituztela behar be -
zala aintzat hartzen. Badirudi askotan
etxetik kanpo etxean baino hobeto trata-
tzen gaituztela.

Baserri Antzokian, ostera, ondo
baino hobeto izan zineten, ezta?

Bai, noski! uste baino hobeto. 200 per-
tsona izan genituen aurrean eta giro izan
zen. Tratu bikaina izan genuen, eta esze-
natokia zein proiektorea itzelak izan ziren.

Zelan dabil Rap-a Txorierrin?
Txorierrin raperoak egongo dira, bai -

na modu ofizialean ez dugu talderik eza-

gutzen. Euskal Herri mailan, esan daiteke
gure generoa gainontzekoak baino gu -
txiago errespetatzen direla. Idazleak eta
musikariak gara. Euskal Herrian gero eta
rap talde gehiago daude. Irratia piztu eta
Euskadi Gaztean entzun daiteken rap
esanguratsuena Esne Beltzak egiten duen
rap-fusioa da. Rap puruagatik ez da ia
apusturik egiten.
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“Beste persona 
batzuekin elkarlanean

aritzea gustatzen zaigu,
nahiz eta bestelako 

estilokoak izan”

“Badirudi haranean
raperoei ez gaituztela 

behar bezala 
aintzat hartzen”
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t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Egun batetik bestera bizitzari nora-
bidea aldatu dion pertsona horietakoa
da Joana. Zapata-denda batean sei ur tez
lan egitetik lehen sektorean lan egitera
igaro zen denbora gutxian. Gaur egun,
karakolgile eta baserritar ekologikoa da,
eta lurrak ematen dizkion produktueta-
tik bizi da, Erandion daukan esplotazio-
an.

Joana arte ederretan lizentziatu zen
duela urte batzuk. Unibertsitateko ikas-
ketak bukatu bezain pronto, zapata-
denda batean lan egiten hasi zen, eta sei
urte eman zituen bertan. Lana gustuko
zuen, baina egun batean, nagusia jubila-
tu eta denda itxi zuen. Kalean geratu zen
Joana. Langabeziak dituen egun libre
ho rietan, txakurra Zamudiotik pasea-
tzen ari zelarik, barraskiloak ikusi zituen
bide ertzean. Bizitza aldatuko zion ideia
bururatu zitzaion orduan.

“Barraskilo asko daude kalean. Ho -
riekin negozioa egin al daiteke?” galdetu
zion bere buruari. “Eta barraskiloak batu
eta Bilboko Erriberako azokan salduko
banitu?”. Etxera heldu eta interneten ira-
kurri zuen hori egin ahal izateko hazte-
gia izan behar zuela. Horrexegatik, De -
rioko Nekazal eskolara jo eta zalantza
guztiak argitu zituen: “Seme-alabak har -
tu eta bertara hurbildu nintzen. Gaz -
teen tzako diru-laguntzak zeudela ikusi
nuen eta lanari ekin nion”.

Momentu hartatik aurrera, segundo
batean bururatu zitzaion ideia hura mar-
txan jartzea erabaki zuen Ekobaserri
proiektuarekin, 2015ean. Nekazaritza
ekologikoaren ingurukoa da, eta bertan
ere Araba eta Gipuzkoako lankide ba -
tzuekin Caracoles Gorbea Karakolak en -
presa sortu zuen. Enpresaren helburua
ba rraskiloak hazi eta saltzea da: “Pro -
duktu beretsuak saltzen ditugu eta kide
bakoitzaren irabaziak norberarentzat di -
ra: kide bakoitzak bere lurraldean sal-

tzen ditu produktu propioak”, adierazi du
37 urteko nekazariak.

Astehelenetik igandera, goizean goiz,
esplotaziora heldu, animaliei janaria
eman (oiloak, oilarrak, txakurrak, ka -
tuak...) eta ortuko beharrak egiten ditu
Joanak. Urtarrileko egun hotz hauetan
ortua lokatzez beteta dago, eta Joana
goitik behera zikinduta dago. Nekazari
batek proiektu propioa martxan jartzeko
topatzen duen lehen oztopoa lursail pro-
pioa izatea da askotan: “Lehen sektorean
lurrik gabe aritzea ezinezkoa da”, argitu
du. Bere kasua, zorionez, bestelakoa da:
familia nekazaria izan da betidanik eta

Familia nekazaria izan
da betidanik eta 

amaren 2.000 m2ko
lurrak erabiltzen ditu
bere aktibitaterako

amaren 2.000 m2ko lurrak erabiltzen ditu
bere aktibitaterako. Lurgunea izanda, in -
dartsu hasi da lehen momentutik: “Lo rra
koperatibak eskaintzen duen Lehen Insta -
lazioko Dirulaguntza hautatu eta ortu
ekologikoa zein karakolen haztegia eraiki
nituen Martiartun (Erandio)”. Ortu ekolo-
gikoa izateko, ENEEKen izena eman behar
da zigilu ekologikoa eskuratzeko, eta
horrela egin zuen Larak.

