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Orain dela gutxi arte, baserriari eta itsa-
soari lotuta egon da gure herriaren kultura.
Jende apalak ziren gure aurrekoak, eta
halakoxeak ziren, orobat, haien bizimolde-
ak, nekazaritzan, arrantzan, artzaintzan eta
eskulangintzan oinarrituak; hau da, Natu-
ran oinarrituak, hark ematen baitzien bizirik
irauteko behar zuten guztia, eta hari eran-
tzuten baitzioten begirunez eta mirespe-
nez. Bizirik jarraitzeko, ordea, aldaketa eta
konkista teknologikoetara egokitu beharra
ere izan zen, nahiz eta artean ere begirune
handia izan zen Naturaren aldera, eta
arauak eman ziren hura babesteko.

XIX. mendearen erdialdean, itzulbiderik
gabeko bide bati eman zitzaion hasiera.
Industrializazioak joritasuna eta aberasta-
suna ekarri zituen, euskaldun guztioi neurri
handiagoan eta txikiagoan mesede egin
digutenak. Herri eta hiri txikiak biztanlegu-
ne handi bilakatu ziren, eta halakoek etxe-

bizitza- eta zerbitzu-beharrizan handiak
izan zituzten; eskakizun berrioi erantzute-
ko, basoak eta laborantza-lurrak kendu
ziren; horren ondorioz, landa-eremuak
pobretu egin ziren eta fauna eta flora galdu
egin ziren toki askotan. 

Aurrerabideak onura asko ekarri dizki-
gu, baina baita zabortegi eskergetara era-
maten diren milioika tona zabor ere; hala-
koek aukera oro galarazten dute bizitza
basatia eta animaliak izan daitezen beren
inguruetan, eta lur azpiko urak kutsatzen
dituzte, lur urrunagoen elikagai direnak.
Produktu toxikoen isurketaren aurkako
araudiak behin eta berriro urratzen dira,
hainbesteraino non erreka garbi bakar bat
ere ez baita geratzen nolabaiteko industria-
lizazioa duten eremuetan. Neurri gabe erai-
ki da, egiaz beharrezkoa dena baino gehia-
go, hainbesteraino non lehen baserri- edo
arrantzale-herriak zirenetako asko lo-herri
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TOTI MARTINEZ DE LEZEA

(Idazlea)

bihurtu baitira. Gure airea kutsatuta dago,
gure urak infektatuta daude, erregaiek gure
itsasbazterrak pozoitzen dituzte, gure men-
diak hormigoi nahasgailuetan desagertzen
dira eta motorren zaratak txorien txioa isil-
tzen du.

Gure zaharrek oso herrialde ederra utzi
ziguten oinordetzan, esperientzietan jan-
tzia, historiak zaildua. Ez dago atzera itzul-
tzerik, eta baliteke itzuli nahi ez izatea ere,
baina gauza izan behar dugu geure ondo-
rengoei arimarik gabeko burdina eta adrei-
lu pila bat baino zerbait gehiago uzteko.

Urte erdiko neskatilak kantuan
jarduten du, inork ulertzen ez duen
hizkuntzan, baina melodia atzeman-
garrian. Aitabitxiren kantuekin batera
jaio zenak ez du oraindik hitz egiten,
baina kantuan badaki eta hala adie-
razten ditu emozioak. Bitxia da gero,
kantuarekin jaiotzetik dugun harre-
mana; jatorrizkoa, oldezkoa.

Abestea unibertsala den arren,
ohitura honek baditu sustrai sakonak
Euskal Herrian, eta hala transmititu
dira belaunaldiz belaunaldi gure
ondarearen euskarri asko. Izan ere,
zenbat pasadizo, eskarmentu, senti-
mendu... adierazten dira nota musika-

lak eta hitzak uztartuz, kantagintza
adierazpen artistiko borobilena bilaka-
tuz, ziur asko.   

Batzuetan bakardadean abesten
dugu; gustura gaudenean, lagunarte-
an; eta inoiz ahopeka ere bai, bihotz bi
sintonizatzeko. Entzulea gatibu har-
tzea da xedea, baina bide batez kanta-
ria ere aske geratu ohi da; norabide
biko terapia da kantatzea. 

Kantuz aritzea bizitzarekiko jarrera
da, Joxe Mendigak primeran islatu
bezala: “kantuz eginez gero mundura
sortzia, kantuz egin beharko dut ene
ustez hiltzia”. Hala bada, kantuz harra-
pa gaitzala heriotzak.  

GAIZKA PEÑAFIEL

(Musikaria)

Kantuz

Oinordetzan utzi zigutena,
oinordetzan utziko duguna
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Literaturaz berbetan 
Otsailaren 16an, eguenean, Asel

Luzarragak idatzitako Gezurra odole-
tan liburua izango dute hizpide
Larrabetzun. Hitzordua Anguleri kul-
tur etxean izango da iluntzeko 8etan.
Saioa Literaturaz berbetan ekimena-
ren barruan antolatu dute.

Irteera sagardotegira 
“Txotx!” urtarrilaren 11n esan zen

aurten lehenengo aldiz, eta bete-
betean sartu gaitu sagardotegien
garaian. Horren haritik, Txepetxa
Derioko AEK euskaltegiak irteera bat
antolatu du otsailaren 11rako. Herri-
tik 11:00etan irtengo dira, eta eguer-
dian triki-poteoa egingo dute Arrigo-
rriagan. Ondoren, Larre-gain sagar-
dotegian bazkalduko dute. Arrastian,
Hernanira joango dira. Irteerak 35
euro balio du lagun bakoitzeko, eta
otsailaren 7ra arte eman ahal izango
da izena. Derioko Udalak diruz
lagundu du jarduera hau.

Olentzero Eguneko

argazkiak ikusgai 
Lezamako Udalak Olentzero Egu-

nean ateratako argazkirik onenak
jarri ditu ikusgai. Erakusketa otsaila-
ren 3ra arte egongo da zabalik, Kul-
tura Aretoan. Egun horretako argazki
guztiak batzen dituzten albumak ere
jarri dira ikusgai liburutegian. Herri-
tarrek badute dute argazkiak eroste-
ko aukera; bakoitzak 3,50 euro balio
du. 

Inauteriak euskaraz bustitzeko. Baina
egun horretan ez dira bakarrik arituko.
Taberna Ibiltaria taldeko kideak eurekin
batera aterako dira, eta Sondikako taber-
nak atzo eta gaurko euskal kantuz beteko
dituzte. Altzora eta Taberna Ibiltariako
kideak estralurtarrez mozorrotuko dira,
euskaraz han eta hemen bizi behar dela-
ko. Beraz, ez harritu Sondikako kaleetan
eta tabernetan zehar beste planetetako
izakiek euskaraz egiten dutela ikusten
baduzue. Estralurtar euskaldunen inba-
sioa da. 

Estralurtarrek hartuko dute
Sondika

Altzora Sondikako euskara elkartea
sortu berria dugu gurean. Elkartea
herrian euskararen erabilera bultzatzea
du helburu, eta bideak zabaltzea sondi-
koztarrak euskaraz bizi ahal daitezen.
Horren haritik, hainbat ekimen antolatu
dituzte herria girotzeko: argazki lehiake-
ta, kantu-poteoa eta kirol medikuntza
arloko hitzaldia, esate baterako. Inauteri-
usaina dago herrian eta ospakizun horie-
tarako ere ekimen berezia egitea pentsa-
tu dute. Hala, otsailaren 24an mozorroa
jantzi eta herriko bazterretatik ibiliko dira
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aurre: argindarra, ura, asegurua eta azpie-
gituraren mantentze-lanak, esaterako.
Oso aurrekontu handia zen eta Udalak
erabaki du Federazioarekin zuen hitzar-
mena bertan behera uztea. Udala kudea-
tzaile berria kontratatzeko prozesuan
egon da murgilduta, eta azpiegitura urta-
rrilaren 1etik hona egon da itxita, “kudea-
tzaile berria topatu arte legeak hala agin-
tzen duelako”. Begoñak jakinarazi digun
bezala, prozesua amaitutzat eman dute
eta pilotalekua otsailean zabalduko da
berriro.

Larrondoko pilotalekua otsailean
zabalduko da berriro

Aste batzuetan itxita egon ostean,
Larrondoko pilotalekua otsailean jarriko
da berriro martxan. Josu Begoña kultura
zinegotziak azaldutakoaren arabera, aur-
tengo aurrekontuak egokitu behar izan
dituzte gastuak murrizteko eta horrek,
besteak beste, pilotalekuan izan du eragi-
na. Pilotalekua Bizkaiko Pilota Federazio-
ak kudeatu du abenduaren 31ra arte.
Bere kudeaketaren truke, Udalak 25.000
euro ordaintzen zion urtean Federazioari
eta, gainera, diru-kopuru horri ez ezik
beste gastu batzuei ere egin behar zien

Tipi-tapa, Zamudion 
Sasimartxo dela-eta, Arroeta

Zamudioko mendi taldeak eta ber-
tako Udalak ekimena egingo dute
herriko inguruak ezagutzeko. Otsai-
laren 12an izango da, eta ibilbide bi
egiteko aukera egongo da, bata
luzea eta bestea laburra. Ibilbide
luzea egin nahi dutenek goizeko
8:30ean egon beharko dute Sabino
Arana plazan. Ibilbide hori Done
Jakue bidetik igaroko da. Ibilbide
laburra, berriz, goizeko 9:30ean ate-
rako da Sabino Arana plazatik.
Herriko bazterretatik tipi-tapa ibili
ostean, hamaiketakoa eskainiko da
Larragoiti txokoan. Otordua goize-
ko 11:30ean izango da eta, 
besteak beste, taloa eta txerrikiak
banatuko dira parte-hartzaileen
artean.



“Sondikako Udala” Areto-
futbolaren XXIV. Txapelketa

Hegalariak Sondikako Kirol Klubak eta
Udalak Areto-futbol Txapelketa antolatu
dute 24. aldiz. Txapelketari otsailaren 5ean
emango zaio hasiera. Partidak Goronda
Beko kiroldegian jokatuko dira eta sarrera
doan izango da. Partiden egutegia urtarri-
laren 31tik aurrera egongo da ikusgai
Goronda Beko kiroldegian eta www.son-
dika.net webgunean. Irabazleak garaiku-

rra eta kirol materiala erosteko 50 euroko
hamabi txartel jasoko ditu saritzat; eta
bigarren sailkatuak, garaikurra eta kirol
materiala erosteko 10 euroko 12 txartel.
Beste alde batetik, beste hauek ere jasoko
dute sari bana: gol gehien sartzen duenak,
gol gutxien jasotzen duen taldeak, kirolta-
sun handieneko jokalariak eta jokalaririk
onenak. 
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Kontserbak egiteko

ikastaroa
Lagatzu Zamudioko euskara

elkarteak Kontserbak egiteko ikasta-
roa antolatu du. Hura otsailaren
21ean eta 28an, eta martxoaren
6an, 13an, 20an eta 27an izango da,
17:00etatik 20:00etara, Torrelarra-
goitiko txokoan. Izena ematea otsai-
laren 7ra arte egin daiteke: 94 452
34 47 eta lagatzu@lagatzu.org.  

Bertso-afaria 
Lauroetan, Loiuko auzoan, txa-

rriboda/bertso-afaria antolatu dute
otsailaren 24rako. Aurrekoetan
bezala, ekimena Aurregoiti jatetxe-
an izango da gaueko 9etan, eta han
Etxahun Lekue eta Arkaitz Estiballes
bertsolariak arituko dira bat-batean.
Afariak 26 euro balio du eta, izena
emateko, telefono hauetara dei dai-
teke: 649497147 (Iñaki), 944533786
(Juantxu) eta 944532440 (Aurregoiti
jatetxea). 



Kanporamartxo
Tximintx Derioko euskara elkar-

teak Kanporamartxo antolatu du
otsailaren 12rako, domekarako. Kan-
poramartxo Inauteriei lotutako
antzinako ohitura da. Herritarrak lan-
detan biltzen ziren, eta txerrikiak
erretzen eta jaitxoa egiten ematen
zuten eguna . Ohiturak bizirik jarrai-
tu du gure herri batzuetan, baina
Derion aspaldi da galdu zela. Tximin-
txek ohitura hori berreskuratu zuen
orain dela urte batzuk. Aurten,
derioztarrek arrastiko 5etan dute
hitzordua Santi Mamiko landetan.
Tximitx elkarteko kideek ikatza eta
edaria ipiniko dituzte, eta jatekoa
norberak eraman beharko du. Ume-
entzako jolasak ere antolatuko dira.

