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20. KORRIKA ikaragarria, itzela, mun-
diala izan da. Inoizkorik jendetsuena.
Zorionak eta eskerrak emateko ordua

da eta egindakoa baloratzeko momentua.
Euskarari eta AEKren egoerari bultzada bat
emateko, 70eko hamarkada amaieran
asmatu zen ekimen zoragarri hau eta gaur
ere, oraindik, behar-beharrezkoa dugu.

Alde batetik, dirua biltzeko asmatu zen
KORRIKA. Gaur egun ere AEK-k dirua beha-
rrezkoa du; izan ere, Euskal Herri osoko era-
kundea gara eta lekuan lekuko egoera

administratiboen menpe gaude. Ez deza-
gun ahaztu euskara ez dela ofiziala bere
eremu osoan eta ofiziala denetan ere orain-
dik bide luzea dagoela doakotasuna lortze-
ko. Bitartean, gure ikasleek diru-laguntza
xumeak jasotzen dituzte, sarritan gainon-
tzekoek baino baldintza zorrotzagoak bete
behar izaten dituztelarik.

Beste alde batetik, KORRIKA euskararen
aldekotasuna bultzatzeko ere sortu zen.
Duda barik, KORRIKA euskararen aldeko
ekimen zirraragarria da, positiboa, jendea
erakartzen duena, biltzen duena, mugia-
razten duena, jendea euskara ikastera eta
egitera animatzen duena. Horre gatik guz-
tiagatik, Edurne Brouard gure lan kideak
dioenez, "Korrika egon ez balitz, asmatu
egin beharko zen".

Hasiera-hasieratik, jendeak KORRIKA -
ren balioa ikusi, ulertu eta babestu egin du.
Eskertzekoa da benetan babes hori, eta
bereziki herrietako Korrika batzordeek
egindako lan eskerga (hainbat batzar egi-

BELEN GANA
(Txepetxa AEK euskaltegiaren arduraduna)

nez, herriko ekimenak prestatu, babestu,
ardurak banandu, korrika lagun egin, kilo-
metroen zaintzak egin, ekimenen lanak
prestatu eta aurrera atera, propaganda ipini
eta kendu...) 

Era berean, herrietako hainbat elkarte
eta instituziok ere babestu du 20. KORRIKA.
Aurtengo edizioan elkarlana azpimarratu
gura izan dugu, eta horren adibide izan da
Santiago zubian egindako kilometroak iru-
dikatu zuena.

Gurera ekarrita, elkarlana irudika de -
zakegu herriko ekimenak finantzatzeko
Uda len ekarpenetan, eskolek antolaturiko
KORRIKA Txikietan eta Loiuko Udalak egin-
dako ahaleginean, lehen aldiz herriko ikas-
tetxeak elkartu eta mila ume inguruko
KORRIKA Txikia antolatzeko lanak burutu
baitzituen.

Txorierrin KORRIKAk lortu du jendearen
eta instituzioen babesa, orain eskualdean
ikasleen babesa handiagotzeko bideak
jorratu beharko ditugu.

Biztanleria Aktiboaren Inkestaren
arabera, 2015ean hileko batezbes-
teko soldata gordina, 12 or dain -

alditan, 2.250 eurokoa izan zen Eus kal Au -
tonomia Erkidegoan (EAE). Sol data horiek
% 4,8 hazi ziren aurreko urtearekin aldera-
tuta. Epe luzeko joera aztertuz, batezbes-
teko soldatak % 6,2 hazi dira 2008-2015
epealdian, EAEn. Tarte horretan, KPI meta-
tua % 10 izan da. Azken urteotan aberas-
tasunaren ge ro eta proportzio txikiagoa
bideratzen da lan errentetara. Zehazki,
Barne produktu gordinaren (BPG) % 46,7
bideratu zen 2015ean EAEn lan errenteta-
ra. 2010ean, ordea, guztiaren % 50,2 bide-
ratu zen.

Horrela, guztira 992,8 milioi euro
gutxiago eskuratu dituzte langileek EAEn

ITZIAR LARRAZABAL
(ELAren eskualdeko arduraduna)

Zer gertatzen ari da gure soldatekin?

Elkarlanean egin dugu KORRIKA

azken bost urteotan. Hitzarmen motaren
arabera, soldata altuenak enpresako edota
lantokiko akordioa dutenek jasotzen dituz-
te EAEn: 2.751 euro. Eta, gainera, diskrimi-
nazio ugari gertatzen dira: emakumeen
soldatak gizonenak baino baxuagoak dira,
laurdena-herena bitartean; gazteen solda-
tak 45-55 urteko langileenaren erdia dira;
kontratu partziala dutenen soldatak jardu-
naldi osokoen soldaten herena dira; kon-
tratu tenporala dutenek finkoa dutenen
soldataren heren bat gutxiago dute... 

Txosten osoa: 
www.mrafundazioa.eus
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Txorierriko lehenengo sektoreari eta
ekoizle txikiei bultzada ematea da
Baserri Antzokiaren (BAN) helburuetari-
ko bat. Hala, eta apirilaren 20tik hasita,
merkatu ekologikoa egingo da hama-
bostero bertan. Ekoizleek azaldu digu-
ten moduan, egitasmoaren bidez euren
produktuak hurbilduko dizkiete txorie-
rritarrei. “Gure tzat Txorierri da merkatu
naturala eta gu re auzokideak guretzat
inportanteena dira. Ze, produktu ekolo-
gikoak ekoiztu eta bezeroak ahalik eta
hurbilen edukitzea sartzen da gure filo-
sofiaren barruan, ahalik eta ekologikoe-
nak izateko ez bakarrik produkzio mai-
lan, baita horiek merkaturatzeko mo -
duan ere”. Azoka BANen ipintzeak aukera

ematen die euren produktuak Bizkaiko
Zientzia eta Teknologia Parkeko langileei
ere hurbiltzeko.

Besteak beste or tuariak, arrautzak,
pasta, marmeladak, lan dare aromatikoak
eta ogia eramango dituzte merkatura, eta
ekoizleek txandaka ipiniko dituzte pos-
tuak, euren beharrizanen arabera. Amaia
Carpio (Lurgane), Angel Gó mez (Ekoene)
eta Martín Barriuso (Eko gan guren) harra-
patu ditugu merkatu eko lo gikoaren lehe-
nengo hitzorduan. Aste Santuko oporrak
tartean egon diren arren, pozik azaldu
dira egitasmoak eduki duen harrerarekin.
Merkatua berriro za balduko da maiatza-
ren 4an eta 18an, eta ekainaren 1ean,
15ean eta 29an, 12:30-15:30 bitartean.

Merkatu ekologikoa egingo da
hamabostean behin BANen

Autobus geltokia
ipiniko da Iberre
bidean, Loiun

Lanak hasi dira dagoeneko eta
Udalak 100.000 euro inbertituko
ditu bertan. Geltokia Iberre bidera-
ko sarreraren eta Larrakoetxe-
Derion dauden etxeetarako sarbi-
dearen artean ipiniko da.

Azaldutakoaren arabera, auto-
bus batzuek geldialdia egiten dute
inguruan, baina geltokirik ez dago-
enez, autobusa errepidean bertan
gelditzen da, ondo ikusten ez den
gune batean. Gainera, ez dago ez
espaloirik, ez zebra-biderik, eta
arriskutsua da oinezkoentzat erre-
pidea gurutzatzea. Hori dela eta,
bazterbide bat atonduko da, auto-
busak bertan gelditzeko eta zirku-
lazioa ez oztopatzeko. Oinezkoen -
tzako bidea ere atonduko da, eta
zebra-bidea eta semaforoa ipiniko
dira Larrakoetxe-Derioko etxeetara-
ko sarbidera ailegatu baino lehen.       

a: Josu Andoni
Begoña
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Martxa solidarioa egingo da
Erandiogoikoan 

XII. martxa solidarioa Ortzi Erandioko
herri kirol taldeak antolatu du eta maia-
tzaren 7an izango da. Aurreko edizioetan
bezala, ibilbide bi egongo dira: ibilbide
luzeak 26 kilometro izango ditu; eta labu-
rrak 12 kilometro. Izen-ematea Erandio -
goi koko plazan egin behar da maiatzaren
7an egun berean. Ibilbide luzeko mar-
txan parte hartzeko 7:15-7:45 tartean
eman behar da izena; eta ibilbide laburre-
ko martxan parte hartzeko, 9:00-09:45
tartean. Ibilbide luzeari 8:00etan emango

diote hasiera; eta laburrari, 10:00etan.
De rrigorrezkoa ez bada ere, antolatzaile-
ek eskertuko dute inskripzio moduan kilo
bat janari ez galkor ematen bada, kasura-
ko arroza, gailetak eta egoskariak. Batzen
dena herriko behartsuen artean banatu-
ko dute. Martxaz gainera, umeentzako
puzgarriak egongo dira eta Kick Boxing
erakustaldia eskainiko da. Era berean,
omenaldia egingo diote herriko pertso-
naia esanguratsu bati eta martxaren ar -
gazkiak ipiniko dira ikusgai.

Iparraldea ekarriko
dute Lezamara 
berriro ere 

Iaz Iparralde Eguna ospatu
zuten lehenengo aldiz Lezaman.
Ekintzak hango kultura eta folklo-
rea herritarrei ezagutaraztea eduki
zuen helburu, eta aurten bigarren
aldiz antolatu dute maiatzaren
27rako. Egun horretan ekitaldi
sorta zabala egongo da 12:00etatik
aurrera: Iparraldeko dantzak, musi-
ka, bazkaria eta kontzertuak,
batzuk aipatzearren. Gainera, aurre-
ko egunean, maiatzaren 26an,
Iparraldeko Euskal Elkargoari
buruzko hitzaldia eskainiko da,
19:00etan, Kultura Aretoan. 

Iparralde Egunaren antolatzaile
dira Lezamako Udala, Zorrizketan
euskara elkartea, Kurutze dantza
taldea, jai batzordea eta Gurasoen
elkartea. 

a: Lezamako Udala
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a: bbkazoka.eus

Larrabetzuko Udalak Txakolin Eguna
antolatu zuen 16. aldiz, apirilaren 9an.
Au rreko edizioetan lez, erakusleiho pare-
gabea izan zen Txorierriko ekoizleentzat,
Zamudio, Lezama eta Larrabetzuko zazpi
txakolingileren txakolinak dastatzeko au -
kera egon zelako: Erdikoetxe, Bitxia, Ba -
salbeiti, Izagirre, Garkalde, Magalarte eta
Sasine. Bestetik, Udalak ekintza aprobe-
txatu zuen Ciriaco Dañobeitiari omenal-
dia egiteko. Ciriaco Larrabetzuko txako-
lingilerik zaharrena zen eta Sasine txako-
lina egiten zuen. Aurten hil da. Eguraldi
ederra egon zen eta giro polita nagusitu

zen egun osoan. “Azokara aurrekoetan
baino jende gutxiago etorri da, beharba-
da, baina normala da Aste Santuko opo-
rrak hur izan ditugulako, eta eguraldi ona
egin duelako. Dena dela, oso pozik
gaude, betiko moduan, herrira jende pilo
bat hurbildu delako”, esan zigun Iñigo
Gaztelu herriko alkateak.

Txakolinaz gain, Bizkaiko eta Arabako
nekazariek baserriko produktuak eraman
zituzten azokara, besteak beste baraz-
kiak, Muxikako gazta, Errigoitiko ardi- eta
behi-esnez egindako esnekiak, Bermeo -
ko kontserbak eta Mungian egindako pa -
teak. Lore lehorrez egindako postalak eta
jantziak ere ipini ziren ikusgai eta erosgai. 

Ciriaco gogoan, Larrabetzuko
Txakolin Egunean 

Ekitaldiak
Larrabetzun, 36ko
Gerra gogoan  

Laurogei urte bete dira tropa
faxistak Larrabetzun sartu zirela eta
efemeridearen haritik ekitaldiak
antolatu dituzte maiatzerako.
Horrela, hilaren 5ean, “Gerra Zibila”
gazteei zuzendutako hitzaldia
eskainiko da 19:00etan, Hori Bai
gaztetxean. Anguleri Kultur Etxean,
hiru film emango dira: Las 13 rosas,
hilaren 11n (hizlaria, Iratxe
Fresneda); La voz dormida, hilaren
19an (hizlaria, Toti Martinez de
Lezea); eta La mujer del anarquista,
hilaren 25ean (hizlaria, Bego
Vicario). Filmak 19:30ean izango
dira. Azkenik, maiatzaren 26an
musika kontzertua egongo da
Andra Mari elizan, 19:30ean,
Larrabetzuko Musika Eskolaren
eskutik.

