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Ekialdeko filosofia batzuen arabera,
gizakiaren helbururik behinena da
egoa edo nia desagertzea eta ingu-

ruarekin bat egitea beste guztiarekiko
lotura etengabean. Orduan, norbera eta
bestea bereizi ezinean, itsasoarekin batu-
tako ur tanta bat bezala, ezabatu egiten
da unibertsoan eraikitako muga oro, eta,

iraganari edo etorkizunari erreparatu
gabe, orainari bakarrik men eginez, ondo
bizitzeko jakintza eta ulertasuna eskura-
tzen dira.

Beti ibiltzen gara mugen munduan.
Asko eta mota guztietakoak daude: izaki
bat bestearengandik bereizten duena,
pentsamendu bat, aurreiritzi bat, lurralde
bat, emozio ikasi bat. Errealitatea den
moduan ikustea galarazten duen edozein
gauza, ideia edo itxura. Jaiotzetik etenga-
be jarri eta jantzi dizkiguten geruza guz-
tiak, bizitzan zehar gutako bakoitzak egi-
tura zehatz, finko, eta kontrolatua izateko
asmo garbian. 

Ez du ematen kontu hau erraza denik,
baina pentsatzen jarrita, seguru nago
denok izan dugula inoiz egitura honeta-
tik aterarazi gaituen sentsazio bat baino
gehiago: pelikula on baten aurrean, esate
baterako, hain ona ze momentu horretan
desagertu egiten den inguruko guztia
(geu barne); harrapatu gaituen liburuare-

INES SERRANO
(Filosofian lizentziaduna)

kin, norberaren kokapena hortik zehar gal-
duta; gure maitearekin bat egiten du gun
une hartan, nor den nor aurkitu ezinean;
kontzentrazio sakonera eraman gaituen
auzolanean akaso; mendi tontor batean;
iluntze zoragarri bati begira…

Eguneroko betaurrekoak jausten dira
orduan, eta itxura galtzen dute muga guz-
tiek, eta badirudi bizitza bera arduratzen
dela guztiaz, gu barik, esan baitaiteke ez
garela existitzen, eta hala ere inoiz baino
bizipoza handiagoa irteten da gure barru-
ko zokoren batetik bidelagun. Seguru
nago segundo edo minutu horietan zehar
poza eta lasaitasuna izan direla nagusi, eta
baita jakintza be.

Baina berehala itzultzen dira mugak,
zo ritxarreko dualismoan: hau honelakoa
da, eta hori horrelakoa; ni hemen nago eta
zu hor; gauzak modu batean egin be har di -
ra, eta ez bestean; irizpide egokiak eta oke-
rrak daude; kontrakoarekin berresten naiz
ni; norbanakoak taldea gailentzen du…
Muga fisiko eta mentalak dau de no nahi,
mugen artean bizi gara, mugekin seguru
sentitu, mugak beharrezko, agian…

Kateen urtea 2014a ere, baina
oraingoan askatasunera heltzeko
pertsona kateak osatuta. Aurten

itzelak egiten gabiltza hemen eta ingu-
ruan: Euskal Herrian, Katalunian, Esko -
zian.

Gurean, Gure Esku Dago-rekin eus-
kal herritar piloak kilometroetako katea
osatu genuen: gure eskubideak –ditu-
gunak– errespetarazteko. Argiago
esan da, nazioa bagarenez Estatu izate-
ko borondatea erakusteko, beste behin.
Estatu izateko nahia, bai, guk ez baitu-
gu erakutsi behar nazioa garela; nazioa
bagara izan, hizkuntzaz, kulturaz, histo-
riaz eta borondatez. Engainurik ez,
gauza publikoa baita Europan nazioa

garela euskaldunak, Euskal Herria
(Basque Country). Beste kontu bat da
Estatu izan nahi dugula, auzoko estatu
horien kateekin ez bizitzeko. Nazioa
bagara, baina Estatu izan nahi dugu.

Horretan dabiltza katalanak ere,
kate luzeak egiten. Aurten kate berezia
egin dute, V formakoa, erraldoia. Horiek
bai horiek! Eta gero eta hurrago daude
helburutik, Eskozia bezala, jende kate
luzeek boto lekuetara joanda frogatu
duten moduan. Nahi genuke, bai,
horien kemena, baina hemen txepelek
txapela. Bejondeiela haiei!

JOSEBA BUTROE
(Irakaslea)

Kateak askatasunerako

Mugak
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Ikastolen aldeko
jaiak 

Txorierriko Mankomunitateak
Kilometroak eta Nafarroa Oinez ikas-
tolen aldeko jaietara joateko auto-
busak jarriko ditu txorierritarren es -
kura. Izena ematea liburutegietan
edo Mankomunitatean bertan egin
daiteke; urriaren 1era arte, Kilo -
metroak-era joateko, eta urriaren
15ean, Nafarroa Oinez-era joateko.
Bost euro ordaindu behar da. Bes -
talde, euskarazko ikastaroetan matri-
kulatutako ikasleei diru-laguntzak
emateko deialdia ere zabaldu du
Mankomunitateak. Eskabideak urria-
ren 6tik azaroaren 6ra aurkeztu be -
harko dira udaletxeetan edo Man -
komunitatean.

Ardo-dastatze 
ikastaroa, Sondikan 

Ekintza Altzora euskara elkarteak
antolatu du eta urriaren 10ean egin-
go da Kultura-etxean,
19:00etan. Iñaki Lopetegik
emango du ikastaroa.
Elkarteko bazkideek
eta berbalagunek
bost euro ordaindu
beharko dute, eta
gainerakoek,
zor tzi euro. Izena
urriaren 5a baino
lehen eman
behar da, 635 75
35 95 telefonora
deituz.

Irailak 27, zapatua
–09:00: Lauroetako X. mendi ibilaldia.
–13:00: Mendi ibilaldiko kopaua eta
sariak banatzea.
–18:00: Umeen jolasak: 

–Tira-goma 
–Poniak.

–20:30: Disko-txoua, Xaiborrekin.
–21:15: Saiheski eta txistorra jana.
–22:30: Disko-txoua, Xaiborrekin.
Irailak 28, domeka
–11:00: Kalejirak.
–12:00: Meza.
–13:00: Pala partida: Errota eta Txango vs.
Iñigo eta Bolo.
–14:00: Benta Zaharreko Mutiko Alaien
ekitaldia.
–Eguerdian zehar, trikitixa.
–15:00: Herri bazkaria (baserritarrez jan-
tzita).

San Migel jaiak

–17:00: Benta Zaharreko Mutiko Alaien
musika eta dantza.
–19:00: Idi-probak. 
–21:00: Erromeria.
–Egun osoan zehar, umeentzako puzga-
rriak; gaztelua eta rokodromoa. 
Irailak 29, astelehena
–10:30: Kalejirak.
–12:00: Meza.
–13:00: Txosna zabaltzea.
–13:00: Briska Txapelketa eta Igel-toka.
–Eguerdian, poteoa eta pintxoak.
–18:30: Tira-goma Jaurtiketa.
–20:00: Bertsolariak: Arkaitz Estiballes,
Etxahun Lekue, Beñat Ugartetxea eta
Fredi Paia.
–21:00: Ahuntza zozketatzea. Talo eta
txistorra.
–21:30: Erromeria.
–22:00: Jaien amaiera eta txokolatada.
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Txakurkrossa kirol berria da eta gero
eta jarraitzaile gehiago du. Txakurrak
korrika egiten du, eta atzean, txakurrak
bultzatzen duela, korrikalaria doa, soka
baten bidez txakurrari lotuta. Txakur -
krossean aritzen diren lagun batzuk
daude Larrabetzun eta horiek lasterketa
antolatzeko gogoa adierazi zuten.
Karradera elkartearekin jarri ziren harre-
manetan eta guztien artean txakurkrossa
antolatu dute azaroaren 2rako. Parte-
hartzaileek zazpi kilometroko ibilbideari
egingo diote aurre mendian. Parte har-
tzeko epea zabalik dago, eta antolatzai-

leek 70 lagun batzea espero dute.
“Denboraldia ez da oraindik hasi, eta txa-
kurkrossaren zaleak parte-hartzeko irri-
kan daude”, esan digu Haritz Carrerak
antolatzaileetako batek. “Gipuzkoan las-
terketa batzuk antolatzen dituzte, baita
liga bat ere; Bizkaian antzeko gauza bat
egin nahi dugu, gero eta bizkaitar gehia-
gok parte hartzen dugulako. Esate bate-
rako, Gorlizen, Etxebarrin eta Sodupen
ere egiten dira saioak”. 

Informazio gehiago: 
karraderantxakurkrossa@gmail.com

a: Haritz Petralanda

TXORIERRITARRAK, DIADAN.–
Irai laren 11n Diada izan zen eta
Bartze lonako kaleak ehunka mila
katalanez bete ziren. Kataluniako
Egun Nazionalak helburu bikoitza
eduki du aurten: azaroaren 9ko
galdeketa bermatzea, eta errefe-
rendumaren emaitza indepen-
dentzia izatea. Txorierritik ere
hainbat lagun joan ziren
Bartzelonara, katalanei beren
babesa adierazteko eta ekitaldian
parte hartzeko. 

I. Txakurkrossa, Larrabetzun 
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Gazteentzako 
antzerki tailerra 

Txorierrin badago antzerki taile-
rra sortzeko asmoa. Tailerra euska-
raz izango da eta 16 urtetik gorako
gazteei egongo da zuzenduta.
Proiektuaren sustatzaileen esane-
tan, hainbat helburu ditu egitasmo-
ak: antzeztu, ondo pasatu, euskaraz
gozatu, lotsa galdu, sortu, adierazi,
ikasi, lagun berriak ezagutu... Ira -
kasle Josu Camara Ku kubiltxoko
zuzendaria ibiliko da, eta egitasmo-
ak Txorierriko euskara elkarteen
babesa du. Tailerrean parte hartu
nahi duena bere herriko euskara el -
kartearekin jarri ahal da harremane-
tan, txorierri.antzerkia@gmail.com
helbide elektronikora mezu bat
bidali, edo tailerraren facebook-era
jo: Txo rierriko Antzerki Zaleak.
Taldea osatzen denean, ikasle eta
irakaslearen artean zehaztuko da
tailerra zein egunetan emango den,
zein ordutan eta non. 

a: Gaizka Peñafiel

Abuztuko azken igandean, giro ezin
hobea izan zen Lezaman. Izan ere,
Lezamako Mugetatik mendi ibilaldia eta
lasterketa egin zen herrian, eta jendetza
handia batu zen bederatzigarren edizio
honetan. Eguraldia lagun, 700 pertsonak
baino gehiagok hartu zuten parte mendi
lasterketan eta mendi ibilaldian. Laster -
ketari dagokionez, Arespalditzako Iñaki
Isasik irabazi zuen gizonezkoen katego-
rian, eta Irungo Alizia Olazabalek, ema-
kumezkoen kategorian. Olazabalek iaz
ere jantzi zuen txapela. Probaren ostean,
herriko produktuak dastatzeko aukera
izan zuten plazara bildutako lagunek.

Lezamako Mugetatik mendi ibilaldia
eta lasterketa orain dela bederatzi urte
antolatu zuten lehenengo aldiz herriko
hainbat elkartek. Iaz, Mugetatik kirol
kluba sortu zuten egitasmoari lege-
babesa eta egitura sendoa emateko,
baina, antolatzaileek adierazi dutenez,
“lehengo laguntzaile berberak dabiltza
musu truk lanean, jo eta ke”.

Lezamakoa urterik urte sendotzen
joan den proba da eta antolatzaileak
pozik azaldu dira dituen arrakastarekin
eta oihartzunarekin. “Gu hasi ginenean,
ibilaldiak bazeuden ere, mendi lasterketa
gutxi zegoen. Orain urteko asteburu
guztietan dago mendi lasterketaren bat,
eta inguruko herrietan gainera, baina
gure lasterketak zein ibilaldiak eutsi egin
diote parte-hartzaileen kopuruari”. Hala,
egitasmoak gutxi gorabehera 250 korri-

Lezamako
Mugetatik 

kalari, 400 ibiltari eta 50 ume batu ditu
azken lau urteotan. Haiei parte-hartzaile-
en senideak eta lagunak gehitu behar
zaizkie, baita antolakuntzan dabiltzan 70
bat lezamar ere. “Mila lagun inguru gabil-
tza herria girotzen, eta hori zoragarria da
Lezama bezalako herri batentzat. Zalan -
tza barik, Lezaman urtean zehar dagoen
kirol ekintzarik garrantzitsuena da”.

Hurrengo urtean, mendi lasterketa-
ren eta ibilaldiaren 10. edizioa egingo da
eta aurreko urteetako eredua mantendu-
ko duten arren, antolatzaileak zerbait
berezia egitea aztertzen dabiltza. Eman -
go digute horren berri.
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tu beharra etorri zen. Garrantzitsue na:
mar mola landuko zuten enpresak. (...)
Esa terako, 80ko hamarraldian marmol-
gintza arloko 16 enpresa izan ziren”.