Geldoko eskola 

zentro soziokultural

bihurtuko da
Laster hasiko dira Zamudioko

Geldo auzoko eskola zaharberritzeko
lanak. Izan ere, auzo eskola hori zen-
tro soziokultural bihurtzeko asmoa
du Udalak, eta auzokideek hura era-
bili ahal izango dute batzarrak, fes-
tak eta bestelako ekimenak egiteko.
Eraikinak suetea eta jantokia izango
ditu eta txoko moduan erabiliko ahal
izango da. Era berean, aparkalekua
egokituko da kanpoaldean, eta
karrajua ipiniko da idi-probetarako.
Bestetik, auzoa zeharkatzen duen
errepidea ere konponduko du Uda-
lak, unekada batzuetan hondatuta
dagoelako lur azpiko uren ondorioz. 

ERREGULARTASUN RALLYA.– Zamudio Racing Elkarteak Sport Erregulartasun Rallya
antolatu du lehenengoz, otsailaren 25erako. Ekimena 25 urtetik gorako ibilgailuei dago
zuzenduta, errepide itxian egingo da eta baliagarria izango da Sport Erregulartasun Eus-
kal Txapelketarako. Ibilgailuak Arbolantxa kaleko oinezkoentzako gunean egongo dira
9:00etatik 11:00etara, 13:00etatik 15:00etara eta 17:00etatik 19:00etara. Goizean, bitan
igaroko dira Sandoniko ibilbidetik eta beste bitan Geldotik. Arratsaldean, hirutan igoko
dira Viverora, eta beste hirutan egingo dute Fika eta Lezamaren arteko tartea.  
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Gurpide Larrabetzuko elkarteak agro-
ekologia eta kontsumoaren gaineko jar-
dunaldiak antolatu ditu otsailaren azken
asterako. Ekimena Txispamendi gurasoen
elkartearen laguntzarekin antolatu dute.
Datak oraindik zehaztu barik badituzte
ere, jardunaldietan aztertuko diren gaiak

aurreratu egin dituzte. Besteak beste,
sasoiko produktuak ezagutzeko mintegia
egingo dute. Sukaldari-nutrizionista ba-
ten eskutik eta baserritarren gidaritzape-
an, herriko baserriak bisitatuko dituzte,
neguko produktuak eta haien ezauga-
rriak ezagutzeko. Era berean, produktu
batzuk batu eta sukaldean prestatuko
dituzte.

Herriko lagun batek Kuban egon da
orain dela gutxi, eta aukera eduki du
hango agroekologia mugimendua eza-
gutzeko. Gai hori ere izango dute hizpide
jardunaldietan eta horretarako, diapora-
ma-hitzaldi bat emango da. Kubak neka-
zaritza eredua goitik behera aldatu behar
izan zuen Sobietar Batasuna desegin os-
tean, petrolio iturririk gabe gelditu zene-
an. Hogei urte pasatu dira harrezkero, eta
Karibeko irlan gai izan dira egoerari buel-
ta emateko: nekazaritza petroliotik aska-
tu eta agroekologiaren bidea hartu du.
Bestetik, baserriaren inguruko erakusketa
txikiren bat ere egingo dute. 

Jardunaldien data zehatzak eta zehe-
tasunak otsailaren hasieran emango di-
tuzte ezagutzera, kartelen eta www.larra-
betzutik.org webgunearen bidez. Gurpi-
de elkarteak adierazi duen moduan, urte-
an zehar ekitaldi gehiago antolatuko di-
tuzte nekazaritza eta kontsumo arloan.

Agroekologia eta kontsumoari
buruzko jardunaldiak

Jostailuen bilketa,

Lezaman 
Lezamako Udalak kanpaina

berri bat jarri du martxan, eta
horren bitartez herritarrak animatu
nahi ditu seme-alabek erabiltzen ez
dituzten jostailuak ludotekara era-
matera. Ludoteka lau urtetik zortzi
urtera bitarteko umeentzako gunea
da eta edade horretako umeei
zuzendutako jostailuak, jokoak,
puzzleak, panpinak... eraman daitez-
ke bertara.   

Izapideak on-line 
Zamudioko Udalak bere webgu-

nea berritu du, eta udal izapideak
bertan egiteko aukera ematen die
orain herritarrei. Besteak beste,
errolda-ziurtagiria, hitzordua eta
ziurtagiri bereziak eskatu daitezke
www.zamudiokoudala.net webgu-
nean. Dokumentuak aurkeztu eta
banku-helbideratzeak ere egin dai-
tezke webgunearen bidez. 
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Abenduan, 50 lagun inguru batu ziran
Garones Loiuko baserrian, herriko gudari
bateri agur esatera. Gerra zibila hasi da eta
gazte loiuztarra gerra-tokira doa, etxean
emaztea eta seme-alaba txikiak itxiko di-
tuala. Agur-ekitaldian, familia bildu da,
auzokideak eta herriko dantzariak, txistula-
riak eta musikariak. “Ez negar egin, ez negar
egin” abesten dabe, gudariari agur esaten
deutsien bitartean. Abestia Jesus Sustatxak
idatzi dau, eta ha zein agerraldia Luis
Gómezegaz batera egiten dabilen doku-
mentalean sartuko dira. Behar horretan
36ko gerrak Loiun eta bertako biztanleen-
gan izan zituan ondorioak jasoko dabez. 

Dokumentazinoa batzeko, Jesusek eta
Luisek alkarrizketa egin deutsie gerra bizi
eben herriko 14 laguneri, eta arretaz araka-
tu dabe Bizkaiko Foru Aldundiko Artxibo
Historikoan, Sabino Arana Fundazinoaren
artxiboan eta Aranzadi eta Ilargi  alkarteeta-
ko agiritegietan. Lekukoen testigantza eta
batutako informazinoa izango dira doku-
mentalaren hari nagusia. Gerraren lekukoek

non jauzi ziran, zinegotziei ezarritako zigo-
rrak, gerran hil ziranen datuak eta herriko
gudarien argazkiak, banaka batzuk aitatze-
arren. “Informazinoa pitinka-pitinka atera
behar izan dogu handik eta hemendik.
Baina argi dago Loiuk gerran uste baino
zeresan garrantzitsuagoa izan ebala. Adibi-
dez, Artxandako garrikoaren zati bat Lauro-
etan egoan eta Pozozabalen be egon ziran
metrailadoreak. Era berean, Elotxelerrin
ospitale militarra ipini zan, eta preso asko
aireportua eregiten ibili ziran”. Beharraren
ondorioak eta aurkikuntzak aurten ezagu-
tuko ditugu. 

kontau deutsiez, besteak beste, fusilamen-
tuak barikuan egiten zirala Derioko hile-
rrian, eta zelako estrategiak ebezan hegaz-
kinek bonbardaketak egiteko orduan, baita
tropa frankistak Loiura Lañesetik sartu zira-
la be. Agiritegietan garai hatako dokumen-
tu sorta zabala topau dabe: bonbak Loiun

Agur, familia eta lagunak.
Gerrara noa...
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Urteko lehenengo ehiza 

Zelatan. Urtea hasi baino ez da egin, eta Larrabetzuko katuak jo eta su dabiltza sagutxo, arratoi eta txori bila. Guk, ostera, nahikoa
dugu urtarrileko malda honetatik bizirik irteten bagara. Harrapakinik? Batek daki: lanik?, soldata duinik? Gizakiok zelatan baino “zelatan
hemen?” galdera egin beharko genioke geure buruari. Eta katuek bezala, nahi dugun horren bila irten, edonora. Horrela dabiltza Larra-
betzuko katuak urtearen lehenengo ehizan. Horrela egon beharko genuke guk ere.          

Testua eta argazkia: Jon Goikouria Larrabeiti   



t: Gaizka Eguskiza / a: GE, “Iru”

Gazteen arteko elkarbizitza susta-

tzeko ekimenean hartu duzu parte.

Zer deritzozu hari?

Ikuskizunean gazteekin hitz egiten
dugu: gatazkak bideratzeko moduak, en-
patia lantzearen eta entzutearen garran-
tzia… Gure emozioak ezagutu eta horiek
gidatzeko pista txiki batzuk ematen saia-
tu gara. Saioan elkarri ulertzeko beha-
rrezkoak diren oinarrizko balioak aurkez-
ten dira, modu ludiko eta dinamikoan,
eta gazteak dira protagonistak. Nire us-
tez, beharrezkoa da honelako gaiak lan-
tzea, gure eguneroko bizitzan besteekin
komunikatzeko gai izateko. Bestalde, lan
talde polita osatu dugu: Maite Bayon eta
Jon Urraza aktoreak, Olof eta Invert rape-
roak... Oso gustura ibili gara! 

Nolako ikusleak dira gazteak?

Oso zorrotzak dira. Ikusle errazak ez
dira, baina, beraien arreta lortuz gero, es-

batean sartu nintzen, baina zootik ihesi
doan elefante baten antzera atera nin-
tzen hortik, hau da, nahastuta eta korrika.
Hainbat urte eman nituen korrika, an-
tzerkiari buruz ez nuela ezer jakin nahi.
Orduan, FTIrekin (Fábrica de Teatro Ima-
ginario) obra bat egin eta berriro sentitu
nuen deia. Ertza konpainiarekin dantza
eta antzerkia egin nituen. Gero, hainbat
telesaiotan egin nuen lan: Goenkale, La
que se avecina, Escenas de matrimonio...
Ondoren Mikel Ramirez, Iban del Campo,
Patxi Urkijo eta beste batzuekin aritu nin-
tzen, eta La Pez sortu genuen. Idazten eta

ker onekoak dira, hunkitu egiten dira eta
zirrarak helarazten dizkizute. Gazteekin
lan egitea asko gustatzen zait. 

Dantzaria, aktorea, zuzendaria....

Erabateko artista, ezta?

Betidanik gustatu zait eltze askotako
burruntzalia izatea. Atal bakoitzean goza-
tzen dut, eta, guztiak elkarri lotuta dau-
denez, bakoitza beste ikuspegi batetik
aztertzeko aukera dut.

Nondik datorkizu grina? 

Institutuan ez nintzen ikasle ona izan:
ez nengoen oso motibaturik. Hainbat
gauza probatu ondoren, antzerki eskola

Hainbat lekutan ikusi dugu Iñigo Iraultza García “Iru”
(Bilbo, 1976): telebistan, antzerkian... Izatez aktorea da,
baina dantzaria, idazlea eta zuzendaria ere bada.
Erabateko artista. Urtarrilean Sondikara hurbildu zen, eta
han gazteen arteko elkarbizitzaren aldeko antzezlana
aurkeztu zuen.

AIKOR! 111 l 2012ko urtarrila
www.aikor.com12 GUREAN IZAN DA

“Gazteak ez dira ikusle
errazak, baina haiekin

lan egitea asko 
gustatzen zait”

“Institutuan ez nintzen
ikasle ona, baina 

geroago antzerkiaren
deia sentitu nuen”

IÑIGO IRAULTZA GARCIA “IRU” l aktorea

“Eltze askotako
burruntzalia izatea

gustatzen zait”
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“Iru”k iragarkietan eta
telesaioetan egin du

lan: Goenkale, La 
que se avencina...

“Iru”k hemen bizi 
diren umeen 

gutunak banatu 
dizkie Afrikako 

senideei

Olentzeroren biloba

zuzentzen ere ibili naiz, eta erabat gusta-
tzen zait. 

Zer da La Pez?

La Pez komando artistikoa da. Antzer-
ki Laborategia da, ildo hauek jorratzen
dituena: jokoan oinarritutako lan egiteko
modua, hainbat hizkuntza elkartzea eta
ikusleekin zuzeneko komunikazioa lan-
tzea. Bilaketa iraunkor batean murgilduta
gaudela jorratzen ditugu horiek guztiak. 

Ezohiko ekimenetan hartu duzu

parte, ezta? Zer da egin duzun gauza-

rik arraroena?

Oraindik lantzen gabiltzan ekintza
bat: Kinki Sozial Klub. Pertsona talde ba-
tek osatzen du kluba, eta haien artean zo-
rro-lapur profesionalak ere badaude. Pu-
blikoa konturatu gabe, euren poltsa, mo-
txila edo patriketan opariak sartuko ditu-
gu. Ekintza poetiko bat da, gazteleraz esa-
ten dugun moduan, un acto delincuente-
mente poético. Pixkanaka-pixkanaka joan-
go zarete proiektu honi buruz gehiago
entzuten.

Hainbat proiektutan hartu du
parte “Iru”k, eta haietako batek oihar-
tzun handia hartu zuen lehengo
abenduan. Izan ere, Olentzeroren
biloba bilakatu eta Afrikara abiatu
zen. “Gabonetan Olentzero ibili nin-
tzen lanean, eta umeen gutunak ja-
sotzen nituen. Haietan, kanpoko hau-
rrek (Maroko, Senegal, Kolonbia…)
euren jatorrizko herrialdeetan bizi
direnentzat ere eskatzen zituzten
gauzak. Orduan bururatu zitzaidan:
Olentzerok munduan zehar bidaiatu
behar zuen, eta Euskal Herrian bizi
diren umeen opariak eraman behar
zizkien urrun bizi diren familiarrei”. 