Ortu ekologikoan batutako produk-
tuak Zamudioko familiei zuzenean saltzen
dizkie. Esplotazioan oiloak eta oilarrak ere
badaude, eta oiloen arraultzak saskietan
sartzen ditu gainontzeko produktuekin.
Or tuan jasotakoa hilako lehen larunbate-
an Zamudion egiten diren azoketan eta
bestelako ferietan saldu egiten ditu Joa -
nak. Batez ere salmenta zuzenaren al de -
koa da zamudioztarra. 

Labeldun karakolak
Gorbea Karakolakeko kideak barraski-

lo bereziak erosten ditu salmentarako:
Hélix Aspersa Müller motakoak, frantses

Lehen sektorera bueltan, 
JOANA LARA l karakolgile eta nekazari ekologikoa

“Normalean poteratzen
ditugu, baina 

badira barraskiloak 
fresko nahi 

dituzten bezeroak”
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azaldu du Larak. Urria eta azaro bitarte-
an batu, garbitu eta ontziratzera erama-
ten ditut: “Normalean poteratu egiten
ditugu, baina badira barraskiloak fresko
nahi dituzten bezeroak, 40 urtetik go -
rakoak batez ere”. Azoketan, adintsuek
arraro ikusten dituzte barraskiloak pote-
etan: “Gazteak, ostera, garbituak eta
poteratuta nahiago dituzte, lan gutxia-
go ematen dute-eta”. Berrikuntza modu-
ra, iaz ba rraskiloak saltsan hasi ziren sal-
tzen. 

Barraskilo horiek, azoketan eta zuze-
neko salmentaz gain, Txorierriko harate-
gi, denda eta jatetxe batzuetan ere sal-
tzen ditu Joanak: “Pasa den urtetik,
Euskal Herriko BM supermerkatu ba -
tzue tan salgai dauzkat karakolak”. Pasa
den urtean 900 kilo barraskilo batu zi -
tuen Joanak esplotazioan: “Helburua ge -
hiago saltzea da. Espero dut datorren
urtean 1.500 kilora heltzea. Hala ere
poz-pozik nabil ahoz-aho egindako be -

zeroekin eta eskerrak eman nahi nizkioke
nire produktuen alde apustu egin duen
edonori eta etorriko direnei”. Zamudioz -
tarraren ametsa hainbeste maite duen
lehen sektoretik duhintasunez bizitzea da:
“Nekazal munduan lan egiten duenak
bokazioagatik da gehienetan: ez da abe-
rasteko ofizioa. Ezta gutxiago ere!”.

Harremanetan jartzeko: 
ekobaserri@gmail.com

Facebook: Caracoles-Gorbea-karakolak

genetikako gazteak, hain zuzen ere. Mar -
txoa-apirilean karakolak eta eu ren tzako
pentsuak erosten dira. Narras tiak plasti-
kozko oihalez estalitako hazitegian sartu
egiten dira: “Normalean lur az pian ezkuta-
tzen direnak udaberrian agertzen dira”,

n, arin batean

“Nekazal munduan 
lan egiten duenak
bokazioagatik da
gehienetan: ez da 

aberasteko ofizioa”
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”Adinak ez dauka 
ehizan garrantziarik,

hau da, edozeinek
badu jartitzeko aukera”

Jaurtiketaren zirrara

t: Gaizka Eguzkitza

“Gure elkartea aspaldikoa da herrian.
Garai batean, Zamudion futbol taldea eta
ehiza elkartea baino ez zeuden. Azken bo -
lada honetan, aldiz, gero eta elkarte ge -
hiago sortu dira herrian”. José Mari Ola -
rraren Zamudioko ehiza elkartearen idaz-
kariaren hitzek argi eta garbi azaltzen dute
ehiza elkartea tradizio handiko taldea dela
Txorierrin. Izan ere, Zamudioko handiene-
tariko bat da, gaur egun 200 bazkide bai -
no gehiago dituelako. 

Bazkide gehienak zamudioztarrak
dira, baina 10 derioztar inguru ere badau-
de. “Betidanik ibili gara Deriokoekin, baina
gaur egun, ez dugu beste herrietako baz-
kiderik onartzen”. Adinari dagokionez, de -
netarik dago bazkideen artean. “Gol fean

gertatzen den moduan, adinak ez dauka
ehizan garrantziarik, hau da, nagusiek zein
gazteek badute jaurtitzeko eta animaliak
harrapatzeko aukera. Nik, esate baterako,
77 urte ditut eta jarraitzen dut jaurtitzen
(kar, kar)”, dio José Marik.