Bestalde, Bizkargi Eguna dela-
eta, maiatzaren 3an eta 7an ere eki-
taldiak egingo dituzte Burdin Hesia
edo Cinturón de Hierro defendatzen
hil ziren gudarien omenez.
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Lezamako mendi taldeak lehiaketa
ho ri antolatu du bosgarren aldiz. Le -
hiaketan edozein bazkidek hartu ahalko
du parte kategoria bitan: paisaiak eta
erretratuak, banakakoak zein taldekoak.

Argazkiak aurtengo ekintzetan atera-
takoak izango dira eta kategoria, bazkide
eta jarduera bakoitzeko argazki bakarra
aurkeztu ahalko da. Argazkiak gailurmt
@outlook.com helbide elektronikora bi -
da li ahalko dira abenduaren 10era arte,
eta zehaztu beharko dira egilearen izena,
ekintzaren eguna eta kategoria. Mezua -
ren gaian “5. Argazki lehiaketarako” idatzi
beharko da.

Argazkiak www.gailur.org webgune-
an ipiniko dira ikusgai, galeria atalean,
eta zenbaki baten bidez identifikatuko
dira. Bazkideek 0tik 5era arteko puntua-
zioa eman ahalko diete argazkiei, eta
mezu bat bidali beharko dute elkartearen
helbidera horren berri emateko. Bestetik,
hiru lagunek osatutako epaimahaiak au -
keratuko du kategoria bakoitzeko irabaz-
lea. Horretarako, argazkiek lortutako
pun tuazioa edukiko dute kontuan.

Kategoria bakoitzeko sari bi emango
dira: lehenengoa, 45 euroko opari-txarte-
la; eta bigarrena, 30 euroko opari-txarte-
la.

Gailur taldearen bazkideei 
zuzendutako argazki lehiaketa

Gazte jaia, Loiun
maiatzaren 6an, 

Gazte jaia bertako Udalak antola-
tu du bosgarren aldiz, Loiuko Baka -
rrak eta Danontzat elkarteen lagun-
tzarekin. Egun osoan, gazteek pres-
tatutako hainbat ekintza egongo
dira. Esaterako, goizeko 11etan gym-
kana bat egingo da herria ezagutze-
ko. Ondoren, triki-poteoa, eta gazte
bazkaria 15:00etan izango da.
Taberna Ibiltaria herriko kaleetatik
ibiliko da sei eta erdietatik aurrera,
eta kontzertuak 23:00etan hasiko
dira. Eszenatokira Ze esatek eta
Oxabi taldeak igoko dira. Ekintzak
Loiuko gazteentzat ez ezik
Txorierriko gainontzeko herrietako
gazteentzat ere badira, denei zuzen-
duta. 

BTT Topaketa, Loiun  
Topaketa lehenengo aldiz antola-

tu da Loiun, maiatzaren 21erako.
Ekintza Bizkaiko Txirrindularitza
Federazioaren egutegiaren barruan
dago eta horretan txirrindularitza
eskola batzuetako umeek hartuko
dute parte, 8-14 urtera bitarteko
umeak. Txirrindulariak goizeko
11etan elkartuko dira Zabaloetxe
etorbidearen ondoan dauden
zelaian. Han zirkuitu bi atonduko
dira kategorien arabera: 400 metroko
zirkuitu txikia, benjamin eta lehenen-
go urteko kimuentzat; eta kilometro
bateko zirkuitu handia, bigarren
urteko kimuentzat eta lehenengo
eta bigarren urteetako umeentzat.  
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Apirilaren 8an, Bilboko metroko hiru-
garren linea inauguratu zen, Etxebarri eta
Matiko lotzen dituena, eta horrekin bate-
ra baita Etxebarritik Lezamara doan tren-
bidea ere. Zerbitzu berria da, baina beti-
ko geltokietatik ibiliko dena: Kurtze, Za -
mudio, Lekunbiz, Derio, Elotxelerri, La -
rrondo, Sondika, Ola, Matiko, Uribarri, eta
Zazpi Kaleak. Gainera, txorierritarrok bes -
te geraleku batzuetara zuzenean joateko
aukera izango dugu: Zurbaranbarri, Txur -
dinaga, Otxarkoaga eta Etxebarri herriko
Kukullaga auzoa. 

Linea, geltokiak eta trenak berritu di -
tuzte eta, gainera, ordutegiak hobeak di -
ra. Izan ere, maiztasuna, puntako ordue-
tan handiagoa izango da, 15 minuturo,

alegia. Haraneko orduetan, berriz, ordu-
tegiak betikoak izango dira, 30 minuturo.
Azken hilabeteotan lanak egon dira eta
horrek eragozpenak ekarri dizkigu txorie-
rritarroi. Ondorioz, Sondikatik Bilbora zu -
zenean joan beharrean, trenak Lutxa na -
rai no eramaten gintuen eta, handik, me -
troa hartu behar izaten genuen. Hasiera
batean, Euskotrenek Lutxanako trenbi-
dea ixteko asmoa zuen, baina Erandio eta
Loiuko Udalek horri eustea eskatu dute,
eta momentuz mantenduko dute. Linea
horren maiztasuna ordubetekoa da eta
bakarrik astelehenetik ostiralera erabili
ahal da. Euskotrenek aztertuko du bidaia-
ri-kopurua, eta txikia bada, zerbitzua ber-
tan behera geldituko da. 

Bilborako trena, berritua, berriro
martxan

Derioko Argazki
Rallyak 400 euro
banatuko ditu 
saritan 

Derioko Argazki Taldeak eta
Derioko Udalak Argazki Rallya
antolatu dute maiatzaren 6rako.
Rallyak 13. edizioa beteko du aur-
ten eta 400 euro banatuko ditu
saritan. Lehenengo saria argazki
bildumarik onenarentzat izango
da eta irabazleak diploma bat eta
200 euro jasoko ditu saritzat.
Bigarren saria argazkirik onenaren-
tzat izango da eta irabazleak
diploma bat eta 100 euro jasoko
ditu. Eta hirugarren saria Derioko
lehen sailkatuarentzat izango da.
Horri ere diploma bat eta 100 euro
emango dizkiote saritzat. Dirua
Danerik Paraje elkartearen barruan
dauden dendetan gastatu behar-
ko du.

Parte-hartzaileak 10:00-
10:30ak bitartean irtengo dira
Derioko Kultur Birikan, eta han
jakinaraziko zaie zeintzuk izango
diren Rallyaren gaiak. Era berean,
izena ematea egin beharko dute
irteeran eta probaren xehetasunak
jasoko dituzte. Nolanahi ere,
arauak www.datfotoderio.com
webgunean kontsultatu daitezke. 

Sariak maiatzaren 27an
12:30ean banatuko dira Kultur
Birikan. Ekitaldian lehiaketara aur-
kezten diren argazki guztiak ipini-
ko dira ikusgai eta opariak banatu-
ko dira. 
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na bizi izandakoa sekulakoa izan da eta
autoa pentsatzen genuen baino hobeto
ibili da”.

2.000 km inguru, 24 orduan
Pilotuen aitaren osasun arazoen berri

izan zutenean, anaiak Marrakechetik 150
kilometrora zeuden, Atlasean. Handik
09:30ean irten ziren. “Autora igo eta 2.000
km egin genituen segituan, 100 km ordu-
ko bataz besteko abiaduran”, azaldu du
Manuk. Hurrengo eguneko 13:00etan
heldu ziren Loiura. “Heldu ginenean aita
hobetotxoago zegoen osasunez eta sus -
to hutsean geratu zen dena, zorionez”.

Bizkaitar batzuek duela sei urte sortu-
tako rally solidarioa da Pandemoniuma,
zeinean auto klasikoek hartzen duten
par te. “Batez ere Seat eta Fiat Pandak iza-
ten dira rallyan”, adierazi du Manu Blan -
cok. Horiez gain, Citroën AXak, Volks -
wagen Poloak, Peugeot 205ak, Suzuki
Samuraiak… denerik ikus daiteke rally
ho rretan. “Baldintza bakarra da autoek
gutxienez 25 urte izatea”. Aurtengo edi-
zioan Euskal Herria, Madril, Asturias eta
Almeriako pilotuak izan dira rallyan.

Amets tabernak
Sondikako I. Pintxo
Lehiaketa irabazi du 

Udalak Sondika Pintxotan lehiake-
ta antolatu du lehenengo aldiz, herri-
ko ostalaritza bultzatu eta girotzeko.
Txapelketan hiru kategoria egon dira:
haragizko pintxoa, arrainezko pintxoa
eta estilo libreko pintxoa.

Haragizko kategoria Txamo taber-
nak irabazi zuen; eta arrainezko eta
pisu libreko kategoriak, Amets taber-
nak. Gainera, Amets taberna txapel-
ketaren irabazlea ere izan da.
Irabazlea aukeratzeko, kategoria
bakoitzean lortutako puntuak zenba-
tu dira eta puntu gehien lortu duenak
txapela eraman du. Bestalde, katego-
ria bakoitzeko irabazleak garaikur
pertsonalizatu bat jaso du saritzat. 

Epaimahaia osatu dute, alde bate-
tik, gastronomian aditu talde batek;
eta bestetik, herritarrek eurek.
Adituen erabakia balorazioen % 50
izan da; eta bezeroena, beste % 50a.
Euren botoa eman duten herritarren
artean 100 euroko txartelak zozketatu
dira, ekintzari atxikitako dendetan
gastatzeko. 

Sondika Pintxotan lehiaketak
zapore ona utzi die ostalariei, herrita-
rrei zein antolatzaileei. Lehiaketa hiru
barikutan egin da aurten, baina dato-
rren urteari begira, hura zapatura era-
mateko asmoa dute, herriko taberne-
tan giro handiagoa egon dadin. 

Manu eta Javi Blanco pilotu loiuzta-
rrek Pandemonium rallya bertan behera
utzi behar izan zuten famili arazoengatik.
Lehenengo postuan zebiltzan lasterke-
tan, eta hara eramana zuten materialaren
erdia banatu zuten Atlaseko herrixka
galdu batean. “Lehenengo egunean 250
kilo banatu genituen han. Toki hartan ez
zela inor bizi ematen zuen, baina jendea
hurbiltzen hasi zen, eta azkenean era-
mandakoaren erdia utzi genuen bertan”,
esan du Manuk. “Batez ere umeentzako
arropa”.

Martxoaren 24an ostiralez abiatu
ziren Marokora pilotu biak, eta apirilaren
1ean bueltatzeko asmoa bazuten ere,
martxoaren 29an itzuli ziren. “Aitak osa-
sun arazo larriak zituela esateko deitu
ziguten, eta pentsatu gabe bertan behe-
ra utzi genuen dena, Atlaseko alde hotze-
an”. Halandaze, geratzen zitzaien materia-
la beste pilotuei eman eta buelta erdia
eman behar izan zuten loiuztarrek. 

Aitaren osasun arazoena kenduta,
Manu poz-pozik dabil Marokon bizi izan-
dako esperientziarekin: “Pena eman zi -
gun lasterketa bertan behera uzteak, bai -

Blanco anaiek ezin izan dute
Pandemoniuma bukatu
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Mª Asun García Gallo | Barra terapeuta
Duela 17 urte, Sondikako Txamo tabernan hasi zen lanean Mª Asun, gaur egun bikotekidea den

Fran Joyera Casado tabernaria barra-lanetan laguntzen. 07:00etan hasten da lanean eta pertsone-
kin hitz egitea izugarri gustatzen zaio. “Txamo terapia saioa da, eta zerbitzaria jendearen arazoak
entzuten dituen psikologoa da”, esan du. Hortaz, dibana baino, barraren bestaldean tratatzen ditu
bezeroen arazoak.

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

Arazorik badozu 
jo Asunengana,

taburete bihurtu
leiteke dibana.

Sarritan baikorrago
ikusten da dana

hartzean kafe gozo 
eta pintxo bana.

Itallen Bertso Eskola



egiten duten ezagun asko dauzkat eta
gurasoen jokabideak kontatzen dizkida-
te. Sekulakoak batzuk.

Zein izan daiteke arrazoi nagusia?
Gizartearen akatsik handiena eran-

tzukizun falta da, norberaren erantzuki-
zun falta. Arazoak beste bati leporatzen
dizkiogu, norberak aurre egin beharrean,
eta orduan errua hitza jokoan sartzen da.

Orduan?
Errua norena den pentsatu beharre-

an, zergatik ez dugu erantzukizunean
pen tsatzen? Errua hitza debekatuta dago
etxean. Ez dago errurik, arazoa konpon
dezagun!
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t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Noiz sortu zitzaizun zientziarekiko
grina?

Institutuan, batxilergoan nenbilela.
His toria eta Zientziaren artean duda-mu -
datan ibili nintzen, eta azkenean Zien -
tziaren adarra aukeratu nuen. Aurrerago,
Fisika edo Biologiaren dilema izan nuen,
eta Biologia izan zen nire erabakia. Eza gu -
tza osoa interesgarria iruditzen zait. Da -
goeneko, Filosofia Epistemologikoa, His -
to ria eta Etikari buruzko liburuak irakur-
tzea gustuko dut.