Horrela jaio zen Arraun the world
ekimena. Izena hitz-jokoa da: ingele-
sez (around the world) “munduan ze-
har” esan nahi du, baina Iruk “arraun”
hitz euskalduna gaineratu dio. “Arrau-
na ezinbestekoa da proiektu hone-
tan. Itsasoaren ondoan bizi garen
guztiok beti daramagu hura geure
barnean, eta arrauna eramateak hori
gogorarazten digu”. 

Esperientzia “ikaragarria” izan da,
“Iru”ren hitzetan. “Familiek esker han-
diz eta hunkituta hartzen dituzte

gutunak, eta duten guztia eskaintzen
dizute”. Bidaian momentu bitxi asko
bizitzeko aukera izan du Olentzeroren
bilobak. “Euskal Herrian bizi den mutil
baten aitaren bila ibili ginen, eta ha-
ren argazkia besterik ez geneukan;
beste behin, familia baten alaba bate-
kin ezkondu nahi ninduten... Txarrena
bueltatzea izan zen. Benetako aben-
tura izan da!”. 

Abenduan Afrikatik ibili da “Iru”,
eta datorren urtean gutunak bana-
tzen jarraitzeko asmoa du, ziurrenik
Hego Amerikatik. “Bai, dagoeneko
hurrengo Arraun the world hasi naiz
prestatzen. Oraindik zehazteke dago,
baina Olentzeroren bilobak badu
abenturak bizitzeko gogoa!”.  
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a: Itsasne Zubiri

Fresatzailea izan baino lehen ile-

apainketa ikasi zenuen. Zer dela-eta? 

Oso ikasle txarra izan nintzen, eta ga-
rai hartan ile-apainketa zen gustatzen zi-
tzaidan bakarra. Bilbon ikasi nuen eta izu-
garri gustatu zitzaidan. Baina praktikak
egin nituenean, txarto tratatu ninduten
eta “lan zikina” egin behar izan nuen. Pen-
tsatu nuen ez nuela hori egin nahi, baina
praktikak bukatu bezain laster lana ager-
tu zitzaidan. Ez nintzen ile-apaintzaile
lanetan ibili, ile-tratamenduak egiten bai-
zik. Urtebete pasa eta gero lana uztea
erabaki nuen, oso gogorra baitzen: solda-
ta txikia eta ordu asko, astelehenetik la-
runbatera, 9:00etatik 20:00etara arte. 

Ile-apaintzaile moduan esperien-

tzia politik ez, ala?

Tira, akademiakoekin lehiaketa iraba-
zi genuen: 60 lehiakideren artean laguna
eta biok aukeratu gintuzten eta Madrilera
joan ginen. Bertan modelo baten ilea
apaindu behar izan genuen, bere janzke-
raren arabera. Ile bildua egin genion
hainbat lagunen aurrean. Polita izan zen.

Hainbat ile-apaindegi, baina lan

gutxi? Zergatik utzi zenuen ogibidea? 

14 GAZTEA ETA

Agurtzanek 24 urte baino ez dituen arren, oso lan-ibilbi-
de ederra du. Gazte sondikoztarrak ile-apainketa ikasi
zuen, baina baldintzak ez ziren batere onak, eta makina-
erreminta ikastea erabaki zuen. Bitartean, taberna batean
ere ibili zen zerbitzari. Gaur egun langabezian dago, eta
laster lana topatzen ez badu, ikasteari berriro ekingo
diola jakinarazi digu.

AGURTZANE PEREZ l fresatzailea

“Bulegoan lan egitea baino, 
tailerrean ibili nahiago dut”
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Hainbat ile-apaindegi daude, eta lana
egon badago, baina nik ez dut oso solda-
ta txikiaren truke lan egin nahi. Egin ahal
duzun gauza bakarra ile-apaindegia zure
kabuz sortzea da, baina hori zaila da, Txo-
rierrin ile-apaindegi asko eta asko baitau-
de. 

Ile-apainketa utzi, eta zer eta maki-

na-erreminta ikasi. Zergatik hain alda-

keta handia? Zergatik fresatzailea?

Ez nuen argi zer egin nahi nuen. Beti-
danik gustatu zait eskuekin lan egitea eta
amak esan zidan makina-erremintak lan
egiteko aukera ederra ematen zuela. Eta
honi ekin nion. Ikasle txarra izan nintze-
nez, ikasgai batzuk gainditu behar
izan nituen. Urte bi eman nituen
ikasten, eta bitartean taberna bate-
an ere ibili nintzen zerbitzari. Gero,
titulua atera eta praktikak egin ni-
tuen. Praktikak duela hilabete bi
bukatu nituen.    

Zelan praktikak?

Oso pozik, baina makina
baten aurrean ibili beharrean,
bulegora bidali ninduten en-
presakoek, eta nik tailerra na-

hiago dut. Egia esan, ez dakit bizitza osoa
emango dudan lanbide honetan, baina
uste dut gustatu egingo zaidala. 

Fresetan-eta gizonezkoak ibili dira

beti. Beste emakume fresatzaileren

bat ezagutzen duzu?

Ez, ez dut ezagutzen, baina egon
egongo dira, eta gizonezkoak baino ho-
beak izango dira (kar, kar).  

Zer esan dizute lankideek? Matxis-

morik nabaritu duzu?

Hasiera batean ikaskideak, mutilak,
harritu egiten ziren, eta bertan zer egiten
nuen galdetzen zioten euren buruari. Bai-
na gogor egin nuen lan eta klaseko one-
netarikoa izan nintzen. Ez, oro har, ikaski-
deek ez didate matxismorik erakutsi, ezta
lankideek ere. 

Orain langabezian zaude. Lana

azkar topatzea espero duzu? Fresa-

tzailea izateko eskaintzarik jasotzen

ez baduzu, beste heziketa mota bat

egitea pentsatu duzu?

Lana laster topatzea espero dut. Eta
lortzen ez badut, ikasten jarraitzeko as-
moa dut, agian mekanizazio bidezko pro-
dukzioko goi mailako heziketa zikloa.
Beste helburuetako bat ingelesa ikastea
da. 

Zein nahiago duzu: fresa edo ilea?

Itzuliko zinateke ile-apaindegira?

Biak gustatzen zaizkit. Ilea zaletasun-
tzat jotzen dut, eta batzuetan esperimen-
tuak egiten ditut senideekin. Lan egiteko,
fresa nahiago dut, baldintzak hobeak di-
relako. Baina beste erremediorik ez bale-
go, bai, ile-apaindegira itzuliko nintzateke.

“Fresako lan-baldintzak
ile-apaindegikoak baino
hobeak direnez, bertan
lan egin nahiago dut”

“Ez dakit bizitza osoa
emango dudan lanbide
horretan, baina uste dut
gustatu egingo zaidala”

GAZTEA ETA 15



a: Lainomendi, Giomar, Xabi

Itsaslapurrak, munstroak, pailazoak,
printzesak, zaldunak, heroiak eta makina
bat pertsonaia nagusi izango dira gure
herrietan. Inauterien atarian gagoz eta
gehienok dogu prest mozorroa; eta halan
ez bada, bat-batean asmauko dogu. Uda-
lek, alkarteek eta herritarrek ekitaldi sorta
zabala antolatu dabe Inauterien haritik.
Lehiaketak, kontzertuak, afariak, errome-
riak, sariak... Horreek guztiak ondoko
orrialdeotan dozuez, herrika sailkatuta
eta ekimen bakotxa noiz eta zein ordutan
izango dan azaltzen dala, zehetasunik ez

galtzeko. Halanda be, aitatu behar da,
Inauteriak ardaztzat hartuta, gurean beste
ekimen batzuk be egingo dirala. Sondika-
ko gaztegunean, esate baterako, Inaute-
rietarako osagarriak egiten ikasiko dabe
otsailaren 4an, eta hilaren 11n gore eta
fantasiazko makillaje tailerra eukiko dabe.
Otsailaren 18an, xigorkiak egingo dabez.
Zamudioko liburutegian arpegi-mozorro
tailerra antolatu dabe otsailaren 11rako.
Hiru urtetik gorako umeei dago zuzendu-
ta eta 11:30ean izango da. Era berean, Mo-
zorro Lehiaketea eta parrilladea egingo
dabe otsailaren 25ean Gazte-estazinoan,
arratsaldeko 6:30etik aurrera.      

Mila arpegietako jaia

Otsailak 18, zapatua. Frontoian

19:00: Artisten Lehiaketea: koreografiak,
txisteak, dantzak...
21:00: Herri-afaria.
22:30: Mozorroen Lehiaketea eta saloi-dan-
tzen emonaldia.
Sariak banatzea.
Diskotekea.  

Lezama

Otsailak 17, barikua

18:00: Dantzak, musikea eta txokolatadea,
frontoian. Gurasoen alkarteak, Lainomendi
dantza taldeak eta Udalak antolatuak.
Otsailak 25, zapatua

18:00: Mozorroen Lehiaketea, Batukadea
eta DJ, Sollubek alean. Danerik paraje alkar-
teak eta Udalak antolatua. 

Derio
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Otsailak 17, barikua

17:00: Umeen berbenea (eskolan edo fron-
toian).
18:30: Txokolatadea (eskolan edo fron-
toian).
19:30: Desfilea, Andra Mari kalean.
22:00: Erromeria, Hori Bai gaztetxean. 

Larrabetzu



Loiu
(gautxoriak jai-batzordea)

Otsailak 11, zapatua. 

Elotxelerriko frontoian

19:00: Umeen desfilea.
20:00: Nagusien desfilea.
20:30: Sariak banatzea.
21:00: Herri-afaria.
23:00: Diskotekea.
01:00: Karaokea.
02:00: Diskotekea.
Otsailak 17, barikua. 

Zabaloetxeko frontoian

18:00: Umeen mozorroen Lehiaketea.
18:30: Potxin eta Patxin pailazoak.
Txitxi-burruntzia. 

Otsailak 18, zapatua. Adintsuen etxean

18:00: Xigorkien Lehiaketa.
18:30: Erromeria, Hirukote taldeagaz. 

Zamudio
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Otsailak 24, barikua 

16:00: Txupina, jaien hasierea
16:00: Jolasak, eskolan
17:30: Kalejirea, sardinagaz. Eskolatik. 
18:00: Pailazoak.
19:00: Omenaldia.
20:30: Kantu poteoa, Taberna Ibiltariagaz.
22.30: Herriko taldeen kontzertua.
00:30: Hesian.
02:00: Ze esatek.
03:00: DJ.
05:00: In sessin: DJ Urk.
Otsailak 25, zapatua

11:30: Umeentzako parkea.
12:00: Xigorkien aurkezpena.
16:00: Jubiladuentzako kafea.
17:00: Tailerra.
18:00: Erromeria, Nagusien etxean.
18:30: Umeen desfilea.
19:30: Umeen mozorroen sariak banatzea.
19:30: Xigorki eta erakusleihoen sariak
banatzea.
19:30: Txokolatadea.
20:30. Kalejirea eta fanfarrea.

21.30: Sardina-ehorzketea.
22:30: Herriko taldeak: Hardcore.exe.
00:30: Akerbeltz.
02:00: Nagusien mozorroen sariak bana-
tzea.
02:30: Erromeria jarraitzea.
04:30: Diskofestea.  

Sondika (gaia: zirkua)
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Eta hasieratik hasi gara. AIKOR! mar-
txan ipintea guztion ahalegina eskatzen
eban beharra zan, eta Loiutik Larrabetzu-
ra arteko biztanleek ez eben dudarik izan
euren laguntzea emoteko orduan. Puri,
Alberto, Juantxu, Arantzazu, Fernando,
Mentxaka, Amagoia, Belen, Gotzon, Ioritz,
, Oihana, Juan Luis, Jasone, Jabi, Ines, Uda-
ne, Maripi... Guztion izenak ipinteko, lerro
batzuk beharko gendukez, kontuak atera
doguz eta urte honeetan aldizkariak 171
kolaboratzaile euki ditualako. Bakotxak
bere modura emon dau laguntzea: bideak
zabalduz eta protagonistak gugana hur-
bilduz, herriko albisteak helarazoz eta ar-
tikulu zoragarriak idatziz, momentuak
harrapatuz eta argazkiak aginduz, ideak
proposatuz eta euren denporea oparituz.

Batzuek gugaz jarraitzen dabe hasiera-
hasieratik, beste batzuek AIKOR!-rek baka-
rrik hegan egin behar ebala erabagi eben
aspaldian, eta beste batzuk urteek aurrera
egin ahala topau dira aldizkariagaz. Guz-
tiek sare erraldoi baten partaideak dira.