Adinak anitzak dira, bai, baina kideen
sexua ez, ordea. Bazkide bat izan ezik, bes -
te guztiak gizonezkoak dira. “Emakume

bat bada gure kidea. Ez dakit zergatik ez
dagoen gehiagorik, neskak jaurtitzaile tre-
beak ere badirelako. Esate baterako, garai
batean Maria Quintanal gurekin ibili zen
jaurtitzen. Mariak zilarrezko domina lortu
zuen 2004an, Atenaseko Olinpiadetan,
plater-tiroketan”.    

Txorierri Ehiza eta Arrantza Elkartea
izen ofiziala izan arren, oso gutxik arran-
tzatzen dute elkartean. “Txorierrin ibai gu -
txi ditugu eta agian horregatik ez dago
zaletasun handirik. Nik bai, nik lehen arrai-
nak harrapatzen nituen, hegaluzeak-eta,
eta itsasontzi batzuk izan ditut”. Arran -
tzalerik ez egoteak lana aurrezten die el -
kartekoei. José Marik Pedro Mari Landeta
presidentearekin eta beste lauzpabost
lagunekin batera kudeatzen du taldea. Eta
horrek lan itzela dakar: kideen aseguruak,

TXORIERRI EHIZA ETA ARRANTZA ELKARTEA

Ehiza eta gizakia betidanik ibili dira lotuta, eta Zamudion
ere egon dira ia betidanik ehiztariak. Txorierri Ehiza eta
Arrantza elkartea 1954an jaio zen. Gaur egun, taldeak
200 bazkide ditu eta baimenak eta lizentziak kudeatzeaz
gain, plater-tiroketa ere sustatzen du. Aurten eremua
homologatu nahi dute. Euren esanetan, jaurtitzea harra-
patzen duen kirol horietako bat da.
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“Aurten eremua 
homologatzea lortzen
badugu, tiraketak nahi

dugunean antolatu
ahal izango ditugu”

lizentziak, baimenak... “Gainera, ehiztariek
arazoren bat izanez gero, laguntu egiten
diegu hori konpontzen”.  

Tiro-eremua
Ehizari lotutako inprimaki guztiak ku -

dea tzeaz gain, Zamudioko elkarteak tiro-
keta ere sustatzen du. “Kirol olinpikoa da
eta oso polita da, oso zirraragarria. Beste
aukera bat da jaurtitzea gustatzen zaigu-
nontzat. Tiro-eremua daukagu. An tzina,
fut bol zelaian bertan egiten genituen tira-
ketak, gero beste eremu batean, Daños
au zoan, eta azken bost urteotan Geldon
gaude, futbol zelaiaren goiko aldean. Es -
tatuan eremu pilo bat daude, baina Euskal
Herrian ez dago askorik: batzuk Gipuz -
koan eta bakarra Bizkaian, Gallartan. Guk
geurea dugu, baina ez dago homologatu-
ta”. 

Eta Zamudioko eremua legeztatzen
ala de gogor egingo dute lan elkartekoek,
herriko alkatearekin batera. “Oso zaila da
tiro-eremua aurrera eramatea. Inprimaki
piloa bete behar dira eta oztopo piloa jar-
tzen dizkizute Guardia Zibilak eta Espai -
nia ko Gobernuak. Gainera, ekologistak ere
ke xatzen dira. Urtean 5-6 tiro-saio antola-
tzen ditugu, eta tiraketa bat egin nahi
dugun ba koitzean, paper piloa aurkeztu
be har du gu. Aurten eremua homologa-
tzea lortzen badugu, tiraketak nahi dugu-
nean antolatu ahal izango ditugu”.

José Marik ekologisten kritikak aipatu
ditu. “Batzuek diote: Ze pena, txoritxoa hil -
ko duzu. Baina nik beste ikuspuntu batetik
ikusten dut. Ehiza gure barnean egon da
beti: gizakiok bizirauteko harrapatzen ge -
nituen animaliak. Gainera, kontrol zo rro -
tzak daude ehizaren inguruan, eta ezin da
nahi dituzun animaliak ehizatu, ekosiste-
mak ez zapuzteko. Jaurtitzea orohar gus-
tatzen zait, baita armak, ehiza eta tiroketa
kirola bera ere. Eta jaurtitzeak, golfari ger-
tatzen zaion moduan, benetan harrapa-
tzen zaitu. Sinplea ematen du, baina pro -
batzen duten guztiei gustatzen zaie”.
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t/a: Jose Angel eta Aner Mentxaka

Behin Erandioko Goierriko mendie-
tatik oinez nenbilela, baso sakonean
harrizko eraikuntza berezi batzuekin
egin nuen topo. Kanbodiako Angkor
edo Mexikoko oihanetatik joanda Maien
tenplu bat aurkitzea besteko zirrara era-
gin zidan. Zer ziren? eta zer egiten zuten
goroldioz erdi estalitako harrizko etxola
horiek han? Baina, lasai, ez dute milaka
urte, bertan, 1914-1915 urteak agertzen
dira eta. Beraz, ehun urte “besterik” ez
dituzte. Ospatu beharko. 