Adiós cultural aldizkariak hilerriei
buruzko on lineko lehiaketa bat egin du
lehenengo aldiz. Derioko hilerria aldizka-
riak aukeratu dituen Estatuko 10 kanpo-
santurik onenen artean dago kategoria
bitan: eskulturarik onena eta arkitektura-
monumenturik onena. Lehenengo kate-
goriari dagokionez, Maiz familiako pan-
teoia aurkeztu da lehiaketara; eta biga-
rrenari dagokionez, Zabalguneko Zir -
koan hil zirenen oroimenezko mausole-
oa. Botoa irailaren 30era arte eman dai-
teke www.revistaadios.com webgunean.

Bestalde, eta Bestorrenek orain dela
urte batzuk idatzi zuen artikulu batean
azaldu zuen moduan, gogora ekarri
behar da Vista Alegre hilerriari Derioko
kanposantua esaten zaion arren, Bilboko
hilerria dela. “Bilbok kanposantu berri
eta handi bat eraikitzea erabaki zuen XIX.
mendearen azken aldera, Begoñakoa
txiki gelditu zitzaiolako. Txorierrin lurrak
erosi, eta Vista Alegre egin zuen. (...) Kan -
posantua 1901ean inauguratu zuten. Or -
duan, inguru hartan zerbitzu berriak sor -

a: Mari Carmen Noya

ZAMUDIO-ZAMUDIO ZIKLOTURISTA.– Irailaren 13an egin zen, eta, aurreko edi-
zioetan bezala, erabat arrakastatsua izan zen. Zikloturistan 600 lagun aritu ziren.
Lasterketaren ondoren hainbat ekintza egon ziren: mendi-bizikleta zirkuitua
umeentzat, bazkaria eta erromeria.

Derioko hilerria, Estatuko 10
onenetarikoen artean
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Ortzi Erandiogoikoko kirol taldeak
martxa solidario bat antolatu zuen maia-
tzean. Beharrezkoa ez bazen ere, antola-
tzaileek aukera eman zuten nahi zuenak
kilo bat janari ez galkor eraman zezan
inskripzio moduan. Martxaz gainera,
azoka alternatibo bat ere egin zen eta,
besteak beste, jatekoak, arropa eta zera-
mika-lanak saldu ziren bertan. Egitas -
moak behartsuen artean banatzeko ja -
naria, arropa eta abar batzea izan zuen
helburu.

Kirol taldeak orain jakinarazitakoaren
arabera, 327 kilo janari, 127 kilo arropa
eta 2.000 euro batu zituzten egitasmo
horri esker. Janaria eta arropa inguruko
behartsuen artean banatu dute dagoe-

neko, eta dirua Ekuadorrera bidaliko dute
gobernuz kanpoko erakunde baten bitar-
tez.

Erandiogoikoko elkarteak bederatzi
urte daramatza martxa solidarioa antola-
tzen. Eta hori urtean zehar egiten duten
ekitaldirik handiena den arren, beste
ekintza batzuk ere egiten dituzte kinka
larrian daudenei laguntzeko; hala nola
zozketak, kamisetak saltzea eta enpresei
janaria eskatzea. Kirol taldeak eskerrak
eman nahi dizkie bere kideei martxa egu-
nean zein urtean zehar egindako ahalegi-
nagatik. Baita haiekin batera aritzen diren
beste hauei ere: Gaztedi Laukizko sokati-
ra taldea, Gurari Erandiogoikoko taldea,
Erandioko Babes Zibila eta Sortarazi GKE.

Janari eta diru bilketa, Erandiogoikoan

Mendi-irteerak,
Lezaman

Lezama Gailur mendi taldeak irte-
era bi antolatu ditu urrirako. Hilaren
4an Ultzamako Parke Mikologikora
(Nafarroa) joango dira eta han zizei
buruzko ikastaro batean hartuko dute
parte. Egun osoko irteera izango da
eta jatekoa eraman behar da.
Bazkideek hiru euro ordaindu beharko
dute; eta bazkideek ez direnek, 13
euro. Hitzordua goizeko 8etan ipini
dute plazan. Bestalde, hilaren 25ean
Porracolina mendira egingo dute irte-
era, Kantabriara. Herriko plazatik goi-
zeko 8:30ean aterako dira. Informazio
gehiagorako: gailurmt@outlook.com.  

Auto klasikoak, Loiun 
Loiuko Udalak antolatuta, urriaren

5ean egingo dute laugarren erakuske-
ta. Ekitaldiari goizeko 10etan emango
zaio hasiera eta antzinako autoak eta
motorrak ipiniko dira ikusgai. Goizeko
11:30ean Loiutik irtengo dira eta Txo -
rierritik ibilbidea egingo dute. Bestal -
de, sariak emango dira hainbat kate-
goriatan eta ikusleek beren botoa
emateko aukera izango dute. Sariak
eguerdiko ordu-bietan banatuko dira,
eta horren ostean kopaua eskainiko
da.
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Aurten etxea eta bere tipologia hartu
dira gaitzat eta Txorierriko zenbait udale-
rrik bat egingo dute ekimenarekin. La -
rrabetzun, esate baterako, hainbat etxe
bisitatuko dituzte urriaren 4an Sabin Ara -
na herriko historiazalearen gidaritzape-
an. Saio bi egingo dira, bata euskaraz eta
bestea erdaraz, eta izena emateko telefo-
no honetara deitu behar da: 94 455 82
71. Erdarazko saioa goizeko 10etan izan-
go da, eta euskarazkoa, goizeko 12etan.
Hitzordua udaletxe aurreko plazan ipini
dute. 

Lezaman, bisita gidatua egingo dute
Oxangoiti eta Olazarre baserrietara. Ekin -
tza urriaren 18an izango da, eta in -
formazio gehiago eskuratzeko zein izena

emateko, 94 455 61 26 telefono zenbaki-
ra deitu behar da, edo mezu bat bidali,
liburutegia@lezama.org helbide elektro-
nikora. Taldea goizeko 11:30ean aterako
da Kurtzeko ermitatik. Zamudion, Geldo
auzoko baserri batzuk bisitatuko dituzte
urriaren 25ean. Autobusa goizeko
11etan irtengo da Txorierriko etorbideko
geralekutik. Izena emateko azken eguna
urriaren 17a izango da.  

Azkenean, Derion ibilbidea egingo
dute herriko baserrietatik. Ekintza urria-
ren 26an izango da. Goizeko 11etan ate-
rako dira udaletxetik.

a: Gure Señeak elkartea

KEPA ETA ARENEREN OROIMENEZ.–
Derioko neba-arreben oroimenezko
lasterketa irailaren 14an egin zen eta
330 parte-hartzaileren babesa jaso
zuen. “Nahiz eta aurten jende gutxia-
go etorri oso pozik gaude. Etorri zire-
nek ilusioz parte hartu zutelako,
gehien bat haurrek”, esan digute
Gure Señeak elkartetik. Sei kilometro
lasterketa 138 korrikalarik egin zuten
eta irabazlea Asier Agirre izan zen (20
minutu eta 53 segundo). Txikien las-
terketa Eder Manzanosek irabazi
zuen. Bertan 90 ume aritu ziren.   

Ondarearen Europako jardunaldiak
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Larrabetzuko Andra Mari jaietan ekitaldi bitxi bat ikuste-
ko aukera izan genuen. Margeners de Guissona Lleidako
taldeak castellak, hots, giza gazteluak osatu zituen ber-
tan. Ikusleok primeran pasatu genuen, eta eurek ere bai.
Hain gustura ibili ziren, ezen hona berriro itzultzeko
asmoa adierazi baitzuten.  

Giza-gazteluak
MARGENERS DE GUISSONA TALDEA

castellen inguruko tailerra egin genuen,
eta arratsaldean, gure erakustaldia. Guz -
tira lauzpabost gaztelu ezberdin egin
genituen Txorierrin”.

Margeners de Guissona taldea
2007an sortu zen. Gaur egun, 130-140 ki -
de inguruk osatzen dute taldea, baina La -
rrabetzura 100 lagun baino ez ziren eto-
rri. Lleidako lagunek primeran pasatu zu -
ten Euskal Herrian. “Esperientzia izugarri
polita izan zen: primeran eman ziguten
jaten eta, oro har, ondo baino hobeto tra-
tatu gintuzten herrian. Herrikoei berriro
eman nahi dizkiegu eskerrak gurekin
hain ondo jokatu izanagatik. Era berean,
Larrabetzukoek oso erantzun ona izan
zuten. Hasiera batean beldur zioten gaz-
teluetako kideak erortzeari, eta harridura
adierazi zuten, baina hori normala da; gu
ere harritu ginen aizkolarien erakustaldia
ikusi genuenean. Ekitaldiaren ostean mila
galdera egin zizkiguten gure jarduerari
buruz. Primeran pasatu genuen eta egu-
nen batean itzuliko gara, bai hori-
xe!”. 

t: Gaizka Eguzkitza / a: Jordi Call

“Katalunian 20-25 ekitaldi egiten di -
tugu urtean, baina horietaz aparte, kan-
pora joatea ere gustatzen zaigu. Horrela,
esperientzia berriak bizitzeko aukera
dugu, eta geure kideen arteko batasuna
sustatu ahal dugu. Gainera, Kataluniatik
kanpo ez dute castellak ikusteko ohitura-
rik, eta normalean jendea aho bete hortz
gelditzen da. Mallorcan edo Kantabrian
ibiliak gara eta aurten argi genuen Euskal
Herrira etorri nahi genuela. Beraz, datak
aukeratu genituen eta gutuna bidali
genien hainbat udali geure jardueraren
berri emateko. Eta erantzun zigun lehe-
nengoa Larrabetzukoa izan zen. Eta ez
genuen gehiagorik bilatu”. 

Albert Rocaren hitzak dira. Albert
Lleidako Guissona herrian dagoen caste-
llerren (gazteluak osatzen dutenak) talde-
ko presidentea da; Margeners de Guisso -
na taldeko presidentea, hain zuzen ere.
Larrabetzuko saioaz gain, Ondarroan ari-
tzeko aukera ere sortu zitzaien azken mo -
mentuan, eta kataluniarrek ez zuten
aukera alferrik galdu nahi izan. “Abuz -
tuaren 15ean, Ondarroan ibili ginen eta
egun berean, gauean, Larrabetzura aile-
gatu ginen. Hurrengo egunean, goizean,

“Larrabetzun kristoren
giroa dago. Herri osoak

hartzen du parte 
jaietan. Zoragarria da”

“Ikusleek ere hartzen
dute parte ekitaldietan

eta gazteluari eusten
laguntzen dute”



Euren jarduera erakusteaz gain, herri-
ko jaietan murgiltzeko aukera izan zuten,
eta bertan ere pasatu zuten primeran.
“Batzuek ordu txikietara arte eman zuten
jaietan. Larrabetzu herri txikia da, baina
kristoren giroa dago. Herri osoak hartzen
du parte. Zoragarria da. Batzuok, Larrabe -
tzun gelditu beharrean, Bilboko Aste
Nagusira joateko asmoa genuen, baina
eguerdirako giro atsegina ikusi genuene-
an, Larrabetzun gelditzea erabaki ge -

nuen. Eta ziur nago bete-betean asmatu
genuela”.

Elkartasuna
Castellen leloa “indarra, oreka, ausar-

dia eta sena” da. Ezaugarri horiek guz-
tiak beharrezkoak dira gazteluak egite-
ko, baina haiei elkartasuna edo lagunta-
suna gaineratu ahal zaie. Izan ere, asko-
tan taldeko kideek ez ezik beste lagun
batzuek ere hartzen dute parte erakus-

taldietan. “Normalean hiru talde aritzen
dira elkarrekin eta askotan elkarri lagun-
tzen diote. Batek gaztelua egiten duene-
an, besteek gazteluaren oinarria finka-
tzen laguntzen dute. Ez da lehiaketa,
bakoitzak ahalik eta ondoen egin nahi
du, eta horretarako laguntza behar badu,
ez da ezer gertatzen. Askotan ikusleek ere
hartzen dute parte eta gazteluari eusten
laguntzen du te, Larrabetzun gertatu zen
moduan”. 
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Gazteluak azken hiru mendeotan
egin dira Katalunian. Hasiera batean,
Tarragonako herrietan egiten ziren,
baina denboraren poderioz Katalunia
osotik, Rossellótik (Frantzia) eta Ba -
lear Uharteetatik zabaldu zen ohitu-
ra, batez ere XX. mendean. Gaur
egun, lotura estua dute herriko jaie-
kin. 2010eko azaroaren 16an, Unesco
erakundeak Gizateriaren Ondare Kul -
tural eta Immaterial izendatu zituen
Kataluniako giza gazteluak. 