Zer nolako hitzaldia eskaini duzu
Baserri Antzokian?

Gizakiok dugun korrika egiteko ahal-
menari buruzkoa. Korrika egitea zertan
da tzan azaldu dut, bai anatomiko, bai
fisiologikoki eta baita nondik datorkigun
ahalmen hori, uste baino handiagoa baita.

Zer nolako garrantzia ematen dio
gizarteak hezkuntza eta zientziari gaur
egun?

Oso gutxi (barreak). Iritzi ezkorra dau-
kat honen inguruan, baina hau norbera-
ren iritzia da. Duela aste batzuk hezkun-
tzan egiten diren frogei buruzko jardunal-
di batzuetan egon nintzen. Frogak, eta ez
probak. Hezkuntzari buruz esaten de naz
ditugun frogei buruzkoa izan zen.  Hez -
kuntzari buruz gauza asko esaten di ra,
baina gehienak funtsik gabekoak. Jar -
dunaldi hauetan Gregorio Luri aditua
egon zen, eta bere ustez gizartean kezka
handia dago hezkuntzaren esparruan,
baina gaur egungo hezkuntza osasuntsu
dabilela esaten du. Ziurrenik, bere ikuspe-
gia nirea baino objektiboagoa izango da,
urrunetik ikusten duelako egoera. Nik
ordea, ez. Hala ere, aitortzen dut nire iri-
tzia inpresio bat baino ez dela.

Inpresio hau azaltzeko daturik al
duzu?

Badakit zein ordura arte geratzen
diren haurrak telebista aurrean, eta nire
ustez gurasoek ez diete behar bezalako
garrantzirik ematen biharamuneko klase-
ei, esaterako. Hezkuntzaren munduan lan

Zer nolako eragina dauka zientziak
gure eguneroko bizitzan?

Izugarria. Gure gizartea ezin da ulertu
zientziarik gabe. Kalkulu diferentzialarik
gabe, gaur egungo aurrerapenak ezinez-
koak lirateke: ez kotxerik, ez energiarik, ez
eraikuntzarik… osasunaren alorrean,
txertorik edo antibiotikorik gabeko mun-
dua ezin izango litzateke ulertu. Egunero
norbait hilko litzateke (edo oso txarto
bizi). Ur edangarriaren esparruan ere,
zientziaren rola berebizikoa da: hiruga-
rren munduko heriotza kausa ohikoena
ur edangarria ez izatearena da, eta zien-
tzia bere horretan dabil.

Etxean ere mesede egin digu zien-
tziak historian.

Zientziak elektroiak etxekotu ditu.
XIX. mendeko Michael Faraday eta James
Clerk Maxwell fisikoei esker posible da
hau gaur egun. Garai batean, etxeetako
leihoak opakuak ziren, eta iluntzean, afal-
du, leihoak itxi eta lo egitera zihoan jen-

“Zientzia kulturaren 
eragile nagusia 

hezkuntza 
sistema da”

“Gizartea ezin da ulertu zie 

“Gizartearen 
akatsik handiena 

norberaren 
erantzukizun falta da”

JUAN IGNACIO PÉREZ l Zientzia kulturaren katedrako zu zen daria
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Juan Ignacio Pérez Kultura
Zientzia katedrako
Zuzendaria Baserri
Antzokian izan zen martxo-
aren 27an Korrika Egiteko
Jaioak izeneko hitzaldia
emateko. Zientzia dibulga-
tzaileak gizakiok korrika
egiteko gaitasun anatomi-
ko eta fisiologikoez aritu
zen, eta baita ahalmen
honen jatorriaz. Horrez
gain, zientzia ezagutzak
gure eguneroko bizitzan
eta gizartean duen berebi-
ziko garrantziaz mintzatu
zitzaigun.

dea. Kandelak asmatu zirenean irakurzale-
tasuna jaio zen. Gaur egun, elektrizitatea
merkea da eta horri esker argia, beroa eta
askotariko elektrotresnak dauzkagu. Zer
esanik ez telekomunikazioen inguruan.

Gaur egun, zientziaz hitz egitean,
matematika, biologia… bezalako mo -
da litateak datozkigu burura. Gainon -
tze koak alboratuta daude?

Zientzia eta ezagutza oro har bereiz-
tekotan, zientzia fidagarria dela esan dai-
teke: enpirikoa, objektiboa eta metagarria
(frogen bitarteko ezagutzak metatzen
dira). Gainontzeko ezagutzak baliogarriak
dira ere, baina artea, literatura… ez dira
objektiboak ezta unibertsalak ere. Hala
ere, bai zientzia,  bai ezagutza, erabilga-
rriak dira eta ez dut gustuko inolako
bereizketarik egitea. Ezagutza guztiak dira
baliogarriak.

Zientzia kulturaren katedrako zu -
zen daria zara. Zein da helburu nagu-
sia?

Gizartean zientzia kultura sustatu eta
gizarteratzea. Zientzia kulturaren eragile
nagusia hezkuntza sistema da. Gero eta
gauza gehiago dakizkigu, eta uste dugu
hau gizarteari transmititzea garrantzitsua
dela. Horixe da gure betebeharra.

Zelakoa da Katedra hau?
Euskeraz eduki gehien produzitzen

duen katedra da. Egunero zientzia artiku-
lu bat argitaratzen dugu, eta hori ez du
beste inork egiten. Gainera, euskaraz
gain, gaztelaniaz eta inglesez ere argitara-
tzen dugu, den-dena argitalpen digitalen
bitartez. Hitzaldi zikloak antolatzen ditu-
gu, ekitaldi erraldoiak. Azken bi urteotan
unibertsitate aurreko ikasleengan zien-
tziaz jabetzeko, lehiaketen bidez: bideoak,
kristalizazio lehiaketak, monologo zienti-
fikoen lehiaketak...

Zelakoa da zientzia kulturaren
zuzendariaren lana?

Orkestra zuzendari lanak egiten ditut,
antolaketa lanak. Horrez gain, 15 egunero
artikulu pare bat idazten ditut ere. Lan ho -
nen gauzarik onena ezagutu dudan jende
interesgarria da: Coruñan, Santiagon, Sa -
la man can, Cordoban, Murtzian, Madrilen,
Iruñean...

Zer nolako iritzia duzu BAN Zientzia
bezalako ekimenei buruz?

Oso gauza polita eta interesgarria
dela uste dut. Ekitaldi asko Bilbon egiten
dira, eta nire ustez, era honetako ekime-
nak Bilbotik kanpora eraman beharko lira-
teke.

Zein da zure jarrera internet eta
teknologia berrien inguruan?

Ez naiz gailu berrien fanatikoa, orde-
nagailu eramangarria eta mobilarekin aski
daukat. Internet ezinbestez erabili beha-
rreko tresna da, komunikazioen alorrean
bereziki. Interneten ez dagoen ezer ez da
existitzen, baina tentuz jokatu behar da
esparru honetan. Bitartekaritza eraginko-
rrak desagertu dira eta alde onez gain
(edonor da informazioaren jabe), errezta-
suna dago gezurrak, mitoak, uste okerrak
eta alternative facts deritzotenak zabal-
tzea. Garapen honen hasieran egonik, us -
te oker hauek faltsu gisa sailkatzeko mo -
duren bat topatu beharko genuke, Wiki -
pediak Daily Mailekin egin duen bezalaxe:
dagoeneko, plataformak ez ditu komuni-
kabidearen estekak onartzen. Konfi dan -
tza zirkuituak sortu behar ditugu, iritzia-
ren alorrean edozerk balio daitekelako,
baina errealitateaz ari garenean, ez.

 ntziarik gabe”
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a: Jon Goikouria Larrabeiti eta Junior

Julio César Torresi Junior esaten deu-
tsie senideek eta lagunek. 1980. urtean
jaio zan Guayaquilen, Ekuadorren, eta 15
urte zituala baeban garriko baltza ka -
ratean. Baita hainbat txapelketa irabazita
be nazino mailan eta kluben artean. Ka -
ratean 11 urtegaz hasi zan. Futbolean eta
beisbolean be ibili zan arren, burruka-
arteei buru-belarri ekitea erabagi eban.
“Etorkizunari begira, nire helburu izan
dira beti”.

Argentinan legez, Ekuadorren “corra-
lito” bat egon zan, eta herria eta herrita-
rrak finantza-krisialdi larri baten murgildu
ziran. Juniorrek izeko bat eukan Bilbon
eta bertara abiau zan amagaz, eta anai-
arrebakaz. Hori orain dala 20 urte izan
zan, eta Juniorrek 17 urte zituan garai ha -
tan. Zamudiora orain dala zortzi urte ez -
kondu zan.

Batez be ostalaritzan egin dau lan, eta
aireportuan be ibili da. Krisialdiak eta pa -

perik ez eukiteak bizimodua handik eta
hemendik ateratera eroan dabe, eta 15
ur teko etenaldi baten ostean, burruka-ar -
teetan ipini dau barriro arretea. “Etenaldi
luzea izan da, baina ondo ikasten dana ez
da inoz ahazten”. Halan, orain dala bost
urtetik hona jo eta su dabil burruka-arte-
ei lotuta dagozan hainbat diziplinetan,
esate baterako apkidoan, kick boxingean
eta yongmudoan. “Yongmudo-a taek -
wondoa, judoa eta apkidoa buztartzen
di tuan diziplinea da. Besteak beste Korea,
Indo nesia eta Pakistaneko militarrek era-
bilten dabe, defentsa pertsonal moduan.

2016. urtean munduko txapelketea egin
zan He go Korean eta brontzezko domina
lor tu neban bertan. Baziran urteak burru-
kan ibil ten ez nintzala, eta pozik urten
nintzan. Aurten, bigarrena lotu naz Es -
painia ko txapelketan”. Azaldu deuskun
mo duan, yongmudo diziplinan danak
balio dau, hala nola ostikadak, eta besoak
be apurtu leikiezan giltzak. Eta txapelke-
tetan, militarrak eta merzenarioak izan
daitekez parte-hartzaileen artean. “Eskar -
mentu handiko personak” dira, Juniorren
esanetan, baina aitatu deusku, batzuen
ustez, kirol honek euki leiken zuhurkeria-
tik haratago begiratu behar dala. “Helbu -
rua arerioa menderatzea da, ez hari jipoi
ederra emotea; edo alderantziz”.

Zazpi orduko saioak
Burruka-arteen mundura berton to -

pau dituan Ekuadorreko lagunen eskutik
bueltau da. Gaur egun, garriko baltza eta
lehenengo dana daukaz karatean eta kick
boxingean; eta garriko marroia, ju doan,

“Burruka-arteek 
diziplina irakasten 
deutsue, hezierea, 

integrazinoa, 
begirunea...”  

Youngmudo 
diziplinaren Espainiako

txapeldunordea 
da, eta munduko 

hirugarrena

JULIO CÉSAR TORRES JUNIOR l Ekuadorreko zamudioztarra

Bizitza burruka-arteei lotuta

Mutiltxo bihurria eta “neurrigabea” zala aitortu deusku
Juniorrek, eta horregaitik aitak burruka-arteak ikastera
bialdu ebala. Erabagi egokia, izan be burruka-arteek aiu-
rria “biguntzen” lagundu deutsielako. Are gehiago, bizi-
tza-modu bat da berarentzat.
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taekwondoan, apkidoan eta yong mu -
doan. Era berean, kick boxingeko Ekua -
dorreko ordezkaria da Europan, eta ikas-
leak diziplina horretan trebatzeko ardu-
rea dauka. Eta Ekuador ordezkatzen dau
txapelketetan.

Juniorrek ezin dau aukeratu burruka-
arteen artean; guztiak gustetan jakoz eta
guztiek beteten deutsie. “Kirol arloko
ekarpenetik aparte, diziplinea irakasten
do zu, hezierea, integrazinoa, begiru-
nea... Gainera, badago oso interesgarria
dan kung fu diziplinaren modalitate
barri bat, chi kung-a. Gorputzeko atalak
osatzeko be baliagarria da, zelan elikatu

jakiteko, zeure burua ezagutzeko...”. Di -
ziplina ho rreetan guztietan trebatzeko,
Ju niorrek en trenamentu gogorra egiten
dau egun guztietan. “Egunero sei edo
zaz pi orduko saioak egiten dodaz. Saio
bakotxean zenbait diziplinatan ibilten
naz. Karate, kick boxing eta full contact-i
jagokonez, nik neuk trebatzen dot neure
burua ikasitakoa gogoratuz; eta apkidoa-
ren kasuan, esate baterako, Bilboko gim-
nasio batera joaten naz astean hirutan”.
Bete-beteko dedikazino horretan etxeko-
en babesa dau eta alabak be adierazo
deutso bere urratsei jarraitu gura deutse-
la.