Lekua Urederra izenarekin ere eza-
guna da. Harrizko depositu horiek ingu-
ruotako urak Getxoraino eroateko egin-
da daude. "Aguas de Guecho-Urederra-
1914-1915” agertzen da harrian zizelka-
tuta. Erandioko Unbe eta Goierri arteko
urak Ugarte-Martiartutik Getxoraino
eroateko obra itzela da. Hauek ikusi ahal
izateko, eta gehiago, ondorengo ibilbi-
dea da proposatzen dudana, “Uraren
ibilbidea”. Loiutik Unbera doan errepi-
dean, Akarlanda pasatu ostean, Andra -
mariturriko, bertakoentzat Tellerita,
apar ka leku handian hasi, eta 7 ki -
lometro oinez egin ostean bertan amai-
tu.

Andramariturri 

Garagardotegi ondoko landatik oin -
ez hasi eta eskumatara, pinu artetik
doan lehen pista hartu beherantz. Bere -
hala, eskuinaldean, metro batzuetara
dago Andramari iturria. Garai baten as -
ko etortzen ziren honaino, bertako ura
etxera eroateko, oso ona zelakoan. Gaur
egun egoera negargarrian dago.

Azkaiturri erreka

Itzuli pistara, eta behera. Utzi lehen
eskuineko bihurgunea eta aurrera, biga-
rren bihurgunean bide nagusia eskuine-
ra egiten duen arren, ezkerretara jo. Eta
kontuz, urrats batzuk egin ostean estra-
ta ixten doa, baina eskuinean nahiko
zapaldutako bidezidor bat dago aldatza
behera. Eta jarraitu bideari pinuditik,
imajinazio apur bat erabiliz. Helburua
errekara heltzea da, Azkaiturri izenekoa.
Enbor edo harrien gainetik gurutzatu
eta hormigoizko pista agertuko da.

Mahastitzarra

Laster helduko gara mahatsondo
han di batera, mahats hauen mostoa era-
bilita txakoli ederra egingo da. Ezkerretik
mahastia inguratu eta gora egin. Goian,
nekea apur bat arintzeko gelditu eta go -
zatu paisaiaz, Ganekogorta, Eretza,
Triano ko mendiak, Serantes, itsasoa... Au -
rrera egin lurrezko pistatik eta gomazko
pneumatiko handi bat aurkitzean, ezke-
rretara. Mendixkako tontorretik joango
gara une batean, eukaliptu handi batzuk
aurkitzean, bidexkak behera egingo du,

eskuin-ezker lehen ur depositua aurkitu
arte. 

Ur deposituak

Lehenean gelditu eta... begiratu ba -
rru aldeko urak, kanpoaldeko inskripzio-
ak, goroldioak... Ezkerretara eginez, ekial-
dera, baso itxian,  beste depositu bat aur-
kitzen da, eta apur bat urrunago beste
bat. Pentsatu azpialdetik ura doala eta al -
dapa gutxi izan behar duela, beraz, altura
mantendu. Bide beretik itzuli lehen ur de -
posituraino.

Mahastiko goiko aldeko bistak

Andramariturritik edaten. Azkaiturri erreka gurutzatzen.

Uraren ibilbidea
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Basoa ederra da inguruan

Zubia eman arren, ez da. Ura daroa barruan.

Aurkituko dugun azken ur depositua.

Baso ederra

Ur deposituaz gain, badago zertaz
go zatu inguru honetan. Landatutako eu -
kalipto eta pinuen altuerak ikusgarriak
dira, zuzen-zuzenak zeruraino. Gaztai -
non doak ere badagoz, haritz zaharrak, li -
zarrak... He ze tasuna handia da urte osoan
eta ur taroaren arabera koloreak oso ez -
berdinak, udaberrian eta udazkenean
joateko aproposa..

Harrizko eraikuntza gehiago

Orain mendebalderantz jo. Bide
osoan harrizko arketa antzekoak aurkitu-
ko dituzu eta bi zubi dotore. Lehena txi -
kiago bigarrena baino. Gainetik ondo
pasatu daitekeen arren, ez dagoz hor zu -
biarenak egiteko, ur tutua trokaren beste
aldera eroan ahal izateko baino.