Gazteluak osatzen dituztenak
castellerrak dira, eta haiek colla caste-
llera-etan, hau da, taldeetan batzen
dira gazteluak egiteko. Gaztelua egi-
teko hainbat lagunek hartzen dute
parte: umeak, nagusiak, gizonezkoak,
emakumezkoak... Askotan lagunek,
senideek, zaletuek eta ikusleek ere
laguntzen dute gaztelua osatzen. 

Taldeek gogor entrenatzen dute
urtean zehar, gazteluak ahalik eta
ederren egiteko. Ematen du arrisku-
tsua dela, baina, Alberten esanetan,
bereziki zaintzen da segurtasuna. Ha -
la, azken 300 urteotan hiru lagun
baino ez dira hil. Azken heriotza
2006an gertatu zen eta handik aurre-
ra kaskoa jantzi behar dute umeek.

Castellak



Ainara Barbak 27 urte ditu eta Zamudion bizi da. Gaur
egun hezitzailea da Mungiako haurtzaindegi batean,
baina iazko udan langabezian egon zen. Beraz, beka bat
eskatu zuen atzerrian borondatezko lankide aritzeko eta
lortu egin zuen. Ainarak hiru hilabete eman zituen
Venezuelan eta bere esperientziaren berri eman digu.
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Zelan sortu zen Venezuelara joate-
ko aukera?

2013ko udan langabezian nengoela
eskatu nuen Eusko Jaurlaritzako beka
bat, Euskadiko Gazteak Lankidetzan, eta
eman egin zidaten. Urtero 100 beka
banatzen dira, baina 600-700 eskari jaso-
tzen dituzte. Oso aukera ona da bekak
dena ordaintzen dizulako: bidaia, lo egi-
teko lekua eta janaria. 

Eta zergatik Venezuela, bereziki?
Egokitu zitzaidan, ezin duzu aukeratu

ez norekin, ez non, ez zein proiektutara
zoazen. Ni beste neska bi eta mutil bate-
kin joan nintzen Caracas aldera. Egia
esan, ez dut inoiz borondatezko lankidea
izateko grina izan, baina aukera sortu zen
eta aprobetxatu egin nuen. Bestalde, Za -
mudioko beste neska bat, Alaitz, bertan
ibilia da eta oso erreferentzia onak eman
zizkidan. 

Zer egin zenuen bertan? 
Venezuelan “Casas Hogares” izeneko-

etan bizi ginen. Bertan baliabiderik ez
duten neska-mutilak bizi dira. Aterpe -
txeak bezalakoak dira. Etxean 24 ordu
ematen genituen neska-mutilekin. Cara -
casen lau daude: bata neskentzat; eta
beste hirurak, mutilentzat, adinka bana-
turik (7-12 urte, 12-18 urte eta 18 urtetik
gora). Gu guztietan egon ginen. 

Zurekin egon ziren gazteen egoe-
rak gogorra ematen du...

Bai, bazen, baina guretzat hiru hilabe-
te baino ez ziren izan. Azkenean, ohitu
egiten zara eta gauza txar horiek apur bat
alde batean uzten dituzu. Gainera, umeak
dira eta beste era batean bizi dituzte ho -
rrelako kontuak. Nahiko zoriontsuak dire-
la esango nuke.  

Zelan zen zure egun arrunt bat?
Lagundu egiten genuen etxean.

Etxea bikote batek zuzentzen du eta gai-
nera sukaldaria ere badago. Gu gazteekin
altxatzen ginen goizeko 5:30etan; gero,
gosaria eta otoitzak; ondoren, eskolara
joaten ginen neska-mutilekin; etxera
itzultzen ginen eta bertan lagundu egi-
ten genuen; 12:00etan umeen bila joaten
ginen eskolara; geroago, bazkaria, otoi-

tzak eta lo-kuluxka; arratsaldean, etxeko
lanak egiten genituen haurrekin eta
eurekin jolastu ere bai; gauean, afaria,
otoitzak eta lo egitera joaten ginen.

Zer izan zen gehien gustatu zitzai-
zuna? Eta gutxiena?

Onena umeak izan ziren, ezagutu
nuen jendea; gutxien gustatu zitzaidana,
aldiz, euren bizi-erritmoa izan zen, hain-
bat aldiz entzun dugun Karibeko erritmo
hori, oso geldoa. Askotan oso zorrotzak
gara gu denborarekin, baina venezuela-
rrei, bost, zerbait bukatzen ez badute, hu -
rrengo egunean bukatuko dute eta kito.
Joera horrek iskanbilak sortu zituen gure-
kin. Baina oro har, jende alaia eta jatorra
da.  

Zelangoa izan zen esperientzia?
Errepikatzeko modukoa?

“Venezuelan ikasi 
dut hemen duguna

baloratzen”

AINARA BARBA l borondatezko lankidea, Venezuelan



Oso ona. Hemen ditugun gauzak ba -
loratzen ikasten duzu: guk dena daukagu
eta askotan kexatu egiten gara; eurek,
aldiz, ez dute ezer eta oso ondo bizi dira.
Oso pozik egon naiz eta orain beste era
batean begiratzen diet hemen bizi diren
etorkinei. Venezuelan hango lagunekin
bizi nintzen, ezagutu egin nituen... Lehen
aurreiritziak nituen atzerritarrekin, baina
orain ez. Ea berriro itzuliko nintzatekeen?
Bai, baina beka hori behin baino ezin
dizute eman. Beste aukera batzuk bilatu
ditut, baina bidaia ordaindu behar da eta
dirutza da.   

Zelangoa da Venezuelaren egoera?
Hugo Chavez dela-eta erabat aldatu
omen zen herrialdea eta, 2013ko mar-
txoan hil zenetik, badirudi egonkorta-
sun politikorik ez dagoela... Zelan bizi
dira venezuelarrak?

Politika ez zait gehiegi interesa-
tzen. Dena dela, politika kalean pil-
pilean dagoen gaia da Venezuelan.
Chavismoaren kontrakoak egon ba -
daude, baina nik esango nuke ge -
hiengoa erabat aldekoa dela.  

Bortizkeria omen da herrial-
dearen arazo nagusietako bat.
Ados zaude?

Han egon nintzen bitartean nik
ez nuen bortizkeria handirik nabari-
tu kalean. Hiri handi guztietan ger-
tatzen den moduan, auzo ba -
tzuetatik ibiltzea ez da komeni-
garria, baina denboraren pode-
rioz hiria ezagutzen hasten zara
eta bakarrik joan nintzen leku
batzuetara. Behin baino gehia-
gotan bakarrik ere hartu nuen
taxia gauez. Jendea jatorra da
kalean harrapatzen baduzu eta
helbideei buruz galdetzen ba -
diozu. Oro har kaletik ondo
zoaz, baina ez Bilbon bezain
lasai, noski. Bertan “malandros”
esaten zaie gaizkileei eta nik
ikusi ditut dirua eskatzen auto-

busean-eta. Era berean, gauean tiroak
egon zirela esan ziguten inoiz, eta ondo-
rioz, norbait hil egin zela... Baina guk ez
dugu inoiz problemarik izan. 

Denborarik izan duzu turismoa
egiteko? Zer deritzozu Caracasi, eta
oro har, Venezuelari?

Bai, apur bat. Asteburuetan txangoak
egiten genituen eta astebeteko oporrak
ere izan genituen. Caracas itsusia eta
handia da, jende pilo bat, jende gehiegi

bizi da bertan, zazpi milioi lagun errol-
dan, gehi inguruko mendietan-eta bizi
di renak eta erroldatuak ez direnak. Azkar
bizi da Caracasen eta trafikoa oso handia
da.

Janaria erabat ezberdina da. Zelan
moldatu zara?

Apur bat berezia naiz jateko eta ez
zitzaidan hango janaria gehiegi gustatu.
Dirua baduzu, edozein gauza eros deza-
kezu, baina gu ez ginen dirudunak, eta

esate baterako, hiru hilabeteak
eman ni tuen arraina jan barik. Han
batez ere arroza, pasta eta talo
antzeko batzuk ja ten dituzte. 

Zer deritzozu boluntariotza-
ri? Ohiko joera da gaur egun? Gi -
zartea nahiko berekoia da, ezta?

Jende asko apuntatzen da,
agian asko eta asko langabezian
daudelako. Nire lagun bat ere Perun
dago. Baina nik esango nuke jende-
ak joan nahi duela esperientzia bizi-
tzeagatik, eta bide batez laguntzen
badu, ba primeran. 
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“Onena, umeak, ezagutu
nuen jendea; txarrena,

aldiz, euren bizi-erritmo
geldoa izan zen”

“Guk dena daukagu eta
kexatu egiten gara;

eurek, aldiz, ez dute ezer
eta oso ondo bizi dira”
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Edukiontzi marroira botatzen diren
hondakinak ezin dira plastikozko edozein
poltsatan sartu: konpostatzeko poltsak
erabili behar dira. Mankomunitateak edu-
kiontzi horretan utzi ahal diren produk-
tuak (ogia, barazkiak eta frutak, kortxoak,
kafe-hondakinak, infusio-poltsak...) sal-
tzen dituzten saltegiak bisitatu ditu eta
be zeroei poltsa konpostagarriak emateko
kanpainan parte hartzeko gonbidapena
egin die. Kanpainarekin 28 saltokik egin
dute bat eta erosketak poltsa konposta-
garrietan sartuko dizkiete hala eskatzen
duten herritarrei. Bezeroek herritarren
txartela aurkeztu beharko dute, Zamu -

diokoak ba dira; eta edukiontzi marroia
era biltzeko txartela, gainontzeko udale-
rrietan bizi ba dira. Kanpainan parte har-
tzen duten saltegiek edukiontzi marroia-
ren pegatina bat izango dute ikusgai.
Poltsak doan ba natuko dira. Poltsa kon-
postagarriei esker erraztuko da edukion-
tzi marroiaren erabiltzaileen lana, eta era-
biltzaileei ez direnei aukera emango zaie
hori erabiltzen hasteko. Era berean, plasti-
kozko poltsak gutxiago erabiltzea ahalbi-
detuko da.

DERIO
Alberdi okindegia
Balbi fruta-denda 
La moderna okindegia
Liliak loradenda
Imaz fruta-denda
Dia supermerkatua
Araceli okindegia
Bizkarra okindegia
Amalur delicatessen

LEZAMA
Dañobeitia janari-denda
Josune janari-denda
Ogiketa 
Ekhi hotz fruta-denda

SONDIKA
Esther fruta-denda
Yedra loradenda
Bizkarra okindegia
Zotes okindegia
Iratxo okindegi-dastalekua 

ZAMUDIO
Alaia fruta-denda
Soba janari-denda
Alberdi okindegia
Aramendi okindegi-dastalekua
Carrefour supermerkatua
Fruta-denda 

LARRABETZU
Aliprox supermerkatua
Txispamendi okindegia
Koloretakoak fruta-denda 

LOIU
Elizondo janari-denda

Atxikitako saltegiak

Lehenengo edizioa arrakastatsua
izan da eta han zazpi taldek eta 23 la -
gunek hartu dute parte. Musikari gazte-
ek musika estilo guztietako eta kalitate
handiko sortze-lanak aurkeztu di tuzte.
Le hiaketaren oinarrietan zehaztu zen
bezala, epaimahaia kultura eta mu sika
arloko adituek osatu zuten. Ho riek eraba-
ki zuten gizarte-sareetara tal de bakoitze-
ko zein abesti igo, herritarrek beren
botoa eman zezaten. Eki menak oso ha -
rrera ona izan zuen, izan ere, hamar egu-
netan ia mila pertsonak eman zuten
botoa. Ha laber, talde ba koitzak bere
musika-sorkuntza hedatzeko aukera izan
zuen.

Gizarte-sareen bidez emandako bo -
toak bildu eta Own Code taldeak irabazi
du lehiaketaren lehenengo edizioa. Talde

Doako poltsa konpostagarriak lortu!

Own Code taldeak irabazi du
Txorierriko I. Musika Lehiaketa

horrek ere jaso du kide ge hienak 15
urtetik 21 urtera bitartekoak diren tal-
derik onenari saria. Bestalde, En -
demaño taldeari eman diote kide ge -
hienak neskak diren talderik onenari
saria.

Lehiaketan parte hartu duten
talde guztiek musika-estudio batean
CD bat grabatzeko aukera izango
dute. Baita es perientzia paregabea
bizitzeko au kera ere. Gainera, taldeen
artean CDa ren ale ak banatuko dira,
euren sortze-lanak za bal ditzaten. CDa
hauek grabatuko dute: Kualudd,
Kaxkabil, Shark riders, La Vieja, Own
Code, The Lasai eta Endemaño.