Martxoaren 8aren haritik, Ju -
niorrek emakumezkoei zuzendutako
defentsa pertsonaleko ikastaroa
emon dau Za mudion. “Hamar urtetik
66 urtera bitarteko 18 emakumezko
etorri dira ikastarora eta esan behar
dot oso pozik nagoala irakasle lan
horregaz. Ea ikastaro gehiago egiten
diran!”.

Etorkizunari begira, argi dauka
zeintzuk diran bere erronkak. “Asmoa
daukat datorren urtean barriro Hego
Koreara, Yongmudo Munduko Txa -
pel ke tara, joateko. Baina oraingo ho -
netan, irabaztera joango naz. Era be -
rean, hainbat diziplina irakasteko
klub bat zabaltzea gustauko litxakit.
Burruka-arteek onura asko dakarreza-
la uste dot, eta erabat mesedegarriak
dirala portaera arazoak daukiezan
umeentzat eta lagunentzat, oro har.
Izan be barrena nasaitzeko baliaga-
rriak izateaz gainera, erreminta peda-
gogiko handia dira”.     

Topera
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Euskadiko bizi-itxaropena asko igon da
azken hamarkadetan. Estadistiken arabera,
2029rako 80 urteko eta hortik gorako
200.000 pertsona baino gehiago egongo
dira autonomia-erkidegoan (biztanle guz-
tien % 9,9), eta 55 urteko edo hortik gorako
milioi bat pertsona inguru (biztanle guztien
% 50). Zenbateko horreek euskal gizartea-
ren arrakasta erakusten dabe, argi eta garbi.
Izan be, Euskadiren oinarrietako bat gizar-
te-babeserako dauan sistema sen doa da,
osasun- eta hezkuntza-zerbitzuetarako sar-
bide unibersala dauana. Ho rrezaz gain, eza-
gutza barritzearen eta sortzearen alde egi-
ten dau apustu, zahartze onaren kakoak
zeintzuk diran identifikatzeko. Bizi-itxarope-
na luzatzeak, ostera, mendekotasun-egoe-
rak areagotzea da kar. Egoera horretan da -
goz gaur egun Eus kadin 80 urtetik gorako
personen % 37,3 (50 eta 65 urte bitarteko
adin-tartean, barriz, % 2,6).

Errealitate horri erantzuteko, Txorierri -
ko Zerbitzuen Mankomunitateak jarduke-

ta ba tzuk martxan jarriko dauz datozan
hilabeteotan Bizkaiko Foru Aldundiko
Zain duz programaren barruan. Jarduketa
horreen bidez, honako honeek jorratuko
dabez udalerrietan: mendekotasun-egoe-
ren prebentzinoa, zaintzari buruzko infor-
mazinoa, eta mendekotasun-egoeran da -
gozan adinekoen zaintzaileentzako talde-
laguntza psi kologikoa.

Lau azpiprogramaren bitartez, memo-
ria, estimulazio kognitiboa eta autonomia
pertsonala landuko dira, besteak beste.
Ho rrezaz gain, nork bere burua zaintzeko
gaitasuna bereganatzeak dauan garran-
tzia azpimarratuko da, eta bai mendeko-

tasun-egoeran dagozan pertsonentzat bai
zaintzaileentzat dagozan gizarte- eta ko -
munitate-baliabideen barri emongo da.

Azpiprogrametako batek mendekota-
sun-egoerak prebenitzean jarriko dau
arreta. Hirurogei urtetik gorako pertsonek
ikasi ahal izango dabe memoria-arazoak
zelan landu, eta estimulazio kognitiboa-
ren bitartez zelan prebenitu horrelango
egoerek okerrera egitea. Beste tailer ba -
ten, eguneroko oinarrizko jarduera instru-
mentaletarako autonomia pertsonala lan -
du ahal izango da. Eta alderdi osteomus-
kularrari ja gokonez, hainbat jardueraren
bitartez bizkarreko arazoak hobetzeko

Mendekotasuna prebenitu 
eta zaintzan lagundu

Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak hainbat berbal-
di eta tailer emongo dauz Aldundiaren Zainduz progra-
maren barruan, mendekotasun-egoerak prebenitzeko
eta mendekotasun-egoeran dagozan adinekoen zain-
tzaileei informazinoa emoteko eta laguntzeko.
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hez kuntza eta entrenamentua sustatuko
dira.

Informazinoa eta sentsibilizazioa
izango dira jarduketen beste oinarri bat,
eta informazino-berbaldiz osatutako
azpiprograma baten bidez landuko da
hori. Berbaldi horreetan, mendekotasun-
egoerak prebenitzeko aukerak ezaguta-
razoko dira banakako jarduketen bitar-
tez, herritarrak etxeko adineko baten
mendekotasun eta zaintzaren errealitate-
ra hurbilduko dira, nork bere burua zain-
tzeko gaitasunak lortzeak dauan garran-
tzia azpimarratuko da eta alde batera itxi-
ko da edozeinek zaintzen dakielako ideia.

Zaintzaileentzako prestakuntza eta
in formazinoa izango da beste azpipro-
grama baten ardatza. Azpiprograma ho -
rretan, prestakuntza eta informazinoa
emongo jake mendekotasun-egoeran
da gozan pertsonen zaintzaz arduratzen
diran senideei, eta mendekotasunaren
eta zaintzaren al derdi nagusiak landuko
di ra. Horre tara ko, hainbat berbaldi
emon go dira honako ho neen gainean:
laguntza teknikoak eta etxeko egokitza-
pen errazak, arriskuen prebentzinoa
etxean, jarreraren higienea, adinekoen
loaren nahasmendua, zahartze ak tiboa -
ren abantailak eta zaintzaile izatearen on -
dorioak.

Alde horretatik, zaintzari aurre egite-
ko laguntza emozionala be emongo da,
eta laguntza psikologikoko taldeak eta
autolaguntza-taldeak osatuko dira men-
deko pertsonen zaintzaz arduratzen
diran senideen artean. Talde horreetan,
zaintzaileak egoera estresagarriak kudea-
tzen trebatuko ahal izango dira berezko
baliabideen bitartez, baita beren ongiza-
te fisiko, psikiko eta emozionala hobe-
tzen be.

Ekintza horreek guztiak apurka-apur-
ka eta eskaeraren arabera egingo dira
Txo rie rriko Mankomunitateko sei udale-
rrietan, eta dan-danak langile kualifika-
tuen eskutik.

Besteak beste, memoria, 
estimulazio kognitiboa

eta autonomia 
pertsonala lantzeko
aukera egongo da

Martxaren helburu nagusia ohi-
tura osasungarriak transmititzea
zen, baina alderdi solidarioa ere izan
zuen, eta tokiko boluntario-elkarte-
ekin egin zen lankidetzan. Aurten,
Mankomunitateko Esku Hartze
Komunitarioko Zerbitzuak antolatu-
tako Txorierriko Osasunaren Aldeko
martxak Zamudio eta Derio lotu
zituen; apirilaren 2an egin zen, eta
adin guztietako 700 pertsona bildu
zituen. Parte-hartzaile guztiek giro
onaz gozatzeko aukera izan zuten,
baita Derioko Gure Señeak elkartea-
ri eta Galdakaoko Boluntarioen
Gizarte Elkarteari (GBGE) elkartasu-
na adierazteko aukera ere. Bi elkarte
horiek ahalegin handia egin zuten
ibilbidean dena behar bezala irtete-
ko, eta haiek jaso zuten ekitaldi
horren bitartez bildutako dirua.

Lasterketa-martxa 10:00etan ha -
si zen, eta bi formatu izan zituen. Bi
ibilbide egon ziren: bat, laburra, fa -
milientzat eta erritmo lasaiagoa
nahiago zuten kirolarientzat (6 kilo-
metro); eta bestea, 9 kilometrokoa.
Ibilbide luzeak tokiko futbol zelaia

eta Teknologia Parkea lotu zituen, eta
Baserri Antzokiaren parean, Deriorako
bidea hartu zuen, Rekalde auzoa zeharka-
tuta. Ibilbidea Derioko kiroldegiaren pare-
an bukatu zen.

Eguraldiari eta hodeiei esker, egunaz
gozatzeko giro bikaina izan zen; bertan,
Txorierriko herritarren artean ohitura osa-
sungarriak sustatzeaz gain, 3.000 euro
bildu ziren Gure Señeak elkartearentzat
(gaixotasun arraroak eta desgaitasun bere-
ziak dituzten Derioko haurren alde lan egi-
ten dute) eta GBGE elkartearentzat (errefu-
xiatuei laguntzen diete eta Hozkailu
Solidarioa bezalako proiektuak gauzatzen
dituzte, elikagaiak banatzeko).

Azpimarratu beharra dago aurten ere
Azeri Natura Guztiontzat kooperatibak
hartu zuela parte ekintzan. Edizio honetan,
Joseba lagundu zuten, mugitzeko arazoak
dituen Galdakaoko gazte bat, ibilbidea egi-
teko eta egunaz gozatzeko aukera emanez.

Mankomunitateak eskerrak eman nahi
dizkie Gorabide elkarteari, Derioko Untxa
eta Leioako Tartanga eskolako Altxerri
mendi-taldeei eta jardunaldi solidario
honetan parte hartu zuten pertsona eta
elkarte guztiei.

Osasuna eta elkartasuna,
bat eginda

Apirilaren 2an, 700 pertsona inguruk 
hartu zuten parte osasunaren aldeko 

martxan. Parte-hartzaileek Zamudio eta 
Derio arteko ibilbidea egin zuten



t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Bulegoko uniformez jantzita, Artatza
parkeko ateak ireki dizkigu Jokinek. Ho -
geita hamairu urte eman ditu suak amata-
tzen eta arazoak ebazten. Gezurra badiru-
di ere, ha siera batean elektrikari-lagun-
tzailea izan zen, alarmak ezartzen zituen
enpresa batean, eta bizitzak 180 graduko
itzulia eman zion egun batetik bestera. Ar -
gi ketari la nak egin baino lehen, ume txikia
izanik, suarekin lehen kontaktua izan
zuen, bere etxean sute bat eginez. “Amen
batean suhiltzaileak etorri ziren. Ikaraga -
rria izan zen. Mundu hark aho bete hortz
utzi ninduen. Heroiak ziren”, azaldu du
Leioako bulegoan. Mo mentu hartan etxe-
ko mehatxuak labur geratu zitzaizkio eta
Bizkaia zaintzeari eskaini dio bizitza.

Elektrikari lanetan egonda, langabe-
zian geratu zen, eta lagun batek suhiltzai-
le izateko oposaketak egitera animatu
zuen. “1982an Bilboko eta Foru Al dundi ko
oposaketak egin eta biak gainditu ni tuen.
Diputazioko plaza aukeratu nuen”. Horre -
la, 1983ko azaroan Galda kaon hasi zen la -
nean (gaur egun Basau rin dago ba sea).
Hemeretzi urte eman zituen la nean, eta

ka bo postura aurkeztu zuen bere burua.
Hamar urte eman zituen kabo bezala
Derioko suhiltzaileen parkean. Azkenean,
Hiruga rren Zonaldeko postua eskuratu
zuen Leioan, inspektoreorde bezala. 

Bizkaian 400 suhiltzaile inguru dau de,
eta parke handiak Urioste, Artatza, Ba -
sauri eta Iurretakoak dira. Artatzan 60
per tsonak egiten dute lan (58 gizonezko
eta emakume bi), eta suhiltzaileen lantal-
dea bederatzi pertsonak osatzen dute:
Ka bo batek eta zortzi suhiltzailek. Ins -
pektoreorde eta suhiltzaileen arteko ha -
rremana lan harremana baino askoz ge -
hiago da: “Zorte izugarria izan dut bizitza
osoan: Derioko parkeko lankideekin ha -
rreman oso ona neukan, eta Leioakoe kin
gauza bera esan dezaket”, adierazi du
larrabetzuarrak.

Artatzako zonaldeak Fenix 3 izena
dauka irrati jargoian: “Fenixa errautsetatik
irteten den hegaztia da, beti bizirik”, azal-
du du inspektoreordeak. Lanbide hone-
tan denetarik ikusi dute suhiltzaileek:
istripuak, animalien erreskateak, uholde-
ak… Elkarrizketaren momentuan isiltasu-
na nagusi da bulegoan. Ordenagailuko
bentiladorearen zarata baino ez da en -

tzuten. “Edozer gauza gertatu daiteke
edo zein momentutan”. Hala, da, sirena
za rataka hasten bada, bertan behera utzi
beharko genuke dena. Erne ibili be har
dira suhiltzaileak eguneko 24 orduetan,
sorpresen zain.