Ugarteko dorretxeak

Aurrera jarraituta etxe batera heldu
eta asfaltatuko bidera irtengo gara. Ugar -
te auzoan gaude. Laster aurkituko ditugu,

gaur egun nahiko desitxuratuak, bi dorre-
txe izandakoak, bata kartzela ei zen.
Hauek pasatuta utzi asfaltoa eta hartu es -
kuineko pista. Han beste ur depositu bat
aurkitzen da, handiagoa eta harrizkoa
hau ere.

Martiartuko dorretxea

Pista jarraitu eta txabola baten hesiak
ezkerretik igarota, belar landa politetik
errekara helduko gara, hormigoizko zubi
zabala aprobetxatuta gurutzatuko dugu-
na. Berriro asfaltatuzko bidea, ezkerretara

jarraitu eta laster Martiartuko dorrea eta
San Antonio ermita ikusiko ditugu. Dorre -
txea mendi artean bakartuta dagoela
eman arren, Getxo eta itsasoa ez daude
oso urrun.

Itzulia errepidetik egingo dugu, kirol-
kluba eta txaleten artetik doana hasieran.
Ura erabiltzen zuen errota izandako base-
rria ezkerretara utzi, eta laster ezkerreko
bidea hartu, lehenago egon garen Ugarte
auzora doana. Baina berandu baino le -
hen eskuinera egin eta aldapa gora An -
dra mariturrira, hasi garen lekura, helduko
gara.

Urederra zizelkatuta.
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t: Xabier Díaz, BTEK-eko zuzendaria

OHOko 8. mailan nengoela kontinen-
teen jitoaren inguruko lan bat egin behar
izan nuen. Ohiko moduan, egiaren jabe
zen Larousse entziklopediara jo beharre-
an, etxean neukan beste geologia liburu
batean oinarritu nintzen, 1967koa, zeinek
horrelakorik ez zegoela “frogatzen” zuen.
Aurkezpen bitxia egin nuen gelan, eta
Gabriel maisua harrituta utzi nuen… Bere
zuzenketa ostean, niri tokatu zitzaidan.
Ezagutza txoko eta pertsona jakinetan
zegoen. Informazioa ere bai, eta nahiko
garbi, gainera, iturri mugatu horien beira-
ren kolorea. Beste pausu bat eman eta
gehiago sakontzea, pribilegiatu gutxi
batzuen eskura baino ez zegoen.

Sakelekoak orokortu direnetik infor-
mazioa nonahikoa da. BTEKera datozen
12 urtetik gorako gehien-gehienek dute
mobila eta egunero internetera konekta-

dagoen erradioaktibitatearen eraginez.
Ha mar ikasletatik lauk froga garrantzitsu-
tzat hartu zuten, nahiz eta inon ez zen
agertzen nork eta non aterata zegoen.

Otsoa, ardiak zaintzen
Abenduan, Facebookek albiste baten

egiazkotasuna zalantzan dagoenean abi-
sua jarriko duela iragarri zuen(7). Baina,
noski, informazioa manipulatzeko bide bat
gezurrak zabaltzea bada ere, mezuen aur-
kezpen eta sailkapena zelan egiten den ere
badauka eragin handia. Facebookek gure
orrian berriak lehenesteko egiten duena
hain zuzen ere. Otsoa, ardiak zaintzen,
beste behin ere?

Lorenarekin bat nator(8), bide bakarra
gure gazteak (eta gu) izpiritu kritikoan hez-
tea da, geure buruari eta ingurukoei galde-
rak egitea, errealitatearekin kontrasta-
tzea… Interneten nabigatzeko ondo eto-
rriko zaigu. Bizitzan nabigatzeko ere bai.

(1) Informazioaren gizartearen egoera Euskadin
2015, eustat.eus:

https://goo.gl/NE1Q4G  
(2) Gazteen Euskal Behatokia, sare sozialen era-

bilera:
https://goo.gl/ZtfoWR 
(3) El pensamiento crítico y su desarrollo,

Enrique Dans:
https://goo.gl/f3VrYK 
(4) How Fake News Goes Viral: A Case Study,

Sapna Maheshwari, New York Times: 
https://goo.gl/0uZ2eW 
(5) Evaluating information: the cornerstone of

civic online reasoning, executive summary, stanford
history education group produced with the support
of the Robert R. Mccormick foundation: 

https://goo.gl/VKrPFg 
(6) Euskalterm: Sare sozialen edo posta elektro-

nikoaren bidez hedapen zabal eta lasterra duen umo-
rezko mezu sinplea; gehienetan, jatorrizko irudi,
bideo edo testu baten aldaera satirikoa behin eta
berriz eginez transmititzen da. 