Lagun batek esan euskun behin, aldiz-
karia etxean jasoten ebanean, egiten
eban lehenengo gauzea Sukaldaritza ata-
la irakurtzea zela. Eta Mari Terek lau urte-
an guretzat sukaldatu dituan plater goxo-

ak gogoratu  doguz. Etxeko sukaldaritzea
hurreratu deusku modu erraz baten, eta
guztiok egiteko moduko errezetak emon
deuskuz. Mari Terek merezitako erretiroa
hartzea erabagi eban, eta Maitek hartu
eban txandea. Bere eskutik ikasi dogu pla-
ter goxoak bezain sofistikauak egiten. Eta
horretan jarraitzen dogu. Era berean, ezin
da ahaztu eskualdeko jatetxe askok euren
plater izarren sekretuak ezagutarazo
deuskuezala, eta Iñakik kakoak emon
deuskuzala sumillerraren beharra eta ar-
daoen mundua hobeto ezagutzeko.

Ordenagailuek eta hareen zirrikituek
buruhauste handiak ekarten deuskuez
gutariko askori. Spam-ek, mezu bazterga-
rriek eta abarrekoek zoratu egin gaitue,
eta birus birtualek gaixotu egin dabez

Hamar urte bete dira AIKOR! aldizkariaren 0 alea argitaratu genduanetik. Eta otu jaku hel-
buruen gaineko hausnarketea egitea. Gurean euskerearen erabilerea bultzatzeaz gaine-
ra, herritarren arteko harremanak estutzea eta txorierritarron sarea osatzea helburu
ebazala sortu zan aldizkaria. Gaur egun arte kaleratu ditugun 111 aleak begiratzen ibili
gara, eta helburua bete dogula uste dogu. Aldizkariaren orrialdeetara txorierritar gehie-
non bizipenak, lorpenak eta gogoak ekarri doguzalako.

Protagonistaz betetako urteak 

Aldizkariak 171 
kolaboratzaile euki 
ditu urte honeetan
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aurrerapenak zentzuz erabili behar dirala
ikasi dogu. 

Irakurtzea gustaten jaku, eta Ama-
goiak nagusiei, gazteei zein umeei zuzen-
dutako liburuak gomendatu deuskuz, ha-
reek labatik atera barriak zirala. Ohiko
idazleen beharrak irakurri doguz bere
aholkuei jarraituz, eta egile barriak desku-
britu doguz. Belarriak be doinuz bete
doguz, han eta hemengo abeslariak eta
musika taldeak entzunez. Eta barreak
egin doguz. Aritzek eta Nagelek Euskal
Herriko d-generazioa kezkatzen dabezan

gaiak euren komikietan aurkeztu deus-
kuez, zorroztasunez eta umorez gainezka. 

Haraneko bazterretatik 

Badago esaldi bat geurea dana balo-
raten ez dakigula adierazoten dauana, eta
urrun dagoana bertokoa baino hobeto
ezagutzen dogula. Guk Txorierriko bazte-
rretatik galdu gura izan dogu, eta tipi-ta-
pa ibili gara gure inguruetako ibilpide eta
mendi-hegaletan zehar. Apur bat gehiago
jakin izan dogu antxinako ohituren gaine-
an, eta ondarea euki dogu hizpide behin

gure konputagailuak. Wireless, USB, hard-
ware, software, troiarrak, megabyteak,
firewall... berba arrotzak izan dira gure-
tzat, baina Albertok hareek guztiak hobe-
to ulertzen lagundu deusku hilero. Eta
euskerazko informatika-erreminten barri
emon deusku, eta webguneak eta albiste-
ak hurbildu egin deuskuz. Xabier aditua
da teknologian, eta teknologia bizi be, bi-
zi daitekela azaldu deusku. Bitxikeriak
ezagutu doguz bere artikuluak irakurri
ostean, baina batez be teknologia eta ha-
rek eskaintzen deuskuzan abantailak eta



baino gehiagotan: baserriak, errotak,
eleizak, dorretxeak... Eta zerbait jakin
izan ez dogunean, hori Sabini galdetu
deutsagu. Gure historiaren gainean asko
dakian inor badago,  bera dalako. Euske-
rea da aldizkariaren ardatz nagusia eta
gure hizkuntzaren berezitasunak be jaso
gura izan doguz aldizkariaren orrialdeo-
tan. Halan, Juan Luisek irakatsi deusku,
gurean, kafea akeita esaten dala, eta ber-
bak zelan ahoskatzen diran. Horretarako,
Lukik eta Txorik kalean edota tabernan
euki dabezan alkarrizketak erabili ditu. 

Gure bazterrak ezagutu doguzala
aitatu dogu lehen, baina egia da bidaia
urrunera be egin dogula. Besteak beste,
Igorregaz batera palestinarren egoerea
eta eguneroko burrukea ezagutu dogu;
gauerdiko eguzkia ikusi dogu Nord Kap-
pen-ean (Norvegia), Jose Angelek eta
Mari Carmenek paisajearen deskribape-
na egiten euskuen bitartean; eta Stan
urakanak harrapatu genduan Guatema-
lan Nora eta Txotxegaz. Eta Mexikon izan
gara, Korsikan, Atenasen, Marokon, Ale-
manian... Eta betiko bidaia egin ebenak
be ekarri doguz gogora; Amerikara joan
eta han erroak bota ebezan txorierrita-
rrak.

AIKOR! 111 l 2012ko urtarrila
www.aikor.com20 GAI NAGUSIA

Denporea aurrera doa, gu ia kontu-
ratu barik. Eta begien itxi-ireki batean,
gure herriak asko aldatu dirala ohar-
tzen gara. Auzoak handitu dira, eta
azpiegitura barriak egin dira. 2001.
urtean, Txorierrin 17.699 biztanle bae-
gozan, 19.095 egozan 2006. urtean; eta
2010. urtean, 20.250. Aldizkaria be
moldatu da aldaketa horreetara, eta
txorierritarron sarearen hazkundeari
bidea emoteko, ale-kopurua handitu
behar zala konturatu ginan. Halan,
4.000 ale kaleratzetik 7.000 ale kalera-
tzera pasau gara. Aikor! bailarako etxe
gehienetara ailegaten da, eta, Aztike-
rrek 2008. urtean egindako ikerketaren
arabera, komunikabiderik irakurriena
da gurean: 8.217 irakurle hilero. Eta
horiei 15 urtetik azpiko biztanleak zein
Txorierritik kanpo bizi diranak gehitu
behar jakez, gainera. 

Bestetik, euskaldunon mapea be
aldatu egin da 10 urte honeetan. Eus-
taten datuen arabera, 7.507 euskaldun

Ausartak gara eta hamaika abentura
bizi izan doguz. Jon eta Gotzonegaz mun-
duko mendirik altuenetariko batzuetara
igon gara, eta Mauritaniako basamortua
zeharkatu dogu Jongoiko eta haren lagu-
nakaz. Paris-Brest-Paris ziklomaratoiak di-
tuan 1.200 kilometro 60 orduan egin do-
guz Unai eta Jokinegaz, eta Iron man
batean hartu dogu parte Virginiagaz. Mo-
torrera igon eta abiadura zorabiagarrian
ibili gara Sondika Urban Circuit ekimene-

an, eta suteak amatatzera joan gara Derio-
ko suhiltzaileakaz. Bidean, Kukubiltxoren
antzerki munduan murgildu gara, eta Eus-
kal Herriko txapela lortu dogu Iñigo harri-
zulatzaileagaz. Baina batez be protagonis-
tez bete doguz aldizkariaren orrialdeak,
eta hareen bizitzea, ibilpide profesionala,
erronkak eta garaipenak partekatu doguz
irakurleakaz. Luzea da zerrendea: aktore-
ak, idazleak, kirolariak, bertsolariak, musi-
kariak, kazetariak, ipuin kontalariak, base-
rritarrak, argazkilariak, marrazkilariak, arti-
sauak, diseinatzaileak, zapatariak, okinak,
harginak... herritarrak azken baten. 

Egitasmoen lekukoa

Anfitrioi onak be izan gara, eta ez do-
gu aukerea galdu gureraino ezagunak
hurbildu diranean. Galderaz josi doguz
Benito Lertxundi, Unai Elorriaga, Jean Ha-
ritschelar, Maialen Lujanbio, Tonino Caro-
tone, Katixa Agirre, Kepa Junkera, Iñaki
Perurena, Antonio Alvarez Solis, Ampara-
noia, Txan magoa, Reincidentes... Kasu
honetan be badogu zerrenda luzea.

Aldizkaria proiektu sorta zabalaren
lekukoa izan da urteotan. Hareetako ba-
tzuk Totoan Txorierriko Euskera Alkarteen
Federazinoaren babesean sortu dira: Txi-

Protagonistez bete
dogu aldizkaria, eta

hareen ibilpidea 
partekatu dogu 

irakurleakaz

Euskera eta 
hurbiltasunari 

jarraituz josi dogu 
txorierritarron sarea
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egozan Txorierrin, 2001. urtean; 8.313, 2006.
urtean. Ia euskaldunak 4.374 ziran 2001.
urtean; 4.563, 2006. urtean. Sei urte pasau
dira datu linguistikoak azkenengoz jaso

genduzanetik, eta euskaldunon kopurua
altuagoa izango dalakoan gagoz. Aldizkari-
tik txorierritarron sarea josten jarraituko
dogu, biztanleon arteko harremana gero

eta estuagoa izan daiten, euskerearen
erabilerea gero sendoagoa izan daiten,
eta ez dakienek be euskerearen sare
erraldoian nahastatu daitezan.  

Etenbarik hazten doan sarea
Guztira Euskaldunak Ia euskaldunak Erdaldunak

2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006

DERIO 4.846 5.262 1.321 1.603 1.314 1.309 2.093 2.162

LARRABETZU 1.551 1.730 1.177 1.226 197 287 130 154

LEZAMA 2.113 2.399 1.336 1.441 395 483 324 388

LOIU 2.199 2.095 922 969 653 548 575 509

SONDIKA 3.978 4.473 1.302 1.575 1.182 1.238 1.398 1.446

ZAMUDIO 3.012 3.213 1.449 1.499 633 698 880 906

TXORIERRI 17.699 19.095 7.507 8.313 4.374 4.563 5.400 5.565

mintx eta Altzora euskera alkarteak, Ber-
balagun egitasmoa eta Baserri Antzokia,
kasu. Eta beste batzuk herritarrek eurek
bultzatu dabez: Jantzi Jarauntsi Troupe,
Lezama saretzen, Zorribike, Garmitxa, Gu-
re señeak, LEKE, Arroeta, Laiak, Lagunan-
dre... Egia esan, Txorierrin mobimentu
handia dago alkarteen inguruan, eta tal-
deek behar handia eta ordainduezina egi-
ten dabe gizarte, kultur eta kirol arloan.
Alkarte horreen guztien beharrak eta ibil-
pideak be euki dabe lekua AIKOR!-en:
Sutondoan, Lagatzu, Zorrizketan, Arreki-
kili, Gazte-elai, Gorantzaileak, Uritarra,
Goiherri soka-tira taldea, Lezamako Pelota
Eskola, Sondika CD, Miragarri, Ipar-Alde...

Hainbat lagun, pertsonaia, alkarte eta
gai... Guztiak, interes handikoak; guztiak,
txorierritarrak edo txorierritarrongandik
hurbilak. Aldizkaririk irakurriena bihurtu
gara 10 urte honeetan. Izan be, gure kako-
ak hurbiltasuna eta euskerea dira, eta ildo
hareei jarraituz josi dogu sarea apurka-
apurka; euskaltzaleon komunidadea, he-
rritarron senidetasuna. AIKOR! aldizkaria
sortu zanetik hona, txorierritarrok izan
zarie gure funtsa, eta datozan urteetan be
jarraituko dogu zuen kezka, zaletasun eta
interesen barri emoten. 

(*) Euskaldun, ia euskaldun eta erdaldunen datuei jagokenez, urte bitik gorako herritarrak hartzen dira kontuan 



Zeintzuk dira Mankomunitateak

agintaldi honetarako dituen lehentasu-

nak?

Oso zerbitzu zehatzak eskaintzen di-
tugu, eta behar-beharrezkoak. Hori dela-
eta, horien guztien kalitateari eustea du-
gu helburu nagusitzat. Ezin dugu esan zei-
nek duen lehentasuna. Besteak beste,
herritarren behar eta arazo sozialei eran-
tzuten, eta kaleak garbitzen jarraitu behar
dugu.

Eraginik izango du horietan gaur

egungo ekonomia-krisiak?