Iraganeko mamuak
Suhiltzaile lanpostuaren alde guztiak

ezagutu ditu Jokinek. Mailarik ba xuena
suhiltzailea izatean datza, eta hurrengoak
kaboa, sargentoa, inspek to re ordea eta
ofizialak dira. Jokin gertakarietan eta bu -
legoko lanetan izan da, suak itzaltzen eta
suhiltzaileen lanak antolatzen. “Zen bat
eta ardura gehiago, orduan eta hobeto
ikusten dira gauzak kanpotik”, adierazi
du. Esperientzia gutxi zueneko garaiek
oroitzapen politak eta nostalgia dakarz-
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“Artatzan 60 pertsonak
egiten dute lan, 
eta suhiltzaileen 

lantaldea bederatzi 
lagunek osatzen dute”

“Lanbide honetan 
edozer gauza 

gertatu daiteke 
edozein 

momentutan”

Sorpresez 
beteriko bizitza 

JOKIN SIERRA l suhiltzailea

Argazkiko gizona Jokin Serra da, suhiltzailea. Berrogeita
hemeretzi urte ditu, Larrabetzun bizi da eta Bizkaia osoko
segurtasunaren arduraduna da, guardia egunetan. Leioa -
ko Artatzako suhiltzaileen Parkean egiten du lan. Su hil -
tzaile eta kabo bezala hamaika gertakaritan izan ostean,
gaur egun bertako inspektoreordea da. Bere betebeharra
Bizkaia osoko suhiltzaileak antolatu eta Bizkaia su -
garretatik urrun mantentzea da.
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kio. “Behin baino gehiagotan bizitza arris-
kuan jarri dut, eta se kulakoetan izan naiz,
suteen bihotzean”.

Denboran atzera eginez, sekula ahaz-
tuko ez dituen gertaerak burura datozkio
Jokini: “Galdakaon nengoela, istripu bate-
an zauritu bat atera izan nuen ibilgailutik,
eta anbulantziarako bidean eskuartean
hil egin zitzaidan”. Era horietako irudiek
gogor astintzen dute suhiltzailearen me -
moria. “Kontzentrazioa gakoa da gure
lan bidean, eta nahiz eta egoera desatse-
ginak izan, aurrera egiteko prestatzen
gai tuzte, lana ahalik eta era egokienean
egiten. Elkar babesten dugu”.

Guardia eta bitartekaritza egunak
dauzka Jokinek. Guardia egunak 24 ordu-
koak dira, eta basean bizi behar da, zen-
tzu literalean. Horretarako daude guardia
buruak. “Diputazioko langileen ordu ko -
puru berbera daukagu eta guardien ara-
bera egun batzuk dagozkigu. Hala ere,
pri bilegio askori uko egin behar diegu:
Igandeak, Aste Santua, jaiegunak...”. Exi -
gentzia eta antolaketa handia eskatzen
duen erantzukizun handiko lana da. Ho -
rrela, guardia egun arruntetan errutinak
dauzkate: materialen prestaketa eta erre-
bisioak egiten dira lehen orduetan. On -
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doren ibilgailuekin maniobrak egiten
dituzte: gaurko kasuan, eskala kamioia
atera eta teilatuko sute-simulazioa egin
dute. Arratsaldeetan prebentzio eta man-
tentze-lanak egiten dituzte.

Horrez gain, gimnasioa eta pilotale-
kua dago Leioako parkean: “Sasoian ego-
ten saiatzen gara, azken batean lanak
horrela eskatzen duelako. Horretarako
monitore batzuk dauzkagu”. Gainera, zer-
bitzuak azterketa fisikoak egiten ditu, bi
urtetik behin 50 urte arte, eta urtean
behin 50 urte gorakoentzat.

Bitartekaritza lanen egunetan logisti-
ka-lanak egin ohi dira: materialak lortzea,
koordinazioa bestelako parkeekin, istri-
puetako autoak simulatzen dituzten ibil-
gailuen eskaerak (autoak desegiten dituz-
ten tokira deituz eta bitartekaritzaz ardu-
ratuz), guardien antolaketa...

Etsai nagusiak 
Suteak dira suhiltzaileen erronkarik

nagusienak, mendi-suak bereziki. “Sope -
la koa izugarria izan zen. Guardia osaga-
rriak eduki genituen eta errekamarako
suhiltzaileak erabili behar izan genituen
% 100 ematearren”, gogoratu du Serrak.
Esa ten da uda dela urtarorik gogorrena,

“Udazkena garairik 
txarrena da: lurra siku
dago eta hego-haizea

nagusi da: suterako 
osagarri funtzeskoenak”

“Zenbat eta ardura
gehiago, orduan eta
hobeto ikusten dira 
gauzak kanpotik”

“Gaur lehen baino 
zailagoa da: sasoian
egoteaz gain, guztiz

prestatuta egon behar
da psikologikoki”
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bai na usteak erdi ustel, udazkena baita:
“Lu rra siku dago garai horretan, eta hego-
haizea nagusi da: suterako osagarri fun-
tzeskoenak”. Azkena Sestaon izan zen
duela hilabete bat. “Parke guztia bertan
izan zen jo eta su lehen ilaran, neu barne,
sua itzaltzeaz gain ebakuazio ugari egin
behar izan zirelako”.

Suteez gain ziklogenesiak, haizeteak
eta alarma laranjak bezalako gertaerak
daude. Egun horietan telefonoa sutan da -
go (zentzu metaforikoan), ezbehar ugari
sortzen direlako. “Askotan, suhiltzaile ko -
purua baino ezbehar gehiago gertatzen
dira, eta gainontzeko parkeekin elkarlane-
an aritzen gara, ezbeharrak larritasun mai-
laren arabera sailkatuz”.

Momentu honetan Asiako liztorren
ga raia da. Joan den urteko sasoia otsaile-

ra artekoa izan zen eta aurtengoa martxo-
an hasi zen. “Lehen urteetako udak oso
gogorrak izan ziren, arazoari irtenbidea
emateko eragozpen asko zegoelako”,
azaldu du Jokinek. Hori dela eta, Udalak
formatzen hasi ziren suhiltzaileek Foru
Aldundiko Basalan enpresaren bitartez,
eta harrez geroztik suhiltzaileen lana
eskola, nagusien egoitzetan edota argin-
dar dorreen inguruetako habiak kentzeaz
arduratzen dira. “Batzutan kiskaltzen edo
pozoitzen ditugu. Beste batzuetan, or dea,
unibertsitateko ikerketak egiteko batzen
ditugu, behar bezalako teknikak erabiliz”.

Suhiltzaile izateko gogoa duen edo-
nor balio duen galdetzen zaionean, Jo -
kinek zalantzak dauzka. “Gaur lehen bai -
no zailagoa da: sasoian egoteaz gain, guz-
tiz prestatuta egon behar da psikologiko-

ki. Asko ikasi behar da”, aitortu du. “Ba -
rrutik ikusita, zerbitzuak iniziatiba eta
ikasteko gogoa eta elkarlanean aritzeko
kapazitatea bilatzen du, eta behin oposa-
ketak gaindituta, hiru hilabeteko forma-
zioa egin behar da, lanbide honetan eten-
gabe ikasten baita”.

Umezaroko lehen sutetik gaur egun
arte ezbehar asko ikusi ditu Jokinek kas-
koaren bestaldetik. “Hala ere, lan polita
be zain aberasgarria da, lanbidea baino,
gustura egiten dudan zerbait, eta hori
parkea bisitatzen duten eskoletako ume -
en irribarreetan ikusten da”. Egunero
erronkei aurre egin behar diete, eta ho -
rren truke gizartearen esker ona eta mi -
respena jasotzen dute suhiltzaileek, haiek
baitira suari gure ordez aurre egiten diete-
nak.
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Batzuk ez, guztiak 
Bat-zuk izan da aurtengo Korrikaren

leloa. Txorierrin, batzuek ez, ia guztiek
ekin zioten korrika egiteari. Betiko mo -
duan, txorierritarrok atxikimendu itzela
adierazi genion Korrikari, nahiz eta eus-
kararen aldeko lasterketa erraldoiaren 20.
edizioa gauez etorri gurera. “Jende pilo
batek hartu du parte aurten, herri guztie-
tan. Batzuek Erandiogoikoan hasi eta La -
rrabetzuraino egin zuten korrika. Eta
aipatzekoa da gazte asko aritu dela, batez
ere korrika egiten. Herriko batzordeek
egindako lana eskertzeko eta txalotzeko
modukoa izan da. Hainbat ekitaldi anto-
latu dira eta herri guztietako Udalek ere
babesa eskaini dute. Aurten berriro ikusi
dugu lekukoak magia duela eta hainbat
lagun erakartzen duela”, dio Belen Gana
Txepetxa AEK Derioko euskaltegiko ardu-
radunak. 

Belen antolatzaileetako bat izateaz
gain, aurten protagonista ere izan da.
Izan ere, Larrabetzun omenaldia egin zio-
ten. “Ez dago berbarik, eskerrak emateko.

Omenaldiak ezustean harrapatu ninduen
eta sentimenduen nahaste-borrastea era-
gin zidan: zirrara, harridura, ilusioa... Bene -
tan hunkigarria izan zen, eta oso polita
ere bai, norberaren lagunek hainbat urte-
an egindako lana eskertzen dizutelako”.
Belenek Txorierrin ez ezik Iruñeko helmu-
gan ere jaso zuen esker ona, azken kilo-
metroa korrika egiteko aukera eman zio-
telako. “Azken kilometroa AEK-ko lagunok
egiten dugu eta herrialde bakoitzak or -
dezkaria aukeratzen du. Aurten, laster
erretiroa hartuko dudanez, ni aukeratu
nau te eta poz-pozik egin ditut Korrikaren
20. edizioaren azken metroak”. 

Dena dela, Belenen ustez, omenaldiek
ez dute garrantzirik; euskararen alde lane-
an jarraitzeak, bai, ordea. “Ea Korrikak ba -
lio duen euskararen aldeko elkarlana sus-
tatzeko eta diru-laguntzak hobetzeko”. 

Argazkiak: Idoia Andrés, Jon Goikouria Larrabeiti,
Gaizka Peñafiel eta Aner Mentxaka. Argazki gehiago
www.aikor.eus webgunean.



AIKOR! 169 l 2017ko apirila
www.aikor.eus24 KORRIKA 20, TXORIERRIN





AIKOR! 169 l 2017ko apirila
www.aikor.eus26 DERIOKO JAIAK

NAHASTE-BORRASTE ELKARTEA

“Taldeak aztarna 
utzi zigun: herritar 

solidarioago eta 
arduratsuago 

egin ginen”

t: Gaizka Eguzkitza / a: Jon Goikouria Larrabeiti

“Nahaste-Borraste taldeak aztarna
utzi zigun: umeak eta monitoreak herritar
solidarioago eta arduratsuago egin ginen
eta inplikazio handiago adierazi genuen
herrian gertatzen zenarekin”. Horrela la -
burbildu digu Natalia Villaresek Nahaste-
Borraste taldeak izan zuen garrantzia.
Nataliaren alboan Rafa Mendia dugu, tal-
deko sortzaileetako bat. “Taldea 1980an
sortu genuen eskolan. Hazia harizko
txon txongiloak egiten zituzten eskolako
neska-mutilak izan ziren. Hortik anima-
zio-taldea sortu zen eta haiek proposatu
zuten herriko gazteak hartzea, aisialdia
era hezigarri batean egiteko”, esan digu.

Laurogeigarren hamarkada gogorra
izan zen De rion. “Garai hartan ez zegoen
ezer herrian: ez Kultur Birikarik, ez ludote-
karik, ez gaztelekurik, ez udaletxe berri-
rik... Eskola, anbulategia eta ura aldarrika-

ko, guraso eta auzokideen elkarteetatik.
Udala ere bereganatu behar izan zuten.
“1980an guztiok genuen etiketa politiko
bat eta Udaletik guri ere jarri ziguten eti-
keta. Hala ere, Nahaste-Borrastekook
gizarte balioak baino ez genituen zabal-
tzen, inolako jarrera politikorik gabe. El -
kartea derioztarren topagunea zen, bes-
terik ez. Aurreiritzi horiek gainditzeko,
1984an, José Ortega alkatea gonbidatu
ge nuen Quincoces de Yuso herrian egin
genuen udalekura. Ortega etorri zen eta

tzen genituen, eta aireportuaren kontra-
ko manifestazioak ere egiten genituen.
Eta hori guztia gurutzebidean, trenbide-
pasagunean egiten genuen. Egunen
batean omenaldia egin beharko genioke
bidegurutzeari (kar, kar). Herria desastre
hutsa zen, eta hori aldatzeko, hainbat
aldarrikapen genituen”, aipatu du Rafak.