CDa urriaren 25ean aurkeztuko da
De rioko frontoian. Jaialdi bat egingo
da eta han Musika Lehiaketan parte
hartu duten talde bi eta gonbidatuko
den beste talde bat arituko dira. Sariak
banatuko dira eta musika taldeez
gozatzeaz gain, horiekin dantza egite-
ko aukera izango duzue. Animatu eta
etorri jaialdira!

Txorierriko Musika Lehiaketa musi-
ka-sorkuntza ardaztzat duen lehiaketa
da eta Mankomunitateko Gazteria ar -
loak sustatu du. Horretarako, Euskara
eta Ber dintasuna arloen laguntza jaso
du.
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Txorierrin antolatuko den “Lukie koiu” lehiaketan
DBHko 1-4 mailetako gazteek hartu ahal dute parte.
Txorierriko ondare linguistikoa, historikoa eta ohiturak
landu, eta horren truke bono sariak jasoko dituzte.

Txorierriko Mankomunitateko Eus -
kara Zerbitzuak egiten duen lanaren
baitan garrantzia handia dauka gazte-
en artean euskararen erabilera susta-
tzeak. Hori dela medio, proiektu berri
bezain dibertigarria eskainiko du aur-
ten. Egitasmo honek, alde batetik, eus-
kararen erabilera eta motibazioa susta-
tzea du helburu eta, bestetik, parte
hartze aktiboa eta ludikoa eragitea. Be -
raz, aurten lehen aldiz, “Lukie Koiu” le -
hiaketa antolatu du, eta horretarako
Txo rierriko Mankomunitatea osatzen
du ten herrietako gaztegune eta gazte-
lekuen partaidetza eta laguntza ezin-
bestekoa izango da. 

Lehiaketak ginkana estiloa izango
du eta 3 fasetan banatuko da. Lehen -
biziko faseari iraila hasieran ekin diogu
institutuko ikasleen aurrean egindako
aurkezpenekin. Orain arte ikasle ugari
animatzen ari da lehiaketaren lehenen-

go proba egiten eta hainbat bikotek

eman du izena dagoeneko. Proiektua 12
eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta
dago, hau da, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako ikasleei. Gazteek webgune-
an eman behar dute izena, bikoteka.
Bertan gurasoen baimena deskargatu
ahal izango dute eta  bete ondoren,
emailez bidali beharko diete antolatzaile-
ei. Izen emate epea, beraz, zabalik dago
parte hartu nahi duten Txorierriko gazte-
entzat, animatu eta izena eman
www.lukiekoiu.com atarian!

Gazteek egin behar dituzten probe-
tan euskal kultura, Txorierriko ondare lin-
guistikoa eta historikoa eta bertako ohi-
turak jorratuko dituzte argazki, bideo
zein testu idatzien bidez. Lehenengo pro-
ban adibidez, gazteek pare bat minutuko
bideoa grabatu beharko dute euren
burua aurkeztuz, eta euren herrietatik
gustukuen dauzkaten lekuak adieraziz. 

Astero-astero proba bat argitaratuko
da webgunean eta jasotako lan guztiak
ere bertan azalduko dira, sarean. Era

horretara, senide eta lagunek aurkez-
tutako lanak bozkatzeko aukera izango
dute abenduko lehenengo astean
zehar, ho rrela, ingurukoei ere parte
hartzeko aukera emanez. Publikoaren
bozkari antolatzaileena gehituko zaio
eta orduan erabakiko da zein bikote
helduko diren abenduaren 13an joka-
tuko den finalera.

Sariak
Finalera heltzen diren 3 bikoteek

hainbat proba egin beharko dute eta
amaieran, nola ez,  saria jasoko dute.
1.200 euro bono-saritan banatuko dira
finalean parte hartuko duten hiru biko-
teen artean. Horretaz gain, 5. proba
gauzatzen duten guztiek sari bana
jasoko dute. 

Lehiaketari buruzko informazioa
aurkitzeko aski da webgunean sartzea.
Tuentian “Lukie Koiu” bilatuz gero ere
bertan aurkituko gaituzu, eta webgu-
neko informazioaz gain makina bat
aukera egongo da lehiaketa gertutik
jarraitu ahal izateko: probak ikusi, iruz-
kinak egin, argazkiak igo, lehiakideen
artean harremanak sortu... 

Gogoan izan lehiaketan parte har-
tzeko www.lukiekoiu.com webgu-
nean eman behar dela izena.
Ezetz Lukie Koiu?
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Euskera alkarteen brindisa
“Ein daigun topa” lelotzat daukala, TopaEguna urriaren
11n izango da Derion. Aukera bikaina izango da euskal-
tzaleen arteko loturea sendotzeko eta beste alkarte
batzuen esperientzia ezagutzeko. Tximintx euskera alkar-
tea ibiliko da anfitrioi.  
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a: Pil Pilean aldizkaria, TopaEguna Soraluzen

TopaEguna Euskal Herriko Euskera Al -
karteen Eguna da, eta aurtengoa egiten
dan hirugarren aldia izango da. “Urtean
zehar egiten dogun beharra guztion arte-
an partekatzeko eguna da, alkar ezagu-
tzeko eguna, eta, zelan ez, alkarregaz eus-
keraz eta euskeratik ondo paseteko
eguna”, azaldu deuskue Tximintx alkarte-
tik. Jaieguna alkargune, indargune, truke-
gune eta ikasgune bihurtzeko asmoa be
badabe. Horretarako, eta ekitaldi ludikoez

gainera, euskaltzaleen mobimentuaren
baitako hainbat esperientzia trukatzeko
aukerea egongo da, eta beste herri mobi-
mentu batzuen ikuspegia ezagutuko da.
Gazte euskaltzaleen arteko gogoetek be
beren lekua eukiko dabe egitasmoan.

Tximintx alkarteak eta Topaguneak
–Euskal Herriko Euskera Alkarteen Fede -
razinoa– daukie TopaEgunaren koordina-
zino orokorraren ardurea. Halanda be, an -
tolatze-beharretan Derioko beste hainbat
alkarte eta Txorierriko eta inguruko he -
rrietako beste euskera alkarteak be bada-

bilz. “Berrehun persona inguru ibiliko gara
egun horretan auzolanean”.

Topaguneak urtarrilean egin eutsien
Tximintxekoei Euskera Alkarteen Eguna
an tolatzeko proposamena. Hori onartu
eta herriko eragileengana zein Txorierriko
gainontzeko euskera alkarteetara jo eben
egitasmoa diseineteko. Baita inguruko he -
rrietako alkarteetara be: Erandioko Ber -
bots, Basauriko Euskarabila, Bilboko Zen -
bat Gara, Mungiako Txokolo eta Getxoko
Egizu eta Bizarra Lepoan. TopaEgunaren
au rreko edizinoa antolatu dauan eta hu -
rrengo urtean antolatuko dauan alkarteek
be egin dabe ekarpena. “Izan be, Tximin -
txekook ez dogu uste TopaEguna gurea
da nik, eskualde osokoa baizik. Lehenen -
goz egingo da Bizkaian eta pentsaten do -
gu Bizkaiko alkarte askok badaukiela zer
esan. Egia da Topagunekoak eta Tximin -
txekoak izan garala prozesuaren gidariak
eta guri tokau jakula erabagi batzuk har-
tzea, baina eguna alkarlanaren frutua da”.

Balorau
Derioztarren eretxiz, oraindino bada-

go euskera alkarteen lana baloreteko be -
harra. “Alkarteok komunidadea egiten do -
gu gure herrietan, komunikabideen bi -
dez, aisialdiaren bidez, kulturgintzaren bi -
dez, berbalagunen bidez... Eta beharrez-
koa da lan hori aitortu eta eraginkorrago
egitea”. TopaEgunak egingo dituan ekar-
pen artean, alkarteen arteko ezagutzea
areagotzeko baliagarria dala aitatu dabe,
eta, ahal dan neurrian, alkarregaz beha-
rrean ibiltzeko aukerea emongo dauala.
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Era berean, euskeraz eta euskeratik ondo
paseteko eguna izango da. “Deriori eta
Tximintx alkarteari berari be egin deutso
ekarpena: umegunea egiteko, esate bate-
rako,17 derioztar gazte batzea lortu do -
gu, beste herrietako esperientzietatik
edaten gabilz, gure alkartea sendotu
egin da...”.

TopaEguna Soraluzen izan zan igaz
eta haraino 1.000 lagun inguru hurbildu
ziran. Derion zifra horretatik gertu egotea
espero dabe. “Merezi dau urriaren 11n
Deriora etortzea. Ikasteko aukerea egon-
go da, beste herri batzuetan egiten dana
ezagutu, jenteagaz gozau, garagardao ar -
tisaua eta Txorierriko txakolina edan, pa -
rrandea egin... Kontzertuak egongo dira,
ekitaldi hunkigarriak... Zer gehiago behar
da Deriora etortzeko?”. Eta euskaltzaleak
egitasmoagaz bat egitera animeteko
hain zuzen be, bideo bat grabau dabe. Bi -
deoa Topagunaren webgunean eta You -
Tuben dago ikusgai: Ein daigun topa.

Erein
Irrintzilariek eta dantzariek harrerea

egingo deutsee bisitariei goizean. Gura
dauanak “Berbak erein” ekitaldian hartu
ahalko dau parte. “Hamabost urte barru
euskerearen egoerea zelangoa izango
dan pentsau eta hori orri baten idazteko

eskatuko da. Orriak gutun-azaletan sartu
eta kutxa baten barruan lurperatuko dira
Kultur Birika ondoan. Kutxea 15 urte ba -
rru aterako dogu lurpetik eta gutunak ira-
kurriko ditugu. Orduan ikusiko dogu
zelango uztea emon daben erein dogu-
zan berbek”.

Trukegunea goizerako antolatu diran
ekintzarik garrantzitsuenetariko bat da.
Goizeko 10:30etik aurrera egingo da Kul -
tur Birikan eta bederatzi alkartek azaldu-
ko dabe bertan euren esperientzia. Alkar -
teak Ipar Euskal Herritik eta Nafa rroatik
be etorriko dira. Hizpide finantzazioa ho -

“Urtean zehar egiten
dogun beharra guztion

artean partekatzeko
eguna da”

“Berrehun pertsona
inguru ibiliko gara

auzolanean”

“Alkarteok 
komunidadea egiten

dogu herrietan.
Beharrezkoa da 

lan hori aitortzea”



betzeko ekimenak, bazkideak inpliketeko
ekimenak, kulturgintzea, aisialdia... euki-
ko dabez. Euskera alkarteko gazte talde
ba tzuek be egingo dabe topaketea eta
Aztarnak proiektua aurkeztuko da. “Beste
alkarteetatik ikasteko asko dogun heine-
an, beste mobimendu batzuetatik be ba -
dogu zer ikasi; feminismotik, tartean. Az -
tarnak proiektuaren bidez feminismoak
zenbait herritan itxi dituan aztarnak ba -
tzen dabilz eta pentsetan dogu euskal-
tzaleen mobimentutik be aurrera eroan
ahal doguzala antzeko proiektuak”.

Bilboko kanposantuan dagoan onda-
re arkitektonikoa handia da, baina ez oso
ezaguna, beharbada. Anfitrioiek bisita
gidatua antolatu dabe hara, gura daua-
nak bertan dagoan aberastasuna ezagu-
tu daian. “Ekintzea berbalagunei begira
antolatu da; halanda be, edonork dauka
hurbiltzea”. Goizean zehar beste ekitaldi

batzuk egongo dira: txakolin-dastatzea,
batukadea, kilikiak... eta Boga garagar-
dao artisaua aurkeztuko da. Umeei zu -
zendutako gune bat be atonduko da.
Umegunean ondo pasatako ekintza sorta
zabala topauko dabe txikienek: jolasak,
mu rala pintetea, ginkana, arpegia pinte-
tea...

Gindak
Eguerdian alkar ezagutzea bultzatzen

jarraituko dabe. Herriko frontoian egingo
dan bazkaria aukera parebakoa izango da
parte-hartzaileek alkar hobeto ezagutu
daien. Bazkalostean kultur gindak, hau
da, ordu erdiko kultur ekitalditxoak izan-
go dira: bertsolariak, kantariak, txisteak...
“Ekitaldi nagusia ondoren egingo dogu.
Sorpresa bat izango da eta aurreratu ahal
doguna da ikusgarria izango dala. Ekital -
dian be jakinarazoko dogu datorren urte-
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–10:30: Harrera. Berbak erein.
–11:00: Esperientzien trukegunea.
Euskaltzale gazteen topaldia. Ume -
gunea.
–11:30: Kale animazinoa.
–12:00: Txango gidatua kanposantu-
tik.
–12:30: Aztarnak feminismotik ikas-
ten. Kantujirea.
–13:00: Batukadea + Kilikiak. Txako -
lina dastatzea.
–14:00: Larrain dantzea.
–14:30: Bazkaria.
–16:30: Bazkalosteko kultur gindak.
Irrien lagunak.
–18:00: Ekitaldia. Puzgarriak.
–18:30: Erromeria: Fan&Go. Elektro -
txarangea.
–20:00: Zizka-mizkak eta Gibelurdi -
nek.