Zerbitzuetan ez da murrizketarik egin-
go. Are gehiago, gazteei laguntzeko eta
orientabidea eskaintzeko zerbitzua handi-
tu egin da, eta esku-hartze komunitario
zerbitzua jarri da martxan. Arlo berri ho-
nek drogamenpekotasunen prebentziora-
ko programaz gainera, biztanleen bizi-
kalitatea hobetzeko helburua duten beste
programa batzuk ere kudeatuko ditu.   

Hegazkinek sortzen dituzten zarata

eta kalteak, eta Asua ibaiak gainezka

egitea herritarrak gehien kezkatzen di-

tuzten gaietarikoak dira. Zelango pau-

suak eman dira horien haritik?

Aireportua eta ibaiak Udalaz gaindiko
erakundeen eskumenak dira; Espainiako
estatuarena eta Eusko Jaurlaritzarena, hu-
rrenez hurren. Kasu horietan, Udalen eta
Mankomunitatearen lana hauxe da: arazo-
ei irtenbidea emango zaiela kontrolatzea
eta exijitzea. Horrela, bada, Aireportuaren
Isolamendu Akustikoaren Planaren Jarrai-
pen Batzordean hartzen dugu parte, plana
aurrera eramaten dela egiaztatzeko, eta
haranerako hobekuntzak lortzeko. Gaur
egun arte 555 etxebizitza eta ikastetxe bi
intsonorizatu dira, eta lanak 162 etxebizi-
tzatan egiten dabiltza. Bestetik, ibaien ibil-

guetan beharrezkoak diren lanak egitea
exijitu dugu, ur-goraldiak saihesteko edo
haien ondorioak arintzeko.

Mankomunitatea orain dela 21 ur-

te osatu zuten Loiu, Sondika, Derio, Za-

mudio, Lezama eta Larrabetzuko Uda-

lek. Indarra elkartasunean dago.

Tokiko zerbitzuak bateratzeak zerbi-
tzuok modu errazagoan kudeatzea eta
kostua merkatzea dakartza. Nik oso garbi
dut, eta gainontzeko Udalek ere hala iza-
tea espero dut. Horregatik daude Manko-
munitatearen barruan. Udaletako batek
erakundearen eraginkortasunaren ingu-
ruko zalantzarik balu, edo zerbitzuak ba-
karka hobeto kudeatuko lituzkeela uste
balu, erakundetik atera beharko litzateke
udalak berak horrela erabaki ondoren. 

Ezagutzen dituzte herritarrek Man-

komunitatea eta hark eskaintzen di-

tuen zerbitzuak?

Herritarrei hainbatetan eman diegu
Mankomunitateko zerbitzuen berri, eta
horien ezagutza gero eta handiagoa da.
Nolanahi ere, batzuek oraindik ez dituzte
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Txorierriko Mankomunitateburu berria
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Aiarzak esan digun
moduan, agintaldiari ilusio

eta erantzukizun handiz
egingo dio aurre.“Garai

zailak dira, baina ahalegin-
du behar gara herritarrei
eta enpresei kalitatezko

zerbitzuak eskaintzen”.
Mankomunitatearen zere-

gina izan dugu hizpide.

“Ekonomia-krisia 
egonda ere, 

zerbitzuetan ez da
murrizketarik egingo”

“Tokiko zerbitzuak 
bateratzeak zerbitzuok

modu errazagoan 
kudeatzea eta kostua
merkatzea dakartza”

“Laster, izapideak
Mankomunitatearen
webgunean bertan 

egin ahalko dira”

“Zerbitzuen 
kalitateari eustea

dugu helburu”



Txorierriko Mankomunitateak
1989. urtean sortu zen, hainbat udal-
zerbitzu eskualdea osatzen duten
udalerrien artean emateko asmoa
zuela. Sano aldatu dira gure herriak
ordutik hona, eta gaur egun 20.000
biztanle baino gehiago gara. Manko-
munitatea eta hark eskaintzen dituen
zerbitzuak ere, aldaketa horietara eta
beharrizan berrietara egokitu behar
izan dira. Besteak beste, sail hauek
jorratzen dira erakundetik: Berdinta-
suna eta Euskara. “Oinarrizko gizarte
zerbitzuak ere eskaintzen ditugu,
adingabe eta familientzako zerbi-
tzuak, eta gizartean eta hezkuntzan
hartzen dugu parte. Adineko pertso-
nen, ezinduen, haurren eta abarreko-
en arazoei ematen diegu erantzuna”.
Aipatutakoez gainera, hondakinen
bilketa eta tratamendua ere badu
Mankomunitateak bere ardurapean,
baita kaleen garbiketa eta argiteri
publikoa ere. “Zerbitzuok udalei kos-
tua murriztuz, eta, aldi berean, horien

kalitatea mantenduz biztanleriari ematea
dugu helburu”. Argiteri publikoa da ho-
rren adibide argia. “Martxan jarri ditugun
neurriei esker gastua gutxitu dugu, eta,
CO2-aren isuriak jaitsi direnez, iraunkor-
tasuna hobetu egin dugu”.

Aiarzaren esanetan, Mankomunitate-
ak txorierritarren eskura jartzen dituen
baliabideek hobera egin dute denbora-
ren poderioz, eta baiezta daiteke herrita-
rrek kalitate handiko zerbitzuak hartzen
dituztela. “Unean uneko kexak egon ahal
dira, baina saiatzen gara gabeziak azkar
konpontzen. Eta hori da hain zuzen ere

zerbitzuok ezagutzen, edo ez dute oso
garbi noraino iristen diren. Esate batera-
ko, euskara ikasteko diru-laguntzarik edo
gizarte laguntzarik gabe inor ez litzateke
geratu behar, horiek bazeudela ez jakite-
gatik. Helburua, beraz, komunikazioa are-
agotzea da. Herritarrek aukera dute,
www.e-txorierri.com webgunearen bidez
Mankomunitatea hobeto ezagutzeko.
Gainera, Biscaytik-ekin lan egiten gabil-
tza, webgunean bertan biztanleek eskae-
rak, iradokizunak eta abarrekoak egin
ahal izateko; edonondik eta edonoiz, eta
Mankomunitatearen egoitzara etorri ba-
rik. Laster jakinaraziko dugu zerbitzua
noiz egongo den martxan, eta zeintzuk
diren jarraitu beharreko pausuak. 

Zeintzuk dira datozen urteetarako

erronkak?

Alde batetik, zerbitzuen kalitatea ber-
matzea; eta bestetik, orain arte egin den
bezala, jendearen eta enpresen arazoeta-
ra hurbiltzea. Hurbiltasun horrek eraman-
go gaitu sortzen diren behar berrietara
egokitzera.
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Mankomunitateak
Estatu mailako sari 
bi jaso ditu aurrera

eramandako 
kudeaketagatik

Mankomunitatearen beste ezauga-
rrietako bat”. Aurrera eramandako
lana Txorierritik kanpo ere hartu da
aintzat. Horrela, duela urte batzuk Es-
tatu mailako saria jaso zuten kaleen
garbiketa zela-eta. Orain dela gutxi
beste sari bat ere  eman diete herriko
argietan aurrezteagatik.

Bestalde, Behargintza Txorierri
Mankomunitateak duen beste balia-
bide sendo bat da. “Enplegu eta pres-
takuntza bulegoa izateaz gainera,
enpresa garatzeko erakundea ere
bada. Eskura ditugun azken datuen
arabera, Behargintza bulegoak Eus-
kadin sortzen den enplegu-eskain-
tzaren %8 kudeatzen du”. Erakundea-
ren bidez, Mankomunitateak garbi-
keta eta hondakinen bilketa arloeta-
ko zerbitzuak eskaintzen dizkie en-
presei, eta, era berean, zerbitzu ho-
rien kudeaketa hobetzen lagunduko
duten proiektuak sustatzen ditu akti-
boki, adibidez, enpresen asoziazio-
nismoa.

Baliabide anitzak, txorierritarrontzat 



urtearen erdialdean-edo erosi nuen, eta
berarekin artean oso ondo moldatzen ez
nintzenez, bestearekin lehiatzea erabaki
nuen.

Zertan dautza txapelketak?

Lau txanda daude eta txanda bakoi-
tzean 10 figura akrobatiko egin behar di-
ra: hiru, hegaldi geldikorrean, eta zazpi
translazioan. Figurak osatzeko ibilbide
zuzenak, atzealde-biraketak... egin behar
dira, arauak kontuan hartuta. Zaila da eta
oso kontzentrazio handia eskatzen du.
Arreta handia jarri behar da, eta teknika
ere oso inportantea da. Helikopteroa
ondo doituta edukitzean dago gakoa, eta
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Daniel Ojanguren SUBYKE Derioko aeromodelismo elkartearen kidea da, eta Espainiako
gaur egungo txapelduna F3C kategorian. Dani gogotik dabil pistan, bere helikopteroak
milaka akrobazia egiten duela. Izan ere, hilabete gutxi barru txapelketa izango da berri-
ro, eta titulua berrestea du helburu. Hegaldiak partekatu ditugu berarekin.

“Helikopteroa ondo 
doituta edukitzean 

dago gakoa, eta 
atzamarrak 1.000 
kilometro orduko 

abiaduran mugitzean”

“Kontzentrazio eta teknika handia
eskatzen dituen jarduera da”

t: Itxaso Marina / a: Nacho Díaz de Liaño

Apur bat berandu ailegatu den

titulua duzu...

Bai, lehian urteak daramatzadalako.
Txapeldunordea izan nintzen 2002an,
2003an eta 2004an, eta bosgarren lotu
nintzen 2005ean. Hurrengo urtean eta
2008an laugarren postua eskuratu nuen;
eta hirugarrena 2009an. Laugarren lotu
nintzen berriro 2010ean. Openetan ere
hartu dut parte, eta munduko txapelke-
tan izan naiz, Alemanian, Zamoran, Ita-
lian... 

Lehiaketako helikoptero bi dituzu,

zeintzuk dira euren ezaugarriak?

Batak gasolina erabiltzen du, eta bes-
tea elektrikoa da. Txapelketa lehenengo-
arekin irabazi nuen. Modeloa da VIVE90,
JRkoa. Super Gracy fuselajea du; eta
motorra IES 91 da, SR3C modeloa eta 15
cm3koa. Helikopteroak 6,200 kilo pisa-
tzen du. Elektrikoa SILFIDE E12 da. Kon-
tronik motorra eta erregulagailua ditu,
eta Super Gracy fuselajea. Apur bat
gutxiago pisatzen du. 5,800 kilo. Azken
hau nahiago dut, motor indartsuagoa
duelako, baldintza atmosferikoekiko sen-
tikorra ez delako eta zarata gutxiago egi-
ten duelako. Hala ere, elektrikoa joan den
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atzamarrak 1.000 kilometro orduko abia-
duran mugitzean.

Non entrenatzen zara?

Lehiaketako helikopteroak aparatu
handiak eta astunak dira, eta leku zabala
behar da gidatzeko. Horregatik, transla-
zioa praktikatu behar dudanean, lagun
batzuekin Urduñan dudan pistara joaten
naiz. Derioko pista txikiagoa da eta hona
soilik hegaldi geldikorrak egitera etor-
tzen naiz, edo erakustaldiak egitera. Leku
zabalagoa beharko genuke berton.
Lehia-garaian hirutan edo lautan entre-
natzen naiz astean, gutxienez lau orduan.
Zortzi edo hamar hegaldi egiten ditut
egunean. 

Zaletasun garestia da?

Aeromodelismoa ez da garestia, bai-
na lehian aritzea bai. Gaur egun, 200 euro
baino gutxiagoren truke lor daitezke
radiokontroleko aparaturen bat, hegazki-
na bada; eta 300 euroren truke helikopte-
roa bada. Lehiaketako makina batek,
berriz, 3.000 euro inguru balio dezake. 

Papera eta zotzak erabilita hegaz-

kinak egiten zenituen, txiki-txikia

zinela.

Izan ere, hegan egiten zuen edozein
gauzak atentzioa deitzen zidan. Balsa
egurrezko lehenengo hegazkina lortu
nuen 12-13 urte nituela, eta 17rekin nire
lehendabiziko igorlea erosi eta radiokon-
troleko lehenengo hegazkina muntatu
nuen. Lanean hasi nintzen eta 1985ean
helikopteroa erosi nuen. Hor hasi zen
istorioa. Zaletasunean egin dudan gel-
dialdi bakarra delta hegalean ikasteko
izan zen.  

Zergatik helikopteroa aukeratu,

eta ez hegazkina?

Helikopteroaren hegaldi mota gehia-
go gustatzen zait. Gainera, izugarri atse-
gin dudan tresna mekanikoa da, eta
mekanikaria neu naiz: neuk muntatzen
ditut helikopteroa osatzen duten aleak,
neuk konpontzen dut matxurarik duene-
an... Endredatzen egotea gustatzen zait,
ikertzen, egiten... eta zaletasun horrek
aukera hori ematen dit. 