(7) Facebookek abisua emango du albiste bat
zalantzazkoa denean, eitb.eus: 

https://goo.gl/ QWmeXi  
(8) Pensamiento crítico en la era digital, @lore-

tahur: 
https://goo.gl/iOuAq1

tzen dira(1). Gazteen Euskal Behatokiaren
arabera, 15-29 urte bitarteko % 99k sare
sozialen bat erabiltzen du(2): Youtubeko
bideoak ikusten dituzte, Snapchat zein
Instagramen bidez argazkiak eta bideoak
partekatu, Whatsapp edo Facebook, de -
netarik bidaltzeko…. Baina Enrique
Dansek dioen bezala(3), ba ote dira bene-
tan natibo digitalak gazte hauek? Ba al
dira fake (albiste faltsuak)(4) edo guztiz
partzialak direnak bereizten? 

Stanford unibertsitatearen ikerketa
baten arabera(5), gazteek zailtasunak di -
tuzte, iragarki bat albiste batetik bereizte-
ko edo nabarmenki gezurrak diren albis-
teak identifikatzeko. Aski da mezu edo
meme(6) bat edozein saretan zabaltzea
eta ez da kuestionatzen nork hasi duen,
interes maltzurren batekin zabaldu den,
ez eta oinarririk duen ere. Ikerketan, adi-
bidez, deformatuta zeuden lore batzuk
agertzen ziren ustez Fukushima inguruan

Izpiritu kritikoa, bizitzan nabigatzeko
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koaren au rrean, senarrak –gorputz tan-
taiko baltz-baltzak– Dabidengana jo dau
kexaka. Or duan, Dabid eta Miren emaz-
tea –Bilboko udaletxean salaketa jarri
ondorik– portaleko atso horrengana hu -
rreratu dira.

–Zer dala-eta ataratzen deutsezuez
argazkiak gure apopiloei, Afrikatiko sen-
dikoei?

–Zergatik? Zuek ezin imajinatu daike-
zue zer nahaste eta astrapala sortzen
daben “horreek” gauero.

–Zer dinozu Kastora andrea? As tra -
palak sortu?

–Hara: gauero-gauero, euren siniske-
ria edo hetxizero kontuetarako zarata
besterik ez dabe ataratzen. Hasten dira
tan-tana jotzen, errezuan eta dantzan,
eta ez da aitaren semerik lo egin daikee-
nik.

–Asmatu egingo zenduan istorio hori,
aizu? Zer dozu bakez bizi diran biztanleen
aurka?

–Doazela euren herrialdera! Gure
diru-laguntzen kontura bizi dira holako-
ak!

–Azkenean, zertan amaitu da ara -
zoa?– dinotsat Dabidi.

–Bada, udaleko idatzia hartu dau
atsoak sendia baketan ixteko aginduz, zi -
gorrik hartu gura ez badau.

Beraz, irakurle, XXI. mendeko inmi-
grazioaren tragedia globalean –eta gure
artekoan–, dan-dana ez da tan-tana.

goñako pisua alokatu ondoren. Aloka -
tzai leak Afrikako kontinentetik emigra-
tuak dira, hileroko soldata txintxo-txin-
txo ordaintzen dabenak.

Kontua da, portaleko atso batek ar -
gazkiak-eta ataratzen deutsezala bai
gu raso afrikarrei, baita seme-alaba
nerabeei be, hartan be, jadanik euska-
raz bikain dakienei. Uri-safari fotografi-

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Gabonetan azukeradun pentsu piloa
jan ostean, gozotik gazira etorri gara,
2017ko egunerokora. Urtarrilean txaku-
rrak oinutsik dabiltz eta erdal herrietatik
etorkin txiroak datorkiguz, asko bertoko
bilakaturik. Dabid adiskidea orain dozena
erdi urte txorierriratu zan sendiagaz, Be -

Dan-dana ez da tan-tana
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Etxeko sukaldaritza

Makailo albondigak
t: Maite Lekerika / a: contigoenlaplaya.com

Osagaiak, 4 lagunentzako:
–400 gr makailo (gezatuta).
–100 gr urun.
–Arrautz bat.
–4 koilarakada esne.
–100 gr patata egosi.
–Berakatz buru bat.
–Pipermin pikante apur bat, txikituta.
–Gatza.
–Perexila.
–Frijituteko olioa.

Prestateko erea:
Nahastu ondo irina, arrautza eta

esnea, ore bigun bat egin arte. Itxi ordu
erdi baten, pausetan.

Makailoa irekin ur apur bategaz.
Atera, sukatu eta birrindu patata ego-
siagaz batera. Gehitu berakatzak, gindi-
lla eta perexila, ondo txikituta dana.
Nahastu ondo oreagaz. Ondoren, egin
bolatxoak, koilara bigaz lagunduta eta
frijitu olio ugaritan.