Zorionez, testuinguru horretan, herri-
ko elkarteak indartsuak ziren eta derioz-
tarrak, oso ekintzaileak, eta taldeak izu-
garrizko babesa jaso zuen, esate batera-

Derioztarren topagune ohia
Maiatzaren 12an hasiko
di ra Derioko jaiak eta aur-
ten Nahaste-Borraste tal-
deak eskainiko du pre-
goia. Elkarte horrek herri-
ko gazteen aisialdia anto-
latu zuen 1980tik 2000ra
bitartean. Ziur asko, de -
rioztar gehienek gogoan
izango dituzte taldearekin
batera egindako jokoak
eta udalekuak, eta noski,
bertan jasotako gizarte-
ba lioak ere bai. Deriozta -
rren topagunea izan zen.
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gainera, pastelak ekarri zizkien umeei
eta jolasetan hartu zuen parte”.  

Gazteak taldean batzen ziren zapa-
tuetan, domeketan eta oporraldietan
(udan, Gabonetan eta Aste Santuan).
Tailerrak, ekintzak eta jolasak egiten
ziren bertan. Txikitan Nataliak primeran
pasatzen zuen Nahaste-borraste talde-
an, Derioko hainbat neska-mutilek beza-
la. Gaztetan, monitore ere egin zen.
Prozesu naturala zen: taldeko umeak,
haztean, monitore egiten ziren. “Taldea

boluntarioek osatzen zuten: monitoreak,
sukaldariak... Inork ez zuen ezer kobra-
tzen. Era berean, guk begiraleak hezten
genituen”. Neska-mutil gehienak eskola-
ko ikasleak ziren, baina beste batzuk kan-
pokoak ziren. “Urtero 100 ume inguru
hartzen genituen. Guk konpromisoa es -
katzen genien gazteei, elkartze-izpiritua
bultzatzeko eta disziplina emateko. Na -
hasteko kidea izatea harrotasuna ekar-
tzen zien neska-mutilei”, adierazi du Na -
taliak.

Konpromisoa, balioak... eta euskara.
“Euskara Derion sustatu behar zen.
Euskarari dagokion herriko egoera behar
bezala ulertzeko, esan behar da 1978an
herrian jaio zirenak izan zirela B ereduan
ikasi zuten lehenenegoak. Eskolan elebi-
tasunaren aldeko apustua egin zen eta
taldean, zelan, ez, ere bai. Eta horregatik
aukeratu zen izena. Batetik, euskaraz
zegoelako; eta bestetik, izenak oso ondo
islatzen zuen zer zen taldea: nahaste-
borraste hutsa”, dio Rafak. Ildo honi jarrai-



Aurten, maiatzaren 12tik 15era bitarte-
an ospatuko dira San Isidro jaiak. Pre -
goi lariak Nahaste-Borraste taldekoak
izango dira. Jai-batzordeak omenaldia
egin nahi izan die 1980tik 2000ra bi -
tartean herriko gazteentzako aisialdia
antolatu zuten lagunei. Aurtengo jaiak
bereziki umeei daude zuzenduta, maia-
tzaren 15a jai-eguna delako. Beraz,
egun osoan zehar gaztetxoei zuzendu-
tako ekintzak antolatuko dira: puzga-
rriak, marrazki lehiaketa, txokolatada,
buruhandiak… Kontzertuei dagokie-
nez, estilo anitzeko taldeak arituko dira
Derion: punk-rock, ska, cumbia-reggae-
ton-punk... Cruce de miradas, Sarkor, El
Gato López, La Basu, E.T.S. (En Tol Sar -
miento) eta Tremenda Jauria izango
dira protagonistak. 

Maiatzak 12, barikua
–19:00: Pregoia eta traka, Herriko pla-
zan (euria bada, frontoian).
–19:20: Txitxi-burruntzia, Herriko plazan
(euria bada, frontoian). Buruhandiak. 
–20:00: Igoera tropikala, plazatik txos-
nagunera (euria bada, txosnagunean).
Nahaste-Borraste taldearekin.
–20:30: Txosnak zabaltzea. Kuadrillen
arteko joko-txapelketea.
–23:30: Kontzertuak, txosnagunean:
Cruce de miradas, Sarkor eta El Gato
López. Ostean, Kuadrillen Playback
Txapelketa. Eta azkenik, DJ JB. 
Maiatzak 13, zapatua
–11:00: Mugi zaitez disko festa, txosna-
gunean.
–16:30: Kuadrilla txapelketa: Bubble
balls eta jokoak, frontoiaren atzean.
(euria bada, kiroldegian).
–18:00: Euskal dantzak, Lainomendi tal-
dearen eskutik, Herriko plazan (euria
bada, frontoian)

–19:00: Buala umeentzako kale antzer-
kia, Txaloka taldearen eskutik, Bakea -
ren plazan (euria bada, kiroldegian).
–19:00: Pintxopoteoa, Aldats elektro-
txarangarekin. 
–23:30: Kontzertuak, txosnagunean: La
Basu, E.T.S (En Tol Sarmiento), Tremen -
da Jauría eta DJ Markelin.
Maiatzak 14, domeka
–11:00-15:00: Eskulangintza eta Elika -
gai azoka, Kultur Birikaren inguruan. 
–15:00: Herri bazkaria (sukalki), txosna-
gunean. Ostean, erromeria, Zango tal-
dearen eskutik.
–16:30: Bizkaiko lau t'erdiko txapelketa,
frontoian.
Maiatzak 15, astelehena
–11:30: Marrazki lehiaketa, kantxetan
(euria bada, kanpoko frontoian).
–11:30-13:30 eta 16:00-19:00: Ume eta
gazteentzako ekintzak, kantxetan (eu -
ria bada, barruko frontoian).
–12:30: Meza, San Isidro elizan. Os tean,
biribilketa Aldekonetik.
–19:00: Txitxarrilloa, txosnagunean.
–20:30: Txokolatada, txosnagunean.
–20:45: Kuadrilla txapelketaren sariak
banatzea, txosnagunean.
–21:00: Jaien amaiera, txosnagunean.
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Jai-egitaraua

tuz, gogoratu digu Nahaste-borraste tal-
deak lehen udaleku euskalduna 1984an
egin zuela. 

Amaiera
2000 urtean, aldiz, taldea desagertu

egin zen. “Laburbilduz, nik esango nuke
aisialdi-taldeak antolatzeko modua era-
bat aldatu egin zela. Batetik, boluntarioen
kopurua gero eta txikiagoa zen; bestetik,
aisialdiaren inguruko legeak zorroztu zi -
ren: esate baterako, baimenak eta asegu-
ruak egin behar ziren udalekuak antola-
tzeko. Era berean, erakunde publikoak
mo nitoreei soldatak ordaintzen hasi ziren,
eta ondorioz, aisialdia kudeatzeko enpre-
sak sortu ziren. Penagarria da, boluntario-
ak funtzionario bihurtu direlako”, dio Ra -
fak. 

Pena ez, harrotasuna ekarri die aurten
Derioko jaietako pregoilariak izateak.
“Espero dugu pregoi laburra eta arina iza-
tea. Eskerrak emango ditugu pregoia ira-
kurtzeko aukera izateagatik; jaietan parte
hartzeko gonbitea egingo dugu, beti ere
bortizkeriarik gabe; eta azkenik, plazan
biltzen direnak dantzan jartzea espero
dugu. Ez dugu inoiz gure lanarengatik ho -
rrelako esker onik jaso eta oso pozik
gaude, bai horixe!”. Gainera, pregoiaren
haritik, jai erraldoia antolatu zuten apirila-
ren 22an. “Besteak beste, umeentzako tai-
lerrak eta bazkaria antolatu genituen.
Baina batez ere berriro elkarrekin egoteko
aitzakia izan zen. Primeran pasatu ge -
nuen. Etorkizunari begira, taldeko argaz-
kien erakusketa egin nahi dugu”. 

“Ez dugu inoiz gure 
lanarengatik horrelako
esker onik jaso eta oso

pozik gaude pregoia 
irakurri ahal izateagatik”
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t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Lorezaintza kasualitatez ezagutu
zuen eta berehala maitemindu zen Keko.
Larrabetzuko jubilatu batek bertan behe-
ra utzita zeukan lorategia, nagusiegia iza-
teagatik mantendu ezin zuelako. Horre -
ga tik, lursaila aztertu eta diseinu berezi
bat egin zion. “Lehenengo momentutik
konturatu nintzen lorezaintzako gauza
asko gustatzen ez zitzaizkidala”, adierazi
du biologoak. “Frantziatik iparraldera
joaz, lorezaintzarekiko bestelako ikuspe-
gia dago, lorezaintzaz haratago doan
mundua erakutsiz”. Momentu hartan eza-
gutu zuen ekolorezaintzaren unibertsoa.

Agroekologiarekin gertatzen den be -
zala, lorezaintza tradizionaletik urruntzen
den kontzeptua da ekolorezaintza. “Lora -
tegia sistema bat da, eta bertan el ka -
rrekin bizi diren elementu asko daude”,
azaldu du biologoak. Momentu honetan
Alberto Albaizar larrabetzuarraren lorate-
gia zaintzen dabil, besteak beste. Bistan
da lorategia baino askoz gehiago dela.
Lorategia eta etxea etxebizitza moderno-
ez inguraturik daude, baina horrezaz
jabetzea zaila da, lorategian pantaila fun-
tzioa betetzen duten zuhaitz erraldoiak

daudelako. “Larrabetzuko Central Park-a
da honako hau”, adierazi du Kekok barre
eginez, Larrabetzuko erdigunean sorturi-
ko baso partikularrean.

Basoa da eta espazio bakarrean ma -
rrubiak, ereinotzak, hurrondoak… dau -
de. “Zenbat espezie daude bertan?”. Ke -
kok barre egin du. “Kontua galdu dut,
egia esateko”. Zuhaitz, landare eta lore
horiekin hainbat espezietako intsektuak
bizi dira: inurriak, eltxoak, erleak... denak
elkarrekin bizi dira Kekok mantentzen
duen basoan. “Ez dugu mehatxurik pla-
gak direla eta: landare-zorriak ez ditugu
soberan; bertako ekosistemak kudeatzen
ditu eta horretarako marigorringoak dau -
de”. Landare eta lore guztien artean Er -
leen Hotela dago, eskuz egindako zuloez
beteriko etxetxoa. “Bertan erle basatiak
bi zi dira, polena hanketan eraman baino,

Adin bakoitzari on egin
diezaiokeen esparruan
arreta deitzea bilatzen

du Gym Berdeak

sabelean daramatzatenak. Eztia sortu ez
arren, poz-pozik bizi dira polena landaree-
tatik etxera eramanez”.

Ekolorezaintzak erabat txunditu zuen
Alonso lehen momentutik eta Gym ber-
dea sortzea erabaki zuen momentu har-
tan. Aitzindaria Erresuma Batuan dago,
Green Gym izenekoa (Gym Berdea, ingle-
sez). “Green Gym-a ez da profesional mai-
lakoa: ez da handinahikoa eta boluntario-
ek egiten dute lan bertan, mantentze-la -
netan. Arrakasta izugarria izan zuen jaio
zen momentuan”, azaldu du Kekok. Gym
Berdea Green Gym-aren aldaera da: “Lo -
rezaintzaren sustapena da, naturari on
egiten diona. Horrezaz gain, osasunari ere
on egiten dio ekimenak ikuspuntu inte-
graletik alde emozional, espiritual eta
mentalean, errutinak ekiditen baititu”.
Ideia bururatu zitzaionean proiektua mar-
txan jartzea erabaki zuen, eta Larrabetzu -
ko Udalaren, Eusko Jaurlaritzako Enplegu
eta Gizarte Politiketako eta Osasun Saila -
ren laguntzaz sustatu zuen. 

15 eta 95 urte arteko gazteentzat
Astebetean ordu biko saio bakarra

eskaintzen du Gym Berdeak, Larrabetzun.
Aurtengo ikasturtean 12 ikaslek eman du -

Naturarekin kontaktuan
Keko Alonso Larrabetzuko lorezaintza eraldatzen ari den biologoa eta promotorea da.
Naturarako egiten du lan, bai Besaia enpresan bai Gym Berdea ekimeneko koordinazio-
lanetan. Gym Berdea eraldakuntzako lorezaintza da, lorezaintza tradizionaletik urrun-
tzen dena. Proiektua 2016ko otsailean jaio zen Larrabetzun, eta denbora eta pazien-
tziaz, emaitzak loratzen hasi dira bertan.
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te izena, eta pasa den urtekoaren arrakas-
ta ikusita, aurtengoak harkor daudela
adierazi du Kekok. Komunitatearekin ko -
nektatzeko, adin bakoitzari on egin die-
zaiokeen esparruan arreta deitzea du hel-
burutzat Gym Berdeak: “Lan gogorrenak
gazteei uzten dizkiegu, horretarako indar
handia daukatelako, esaterako. Larrabe -
tzu ko eskolako gazteei, ostera, herriko
zuhaitz zaharretan ezarriko diren egurrez-
ko habiak eraikitzera gonbidatu diegu”.