Asmo berezirik urte berrirako?

Egia esan, ez. Buru-belarri arituko
naiz Espainiako aurtengo Txapelketa
prestatzeko, lehia oso estua delako, eta
titulua berresten ahaleginduko naiz. Ale-
manian egingo den Europako Txapelke-
tara joateko asmoa ere badut, eta ahal
dudan open guztietara. Eta Derion urtero
antolatzen den erakustaldira, noski; hori
ezinbestekoa da. Pozik nabil SUBYKE el-
kartean eta haren bazkide egitea ez nuen
birritan pentsatu. Aeromodelismoa gogo
handiz bizi dugu, gazteei zuzendutako
ikastaroak antolatzen dira eta ondo hor-
nituta dagoen tailerra dugu. Helikopte-
roa bertan muntatu ahal duzu eta, jende
gehiago dagoenez, laguntza jasotzen du-
zu, iritziak elkartrukatzen dira... 

Benetako helikopteroa gidatzea

pentsatu duzu inoiz?

Egin dut! Lagun bat pilotua da eta
bere helikopteroa gidatzen utzi zidan be-
hin. Oso esperientzia polita izan zen; are
gehiago, benetako helikopteroa gidatzea
radiokontrolekoa gidatzea baino erraza-
goa dela esatera ausartuko nintzateke.
Benetakoa gidatzen duzunean, aparatua-
ri dagokionez beti posizio berean zaude,
baina hori aldatzen da radiokontroleko
helikopteroa non duzun arabera: ezkerra
eskuma bihurtzen da, behea goi...  
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betiko biziko ginatekeelako itxurak egi-
ten. Iraganean, sekula ez nien lekurik
uzten akatsei. Guzti-guztia kontrolpean
eduki nahi izaten nuen, dena nire aginte-
pean. Lasaiago nengoelako. Gezurrezko
jarrerak babesten ninduelako. Hori uste
nuen nik, bederen. Segurtasun handia
neukan nire familiaren aurrean, bere seni-
tartekoen aurrean, gure lagunen aurrean,
nire lankideen aurrean. Erabateko segur-
tasuna edozer eta edonoren aurrean. Ez
nuen sekula onartuko ezagunak nitaz
errukitzea, nitaz urrikaltzea. Ez nuen onar-
tuko ezkonduen arteko porrotak jotako
emakumetzat hartzea, are agutxiago tra-
tu txarrak pairatutako emakumetzat jo-
tzea. Zelako lotsa. Zer pentsatuko zuketen
gure ezagun fin eta hautatuek? Pentsaezi-
na zen. Nire gizona, mediku ospetsua, era-
sotzailea? Nori bururatuko halakorik? Zer-
bait egingo nion nik! Mundu guztiak bai-

t: Susana Rodríguez, abokatua

Goizeko zazpietan altxatu naiz. Ari-
nagotik esna nengoen, amesgaiztoturik.
Azkenaldi honetan ez dut lorik egiten
behar den moduan. Egunez ez diot atse-
den gabeziari horrenbeste erreparatzen,
eguneroko betebeharrek ezinegona arin-
tzen didatelako. Gauez, ordea, ezin larrita-
suna burutik kendu. Iluntasunak izutzen
nau, iluntasunaren isiltasunak. Jakin bada-
kit ez zela horrela gertatu beharko, gaua
lansaioaren osteko aterpe gozoa bilakatu
beharko litzatekeelako, atseden hartzeko
babesleku irmoa, ez besterik. Baina ezin
dut, nekatuta nagoelako, izugarri nekatu-
ta. Gauetan, izuak gogortzen dit gorputza,
zeharo geldiarazten nau eta antsietatea-
ren larriak aise desitxuratzen du errealita-
tea. Horren ondorioz, nire onetik aterata,
pentsatzen hasten naiz hobe litzatekeela
hilda banengo; hil artean horrela bizi bai-
no, hobe litzatekeela behingoan desager-
tuko banintz. Horrela, mundu honetatik at
egonik, gizon malapartatu horrek ez nin-
duke gehiagotan behartuko. Eta nire bu-
rua behin betiko atsedenaren bila hasten
da une oro, nire bizitzari amaiera emateko
aukera egokiaren bila.

Iratzargailua itzali dut, zarataka

hasi baino lehen. Ez ditut alabak itzartu
nahi. Hobeto esanda, ez dut oraindik ala-
bak altxatzea nahi. Bakarrik egoteko be-
harrizana daukat, nire buruarekin solase-
an. Azalpenak eman barik, berba egin
barik, gezurretan ibili barik. Egonean
egonda. Hainbat eta hainbat urtetan ge-
zurretan ibili naizelako. Luzaroan itxurak
egiten, nire umetxoak benetako egoeraz
kontura ez zitezen. Beraien aitak maite
ninduelako itxurak egiten. Neuk maite
nuelako itxurak egiten. Familia zoriontsua
eratzen genuelako itxurak egiten. Horrela
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Sarraila berria

taki entzute handiko gizon batek ez duela
emakumea jotzen jotzearren. Horregatik,
erakutsi behar nien guztiei, eta batik bat,
nire buruari, ez zela deus gertatzen. Zo-
riontsu bizi nintzela, emakume perfektua-
ren mozorro garbiaren barruan gordeta.
Eta ia sinetsi nuen.

Txabusina jantzi dut. Eta gerrikoa lo-
tzen dudan bitartean, begiak oherantz zu-
zendu dira. Sarritan gertatzen zait, ia kon-
turatu gabe. Oraindik ere haren hutsunea
hurbilegi antzematen dudalako. Baita nire
bihotzarena ere. Noizean behin ohean
etzaten naiz berriro, bere ohiko aldean.
Burkoa sendo-sendo besarkatzen dut, bai
eta bere usaina igarri ere. Berehala jabe-
tzen naiz ez dela egia, baina irudikatu nahi
dut. Orduan, negar egiten hasten naiz.
Denbora luzean. Erabat itsututa nengoen
berarekin ikaragarri maite nuelako, baina
denbora igaro ahala konturatu nintzen ez

Egutegiari erreparatzen badiogu,
urrun dugu azaroak 25. Egun horre-
tako aldarrikapen nagusia, ordea, ez:
emakumearen aurkako indarkeria
behin betiko desager dadila. Hura
egun guztietako aldarrikapena izan
behar da, eta horregatik ekarri dugu
orrialde hauetara Susana Rodrigue-
zek idatzitako testua. Kontakizuna
Larrabetzuko Udalak antolatutako
Ipuin laburren Lehiaketara aurkeztu
eta lehenengo saria irabazi zuen.
2012ak hasi baino ez du egin eta,
alea itxi orduko, Estatuan zazpi ema-
kume hil dira genero-indarkeria dela-
eta; 89, iaz. Kopuruon atzetik, egune-
ro sufritzen dutenak daude. Ikara
ematen du mundu mailako datuetan
pentsatzeak.
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zela nik ikusten nuen bezain maitagarria.
Agian, ez nuen maitatzeko aukera galdu
nahi izan bizitzan. Txikitatik irakatsi zida-
ten senarra behar nuela emakume oso-
osoa izateko. Eta zintzo-zintzo ezkondu
nintzen. Hasiera batean, senarra nuen bizi-
poza, euskarria eta maite-sua. Harik eta
gure alabak jaio ziren arte. Horrez geroztik,
bion arteko egoera aldatu zen. Senarra ere
bai. 

Gorputza kremaz igurtzeari utzi

diot, une batez nire buruari ispiluaren

aurrean so egiteko. Berrogeita hamazor-
tzi urteko gorputz biluzia. Besoko seinale
ubela ukitu dut. Bi hilabete igaro arren,
besoan dirau oraindino. Ez daukat gogorik
jazotakoa gogoratzeko. Ezta aurreko ger-
takariak ere. Burutik kendu beste asmorik
ez daukat. Beti bezala.

Gosaltzen amaitu berri dut nire ala-

bak sukaldera sartu direnean. Unibertsi-

tatean ikasten dute. Nigana etorri eta
musu bana eman didate masailetan.
Besarkatu ditut eta elkarri begiratu diogu,
hitzen beharrik gabe. Bizia emango nuke
beraiena salbatzeko. Badakite. Horren tru-
kean, alabek ahal denik ondoen maite
naute. Ondoan dauzkat eta horixe da
garrantzizkoena niretzat. Alabaina, jakitun
naiz habia gero eta hutsago dagoela eta
etorkizuneko bakardadeak kezka larria
eragiten dit. Hala ere, beti ahalegindu naiz
nire alaben alde jokatzen eta horrek lasai-
tu egiten nau. Epaiketara joan nahi zuten,
ni laguntzera. Ez joateko eskatu diet. Epai-
tegiak hotzak eta arimarik gabekoak dira.
Laneko zereginei itsatsita daudenean ez
diegu horrenbesteko lebarik ematen,
baina bertako aulkietan jesartzen garene-
an, bestela ikusten ditugu. Eskuan lupa
erraldoia daroan ezezagun baten aurrean
biluztuko bagina bezala sentitzen gara.
Intimitaterik ez. Gauza oro epaitzen da. Ez
pentsa alabak gehiegi babestu nahi ditu-
dala; nahikoa helduak direlakoan nago.
Guztiaz ere, haien aitaren eta amaren arte-
ko auzia da eta bazter utzi nahi ditut.
Senar-emazteek bizi izandako une zorion-
tsuekin gogoratzea nahiago.

Gaur ez dut abokatu-maleta hartu.

Ez dut behar. Ez dut lanik egingo epaiketa
amaitu ondoren. Alabekin geratu naiz
bazkaltzeko eta hirurok emango dugu
arratsaldea elkarrekin. Ondo etorriko
zaigu. Urduri samar nagoela aitortu behar
dut. Jardunean hogeita hamalau urte
eman ostean, lehenengoz joaten naiz
demandatzaile gisa nire burua babesteko.
Zutik jarriko naiz epailearen aurrean, bere
itaunei eta alderdien galderei erantzungo
diet. Abokatu defentsariak, hots, nire se-
narrarenak, galderen bidez uzkurtzen
saiatuko da. Baina ezagutzen dut eta ez
diot utziko. Gainera, ez dit ardura, froga
aski ditudalako eta azken emaitzaz ziur
nagoelako. Segurutik, diruzko isun batez
zigortuko eta urruntzeko agindua ezarri-
ko diote. Hala eta guztiz ere, zigorrak ez
dit axola. Epaiketa horretan, nire lorpen
handiena demanda aurkeztu eta epaike-
tan parte hartzea izango da. Adore nahi-
koa izan dudalako gure bizimoduaren ge-
zurrari aurre egiteko. Nik tratu txarrak pai-
ratu ditut, bai, baina nire senarrak tratu
txarrak eragin dizkidalako marka eraman-
go du soinean betiko.

Etxeko atea ixterakoan, sarraila

aldatu behar dudala gogoratu dut.

Nire lorpen 
handiena demanda 

aurkeztu eta 
epaiketan parte 

hartzea izango da

Besoko seinale 
ubela ukitu dut. 
Bi hilabete igaro 

arren, besoan 
dirau oraindino



t/a: Itxaso Marina

Amaiak azaldu deust eskulanak beti-
danik gustaten jakozala. Eta beharrak
nahikoa denpora librea ixten deutsanez,
ahiztarentzat eta lagunentzat hasi zala
panpinatxu-itxurako paparrekoak egiten.
Lagun batek denda bi ditu –bata, Derion;
eta bestea, Mungian-, eta panpinatxuak
dendotan salgai jarteko proposamena
egin eutsan. Munduak halan ezagutu
zituan lezamarraren osagarriak. “Egia
esan, hasieran egiten nituan panpina-
txuak gaur egun egiten ditudanakaz alde-
ratzen baditut, hareek bilakaerea handia
euki dabela uste dot. Hasierakoak oso sin-
pleak ziran, eta gaur egungoei osagarriak
eta guzti jarten deutsedaz: boltsea, botak,
lepokoa...”.

Jantziak ibiltokian erakusten dituen
izen handiko jostunek moduan, Amaiak
urtaroen arabera janzten ditu panpina-
txuak. “Udabarri-udarako eta udazken-
negurako egiten dodaz paparreko sortak.
Autodidakta naz eta ideak handik eta
hemendik ateraten dodaz. Panpinatxua
egiten nabilela, hari zer jatorkon ondo,
eta zer ez, ikusten joaten naz”. Emaitzak
edonork –nagusiek, gazteek zein umeek-
erabili daikean osagarri deigarriak eta
modernoak dira. Are gehiago, horreek
erabat esklusiboak dira, paparreko bi bar-
dinik ez dagoalako, eta bezeroa seguru

Panpinatxuak botoi-zuloan 
Lagun bat ikusi dot berokian panpinatxua eroiala.
Paparreko bitxia eta polita dala esan deutsat, eta halako-
ak lezamar batek, Amaia Iruretagoienak, egiten dituala
erantzun deust. Amaiagaz gelditu naz kafe bana hartze-
ko, eta kolorezko panpinatxuez betetako maleta ekarri
deust.