Zerbitzatzerakoan, epel eta letxuga
apur bategaz egin.

36 SUKALDARITZA

t: Maite Atxalanabaso / a: nortexpres.com

Osagaiak:
–Karakola bote bat (kilo bat).
–Kipula gorri kilo bat.
–Sei porru, alde zuria erabiltzeko.
–Bi berakatz ale.
–12 piper txorizero.
–200 ml olio.
–200 gr urdai zuri iberiko.
–200 gr txorizo.
–100 gr pernile, takotxoetan.
–Gatza, ura eta pipermina (norbera-
ren gustura).

Prestatzeko era:
Hasteko, saltsa prestatu behar da.

Horretarako, barazkiak fin-fin txikituko

Karakolak bizkaitar erara
ditugu, eta ordubetez su txikian astiro-as -
tiro frijitu, olio apur bategaz. Piperrak ur
epelean busti, ordu erdiz. Pulpa atera eta
saltsari gehitu, uragaz. Guztia irakiten jarri
ordu erdiz eta su txikian. Puregailutik ira-
gazi.

Karakolak egiteko, urtu urdaia olio
apur bategaz, txorizoagaz eta pernilagaz.
Karakolen boteari ura kendu eta aurretik
egindakoari gehitu. Su txikian sueztitu, 15
minutuz. Hori guzti hori aldez aurretik
egindako saltsari gehitu eta 30 minutuz
irakiten eduki, su txikian.

Geldi itxi denbora tarte batean gustua
hartzeko. Zenbat eta denbora gehiago
itxi, orduan eta zapore hobea izango dau.
Gomendioa bi egunetan geldi (erreposo-
an) ixtea da.
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Umeekin zer irakurri?

Ana Apika

Egilea: Maurice Sendak.
Argitaletxea: S.L. Kalandraka Editora. 
Liburutegietan dago irakurgai.  

Maurice Sendak oso ipuin egile arra-
kastatsua izan zen. 2012 urtean utzi gin-
tuen. Sendaken hainbat liburu ditugu es -
kura, bai gaztelaniaz, bai ingelesez: The
Nutshell Li brary, In the Night Kitchen, Hi -
gglety Pigglety Pop!, The Sign On Rosie's
Door, Outside Over There, Kenny's Win -
dow... 1963an Piztiak bizi diren lekuan al -
bum ilustratua argitaratu zuen. Hainbeste
denbora pasatu arren, liburu horrek gure
irudimena pizten jarraitzen du. 

Maxek, liburuaren protagonistak, otso
mozorroa janzten du eta bihurrikeriak
egiten hasten da. Gurasoek logelara bi -
daltzen dute, bertan lasaitzera, baina lo -

gelan, lasaitu baino, bat-batean zerbait
zo ragarria gertatzen zaio: Max oihanean
agertzen da, basapiztia izango balitz be -
zala.

Max piztiak edo munstroak bizi diren
lekura heldu da eta bere eskutik beste
mundu batean murgiltzen gara: ez dakigu
han gertatzen diren gauzak benetakoak
edota amestutakoak diren, baina abentu-
ra itzela biziko dugu irakurleok. Umeak
zein helduak isil-isilik geldituko dira isto-
rioak kontatzen duen abentura amaitzen
denean: oraindik beste mundu batean
gaude? Edo agian hementxe bertan ditu-
gun munstroen aztarnak somatzen ditu-
gu? 

Gure umeekin irakurri nahi badugu
sei urte gorakoentzat dela esango nuke,
txikiagoek istorioan agertzen den denbo-
raren jokua agian oso ondo ulertuko ez
dutelako.

Piztiak bizi diren lekuan  

AHOLKUA
Herriko liburutegiaz gain, liburutegi

handiagoak ere badaude, adibidez Al -
hondigako mediateka (honetan haur-
txokoa ere badago), Bilbon. Liburu
mordo bat dago bertan eta, gainera,
zapatuetan eta igandeetan irekita dago
21:00ak arte. Herritik atera gabe ere
badugu liburutegien arteko mailegua
zerbitzua. Horrela, beste liburutegietan
dagoen edozein liburu eska dezakegu
herriko liburutegian, eta, laster izango
dugu esku artean.
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Irteerak

Ikastaroak

>
Sondika

Bertso afaria. Etxahun Lekue eta Oihana
Bartra. Otsailaren 3an 21:00etan, Gazta -
ñaga tabernan.

>

>

Zamudio
Castro-Valnera. Arroe ta Mendi Taldea -
ren eskutik. Otsailaren 12an.
Sasimartxo. Arroeta Mendi Taldearen
eskutik. Otsailaren 19an, 08:00 / 10:00
(ibilbidearen arabera).