Guneak: Kultur Birika, Herrigunea
eta frontoiak.
Antolatzaileak: Tximintx eta Topa -
gunea
Babesleak: Derioko Udala, Eusko
Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Al -
dundia. 

Egitaraua

an zein alkartek antolatuko dauan Topa -
Eguna”. Hori ezagutarazo eta eguneko
zatirik ludikoenari emongo deutsie hasie-
rea. “Umeentzako ekitaldiak egongo dira,
erromeria, Zizka-mizka Derioko taldearen
eta Gibelurdinek Algortako taldearen
saioak... Txosna be ipiniko da”.

Urriaren 11 egun bizia izango da De -
rion, beraz. Hara hurbiltzea ez da plan
makala. TopaEgunaren aurtengo edizino-
aren leloak dinoan moduan, Ein daigun to -
pa! Euskaltzaleon alde, auzolanaren al de
eta mobimentuaren alde.



Irailak 26, barikua
–19:00: Txosnak irekitzea. Argazkigin -
tza Lehiaketari eta Balkoi Lehiaketari
hasiera ematea.
–19:30: Kalejira, Sugarri Show fanfa-
rrearekin.
–21:00: Pregoia eta txupina.
–21:30: Txitxi-burruntzia eta sangria. 
–00:00: Kontzertuak: Doctor Deseo +
Reincidentes. 
–04:00: Diskoteka.
Irailak 27, zapatua
–10:00: Goizeko traka.
–11:30: Gastronomia Lehiaketa.
–12:00: Umeentzako jolas parkea:
herri kirolak.
–13:00: “Urte zoragarri horiek” ekital-
diari hasiera ematea.

–14:00: Kazolak aurkeztea eta sariak ema-
tea.
–15.00: Herri bazkaria + potentzia handi-
ko traka.
–16:00: Patxiren Txou-a.
–17:00: Dj-a eta koktelak.
–19:30: “Fiebre del sábado noche” kalejira.
–00:00: Berbena, Nueva Alaska orkestrare-
kin.
–04:00: Diskoteka.
Irailak 28, domeka
–10:00: Goizeko traka.
–11:00: Umeentzako parkea.
–17:00: Zezenak eta konpartsen jolasak.
–19:00: Sutondoan abesbatza.
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“Jaiak herriaren 
laguntza ekonomiko

desinteresatuari 
esker egiten dira”

a: San Migel jai-batzordea

“Berrogeita hamar urte! Erraza da esa-
ten, baina mende erdia pasatu da. Mende
erdia, gure jaien ezaugarria den espiritu
hori bizirik mantentzen borrokatzen”, esan
digute jai-batzordetik. “Derioztarrei euren
laguntza eskertzeko momentua ere bada,
izan ere, jaiak herriaren laguntza ekonomi-
ko desinteresatuari esker egiten dira”.

Aldaketa asko izaten dira 50 urtean,
kaleak, plazak, eraikinak, parkeak, herrita-
rrak eurak... eta San Migel jaiak ere denbo-
raren joanaren lekuko izan dira. “Auzoko
jaiak” ziren hasieran, asteburu batekoak,
eta ekintza banaka batzuk baino ez ziren
antolatzen. “Denboraren poderioz eta he -
rritarren eta Udalaren laguntzari esker,
gaur egun ezagutzen ditugun jaiak bihur-
tu dira. Asteburu bi irauten dute orain, eta
garai berrietara egokitu diren arren, ohiko
ekitaldi batzuk mantentzen dira, hala nola
zezenak, herri bazkaria, indaba jana eta or -
kestra”.

Aurrekontua buruhauste handia da
jaiak antolatzeko orduan. Hori ondo daki

edozein jai-batzordek. “Gure kasuan zaila-
goa da, beharbada. Lehen esan bezala,
ezinbestekoa dugu herritarren eta salto-
kien laguntza. Baita jaiek irauten duten
egunetan batzen den dirua ere. Gainera,
eguraldiaren menpe gaude. Urte batean
barra-barra egin zuen euria jaietan, eta ez
genuen ekitaldi guztiak ordaintzeko beste
dirurik batu. Jai-batzordeak taberna bat
alokatu behar izan zuen gastuei aurre egin
ahal izateko”.

Jaiez edozein adinetako pertsonak
gozatu ahal izatea du jai-batzordeak hel-
buru. Horretarako, guztientzako ekitaldiak
sartu dituzte egitarauan, eta ez dituzte ez
nagusiak, ez umeak ahaztu. “Esate batera-
ko, dantzaldia eta kopaua antolatu dira
nagusientzat, eta jolas parkea eta diskote-
ka, umeentzat...”. Kontzertu erakargarriak
egongo dira jaietako lehenengo barikuan:

Doctor Deseo eta Reincidentes taldeak.
Hala ere, jai-batzordeak uste du jaiak
beren osotasunean direla azpimarratzeko-
ak. “Urte zoragarri horiek jai tematikoa
izango dugu eta jaiak egiten hasi ziren
garaia ekarriko dugu gogora. Gau Zaharra
ospatuko dugu 50. urteurrenaren haritik,
eta era askotariko ekintzak eta ikuskizunak

Sanmigelek 50 urte
bete dituzte Derion

Eta horregatik oso bereziak izango dira aurten. Jai-
batzordeak ahalegina egin du urteurren kutsua nabaria
izan dadin egunez zein gauez, eta herritar guztiei zuzen-
dutako makina bat ekitaldi antolatu du. San Migel auzoa
irailaren 26tik urriaren 5era arte egongo da jaietan.

Jai-egitaraua

“Egitaraua garai 
berrietara egokitu 
den arren, ohiko 
ekitaldi batzuk 

mantentzen dira”



–19:30: Dantzaldia, Trío Galea taldearekin.
–21:00: Jubilatuentzako kopaua.
Irailak 29, astelehena
–17:00: Apar-jaia.
–20:00: Txorizoa sagardo-puntuarekin.
Irailak 2, eguena
–18:00: Umeentzako jolas parkea:
Tringuili Trongolo.
–19:30: Umeentzako berbena.

Urriak 3, barikua
–10:00: Outlet, dendetan.
–18:00: Diskoteka, Xaiborrekin.
–20:00: Birli & Birloque-ren ikuskizuna.
–22:00: Gabon Zaharreko jaia.
–00:00: Kanpai-hotsak eta mahatsak jatea.
–00:15: Berbena Lisker taldearekin eta
show erotikoa.
–02:00: Montaditoak.
–04:00: Diskoteka.
Urriak 4, zapatua
–10:00: Outlet, dendetan.
–10:30: “Julio Garitano” XII. Areto-futbol
Lehiaketa.
–14:00: Indaba jana.
–15:00: Postre sorpresa.
–16:00: Bingo berezia, 50. urteurrenaren
haritik.

–16:30: Tolín el mariachiren emanal-
dia.
–20:30: Umeen Mozorro Txapelketa.
–21:00: Helduen Mozorro Txapelketa.
–00:00: Berbena, Vulcano orkestrare-
kin.
–04:00: Diskoteka.
Urriak 5, domeka
–10:00: Goizeko traka.
–13:00: Ikuskizuna.
–15:30: Jai-batzordearen bazkaria.
–17:00: Dantzen alardea, Lainomendi
dantza taldearen eskutik.
–18:30: Konpartsen jolasak.
–20:30: Sariak banatzea.
–21:00: Txokolatada.
–21:30: Diskoteka.
–23:00: Txupina eta jaien amaiera.
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egongo dira”. Aipatu digute, gainera, gas-
tronomia gai nagusitzat izango duten
ekintza batzuk antolatu direla, denak doa-
koak. “Txitxi-burruntzia eskainiko da, txori-
zoa sagardo-puntuarekin, montaditoak,
koktelak, postre sorpresa, txokolatada...”.

Konpartsen laguntza
Jai-batzordeak jaietan parte hartzeko

gonbita egin die herritar guztiei. Hamalau
kidek osatzen dute batzordea gaur egun,
eta beteranoek hamar urte inguru dara-
matzate bertan. Urtero kide berriren bat
badago ere, laguntza apur bat gehiago
behar dutela esan digute, eta deia egin
diete haiekin batera lan egin nahi duten
derioztar gazte guztiei. “Merezi du, bene-
tan. Egia da gogor egin behar dela lan,
baina ordainsaria askoz handiagoa da.
Jaiez 24 orduan % 100ean disfrutatzeaz

gainera, harro sentitzen zara ikusten duzu-
lako nola gozatzen duen jendeak zuk
antolatu duzunarekin”.

Azkenik, konpartsetatik jasotzen du -
ten laguntza ere eskertu dute. “Hura barik
ezinezkoa litzateke jaiak antolatzea. Txan -
dak egiten dituzte txosnan, eta guztiek
hartzen dute jai-egitarauko ekintzaren
baten ardura. Are gehiago, behar dugun
guztietan ematen digute laguntza”.

Doctor Deseo. a: Gigio’s photography

“Urte zoragarri horiek
jai tematikoa izango

dugu eta Gau Zaharra
ospatuko dugu”



AIKOR! 140 l 2014ko iraila
www.aikor.com24 KIROLA

kogaz batera, beste txorierritar bik hartu
eben parte Estadu Batue tako txapelke-
tan, Unai Ibarra eta Urko Real de Asua,
baina eurek ez eben dominarik lortu. 

Euskal tiratzaileak ez dira fisikoki eu -
roparrak bezain indartsuak edo handiak,
baina oso teknika handia dabe eta tira-
tzeko era ezbardina dabe. Eta honeri es -
ker, emaitza bikainak lortzen ditue. “Fut -
bolagaz alderatuko bagendu, guk Fabio
Capello entrenatzaile italiarrak egiten

t/a: Gaizka Eguzkitza

Sokatira Munduko Txapelketea Madi -
son herrian, Wisconsinen (Estadu Batuak)
egin da aurton eta Enekorentzat aparta
izan da. Izan be, tiratzaile euskaldunei le -
hendabiziko aldiz itxi deutsie Basque
Country (Euskal Herria) izenpean joka-
tzen. Aurreko txapelketetan, aldiz, Spain
izenpean hartu eben parte. “Guretzat oso
polita izan da. Uste dot Surf Federazinoaz
gain, geu garela Euskal Herria izenpean
geure herria ordezkatzen dogun baka-
rrak. Harrotasun berezia sentiduten do -
gu, bai horixe! Dana dala, ez doguz kirola
eta politikea nahastau behar”.

Enekok badaki zer dinoan. Azken ur -
teotan euskal tiratzaileek arazoak euki
ditue Sokatira Nazinoarteko Federazinoa -
gaz (TWIF). “Hasieran, Espainiako bande-
rea eta himnoa jarten ebezan, eta euskal
tiratzaileok protestaka ibili ginan. Txapel -
keta batzuetan ez genduan parte hartu.
Gero harremana hobetu zan: guk Espai -
nia izenpean ibiltzen ginan, bai, baina
geu re erropea eta ikurrak erabilita, eta
eu rek Federazinoko himnoa eta bande-
rea erabilten ebezan. Eta azkenean gura
izan doguna lortu dogu. Oso pozik
gagoz”. 

Enekoren esanetan, Euskal Herriak
txa pelketetan parte hartzea guztiei ko -
meni jake. “Tiratzaileok erosoago senti-
duten gara eta mesedea egiten deutsagu
kirolari, gure emaitza onek sokatirea za -
baltzen laguntzen dabelako. Eta sokatire-
ak hori behar dau. Era berean, Federazi -
nokoek be geuk parte hartzea gura dabe,
oso talde indartsuak doguzalako. Bestela,
txapelketak motzagoak izango litzate-
kez”.  

Ordezkaritzea alde batera itxita, Ene -
kok emaitza ederrak euki ditu Munduko

Txapelketan. Zamudioztarrak kategoria
ba tzuetan hartu dau parte, bai bere tal-
deagaz, Laukizko Gaztedi, bai Euskal He -
rria selekzinoagaz, eta guztira hiru domi-
na irabazi ditu: brontzezko bi (580 kiloko
kategorian, Gaztedikoakaz; eta kategoria
mistoan, Euskal Herriagaz) eta urrezko
bat (kategoria mistoan, Gaztedigaz).
Gainera, Gaztediko neskek beste domina
bi ekarri ebezan etxera, eta Goiherri
Erandioko taldeak, brontzezko bat. Ene -

Eneko Bilbao zamudioztarra barriro hurbildu da AIKOR!
aldizkarira. Izan be, abuztuan Munduko Sokatira
Txapelketan hartu eban parte eta domina batzuk lortu
ebazan. Gainera, lehendabiziko aldiz Euskal Herria izen-
pean jokatu dabe euskaldunek.