Erabat esklusiboak
dira, paparreko 

bi bardinik 
ez dagoalako
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egon daiteke beste inork ez dauala bera-
rena moduko osagarririk eroango. “Neu-
rrirako beharrak be egiten dodaz: bilbaini-
tak, Athleticeko jokalariak, maitegarriak...
Bestetik, Erakusleihoen Derioko Lehiaketa
zala-eta, Olentzero eta Mari Domingi egin
nituan Poxpolin dendarako, lehenengo
saria lortu genduan”.

Birziklatuak

Amaiak batez beste ordu bi emoten
ditu paparreko bakotxa egiteko. Ardi-ulea
erabilten dau, panpinatxuen ulerako; eta
feltroa, arpegiak eta jantziak egiteko. Eta
birziklatu daiteken edozein gauza bihur-

tzen dau panpinatxuen boltsa, botak edo
apaingarri: jostailu zaharrak, bikiniak,
erroparen etiketak eta boltsen zatiak, tar-
tean. Era berean, aletxuak erosten ditu
eskulan dendetan. “Gatxena egiten ulea
da. Ondo lotu daiten, panpinatxuaren
buruaren hainbat lekutan josi behar dala-
ko. Ez da erraza ule bakotxa bere lekuan
egotea lortzea; jantzia, ostera, momentu
baten egiten da”. 

Paparrekoak Poxpolin Derioko den-
dan dagoz salgai, 19,90 eurotan. Azaldu
deuskuen legez, gaur ipini, eta biharko
agortu egiten dira. “Lagunak eta senarrak
animau ninduen abendura honetan sar-
tzera, eta autortu behar dot oso pozik
nagoala. Paparrekoek oso harrera ona
euki dabe; berokian, fularrean, boltsan
edo edozein lekutan ipini daikezuz, eta
ederto emoten dabe”. Hainbat aukera
aztertzen dabil Amaia, eta, paparrekoen
arrakastea ikusita, baliteke azoketan-eta
saiatzea. Eta bestelako osagarriak be egi-
ten hastea, boltsak, esate baterako.

Berokian, fularrean,
edozein lekutan ipini 
daitekez, eta ederto 

emoten dabe
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SD ZAMUDIO ARETO FUTBOL TALDEA

a: Eleder Gorrotxategi

Areto futbola aurreko mendeko azken
hamarkadan jarri zen modan, eta 1999an
heldu zen SD Zamudio taldera. “Garai har-
tan futbol taldeko jokalari ohiek eta B tal-
deko beste batzuek areto-futbol taldea
sortzeko asmoa helarazi ziguten batzor-
dekoei, eta guk hala egin genuen”, esan
digu Rubén Glera presidenteak. Hamabi
urte hauetan ibilbidea “ona“ izan da, tal-
deak mailaz igotzea lortu zuelako. Areto-
futbol taldea ez da izen bereko futbol tal-
dea bezain indartsua, baina hazi nahi du,
eta horretarako eskarmentu handiko en-
trenatzailea fitxatu du, Eleder Gorrotxate-
gi derioztarra. 

Eleder “gogotsu” etorri da Zamudiora.
“Deitu zidatenean interesgarria iruditu zi-

tzaidan. Entrenatzeko erdi-mailako titulua
daukat eta goi-mailakoa lortzen nabil
momentu honetan. Ibilbide luzea izan dut
eserlekuan, hainbat kategoriatan ibili nai-
zelako entrenatzaile: Nazional B mailan,
Lehentasunezko mailan, Lehengo mailan
eta Bigarren mailan”. Hainbat kategoria
eta hainbat talde, eta haietako bat, Derio-
ko Pozgarri taldea. “Betidanik izan da bai-
larako talderik indartsuena, eta hemendik

aurrera bere lekua betetzen saiatuko ga-
ra”, dio presidenteak.  

Pozgarri taldeak herriko jendearekin
baino ez du jokatzen, eta Zamudio talde-
an ere gauza bera egin nahi dute. Gaur
egun 14 jokalarik osatzen dute taldea. Ge-
hienak bilbotarrak dira eta bakarra, Zamu-
diokoa. Joera hura aldatzea nahi dute klu-
bekoek. “Datorren urteetan zamudioztar
gehiagok taldean jokatzea gustatuko li-

Eraikitze bideko taldea 

SD Zamudio Txorierriko kirol elkarte nagusietako bat da, baina Europa mailako beste
klub handiak bezalaxe, Zamudiokoak ez dira soilik futbolean aritzen. Klubean saskiba-
loian eta areto-futbolean ere jokatzen dute, eta azken horri bultzada berezia eman diote
aurten.

“Datorren urteetan
zamudioztar gehiagok

taldean jokatzea 
nahi dugu”

“Bi urteren buruan
Lehentasunezko 
mailara igotzeko 

aukera izango dugu”
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tzaidake. Herria taldean inplikatzea nahi
dut. Harrobia landu behar dugu. Horreta-
rako, ekimen bereziak egiteko asmoa
dugu udarora begira, gazteengan zaleta-
suna pizteko. Epe luzean, gazte mailako
taldea sortzea gustatuko litzaidake”,
aipatu du Elederrek. “Badakigu ez dela
bat ere erraza izango, gehienek futbole-
an jokatzen baitute. Inguruko eskolekin
eta Derioko institutuarekin hitz egingo
dugu ea elkarrekin areto-futbola Txorie-
rrin bultzatzen dugun”, adierazi digu
Rubének. 

Zamudio taldeak Bizkaiko Lurraldeko
Lehenengo mailan jokatzen du. “Liga oso
parekatua da, eta bizpahiru talde izan
ezik, maila antzekoa dago”. Liga berean
Bilbo inguruko eta Durangaldeko talde-
ek jokatzen dute, baita Txorierriko beste
talde bik: Derioko Pozgarri eta Sondikako
Hegalariak. Derby bi, lehiakortasun han-
diko partida bi. “Bai, partida bereziak dira
biak eta lehia polita dago gure artean,
baina oso harreman ona daukagu Txorie-
rriko beste taldeekin”, esan du Elederrek.
Lehenengo itzuleran Zamudiokoek ira-
bazi diete derioztarrei eta galdu egin
dute Sondikan. 

Helburua, Lehentasunezko maila

Entrenatzaile berriak metodologia
berria ekarri dio taldeari, baita jokalari
berri batzuk ere. “Ni etorri baino lehen,
lagunen artean arituko balira moduan
jokatzen zuten. Nik areto-futboleko oina-
rrien berri eman diet, eta jokalariak haiei
egokitzen dabiltza. Gainera, lau jokalarik
utzi dute taldea, eta sei berri etorri dira
aurten”. Ez da harritzekoa, beraz, denbo-
raldia irregularra izatea. “Tarte onak eta
txarrak izan ditugu orain arte, ea oreka
lortzen dugun. Apurka-apurka gero eta
hobeto ezagutzen dugu elkar eta taldea
osatzen gabiltza. Aurten hori da inpor-
tanteena, taldea osatzea”. 

Taldea finkatzea ez da asmo makala,
baina SD Zamudio klubekoek gora begi-
ratu nahi dute. “Jokalariak ikasteko irrikan
daude, eta ni oso gustura nabil. Aurten
sailkapenaren erdian bukatuko dugu,
ziurrenik. Hala ere, nik uste dut bi urteren
buruan Lehentasunezko mailara igotze-
ko aukera izango dugula”. Abagunea hel-
tzen den bitartean, partidak jokatzen eta
proiektua sendotzen jarraituko dute
Zamudiokoek, eta bide batez areto-fut-
bola herrian bultzatzen.
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Abadeak eleizatik urrun bizi ziran,
beste herri batzuetan be, eta fededunek
tarte luzea egiten eben, eleizakoak hartu
behar eben bakotxean. Horregaitik, XVIII.
mendearen amaieran loiuztarrek herrian
etxea egiteko beharra ikusi eben, abade-
ak han bizi izateko. Halan, eleiztarrak eta
herritarrak 1800. urteko maiatzaren
25ean batu eta podere berezia emon eu-
tsien Kalahorrako Eleizbarrutiko Eleiza-
auzitegiko prokuradoreari, harek etxea
egiteko epai-baimena lortu eian. Eraikina
altzetea Loiuko eleizaren Fabrikaren kon-
tura izango zan.

Baimena abuztuan lortu eben, eta
han azaltzen zanez, etxean logela bi
atonduko ziran; bat, parrokiako abade
bakotxeko. Eta abade bakarra egonez
gero, beste logelea onuradunik zaharre-
nak hartuko eban. Biek errentea ordain-
du beharko eutsien eleizaren Fabrikari.
Baina arazoa egoan, eleizaren Fabrikak

lurrik ez ebalako etxea bertan egiteko.
Lurra Maria Ana de Izaguirrek, Santa Ana
kondesa eta Loiuko patroia zana, jarri
eban. Eleizaren inguruan egozan lur guz-
tiak kondesarenak ziran, eta harek abade-
etxea egiteko lurzorua ixteaz gainera, or-
tu bat be emon eban. Horren truke, elei-
zaren Fabrikak lau oilasko emon behar
eutsazan Gorpuzti-egunean; eta lau oilo,
Natibitatean. 

1801. urteko maiatzaren 3an, Loiuko
eleizaren Fabrikak enkante publikoan
atera eban 3.118 oineko azalerea. Bertan,
5.610 ikatz-karga emongo eben zuhaitz
antzuak egozan. Errematatzaileak abade-
etxe bi eta orturako hormea egiteko kon-
promisoa hartu beharko eban. Ordainsari

Orain dala hilebete batzuk, Loiuko abade-etxeak birmoldatzeko beharrak hasi ziran.
Egitasmoa Arrietane Fundazinoak bultzatu dau, eta eraikinak jatorrizko egoerara itzul-
tzea dau helburu. Izan be, urteetan hutsik egon dira, eta euren kontserbazino-egoera
nahikoa penagarria da. Hurrengo lerrootan errepasoa emon deutsegu abade-etxeen
nondik norakoei, eta horretarako, Maria Romano historialariak idatzitako txostena hartu
dogu erreferentziatzat.

Zertzeladak, Loiuko 
abade-etxeen gainean 

Lurra Santa Ana 
kondesak ipini eban,

eta horren truke, 
eleizaren Fabrikak 

zortzi hegazti emoten
eutsazan urtean 

Eraikinek erdiuneko
etxeetako ezaugarriak

zein inguruko 
baserrietakoak 
hartzen dabez



ikatz-kargen salmentaren irabazia
(42.075 erreal) jasoko eban, eta 7.000
erreal dirutan. Beharrak Jose Ignacio de
Icaza loiuztarrak egin zituan, eta  1804.
urtean amaitu. 

Bat bihurtu

Etxeak Zabaloetxe auzoan altzau zi-
ran, Elizondo kalean eta San Pedro eleiza-
ren atzean. Bati 9. zenbakia ipini eutsien;
eta besteari, 11. zenbakia. Eraikin biak
bardin-bardinak dira eta euren ezauga-
rrien artean, honeexek aitatu daitekez:
neoklasizismoaren zertzeladak dabez,
eta oinplano angeluzuzena; barneko egi-
turea egurrezkoa da; hiru solairu dabez,
eta hiru bao-moltso, eta balkoia; beheko
solairua eta lehenengoa bereizten dauan
inposta egiteko, harlandua erabili zan;
lau isurialdeko teilatua dabe; eta leihoen
forjaketea barroko estiloaren arabera
egin zan. Etxe bien artean patio txiki bat
egoan, baina pasagune antzeko baten bi-
dez egozan lotuta atzeko aldean. Mado-
zen Desamortizazioaren Legearen ondo-
rioz, 11. zenbakiko sarbide nagusia itxi
zan 1893. urtean. Sarbidearen ordez, ar-
datz bertikaleko bao zuzen bi ipini ziran,
eraikinak etxe bakarra bihurtuz, eta,
halan, Estatua hareetako bat beregana-
tzea saihestuz. Bestetik, 1916. urtean, bi-
garren etxeko beheko solairuan, beste
etxebizitza bat egin zan eleizako bigarren
abade-ondokorentzat. Beharrek 3.396
pezeta balio izan eben: 500 pezeta, Gas-
teizeko Apezpikutzak ipini eban; eta gai-
nontzekoa, Loiuko eleizearen Fabrikak. 