“Emaitzak ezin hobeak dira, denek
har tzen dutelako parte”: errutinan murgil-
durik eta bakardadean dauden nagusiak,
galduta dauden gaztetxoak, haurrak hez-
ten dabiltzan eta aisialdirako denborarik
ez duten pertsonak, lanean hasteko prest
dauden gizarte-bazterketako pertso-
nak… askotarikoak dira Gym Berdeko
par te-hartzaileen profilak. Momentuz,
ekimena Larrabetzun garatzen ari da, ba -
tez ere Alonsoren jarduera profesionala
bertan garatzen delako. “Ortu eta baliabi-
de ugari daude herrian, baina batez ere
auzo-lanetan aritzeko gogo handia dauka
bertako jendeak: lan egiteko kultura han-
dia dago”. 

Basagurenalde kaleko lorategian goi-
tik beherako aldaketa egin zuten Gym
Berdekoek. Biologoak azaldu du zonalde-
ari hasieran emandako tratamenduak ez
zuela harrera onik izan auzotar batzuen
artean, lorategi arrunta baino basoaren
antza duelako. “Landaredi irla naturala
sor tu dugu bertan. Nortzuk dira eltxoez
libratzen gaituzten ugaztunak?”, galdetu
di gu Kekok, lorategi aurrean egonda. “Sa -
guzarrak”. Aho bete hortz utzi gaitu. “Ba -

sagurenaldeko lorategiak ekosistema ba -
tek behar dituen elementu guztiak dauz-
ka: zuhaitzak, belarra, eguzkia eta erreka-
txo bat. Errekan eltxoak jaiotzen dira
udan, eta saguzarrak doaneko intsektuja-
le naturalak dira; ez dago inolako sprayren
beharrik”, azaldu du.

Gizakia eta natura kontaktuan daude
zonalde honetan, bertako Haritzen geriz-
pean egurrezko eserlekuak ezarri dituzte-
lako. “Zonalde hau ikusezina zen, eta orain
harmonia da nagusi, bai ekosistemako
elementuen artean, bai gizakiok naturare-
kin dugun harremanarekin”, esan du
gerizpean. 

Kekoren asmoa naturarekin konekta-
tzeko espazioak ahalbidetzen duen pro -
iektua Txorierri osotik, baita Bizkai osotik
ere, hedatzea da, lorezaintzari aplikaturi-
ko ekologia mundu osoak ezagun dezan.
Horretarako, lan gogorra egiteaz gain,
pazientzia bertan parte hartzeko beste
faktorea da, eta hori ikusteko begiak ireki
egin behar dira: Larrabetzuko zonalde
berreskuratuetan landatutako landare eta
zuhaitzak loreak ematen hasi dira, apopilo
eta guzti.
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Elkarte bezala, 
herriko ekitaldi 

askotan parte hartzen
dute antolakuntza 

la netan

t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Loiuko txori batzuek beste modu
batera egiten dute txio eta hegan. He -
rriko antzinako farmazia, Txakur-Txorin
da goena, Loiu TxoriBikers elkarte moto-
zalearen topagunea da gaur egun, hara-
neko bakarra. Bertan elkartzen dira Txo -
ribikers motozaleak euren zaletasunaz
gozatzeko. Taldea 2012an sortu zen, gaur
egungo alkatea den Josu Andoni Begoña
eta Gerardo Izquierdo Hazienda zinegotzi
ohiaren eskutik. “Garai hartan Kultura sai-
lean nengoen, eta Gerardore kin batera
bes telako udal elkartea sortzea proposa-
tu genuen”, adierazi du alkateak. Hiru urte
eman zituen Udal elkarte bezala, eta lau-
garren urtetik aurrera Udaletik aldendu
zen, Txoribikers izenaz eta lokal propioa-
rekin.

Duela bederatzi urte, gaur egun he -
rriko alkatea den Josu Andoni Begoñak
motorra erosi zuen eta zaletasun hau ha -
raneko bestelako pertsonekin konpartitu
nahi izan zuen. Hori dela eta, Gerardo
Izquierdorekin elkarlanean hasi zen. “El -
kartea sortzean, ekitaldi publikoak egite-
ra konprometitu ginen. Horregatik, au to
klasikoen topaketa eta putxerak bezalako
ekitaldiak antolatzen hasi ginen, Udalare -
kin batera hasiera batean”, azaldu du Ge -
rardok. Gaur egun, udal elkartea izan ez

arren, Loiuko Udalaren dirulaguntzak ja -
sotzen ditu ekitaldiak antolatzeko. “Biz -
kaiko moto elkarte bakarra gara logoti-
poan herriaren izena daramana, eta irtee-
rak egiten ditugunean Loiuztarrak edo
Txo riak deitzen gaituzte”, aipatu du Ge -
rar dok.

30 urtetik 72 urte bitarteko gizon eta
emakumeak daude bertan (gehienak gi -
zonezkoak). “72 urtekoa sekulakoa da,
ho beren gidatzen duena, ezbairik gabe”,
azaldu dute elkartekoek. Askotariko mo -
torrak ikus daitezke bertan: customak,
na kedak, kirol-estilokoak, trail, scoote-
rrak... “Gehienak loiuztarrak gara, edo

Loiu rekin lotura daukagu”, adierazi du
Gerardok. Sondikako eta inguruetako ki -
deak ere badaude: Elotxelerri, Leioa, As -
trabudua… astebururo ibilaldiak egiten
dituzte haranean eta haranetik kan po.
“Loiu Txoribikers elkarteak 20 kide dauz-
ka, baina Loiun 200 pertsona in guru
dabiltza motorrean”, adierazi du Izquier -
dok.

Elkarte bezala, herriko ekitaldi asko-
tan parte hartzen dute antolakuntza la -
netan: errepide mozketetan, segurtasuna
bermatzen… eta haraneko bestelako el -
karteekin parte-hartze aktiboa dute.
“Son dikako jaietan motozaleen topaketa
egin ohi da urtero. Bizkaiko Motozaleen
Elkarteko programatik kanpo dagoenez,
antolatzaileak gurekin jarri ohi dira harre-
manetan, eta bertara hurbiltzen gara,
ahal dugun heinean laguntzeko”, azaldu
dute.

Apirilaren 22an Bizkaiko moto elkarte
guztien arteko topaketa egin zen Loiun
eta 15-20 elkartetako ehunka lagun hur-
bildu ziren. Egun hau urteko bereziena da

Sei urteko bizitza dauka Loiu Txoribikers motozaleen el -
karteak. Udaleko kide biren artean jarri zuten martxan,
gaur egungo alkatea den Josu Andoni Begoña eta Ha -
ziendako zinegotzi ohia Gerardo Izquierdok. 

LOIU TXORIBIKERS ELKARTEA

Hegorik gabeko txorien txioak
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irailaren 22tik 24ra egingo da, eta beti be -
zala, asmoa ostiral goizean abiatu eta igan-
dean bueltatzea da. Zirkuitutik 30 kilome-
trora dagoen hoteletan igarotzen dituzte
gauak, eta lasterketez gain motorraren kul-
turak sorturiko soinuaz (eta ez zarataz) go -
zatzea dute helburu. Guztira 1.200 km egi-
ten dituzte joan-etorrietan, errepide nazio-
naletik, noski.

Elkarteko kidea izateko denbora eta ki -
lometro kontua da. “Edonor sartu daiteke
gure taldean, baina horrek ez du berehala
taldekidea bihurtuko; elkartekoekin pare
bat urteko errodajea eskatzen dugu, eta
gu re bilera zein ekitaldietan parte hartzen
konprometitzea. Azken batean, errepidea
elkarbanatzen duten adiskideak egitea da
talde honen helburu nagusienetarikoa”.

Txori Bikersekoentzat. “Urte osoa ematen
dugu ekitaldia prestatzen, eta eguraldia-
ren mehatxuak benetan beldurtzen
gaitu, horren arabera 300 pertsona etorri
beharrean 150 etorri daitezkelako”, adie-
razi du Josebak. “Ezkontza prestatzea
bezalakoa da: Udal baimenak, aseguruak,
Ogasunean eta Gizarte Segurantzan
paper mordoa eskatu eta dirutza ordain-
du behar da”. Horrez gain, eguraldi ona
egiten badu 300 pertsonari eman behar
zaie jaten, eta herriko ostalaritza enpresa
guztiekin koordinazio lanetan dihardute. 

Estereotipoak, bizirik
“Denetarik dago errepidean, Loiun

gu txienez ezagutzen gaituzte eta herria-
rekin elkarlanean gabiltzala badakite”,
adierazi du Joseba Arberasek. “Duela urte
batzuk, motozaleak tatuajez beteriko
herriko zoroak zirela uste zuen jendeak,
eta oraindik badago horrela pentsatzen
duenik ere”, jarraitu du. “Agian horrexega-
tik batzuek ez dituzte motozaleak begi
onez ikusten”. Herri bateko tabernara
larruzko jakaz eta motorrekin ezer hartze-
ra doazen bakoitzean, jende asko euren
bidetik alde egiten dutela esaten dute
motozaleek. “Abokatuak, informatikoak,
teknikoak, saltzaileak… denetarik dago
gure taldean. Jende arrunta gara”, azaldu
du Gerardok. “Eta guztiok biltzen gaitue-
na motorrarekiko pasioa da”.

Asteburuetako topaketak Whatsapp -
en bitartez antolatzen dituzte. Horretara -
ko talde bi dituzte: bata, elkarteko kidee-
na soilik, eta bestea, egun jakinetan

motorrarekin buelta bat eman nahi du -
ten motozaleena. Errepidean eurekin
batera bidaiatu nahi duten motozaleek
jakin behar dute edozein motozale talde
bezala, araudi eta kode batzuk kontuan
hartu behar dituztela:  taldeak bide burua
du (kasu honetan Gerardo), eta gainon-
tzeko gidariak bere atzetik joan behar
dute, S formazioan (bidetik atera gabe
eta lerroan, bat eskuinaldean eta hurren-
goa, ezkerraldean). Ezustekorik izateko-
tan, balaztatze distantzia normala baino
handiagoa baita. “Ordena eta kontrola
ezinbestekoa da errepidean, eta zirkula-
zio kodea beti errespetatu behar da”.

Motor hotsek Alcañizera (Aragoi) da -
ra ma tzate loiuztarrak urtero, MotoGPko
lasterketak ikustera. Aurtengo edizioa
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CRISPR, bioteknologia
edonoren eskura

t: Xabier Díaz, BTEK-eko zuzendaria

CRISPR tresna material genetikoa edi-
tatzeko teknika berria eta merkea da, adi-
tuen ustez bioteknologia eta genomika
“demokratizatzera” etorri dena. Tresna
ho rrek ez du orain artekoek behar zituz-
ten baliabide tekniko edo ekonomiko
handien beharrik, eta horregatik ahalbi-
detzen du ia edozein laborategik proiek-
tuak garatzea.

Azkeneko lau urteetan zientzialariak,
bakterio batzuek birusen kontra erabil-
tzen duten CRISPR defentsa-mekanismo-
tik abiatuta, geneak editatzeko gai izan
dira. Sistema horren bidez, geneak moz -
tu, gehitu, aldatu, adierazi, isilarazi…. dai-
tezke, inoiz baino zehatzago, arinago eta,
garrantzitsua, merkeago.

Geneak edozein izakirenak izan dai-
tezke, edozein gizakienak ere, eta horrek
eztabaida handia sortu du, “neurrira”

egindako umeak berehala etorriko direla-
koan. Gure ezaugarriak, gure gorputza-
ren eta bere funtzioen funtzionamendua,
gaixotasun genetikoak eta beste batzuk
edukitzeko arriskua, gaitasunak, abile-
ziak… genetan idatzita daude maila ba -
tean edo bestean, eta gauza bera gerta-
tzen da beste izaki bizidun guztiekin.
CRISPR tresnak eskaintzen dituen itxaro-
bideak, beraz, itzelak dira. 

Gaixotasun genetikoak
Adibide gisa gaixotasun genetikoak

ipin ditzakegu. Gogoratuko duzue House
telesaileko “13” medikua edo Poch De -
rribos Arias taldeko musikari donostiarra.
Biek jasan zuten gene bakar batekin lotu-
ta dagoen Huntington gaixotasuna. He -
mofilia eta daltonismoa ere gaixotasun
genetikoak dira eta, horrela izanik, zuze-
na ez den genea aldatuz edo modulatuz
ekidin ahal izango litzateke gaitza. La -
borategiko zeluletan lortu da jadanik, eta
arazo batzuk badaude bideratuta. Beste
batzuk ordea ez dira hain errazak. Hel -
duen kasuan, esate baterako, CRISPR
tresna zelula askotan sartu behar dugu,
eta hortxe daukagu erronka nagusietako
bat.

Edozein izaki bizidunetan erabili ba -
daiteke ere –eta hor ere eztabaida handia
dago–, edizio genetikoa gizakiekin lotzen
dugunean sortzen dira eztabaida sutsue-
nak. Dopin genikoa? Neurrira egindako
umeak? Esperimentuen porroten ondo-
rioak gizakiengan? Nortzuek erabakiko
dute mugak non dauden? Hain erreza eta
merkea izanik, zelan kontrola liteke? 