ENEKO BILBAO l
tiratzailea

“Sokatirak harrapatu egiten zaitu”
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dauan moduan egingo geunke, hau da,
garrantzi handia emoten deutsagu de -
fentseari. Europan, aldiz, askoz erasotzai-
leagoak dira eta normalean tirada labu-
rragoak egiten ditue. Guk erasoei eusten
deutsegu eta arerioak nekatzen diranean
irabazi egiten deutsegu”. 

Enekok esperientzia handia dau eta
hainbat txapelketatan hartu dau parte.
Estadu Batuetan pozik ibili dira, baina an -
tolaketea nahiko kaxkarra izan da. “Oso
txarto jan dogu, egunero-egunero han-
burgesak eta saltxitxak jarten euskuezan.
Nazkatuta amaitu genduan”. Baina betiko
legez, tiratzaileen arteko giroa ederra
izan da. “Oso harreman ona dogu, lehen
baino hobea, gazteok hobeto egiten do -
gulako berba ingelesez. Udako kanpin
ba tera joatea bezalakoa da: beti gagoz
berberak. Eta nahiz eta herri ezbardineta-
tik etorri, guztiok gara antzekoak, oso ba -
satiak (kar, kar): ohitura eta arazo bardi-
nak doguz. Kontuan euki sokatirea base-
rri eremuan egiten dala bai hemen, bai
Suitzan, bai Irlandan”.   

Suitza
Sokatireari esker, hainbat lekutan ibi-

lia da Eneko: Irlanda, Estadu Batuak, Ho -
landa, Suedia, Belgikan, Hegoafrika... Bai -
na lekurik onena Suitza izan zan. “2012an
bertan izan zan Munduko txapelketea eta
erakusteko modukoa izan zan. Harmaila
handiak jarri ebezan eta jentez gainezka
egon ziran, nahiz eta 10 euro kobrau. Har -
mailetan zintzarri erraldoi batzuk ebazan

eta lehiaketearen erritmoaren arabera,
go gorrago edo bi gunago joten ebezan.
Gi ro itzela egon zan. Suitzan oso tradizi-
no handia dabe, so katirea bizi egiten da -
be: eskolatik hasten dira, eta ez da harri-
tzekoa tiratzaile gazterik onenak Suitza -
koak izatea”. 

Suitzan osasuntsua da sokatirearen
etorkizuna, baina Euskal Herrian, arrakas-
tak eta talde politak egon arren, ez hain-
beste. “Irlandako bategaz egon nintzan
berbetan eta eurek be badabe arazo ber-
bera: ez dago jente gazterik. Nire ustez,
oso kirol gogorra da, eta oso gitxi dira sa -
krifizioa egiteko prest agertzen diranak.

“Nazioarte mailako
txapelketak udako 

kanpin batera joatea
bezalakoa da: beti
gagoz berberak”

“Ez doguz kirola eta
politikea nahastau

behar, baina polita da
Euskal Herria izenpean

kanpoan ibiltzea”

Gaztetan arraunlari ibili nintzan Lutxanan
eta 18 urte nebazala, sokatiran hasi nin-
tzan. Kirol guztietan sufridu behar da, bai,
baina sokatiran, bereziki. Arraunean 20
mi nutuko saioak egiten dira, baina sokati-
ran ez dakizu inoiz. Goi-mailan aritzeko
gogor entrenau behar da, eta ez dakit
eutsiko neuskion sokatirako entrenamen-
tu espezifikoari zazpi egunean. As tean
hirutan edo lautan entrenetan do gu, eta
gainera korrika egitera joaten ga ra. Dana
dala, kirol honek harrapau egiten zaitu”. 

Bai, eta Eneko ez eze, andrea be ha -
rrapau egin dau sokatirak. “Bi ume dodaz
eta jaio ziranean estu eta larri ibili nintzan
entrenetan. Baina orain guztiok goaz ba -
tera. Agian 15 urte barru semeakaz tiratu-
ko dot (kar, kar...)”. Zamudioztarra otsaile-
an hasiko da entrenetan eta udako den-
poraldiari ekingo deutso maiatzetik abuz -
tura bitartean. Ondoren, Europako txa -
pelketea etorriko da, Ipar Irlandan, eta
baliteke horretan be domina ugari lor-
tzea. “Dominak irabazteaz ez zara inoiz ne -
katzen”. Ezta geu bere garaipenak en -
tzuten.
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Altzora Sondikako euskara elkarteak
bere eguna ospatu zuen irailaren 20an.
Egun osoan zehar euskara eta euskal gi -
roa nagusi izan ziren herrian, eta antola-
tutako ekitaldietan euskaltzale asko batu
ziren. Goizean umeentzako ekintzak
egon ziren eta herriko elkarteen ordezka-
riak Ikurrinaren plazan elkartu ziren Eus -
kara da Euskal Herri abestia osatzeko.
Ekitaldian 200 lagun inguruk hartu zuten
parte eta bakoitzak hizki bat idatzita zuen
kartoi mehe bat hartu zuen. Kartoi guz-
tiak batuta esandako abestiaren leloa
osatu zuten. Aldi berean, umeek cup
song-a egin zuten.

Sondiko  

26 ALTZORA EGUNA
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Tabernarik taberna ibili ziren dantza
poteoan. Taberna bakoitzean dantza
egin, tragoa hartu eta hurrengora; horre-
la Ikurrinaren enparantzatik karpara. He -
rri-bazkarian 280 lagun batu ziren. Baz -
kalondoa hau bezalako jaietan nahitaez-
ko bihurtu den Taberna Ibiltariak girotu
zuen, eta arratsaldean Euskara da Euskal
Herri cup song-a egin zen berriro; denok
batera. Erromeria Akerbeltz taldearen
kontu izan zen, eta, nahi zuenak, ez zuen
aitzakiarik topatu eguna ez luzatzeko.

Euskara elkartea oso pozik azaldu da
herritarrek Altzora Egunari eman dioten
babesarekin. Era berean, eskertu dute
egun horretako egitaraua osatzen lagun-
du dieten elkarteen ahalegina: Tarratada,
Elaiak, Gorantzaileak eta Inauteriak. Egu -
naren momentuak hurrengo argazkiotan
batu ditugu.

ztarrek Altzora Egunarekin bat
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t/a: Itxaso Marina

Ezohizko artista dela dio, ez dela artis-
ta instituzionala. “Oso modu indepen-
dentean lan egin dut beti, eta horrek,
konturatu barik, iluntasunera eramaten
zaitu. Ez zaude erakunde publikoetan,
ekitaldietan, beketan…”. Ez dator bat arte
munduaren inguruan sortu den negozio-
arekin, eta horregatik bide alternatibo bi
topatu ditu bere ibilbidea egiteko: atze-
rrira joatea eta enpresa.

Erakunde publikoetarako lanen bat
egin duen arren, enpresa pribatuan gara-
tu du bere lan gehiena. Lehena izan da
eskultura enpresa munduan sartzen, eta
bere obrak Euskal Herriko enpresa asko-
tan ikus ditzakegu gaur egun; esate bate-
rako, Indar enpresan eta Irizar autobus-
enpresan, edo Zarauzko Abendaño in -
dustrialdean. Era berean, haren lanaren
adibide batzuk ipintzearren, Durangoko
Erakustazokako eskultura egin du eta
Jose Maria Kortaren oroimenez Adegiko
egoitzan dagoen eskultura ere berak
landu du.

Lanak egiteko orduan, enpresa bakoi-
tzaren jarduera eta estetika hartzen ditu
kontuan. Enpresan bertan lantzen dituz-
ten materialak edo egiten dituzten aleak
erabiltzen ditu eta, ahal den neurrian,
langileak inplikatzen ditu proiektuan,
guz tiak artelanaren parte senti daitezen.
“Gaiak ez du nire askatasuna arriskuan
jartzen, erronka bat delako, eta ikasi
behar da konponbidea topatzen. Erron -
kari zure lengoaiatik egiten diozu aurre,
eta hori interpretazio poetiko bat da”. En -
presarien hasierako errezeloak gainditu
zituen eta bere lana pixkanaka-pixkanaka
joan zen lekua topatzen errentagarrita-
sun ekonomikoak agintzen duen mun-
duan. “Euskal enpresarentzat oso onura-
garria da, kanpora begira balio erantsi
bat ematen diolako, kalitateari, kulturari...
lotuta dagoena. Gainera, egin behar du -
ten inbertsioa oso txikia da, zentzuzkoa”.

Estilo berezia 
Lanean inoiz izan duen esperientzia-

rik politena Zerain herrian izan zuela kon-
tatu digu. Han “Neguko solstizioa” izene-
ko eskultura ipini zuen. “Altzairua lantzen
duen lantegi batek materiala doan ema-
tea lortu nuen. Nik ere doan egin nuen
lana, eta herritarrak soldatzaile ibili ziren
eta zimenduak ipini zituzten. Guztion ar -

Ezohizko artista

tean egin genuen eta inork ez zuen dirurik
kobratu; oso herri-esperientzia ederra!”.

Bestalde, eta atzerrian egin dituen
proiektuen artean, Mexiko DFko Lomas
Memorial hilerria aipa dezakegu, Ameri -
kako inportanteena dena. Han duen kide-
arekin garatu zuen eta egitasmoan eskul-

turaren eta plastikaren lengoaia eta arki-
tekturaren lengoaia uztartu zituzten. “Egia
esan, lan gehienak Mexikon egiten ditut
gaur egun. Egoera oso larria da hemen: ez
dago dirurik, enpresak ixten dira... eta
daudenek ez dute artean inbertitzen,
nahiz eta arrazoizko prezioak eskaini”. Ho -
rrezaz gainera, Los Caboseko hotel baten
luxuzko jatetxea diseinatu du eta Shan -
gairen erdigunea birmoldatzeko proiek-
tuan hartu du parte.

Jesúsek Oteizaren euskal eskolatik
edan du. Are gehiago, oso harreman es -
tua izan du Oteizarekin eta Nestor Baste -
rretxearekin, eta hainbat proiektutan ibili
dira elkarrekin. Baina Jesusek bere estilo
berezia garatu du eta, ohiko euskal eskul-
turak barrurantz egiten badu, berea kan-

Lehena izan da 
eskultura enpresa 

munduan sartzen eta
bereizmen handiko

fatxadak egiten

Jesús Jauregui lezamarra eskultorea, margolaria eta gra-
batzailea da. Euskal eskola tradizionaletik edan du, baina
Mexikoko eskultura-tailerretan ere jaso du prestakuntza.
Lekutxo bat egin du bere proiektu, zirriborro eta ideien
artean, eta bere lana hurbildu digu.   

JESÚS JAUREGUI l eskultorea
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Jesusek 57 urte ditu. Arte Ede -
rrak ikasi zituen, “baina hirugarren
urtean bota ninduten”. Gazte gel-
diezina zen eta mundua ikusteko
gogo bizia zuen. Argentinara joan
zen, handik Brasilera eta Brasiletik
Mexikora. “Hogeita bat urte nituela
heldu nintzen Mexikora, eta 18
urte eman nituen bertan”. He -
goame rikak guztiz harrapatu zuela
esan digu. “Asko zor diot. Bertan
trebatu naiz eta asko ikasi dut; tek-
nologia berriei buruz, adibidez”.

Beste arlo batzuetan ere ibili
zen azteken herrian. Hala, bertako
literatura eta filosofia munduare-
kin jarri zen harremanetan, eta In -
grima aldizkari filosofikoa sortu
zuten, laster berriro argitaratuko
dena. “Mexikoko kultura-dinamika
aparta da. Hemen instituzionale-
gia da eta ez du uzten aukera
gehiagorik. Mexikon ere badago
kultura ins tituzionala, baina beste
esparru independente batzuk ere
badaude, hango arlo literario, poe-
tiko eta filosofikoan oinarritzen
direnak. Datorren urteari begira,
aldizkari bat argitara emateko
asmoa dugu, independentea, aka-
demizismoari kontra egingo dio -
na”.  

porantz begira dago. “Nire eskultura zaba-
la da. Kanpoko espazioarekin egiten dut
lan, eta horregatik du nire obrak lotura
handia arkitekturarekin”.

Esan digun bezala, bere eskulturak
Eus kal Herriko handienak dira, batzuek 24
metroko luzera dute-eta. Burdina, altzai-
rua eta egurra erabiltzen ditu horiek egi-
teko, eta batez ere espazioarekin eta ar -
giarekin jolasten du. “Nire lanak oso inte-
gratuta daude inguruan eta bizitza-espa-
zioan. Hau da, zu eskulturaren barruan
sartu ahal zara, handik pasatu eta, ondo-
rioz, han gertatzen ari denaren parte zara”.