Romanok txostenean adierazo eban
moduan, Loiukoak oso eraikin interesga-
rriak dira Bizkaiko landa-eremuko erai-
kuntzako tipologiaren barruan. Halan,
hareen estiloak erdiuneko etxeetako

ezaugarriak zein inguruko baserrietakoak
hartzen dauz. Era berean, etxeen eregite-
data kontuan hartzen bada, neoklasizis-
mo estilokoak dirala esan daiteke; baina
aurreko aldiko elementuak be badabez,
hau da, ezaugarri barrokoak: solairu no-
bleak bereizten dituan plakaren moldura,
esate baterako. Etxeak egin ziranetik
hona, oso gitxi aldatu da hareen elemen-
tuen morfologia. Halanda be, bao batzuk
itxi eta beste batzuk zabaldu  dira denpo-
rea pasa ahala. Aldaketarik nabarmena
etxe biak bakar bat bihurtu ebana izan
zan, ziur asko. Baina aldaketa horrek
etxaurretan eragin txikia euki ebala aitatu
behar da. Abade-etxeak egiteko erabili zi-
ran materialak kalidadezkoak izan ziran:
hareharria, egurra eta burdina, batez be.
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Aldaketarik 
nabarmena etxe biak
bakar bat bihurtzea

izan zan, baina harek
eragin txikia euki 
eban etxaurretan



t: Xabier Díaz, BTEKeko zuzendaria

Bulletin of Atomic Scientist erakun-
dearen Azken Judizio Erlojuak gaueko
12etarako minutu bi falta zirela adiera-
zi zuen 1953. urtean, eta hortik Iron
Maiden taldearen abestia. Erloju bir-
tual hori 1947. urtean sortu zen, eta
gizateriak bere buruaz beste egiteko
zenbat denbora falta den adierazten
du. Hasieran aipatutako urtea, erlojua
gauerditik hurbilen egon den unea
izan da; Sobietar Batasunak eta Ameri-
kako Estatu Batuek H-bonba garatuta
eta probatuta zuten urte horretako
irailerako. Beste une txar bat egon zen
1984. urtean, eta erlojua gauerdirako
hiru minutu falta zirela gelditu zen.
1991. urtean, berriz, 23:43an gelditu
zen, eta, sortu zenetik, hura izan da

gauerditik urrunen egon den ordua.
Harrezkero aurrera joan da.

Hasieran, erlojuak gerra nuklearra
jasateko arriskua neurtzen zuen, gutxi
gorabehera. Baina 2007tik hona klima-
aldaketa eta bizitza zientziek izan zitzake-
ten arrisku ezeztaezinak ere hartzen ditu
kontuan. Egoera gero eta okerrago dago,
aurten egin den lehenengo eguneraketa-
tik gauerditik bost minutura gaudela
atera delako ondorio.

Nire artikuluak teknologiarekin
daude lotuta, eta orain arte esandakoak
ohiko gaiekin zerikusi handirik ez duela

pentsatuko duzue, beharbada. Baina
irakurri erlojuaren azken aurreratzearen
arrazoiak: “arma nuklearren pilaketa
zuzentzeko politika globalik eza, gataz-
ka nuklearren arriskua, energia nuklea-
rraren segurtasuna eta klima-aldaketa
globala”. Horiek guztiek zerikusia dute
teknologiarekin; edo hobeto esanda,
teknologia arloan hartzen diren edo
hartzen ez diren erabaki politikoekin.  

Teknologiaren bidez aurre egin
ahal izango diegu dauden eta datozen
arazo askori. Bioteknologia, adibidez,
gosea eta hainbat gaixotasunen kontra
erabil dezakegu; eta nanoteknologia,
energia lortu eta gordetzeko sistema
berriak egiteko, eta, horrela, klima-alda-
keta ekiditeko. Sareak eta errealitate
emendatu sistemak, komunikatu eta
kultura elkarbanatzeko... edo beste
gauza batzuetarako.

Denon artean erabaki behar dugu
zer eta noiz merezi duen. Aurrerakun-
tza teknologikoak arma nuklear hobeak
egiteko erabiltzen baditugu, pertsonen
eskubideak urratzeko edo hainbat ere-
mutan dauden ezberdintasunak, oreka-
tu beharrean, handitzeko, jai dugu.
Bost minutu baino ez dira falta. Tekno-
logia lagungarri izan dezakegu. Zein
izango da gizartearen erabakia?      

www.thebulletin.org/content/
doomsday-clock/overview

Minutu bi gauerdirako?

AIKOR! 111 l 2012ko urtarrila
www.aikor.com34 TEKNOLOGIA

Iron Maiden taldeak arrazoia ote?
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Ontzi berean orioa eta 
ura: euskara eta erdara

(*) Ahozko moduan esaten dana, letra baltzez doa

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

AIKORreko irakurle zuhurrak nire beste
ingurutxu daki euskararen gainean.
Halanda guzti, bizi dogun pepearoa luze
egingo jakunez, ez letorkigu txarto
pazientzia demokratikoa lantzea.

Orioa uretan da euskalduna Euskal
Herri honetan. Espazio berean bizi gara
eta biziko, baina ez gatoz bat. Gure arte-
ko nork edo nork komunitate bi osotzera
jo leike, orioa batetik eta erdaldunak bes-
tetik. Baina, seguru asko, ez da hori eus-
karadunon aldeko jokoa. Ez ete da hobe-
to euskaradunok geure indarretan sines-
tu eta pitike-pitike irabaziz, geuregana-
tuz joatea?

Nor da orio eta nor ur? Ur, Euskal He-
rriko erdalduna da. Eta orio? Berez, bizi-
tza euskaraz egiten dauena. Baina ez hori
bakarrik, bikote erdalduna seme-alaba
euskaldunak hasten baditu, euskal ko-
munitateko partaide bilakatzen da, hau
da orio bihurtzen da  ze, euskara euskal-
dunen komunitatea da Joxe Azurmendik
esango leukeen moduan. Euskaldunen
moltzo horretan nor da aurrelari, gidari,
kontzientziadun? Gotzon Garaterentzat
euskaldun-euskaltzalea. Eta gaur egun
oraindik gehiago, kontzientziarik bako
euskaldunak salbuespen dira-eta.  

Zelan antolatuko geunke euskal
orioa, likido likin koipetsu hori? Joaten
bazara Holandara, ohartuko zara zelan
sozialki gizarte elebakarra dan, neerlan-
dera besterik ez dan egiten; kulturalki,
ostera, eleanitza da, bizpahiru berbeta
dakiez eta etxera joanda filmak jatorrizko
hizkuntzan ikusten ditue.

Ur erdaldunak 100 gradutan irakiten
dau; orio euskalduna eroapen handiago-
koa da, pazientzia gehiagokoa, 200 gra-
dutara heldu arte bare-bare dirau. 

Izan gaitezen euskaldun, bizi gaite-
zen euskaltzale. Bizi gaitezen “pepe egin-
da”, Txorierrin eta Mungialdean ondo bizi
danagaitik esaten dan lez.
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Besigua saltsa
gorrian

Etxeko sukaldaritza

Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak (sei lagunentzat):

Flana:

–300 g barazki-odoloste
–300 ml esnegain
–4 arrautza
–Tomate zurrusta bat (egina)
–Gatz apur bat
–Orioa eta ogi birrindua (flan-ontzia igur-
tzeko)

Aza-kremea:

–Aza txiki bat
–Patata txiki bat
–Ura
–Gatza
–Berakatz-ale bi
–Oliba orio zurrusta bat

Prestateko erea:

Flana: odolosteak 20 minutu inguruan
egosiko doguz. Epeltzen diranean, azala
kenduko deutsegu odolosteei. Odolostea
osagaiakaz nahastu eta nahasia irabaiatu
egingo dogu. Gero, flan-ontzietan bana-
tuko dogu eta laba beroan (180 gradu-
tan) sartuko dogu. Maria bainuan 40
minutu inguruan eukiko dogu, dana
gogortu arte. Ateraterakoan, hotz bada-
goz, laban berotuko doguz apur bat, eta
labanaren laguntzagaz moldetik atarako
doguz.
Kremea: osagaiak garbitu eta txikitu
egingo doguz. Uretan egosiko doguz eta
gatza botako deutsegu. Hogei minutu
pasa eta gero egongo dira eginda. Bera-
katzak fritituko doguz eta azeari botako
deutsaguz. Dana irabiauko dogu, kremea
egin arte. Odoloste-flana eta kremea pla-
ter sakon baten zerbitzatuko dogu. Kre-
mea zabaldu eta flana ipiniko dogu
erdian. Mahaira bero-bero aterako dogu. 

Osagaiak (4-6 lagunentzat):

–Kilo eta erdiko besigua (burua eta
hegatzak zati bitan)
–Kipula bat
–Piper gorri bat
–Piper txorizeroa
–Pipermin bat
–Gatza eta ura
–Orioa

Presteteko erea:

Kipula txikitu eta ipini oriotan friti-
tzen. Gero, gehitu piper gorria. Kipu-
lea eta piper gorriak eginda dagoza-
nean, bota besigua kazuelara eta
gehitu ura (edalontzi bat edo bi). Al-
de bat egiten danean, buelta emon
zatiei. Dana egiten danean, bota
pipermina eta gatza. Saltseak kolore
gehiago hartu dagian, egosi piper
txorizeroa beste lapiko baten, eta
txinotik pasau eta gero, bota besi-
gua dagoan kazuelara. Eragin kazue-
lari, saltsea ondo loditzeko.

Odoloste-flana, aza-kremeagaz
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Loiu: Santa Ageda. Otsailaren 4an,
12:00etan, Larrabarri bidean dagoen
parkingean; eta 17:30ean, Herriko
enparantzan.  
Zamudio: Santa Ageda. Otsailaren 4an. 
Lezama: Santa Ageda. Otsailaren 4an,
20:00etan, Ekidazu Abesbatza eta esko-
lako umeen eskutik. 
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Astxiki-Atxarte. Otsailaren 12an, Udalak
eta Gurasoen elkarteak antolatua. Izena
ematea: otsailaren 9ra arte, liburutegian. 

>

Sondika

38 AGENDA

Irteerak
Bestelakoak

Erandio Broad Peak 2011 bideo-emanal-
dia. Otsailaren 22n, 19:30ean, Kultur
Birikan. Untza mendi taldeak antolatua. 
Tokiko Agenda 21. Otsailaren 23an,
19:30ean, Kultur Birikan. DerioKOmuni-
kazioak antolatua. 

>

>

Derio

>

Sondika

Armikelo. Otsailaren 12an, Gailur
mendi taldeak antolatua.
Igoera Argalariora. Otsailaren 19an,
Zorribike elkarteak antolatua. 

>

>

Lezama

Eskualdeko 53. Pilota Txapelketaren
finalak. Otsailaren 17an, 20:00etan,
frontoian. Pilota Elkarteak antolatua. 

>

Txapelketak
Lezama

Erakusketak

“A través de la mirada de un niño hai-
tiano” erakusketa. Otsailaren 10etik
martxoaren 10era, Kultur Birikan. 

>

Derio

IZAE elkartearen argazkiak ikusgai,
Zamudiotorren. Otsailaren 17ra arte.

>

Zamudio

Elorrio. Otsailaren 5ean, Txirrin-txirrin
elkarteak antolatua.  
Pirinioak. Otsailaren 24tik 26ra bitarte-
an, Arroeta mendi taldeak antolatua.  

>

>

Zamudio

>

Ikastaroak
Derio

Graffiti tailerra. Otsailaren 11n, 15:30ean,
Gaztelekuan. Mankomunitateak antolatua.

>

Derio

Elurretara: Valdezcaray. Otsailaren 26an,
07:30ean, Nagusien etxean. Untza
mendi taldeak antolatua.   

Awaking North musika taldea. Otsaila-
ren 18an, gaztegunean. 

>

Sondika

Eguraldi ona jai batzordearen batzarra,
Pazko jaiak prestatzeko. Otsailaren 14an,
19:30ean, Udaletxean. 

>

Zamudio

“Ckristopagania”, Jesús María Arruaba-
rrenaren eskutik. Otsailaren 3tik 28ra
bitartean, Erakusketa Aretoan.  

>

>

>

Txorierri

10. urteurrena
AIKOR! aldizkariak 10 urte bete ditu
eta urteurrena otsailaren 3an, bari-
kuan, ospatuko dugu Derioko Kul-
tur Birikan. Hitzordua iluntzeko
8etan jarri dugu. Bertan, txorierrita-
rrek egindako hainbat kultur adie-
razpen izango ditugu ikusgai, eta
AIKOR! sariak banatuko dira. Osteran-
tzean, kopaua eskainiko da. 

Ospakizunak