>

>

Lezama
Irteera erraketekin, Gailur Mendi
Taldearen eskutik. Otsailaren 11n,
08:30ean. Abiapuntua: herriko plaza.
Lunada. Jatetxe batean bazkalduko
da. Izena ematea derrigorrezkoa.
Otsailaren 19an, 09:30ean.

>
Derio

Argazkilaritza aurreratua, 5 saio.
Prezioa: 10-20 euro. Otsailaren 13a
baino lehen izena eman behar da.

>

>

Sondika
Jatara irteera, Udalaren eskutik. Otsai -
la ren 12an, 09:00etatik 15:00etara.
Abiapuntua: Gorondagane eskola. Izen
ematea: Udal liburutegian, otsailaren
8a baino lehen. Prezioa: 3 euro.
Guggenheimera bisita gidatua,
Altzoraren eskutik. Otsailaren 16an.

Hitzaldiak

>
Derio

Biolentzia sare sozialetan, gurasoei es -
kainia. Otsailaren 13an, 18:30etan,
Sondikako Kultur Etxean.

Erakusketak

>
Derio

Organikoak, Jose Rica Bilbaoren oleoak
eta margoen erakusketa. Otsailaren 7tik
27ra.

Ikuskizunak

Lagunandre elkartearen txokolatada.
Otsailaren 3an, 19:30ean.
Santa Ageda: 1999an jaiotako neska-
mutilek kantatuko dute Zamudio oso-
tik zehar. Otsailaren 4an.
Inauteriak Gazte Estazinoan. Otsaila -
ren 24an, 19:00etan.
Mozorro-tailerra. Otsailaren 25ean,
Udal liburutegian.
Inauteriak adintsuen etxean: tostada
lehiaketa eta erromeria. Otsailaren
25ean, 18:00etan.

>

>

>

>

>

Zamudio

Jaiak/ospakizunak

Lehiaketak

Pintxo lehiaketa herriko tabernetan.
Osagai nagusia: okela. Otsailaren
10ean. Martxoaren 10ean eta apirila-
ren 7an ere egingo da.

>

Sondika

Musika

Ipar Alde abesbatzaren Santa Ageda
kontzertua. Otsailaren 4an, 20:00etan.

>

Zamudio

Lezama

Just Dance lehiaketa. Otsailaren
10ean, 19:30ean, Gazte Estazinoan.
Twister eta mahai-jokoen lehiaketa.
Otsailaren 17an, 19:00etan, Gazte
Estazinoan.

>

>

Zamudio

>
Lezama

Labasu tailerra. Ondoren talo-tailerra
egingo da. Otsailaren 12an, 10:30etan

>
Lezama

Lezamako inauteriak. Otsailaren 25ean,
19:00etan. Lehiaketetan eta herri afa-
rian parte hartzeko izena eman otsaila-
ren 21a baino lehen. Prezioa: 10–14
euro.

>
Derio

Caminamos para crecer, La Zanja kon-
painiaren antzezlana. Otsailaren 17an,
20:00etan, Gurea Aretoan. Prezioa: 3
euro.

Kirola

>
Sondika

Binakako frontenis txapelketa. Otsaila ren
5 eta 12an. Gorondabeko kiroldegian.

Ekidazu Abesbatza taldearen kontzer-
tua. Kantupoteoa herrian, Santa Age -
da eguna ospatzeko. Otsailaren 4an,
19:00etan.
Ekidazu Abesbatzaren kontzertua.
Otsailaren 24an, Begoñako elizan
(Bilbo), 20:00etan.

Pintxo-pote eta animazioa, Txipli Txa -
plaren eskutik. Otsailaren 18an,
19:00etatik 22:00etara, goiko aldean.
Inauterietako ostirala. Puzgarriak eta
umeentzako tailerrak, Derioko Udala
eta AMPA Derio Txikiren eskutik.
Otsailaren 24an, 18:00etan, eskolan.
Inauterietako larunbata. Jaitsiera, mo -
zo rro lehiaketa eta DJ saioa. Otsailaren
25ean, 18:00etan, Sollube kalean.
Gure Señeak Eguna. Kepa eta Arene VI.
Memoriala. Otsailaren 26an. 10:30ean.

>

>

>

>

Derio

>
Lezama

Mikel Zarate Haur Literatur Sariaren
VIII. Edizioa. Oinarriak lezama.org web-
gunean.

>

>

Bestelakoak

>
Zamudio

Jostailuak biltzeko kanpaina. Zamudio
eta Marokkoko ume babesgabeentzat
izango dira. Otsailaren 6tik 24ra,
Zamudioko Eskola eta Kultur Etxean.