Neurrira egindako umeen haritik,
horrelakorik egitea zaila da oraindik, defi-
nitzen gaituzten ezaugarriak eta gure
gorputzaren funtzioak gene askoren eta
ingurunearen araberakoak baitira. Dena
den, hobe dugu kontu horiek aurreikus-
ten joatea, ez baditugu erantzunak eta
erabakiak beste batzuen eskuetan utzi
nahi.

Iturriak:
–Francisco Mojicari, Ángeles Martinezi eta Manuel Sánchez Angulori egindako elkarrizketa, Mikrobiologia Espainia
ko Elkartearen Sem@foro aldizkarian, 61. alea, 2016ko ekaina. 
https://www.semicrobiologia.org/pdf/actualidad/61/07_Entrevista.pdf
–SINC agentzia
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Estoy-viviendo-la-revolucion-CRISPR-con-agobio-y-felicidad
–CRISPR, genoma editatzeko teknika: onurak eta kezkak
http://zientzia.eus/artikuluak/crispr-genoma-editatzeko-teknika-onurak-eta-kezkak/
–A simple guide to CRISPR, one of the biggest science stories of 2016
http://www.vox.com/science-and-health/2016/12/30/13164064/crispr-cas9-gene-editing
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Aldi hartan, diligentziak zebiltzan ka -
minoz kamino, zeren Bizkaiko lehen trena
Bilbo-Tudela 1863koa baita. Harrezkero -
ko trenek, industrializazioak eta gudek
aldatu egin dute Bilboren eta Bizkaiko
herrien arteko korrelazioa. Orain Arratia -
ko euskaldunak ez du urte haietako ga -
rrantziarik.

Gure egunotan, –Lezamakoa tar te -
ko–, Bilboko metroaren hirugarren li nea
zabaldu den 2017ko apirilean, Bilbo hi -
ruburua eta ingurua handitik handiagora
joan dira; herriak, ostera, proportzionalki
behera. 1860 hartako diglosia funtzionala
ez da bideragarri lekurik ge hienetan, eus-
kara eta gaztelera txandatuz erabili beha-
rrean aurkitzen gara Txo rierrin-eta. Korri -
kako megamartxak Eus kal Herri osoa
zeharkatu du; euskaldun berriak super-
bertoko sentitzen dira Ber ba lagunari es -
ker, eta Etxahunek, Fredik eta Arkaitzek
gazte piloa erakarri dute Ba serri Antzo ki -
ra. Egia udaberrikoa da hori guztiori. Hala
ere, Bizkaiko Teknologia Parke Txorierri -
koan badira 8.000 behargin gazte erdaraz
funtzionatzen dutenak.

Amaieran, gurago dut laga irakurle
euskaltzalea gosez asez(2) baino.

neko hamarra(1). Orduko Arratian, euska-
ra, plazan, dendetan, elizan eta pilota
partidetan erabiltzen zen. Espainola, os -
tera, eskolan, lege-paperetan edo postan.
Di glosia funtzionala gertatzen zen, eus-
kara funtzio batzuetarako erabiltzen zen,
eta espainola beste batzuetarako; berbe-
ta biak bizi ahal ziren.

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

1860ko erroldan, Bilbok 17.967 biz-
tanle zeuzkan, eta Arratiak 11.427. Gaur
egunetik begiratuta kopuru harrigarriak
dira, ze Bizkaia osoan 111.436 bizilagun
ziren. Ondorioz, Arratiako euskaldunek
indar handia osatzen zuten Bizkaian, ehu-

Diligentziak, trena eta 
euskara, Bilbon eta Bizkaian

(1) Iñaki Esparza historialariak eskuraturiko datuak.
(2) Gabriel Etxebarriak esana.
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Etxeko sukaldaritza

Kalabaza-tartea

36 SUKALDARITZA

a: lacucharacuriosa.blogspot.com.es

Osagaiak (lagun birentzat):
−Pizza-oinarri bat (edo bi txiki).
−50 g gurina.
−100 g tipulatx (fin-fin ebagia).
−200 g alberjinia (dadotan ebagia).
−225 g tomate (xerra mehetan eba-
gia).
−Koilaratxokada bat gatz.
−Piperbaltza.
−175 g mozzarella (arraspaua).
−Oreganoa.

Alberjinia eta 
mozzarella pizza

Prestateko erea:
Zartagin baten gurina urtuko dogu

eta tipulatxa arin fritituko dogu. Alberjinia
eta tomatea gehituko doguz. Zartagi nari
estalgia ipiniko deutsagu eta lau minu-
tuan eukiko dogu sueztitzen, su txikian.
Gatza eta piperbaltza botako doguz.

Pizza-oinarria labarako plakan ipiniko
dogu eta ganetik alberjinia, tomate eta ti -
pulatxaren nahastea zabalduko dogu.
Mo zzarella be zabalduko dogu pizza-
oinarritik. Oreganoa botako dogu.  

Pizza labara sartuko dogu eta gorritu-
ta da goanean handik aterako dogu. Jan

au rretik, jalkitzen itxiko dogu
minutu erdian.

t: M. Lekerika / a: canalcocina.es

Osagaiak:
−1,2 kg kalabaza (txikitua).
−350 g “brisa” ora.
−8 arrautza.
−500 ml esnegain.
−Gatza eta piperbaltz ehoa.

Prestateko erea:
Kalabazea bezperan egosiko do -

gu lurrunetan eta hozkailuan itxiko
dogu hotzitzen eta xukatzen. 

Tarta egiteko, molde bat hartu eta
labarako paperaz edo aluminio-pape-
raz estalduko dogu. Orea zabalduko
do gu. Arrautzak, esnegaina, gatza eta
pi perbaltza nahasi eta ondo irabiauko
dogu. Kalabazea gehitu eta ha be na -
hastuko dogu beste osagaiakaz, ondo
irabiauz. Nahasia zabalduko dogu
oraren gainean eta labara sartuko
dogu 200 gradutan. Laban 40 minu-
tuan eukiko dogu. Bestetik, gatz eta
piperbaltzaren ordez, 100 g azukre be
erabili daiteke. Oso gozoa da.
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Umeekin zer irakurri?

Ana Apika

Egilea: Gianni Rodari.
Argitaletxea: Elkar. 
Liburutegietan dago irakurgai.  

Gianni Rodari pedagogoa, irakaslea
eta idazlea zen. 1920. urtean jaio zen Ita -
lian eta bere biografia luzea eta korapira-
tsua da. Mundu osoan oso arrakastatsua
izan zen, batez ere liburu batengatik,
Grammatica della fantasia (Introduzione
all’arte di inventare storie). Obra horretan
Rodarik istorioak sortzeko teknika berezia
–“Binomio fantastikoa”– eskaini zigun. 

Italiarra egile berezia da, batez ere
fan tasiaz eta originaltasunaz betetako la -
nak egiten zituelako, bai ipuinak, bai
abestiak, bai poemak. Horiei esker, ekar-
pen handi-handia egin zion literatura
berritzeari. Egileak 30 obra baino gehiago

eraman zituen argitara. Euskaraz irakur
dai tezkeen batzuk: Jolas egiteko ipuinak,
Gezi urdina, Hizketan bazekien katua, Ai -
tatxo bilin-bolon, Erregeak zergatik ez ote
dira errege?, Makinaz idatzitako ipuinak,
Margolaria...

Telefonozko ipuinak (Elkar) obran
hain bat istorio irakurtzeko aukera dago,
guztiak erakargarriak, umeentzat zein
nagusientzat. Rodarik ondo baino hobeto
zekien zelan apurtu konbentzioak, zelan
landu absurdoa eta zelan jolastu irudime-
narekin. Istorioen bidez, egileak gizartea-
ri, haurtzaroari eta hezkuntzari buruz zi -
tuen ideiak, kexak eta baloreak lantzen
zituen. 

Aholkua
Jolas gaitezen seme-alabekin. “Bino -

mio fantastikoa” teknika erabilita, obra
ho netan agertzen diren bezalako istorio-

Telefonozko ipuinak

ak asmatzeko gonbitea egiten dizuet.
Horretarako, loturarik ez duten hitz bi har -
tu behar ditugu. Substantiboak badira,
ho beto. Adibidez, “zuloa” eta “arkatza”. Ge -
ro, gure ipuinari izenburua jartzeko, izen
biak lotuko ditugu: “Zuloa zuen arkatza”.
Eta hortik aurrera istorioa osatu behar da.
Irudimena erabiliko dugu eta istorio di -
bertigarriak agertuko dira. Konturatu ga -
be gure pentsatzeko modua ere islatuko
da istorioetan. Denok idazleak edo, hobe-
to esanda, asmatzaileak izan gaitezen!
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Irteerak

Ikastaroak

>

>

Sondika
Tipi-tapa txikia. Maiatzaren 7an,
10:15ean, tren geltokian. Izena ematea:
www.ehu.eus/kirolak-bizkaia webgune-
an. 
Oiz-Munitibar. Maiatzaren 21ean,
09:00etan, eskolako aparkalekuan. Izena
ematea: maiatzaren 17ra arte, liburute-
gian. Udalak eta Gurasoen elkarteak
antolatua.  

>
Larrabetzu

Literaturaz berbetan: Kattalin Minerren
Nola heldu naiz ni honaino?. Maiatzaren
18an, 19:00etan, Angulerin.

>
Derio

Flamenko eskulanen tailerrak eta sevi-
llar dantzen master class-a. Maiatzaren
7an, 11:00etan, frontoian. Piperdun tal-
deak antolatua. 

>
Larrabetzu

E-liburutegia. Maiatzaren 23an. Izena
ematea: maiatzaren 8tik 12ra,
Angulerin. 

>
>

Txorierri
Herri Urrats. Maiatzaren 14an, Senpe ren.
Ibilaldia. Maiatzaren 28an, Mungian.

Ikuskizunak

Hitzaldiak

Erakusketak

>

>

>

Sondika
“El compañerismo en el comic”, Adiski -
de tasuna Komikigintzarena. Maiatzaren
3tik 24ra, erakusketa aretoan.
Zur lanketa. Maiatzaren 29tik ekainaren
16ra, erakusketa aretoan. 
Esku lanak. Maiatzaren 29tik ekainaren
16ra, Kultura Aretoa 1ean.  

Musika

Udaberriko kontzertuak. Maiatzaren
6an, 20:00etan, Andra Mari elizan. Ma -
ximo Morenoren abesbatza (Galda kao),
Isasiko ama (Gordexola) eta Ekidazu
abesbatza (Lezama). 

>

Lezama

>
Sondika

Oinarrizko internet. Izena ematea:
maia tza ren 15etik 19ra. Zozketa: maia-
tzaren 24an, 18:00etan. 

>

>

Lezama
Karrantza (familientzat). Maiatzaren
14an, 08:30ean, eskolan. Gailur mendi
taldeak antolatua.  
Hoya de la Leze (Araba). Maiatzaren
20an, 08:30ean, Herriko plazan. Gailur
mendi taldeak antolatua.

>
Larrabetzu

Askatu barrukoa. Txotxongiloak,
Aitzolen eskutik. Maiatzaren 12an,
18:00etan, Angulerin. 

XXVI. Maiatza musikala. Maiatzaren 11n
eta 26an, 19:30ean, Angulerin. 
Domekak Hori Baien: Montauk.
Maiatzaren 21ean, 18:30ean. 

>

>

Larrabetzu

>
Derio

Udal tailerrak. Maiatzaren 2tik 31ra,
Kultur Birikan.  

Bestelakoak

>
Sondika

Uda programan izena ematea. Maia tza -
ren 8tik 12ra, 19:00etatik 21:00eta ra,
Lu doteka IIn. 

>

>

Lezama
Txorierriko kiroldegiak erabiltzeko diru-
laguntza eskatzea. Maiatzaren 2tik
31ra, udal bulegoetan. 
Uda programan izena ematea (4-13
urte). Maiatzaren 8tik 19ra arte,
10:00etatik 14:00etara, liburutegian. 

>

>

Larrabetzu
Saroarekin irakurketa musikatuak.
Maiatzaren 5ean, 16:30ean, Angulerin.
Koadrila Eguna. Maiatzaren 20an.   

Jaiak

>
Txorierri

San Isidro, Txorierriko lur-langileen
kooperatibetan eta Larrabetzun.  

>

>

>

Larrabetzu
Garmitxaren V. Martxa – Larrabetzutik
oinez. Maiatzaren 14an. Izena ematea:
10:00etatik 11:00etara, plazan.
Barkoxeko jaiak. Maiatzaren 27an.
Bizkargi dantza taldeak antolatua. 
Liebana. Maiatzaren 27an. Gure Etxeak
antolatua. 