Lan askatzailea
Eskultura ez ezik enpresen fatxadak

ere lantzen ditu lezamarrak. “Industria-
eraikinak oso astunak dira, bolumetriko-
ak, inbaditzaileak... eta helburua horiek
atseginago egitea da, eta inguruan inte-
gratu. Baita langileen buru-kalitatea ho -
be tzea ere”. Horretarako, muralak diseina-
tzen ditu eta eraikinen hormei itxura giza-
tiartuago bat ematen die. Adibideak hur-
bil ditugu: Baikor Nafarroako enpresa, Ce -
lulosas Vascas Boroako enpresa eta Val -
vospain Arabako multinazionala. “Infor -
mazio fotografikoa abiapuntutzat hartzen
da eta gero berriz osatzen da, material
grafikoa izango balitz moduan”. Oso labo-
rategi aurreratu bat du lan horiek egiteko,
Europako –“eta Europatik kanpoko ere
bai”– onenetariko bat dena eta nazioarte-
ko artistei zerbitzua ematen diena. La -

borategia orain dela 10 urte ipini zuen
martxan. “Izan ere, munduko lehenengo
bereizmen handiko fatxadak nik eginak
dira”.

Proiektu bakoitzak azterlan sakon bat
eskatzen du, lan handia eta batez ere gau-
zak ondo pentsatzea. “Egunean 10-12
ordu egiten dut lan, baina lan askatzailea
da niretzat, ez nekatzen nauen jarduera
bat”. Buruan hamaika proiektu ditu, hala
nola Sestaoko frontoiaren fatxada eta
Mexikoko konbentzio-zentro bat. Arteari
eta arkitekturari buruzko hango argitale-
txe baten diseinu departamentua ere
zuzenduko du.

Mexikori lotua



t/a: Sabin Arana

Errementariak oso garrantzitsuak izan
dira Historian zehar. Esan genezake arma-
fabrikek gaur egun duten garrantzia bera
eduki zutela beren garaian. Euskal Herrian
nahiko zabalduta egon zen errementari
lana. Hala, hainbat lantegitan Gaztelako
erregeek guda eta konkistetarako behar
zituzten burdinazko gaiak egiten ziren.
Bizkaiko burdina erruz erabili zen mende-
etan zehar, eta ez beti lanabesak egiteko.

Larrabetzun, Martin Zamudio eta Zu -
gastitarrak jardun zuen armak egiten XVI.
mendean. Bere anaia Ordoñok, Zamudio
eta Zugasti leinuaren ondorengoa zenak,
Larrabetzun zeukan Olatxu-Zubieta bur-
dinola eman zion. Izan ere, Ordoñok gu -
rasoengandik zegokion ezkonsaria or -
daindu behar zion Martini eta burdinola-
tik atera ahal ziren irabaziak erabili zituen
horretarako.

Domingo Sarrikolea eta Zamudiota rra
pertsonaia ospetsua izan zen Larra -
betzun, XVII. mendearen hasieran. Bere
esanetan, eta bere garaian lantegia desa-
gertuta zegoen arren, bere familiak erre-
mentaldegi bat eduki zuen Errebaleko
Kantoian, gaur egun Andra Mari kaleko le -
henengo zenbakia dagoen tokian. Le -

Errementariak
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kukoek ere horrela berretsi zuten eta ga -
raiko agiri batean irakur daiteke erremen-
taldegia eraikinaren beheko aldean zego-
ela.

Errementaldegia Pedro Undabarrena -
tarrak jarri ei zuen berriro martxan XIX.
gizaldiaren hasieran, eta ondoren Apraiz
eta Zaratetar sendikoek erabili zuten. Bes -

Olatxu-Zubieta, Zugasti Zamudiotarrena izan zena. XVIII. mendearen erdirantz errota bihurtu zuten.

Etxe hau Errenteri izenarekin ezagutzen dugu. Zugasti sendiaren bigarren adarrarena izan zen XVIII. mendera arte
eta bere izenak adierazten du errementari lana egiten zen tokia dela. Errenteri hitzak beste esanahi bat eduki zuen:
burdina merkaturatzen zen tokia. Baina Larrabetzun ez zegoen halako tokirik, bertoko burdina Bilbo edo
Durangoko “renterie”-etara eramaten baitzen merkaturatzeko. 
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talde, XIX. mendean beste familia bat ofi-
zio horretan ibili izanaren berri eduki
dugu. Era berean, Manuel Antonio Mada -
riagaren familiak Elizosten zegoen erre-
menterian lan egin ei zuen. Manuel An -
tonio Madariaga “Patakon” ezizenaz izan
zen ezaguna.  

Larrabetzu hirian hiru errementeri
egon ziren garai batean eta oraindik
badago etxe bat izen horrekin ezagutzen
dena. Esan beharrik ez dago aipatutako
mendeetan errementeriok herriko bote-
retsuen esku egon zirela. Larrabetzun eta
Zamudion, Zugasti leinuaren adar nagu-
sia eta gerora Zamudio-Zugati leinua izan
ziren burdingintzan aurrendariak.  

Aspaldi ezagutu genuen Sarrikolea eta Zamudiotar
sendiaren errementeria, gerora Undabarrenak berre-
raiki zuena.  
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Euskaldun zaharrari, bestalde, dakien
euskara moldatzen laguntzen dio Berba -
la guneko klaseak, zeozelan esateko, ira-
kasle funtzioa betetzen du-eta. Ahaztu
ba rik, euskararen kasuan ezin jokatu du -
gula erdaldunek legez, hau da, norbere
bu rua inplikatu barik.

Gurasolagun egitasmoari bultzada
bat emateko asmoa ere baduzue.

Garrantzitsutzat jotzen dugu guraso-
en eta seme-alaben arteko harremana
euskaraz indartzea. Badakigu egoera
ezberdina dela herriaren arabera, baina
orokorrean esan dezakegu guraso gehie-
nek euren artean gaztelaniaz egiten dute-
la. Eta inportantea da umeek ikustea gura-
soak ere euskaraz aritzen direla, euskara
ez dela soilik eskolan edo umeekin erabil-

tzen den hizkuntza. Bestalde, gurasoek
batzuetan zail dute euskaraz dakiten beste
guraso batzuk ezagutzea, eta gurasolagun
egitasmoak erraztu egiten die hori.
Gainera, berbalagun asko gurasoak ere
badira eta askotan ez dakite zer egin ume-
ekin; bada, gurasolagun egitasmoa prime-
ran datorkie, arazo horri konponbidea
emateko. Dena dela, argi utzi behar da egi-
tasmoa ez dagoela bereziki umeei zuzen-
duta, baizik eta euskaraz aritu nahi duten
gurasoak harremanetan jartzen dituela.

Berbalagunak kafea hartzeko geldi
daitezke, paseo bat emateko... Baina
ha sieratik eduki duzue argi proiektu
dinamiko bat izan behar zela. Zelako
ekintzak antolatzen dituzue horretara-
ko?

“Loiun talde bat sortzea
eta gurasolagun 

egitasmoa indartzea
aurtengo helburu

batzuetarikoak dira”

Ikasturtea hasi berria da eta berbalagunak ere martxan
ipini dira dagoeneko. Itsasne Zubirik kontatu digu zein-
tzuk diren aurten dauzkaten helburuak eta erronkak.

Ikasturte honi begira dituzuen hel-
buruen artean Loiun berbalagun talde
bat sortzea dago.

Loiun ez dago euskara elkarterik, ezta
herri eskolarik ere. Herritar askok
Sondikan egiten dute bizitza eta beste
asko herrira soilik lo egitera doaz. Gainera,
auzoak sakabanatuta daude. Arrazoi
horiengatik oso zaila da Loiun talde bat
sortzea. Dena dela, ahalegina egingo
dugu eta saiatuko gara aurten Larrondon
berbalagun talde bat osatzen. Kontuan
hartu behar da auzo horretan jende gazte
asko bizi dela, seme-alabekin, eta gehie-
nak euskaldunak direla.

Larrabetzun badago talde handi
bat; hala ere, talde gehiago sortzea
duzue helburutzat.

Gero eta gaztelania gehiago entzuten
den kezka zabaldu da bertan, batez ere
herrira bizitzera joan diren berrien artean,
eta ondo legoke horiek berbalagunera
hurbiltzea. Hori tresna egokia izango litza-
teke bizilagun berriak euskarara erakar-
tzeko, euskaraz aritzeko lotsa gal deza-
ten...

Ama-hizkuntza euskara duten
lagun gehiagorengana heltzeko ahale-
gina ere egingo duzue. 

Betiko euskaldunak edo euskaldun
zaharrak Berbalaguneko saioetara etor-
tzea merezi du: Euskaldun berriak ez
dauka inguru askotan aukerarik ikasitako
euskara praktikara eroateko. Horixe da
arrazoi bat betiko euskaldunak ere berba-
laguneko saioetara joateko.

Bestalde, nolako giroa edo nolako
solaskidea daukagun, hala moldatzen
dugu geure diskurtsoa, euskara mota, ez
dugu berdin berba egiten lagun artean
edo irakaslearekin.  Zentzu horretatik
begiratuta, guztiz interesgarria da ikaslea-
rentzat euskara klasetik kanpo entzun eta
naturaltasunez erabiltzea ze, hortxe ohar-
tzen da euskaldun berria zelan ez den
alperreko lana euskara ikastea, dakien
euskarak balio dio-eta.

ITSASNE ZUBIRI l Berbalagun egitasmoaren arduraduna

“Berbalagunek edozein ek
egin ahal dela ikuste



INFORMAZIOA:
Telefonoa:
635 75 35 95
E-mail:
txorierri.berbalaguna@gmail.com
Bloga: 
www.aikor.com/txokoa/berbalagun
Antolatzaileak:
TOTOAN TEEF
Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea

behar da, herrietako ekintzez aparte, hila-
betero ekintza bat antolatzen dela
Txorierri mailan. Aukera paregabea da
gainontzeko herrietako euskaldunak eta
berbalagunak ezagutzeko. Eta oso lagun-
garria Txorierrin euskaldunon sarea sor-
tzeko.

AIKOR! 140 l 2014ko iraila
www.aikor.com BERBALAGUNEN TXOKOA 33

Oporretako geldialdiaren ostean,
indarrak berriztu dituzte berbalagu-
nek eta buruan hamaika ideia dutela
ekin diote ikasturte berriari. Urrian,
esate baterako, ekintza berezi bi
egingo dituzte. herri bakoitzean
antolatzen diren taldeez gainera.
Hala, hilaren 23an Bilboko Arte
Ederretako Museora joango dira
hiperrealismoari buruzko erakusketa
ikustera. Ekintzak euro bat balio du
laguneko. Bestalde, hilaren 25ean
Mendaroko txokolate fabrikara joan-
go dira eta han bisita gidatua egingo
dute. Gainera, aukera aprobetxatuko
dute inguruan dagoen kobazulo bat
ikusteko.   

Urriko 
egitaraua prest

intza euskaraz 
a nahi dugu”

Ikastaroak, irteerak, bisita gidatuak,
ki rola... Euskaraz hitz egiteaz gain, edo-
zein gauza euskaraz egin ahal dela ikus-
tea ere nahi dugulako. Aurten, esate
baterako, ahaleginduko gara Txorierrin
frontenis talde bat sortzen, bariku arra-
tsaldeetan jokatzeko. Horrelako ekintzek
aukera ematen digute lehenengo harre-
mana euskaraz egiteko. Gure padel-kide-
ak edo sukaldaritza ikastaroko kideak,
adibide bi ipintzearren, kalean ikusten
ditugunean, euskaraz egingo dugu haie-
kin.

Dinamikoa eta parte-hartzailea. 
Bai, berbalagunen gustuak, nahiak,

interesak... kontuan hartzen ditugulako.
Ahalegintzen gara haiek proposatzen diz-
kiguten ekintzak antolatzen eta taldeak
ere neurrira osatzen dira. Hau da, zuk biz-
kaieraz egiten duen talde batean egote-
ko gogoa baduzu, talde hori osatzen saia-
tzen gara; ibiltzera joateko berbalagunak
nahi badituzu, horiekin jartzen zaitugu
harremanetan... Bakoitzaren ordutegia-
eta hartzen dugu kontuan.

Eta herri batean antolatu den ekin-
tza batean parte hartzea gustatuko
balitzait, egin ahalko nuke, nahiz eta
herri horretakoa ez izan?

Bai, arazo barik! Are gehiago, txorie-
rritarrek guk antolatutako edozein ekin-
tzatan har dezakete parte, berbalagunak
ez diren arren. Horren haritik aipatu
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Interneten lubakiak

a: Mingle MediaTV

Irailaren hasieran jakin genduan pirata
informatiko batek argitaratu ebazala
neska ospetsu batzuen argazki pribaduak.
Besteak beste, Kate Upton modeloak,
Rihanna kantariak, eta Jennifer Law rence
eta Kirsten Dunst aktoreek jasan eben era-
soa. Neskak biluzik agertzen dira argazkie-
tan, baita bainujantzia edo barruko erropa
jantzita be. Gainera, urriaren 30etik aurre-
ra XVALA artista anonimoak ikusgai jarriko
ditu argazkiok Floridako (EEBB) galeria
baten, teknologia barriek dakarzan arris-
kuen barri emoteko atxakia erabilita. 

Teknologia barriek hainbat onura eka-
rri deuskue, bai, baina alde iluna be bada-
be. Gure datuak eta argazkiak edonoren
eskura jarten doguz Interneten bidez eta
horreek babesteko, pasahitzak doguz.
Gaur egun, pasahitzak erasoen kontrako
de fentsa bakarra dogu, XXI. mendeko lu -
bakiak dira, nolabait esanda. Zenbat eta
se guruagoa, orduan eta sakonagoa eta za -
balagoa izango da gure lubakia. 2012an
zerrenda bat argitaratu zan eta bertan
gehien erabilten ziran 25 kakorik desego-
kienak batu ziran. Hona hemen adibide
batzuk: password, password1, iloveyou,
football, master, jesus... 

Internautaren Segurtasunaren Bule -
go ak (OSI) ohar batzuk zabaldu ditu, pa -
sahitz egoki eta seguruak aukeratzeko.
Lehenik eta behin pasahitza sekretua izan
behar da, eta erabiltzaile bakar batek era-
bili behar dau. Batzuetan, adinbakoek edo
bikoteek pasahitzak konpartitzen di tue
eta haserratzen badira, batak eskura euki-

ko ditu bestearen datuak. Gainera, zerbi-
tzu bakotxean gako ezbardin bat erabili
behar dogu: bata, posta elektronikoko
konturako; beste bat, Facebook-erako;
beste bat foroetan sartzeko... 

Era berean, pasahitza sendoa izan be -
har da, hau da, segurua. Horretarako, OSI -
ren arabera, zortzi karakterek baino ge -
hiagok osatu behar dabe pasahitza, eta
ho rretan letra larriak, xeheak eta zenba-
kiak buztartzen badira, askoz hobeto. Esa -
te baterako, ez geunkez alkarren segidako
zenbakiak (12345) edo datak (1986-12-5)
erabili beharko, ezta izen bereziak (Jon
Ander) edo mugikorren zenbakiak (65592
3871) be. Pasahitza noizean behin alda-
tzea be gomendagarria da.

Kontuan euki behar dogu pasahitzak
asmatzeko programak egon badagozala,
eta gurea oso sinplea bada, edozein pira-
tak erraz gaindituko dau gure lubakia. Ildo
beretik, eskura ditugu pasahitzak ku -
deatzeko programak eta bertan gorde
ahal doguz gure kakoak.

Gomendioak
–Pasahitza sekretua. Erabiltzaile
bakar batek erabili behar dau. 
–Pasahitza sendoa. Behintzat zortzi
karaktereko pasahitzakn gomenda-
tzen dira, eta letra larriak, xeheak eta
zenbakiak buztartzen badira, askoz
hobeto.
–Ez erabili pasahitza bera zerbitzu
guztietan (posta elektronikoan, gizar
te sareetan...).
–Noizean behin aldatu pasahitza.

Pasahitzek Interneten doguzan datu 
pertsonalak babesten deuskuez

Jennifer Lawrence aktorea 



AIKOR! 140 l 2014ko iraila
www.aikor.com AIKORRIZKETA 35

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

“Guk hemen geunkan maistra bat,
Tolosakoa zan, Margarita Gonzalez,
erdalduna. Eta orduan, ba, Frankon den-
porea eta euskeraz ezin egin. Eta eguer-
dian euskeraz nonork egiten baeban,
kordela samatik eta gero kastigatuta,
“¡Sin comer!”. Goizean banderea jaso-

tzen eta eskua jasota, “Cara al sol” kanta-
tzen. Iluntzean banderea bajatzen. Ene!
Gero aba dea geunkan euskalduna iza-
tez, Etxe barrikoa, Markina-Etxebarrikoa.
Mais treak emoten euskun dotrinea
erdaraz; abadeak barriro be euskeraz,

Hezkuntzako memoria historikoa
Iragana da Wert, etorkizuna Albret (erregina)

zain egoten zan liburu bat hartuta ate
ondoan. Ni nengoan kokoteko zuloraino
dotrinakin eta baten urten dot atetik eta
hasi jat abadea ondorik, baina sotana
handia harek eta nik praka motxak, eta
ospa. Biharamonean: zu hona! Danen
aurrean ipini besoak gurutzean, belauni-
ko eta ar marioan geunkazan liburu
sendo batzuk “Historia de España”,
“Historia Sagrada” edo. Harek kargatuta,
besoetan binan eta jausten zanean, da -
le! harekin. Nik makina bat bider esan
dot zerua eta infernua badagoz... Gaur
umeak jo barik, pozik doaz eta kastigu-
txu bat emoteko telebista kendu edo”.

Jokabide historiko hori gogoan har-
tuta, Amaiurreko Xabier Mikel Errekon -
dok Frankismo garaian euskaldunekin
erabiltzen ziran zigorrak eroan ditu
Espainiako Kongresura. Beso biak zabal-
duta egon da bere txandako zati baten. 

“Ez daukat esperantza handirik
Wert-ekin. LOMCEk puntu asko ditu eta
askorekin ez gaude ados”. (Cristina
Uriarte)

Euskal irakaskuntzak daukan arazo-
rik larriena da, irakurle, ez dauala inoiz
osotu bere hezkuntza-sistema propioa. 

Eskozia ez dago hain urrun, eta
Katalunia hortxe berton.
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orioa bero da goanean, prijiduko dogu
harik eta go rritzen dan arte. Barazkiak
garbitu eta txikituko doguz eta buzta-
na prijidu do gun oriotan erregosiko
doguz. Osa gaiak presino-eltze baten
ipiniko do guz. Ardaoa gehitu eta iraki-
ten izango dogu bost minutuan. Ur
apur bat gehituko dogu. Eltzeari estal-
gia ipini, eta surtan eukiko dogu hiru
ordu laurenean. Eltzea zabaldu eta buz-
tana samur badago, atarako dogu ber-
tatik. Baraz kiak irabiauko doguz. Gus -
tukoa bada, patata txiki batzuk gehitu
ahal doguz. Bestalde, beharrezkoa
bada, gatza bo tako dogu.

Etxeko sukaldaritza

Txahal-buztana, saltsan 

Osagaiak (lau lagunentzat):
–250 g azukre
–6 gorringo
–Banilla
–Litro bat esne
–Patata fekulea 
–Esnegaina

Prestetako erea:
Azukerea, gorringoak eta bani-

lla apur bat nahastuko doguz. Es -
nea irakin eta gehituko dogu. Pata -
ta fekula apur bat be gehituko do -
gu. Labako erretilu baten karame-
lua egingo dogu eta bertara kre-
mea botako dogu. Labara sartu eta
30 minutu inguru eukiko dogu Ma -
ria bainuan. Kremea mahaira atara-
tzen dogunean, esnegain eta azu-
kre apur bat botako deutsagu.      

Karamelu 
kremea

Maite Lekerika

Osagaiak (lau lagunentzat):
–1, 5 kg txahal-buztan (txikitua)
–Kipula handi bi
–4 zanoria
–Piper berde handi bat
–3 berakatz-atal
–Tomate heldu bat
–3 piper txorizeroren mamina
–125 ml ardao baltz
–Oliba orio-zurrusta bat
–Ura eta gatza

Prestetako erea:
Orioa zartagin ba -

ten ipiniko dogu. Buz -
tanari gatza bota eta
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Zer irakurri?

Maria Jesus Kareaga (Liluraturia)

Egilea: Jon Arretxe
Marrazkilaria: Cristina Fernandez
Argitaletxea: Elkarlanean
Ezaugarriak: 130 orrialde eta 27 kon-

takizun labur
Adina: helduentzat

Udako oporrak bukatzear daudela
beste ekintza edo eginkizunei heltzea
hartzen dugu helburutzat; haien artean,
pixka bat gehiago irakurtzea. Horregatik
animatu nahi zaituztet liburu hau irakur-
tzera. Kontakizun laburrak topatuko ditu-
zue eta hala ez duzue liburuaren haria gal-
duko. Gainera, egileak munduko kolorez
margotu ditu bere kontakizunak, kolorea
eta esanahia erlazionatuz. Heriotza kolore
beltzari dago lotuta mendebaldean, eta
ekialdean, aldiz, kolore zuriari. Eta kolore
bi horien artean beste batzuk ere sartu
ditu: gorria, grisa, horia, urdina edo ber-
dea.

Zazpi kolore Kontakizunak egileak egin dituen
bidaietan izandako bizipenetan daude
oinarrituta. Arretxek gardentasun handiz
islatu ditu hitzez berak ezagututako
momentu onak eta txarrak, beste kultu-
rak, bizi izandako beldurrak, egoera kora-
pilatsuak eta haietatik nola atera den, eta
jendearen ezaugarriak eta alde onak.

Kontakizun guzti horiek, esaldien eta
lexikoen aberastasunarekin eta Cristina -
ren marrazki esanguratsuekin batera,
erraz eta atsegin egiten dute liburua ira-
kurtzea. Nire gomendioa da liburua ira-
kurri ondoren hausnarketa egin eta kon-
takizun guztien artean bat aukeratzea,
zuen ustez deigarria izan dena. Zergatia
aztertu eta kolorea gogoratu. Niri Aman -
dre kolore beltzak eta Ricksawlaria kolore
berdeak deitu didate arreta. Jon Arretxek
urrian egingo digu bisita eta horrela kon-
tatu ahalko diegu zeintzuk diren gure
kontakizuna eta kolorea. Arretxe urriaren
16an edukiko dugu Derioko Kultur Bi -
rikan.
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>
Sondika

Enologia Eguna. Urriaren 12an,
11:30etik 15:00etara.  

>
Lezama

Nekazaritza azoka. Urriaren 5ean,
11:00etan.

> “Baserriaren historia Derion”. Urriaren
23an, 19:30ean, Kultur Birikan. Derio -
KOmunikazioak, Udalak eta Aldundiak
antolatua.   

>
Loiu

XXII. Gastronomia eta Eskulangintza
Azoka. Urriaren 19an, goizeko 10etatik
aurrera.

>
Larrabetzu

Larrabetzuko produktuen azoka.
Urriaren 19an, Gurpide elkarteak, jai-
batzordeak eta Udalak antolatua. 

>
Derio

Emakumea eta baserria. Urriaren 6tik
29ra, Kultur Birikan. 

>
Larrabetzu

Iñaki Kanporen margolanak. Urriaren 
20tik 31ra, arratsaldean, Angulerin. 

>

>

Derio

Lehiaketak

Frontenis (bikoteka). Izena ematea:
urriaren 13tik azaroaren 2ra, Goronda
Beko kiroldegian. 

>

Sondika

XVII. Ipuin Lehiketa. Lanak aurkeztea:
azaroaren 28ra arte, liburutegietan edo
Mankomunitateko Euskara Zerbitzuan.

>

Txorierri

Adineko pertsonen Nazioarteko Egu na.
Urriaren 1ean, 19:00etan, Kultur Birikan.
Nagusien Etxeak antolatua.
Emakume baserritarrei omenaldia. Urria -
ren 15ean, 18:00etan, Kultur Birikan.

>

>

Derio

Azokak

Hitzaldiak

Erakusketak

Ikastaroak

>
Sondika

Zoru pelbikoa indartzea. Urriaren
25ean, 10:00etik 14:00etara, eskolako
gimnasioan. Izena ematea: urriaren
6tik 13ra.

Ikuskizunak

>
Zamudio

Cletaren ametsa umeentzako txotxon-
giloak. Urriaren 18an, 11:30ean, liburu-
tegian. 

>
Zamudio

Durango jaietarako autobusa. Urriaren
11n. Izena ematea: urriaren 11ra arte,
udaletxean edo Gazte estazioan. 

Irteerak

>
Sondika

Sollube. Urriaren 26an, 9:00etan. Izena
ematea: urriaren 22ra arte, liburutegian.

>

>

Zamudio
Leitza eta Basabi. Urriaren 12an, Arroeta
mendi taldeak antolatua.
Bilboko Portua (Santurtzi). Urriaren
12an. Izena ematea: urriaren 10era arte. 
Ioar eta Kodes. Urriaren 26an, Arroeta
mendi taldeak antolatua.

Bestelakoak

>
Larrabetzu

Literaturaz berbetan: Iolanda Zuñiga -
ren Post-it bizitzak. Urriaren 16an,
19:00etan, Angulerin. Arrekikili euska-
ra elkarteak eta Udalak antolatua. 

>
Larrabetzu

Aizkolari Bizkaiko Txapelketaren finala:
2. mailako aizkolariak. Urriaren 18an,
18:00etan, frontoian. Itallen bertso
eskolak antolatua.

Musika

Mikel Inuntziaga. Urriaren 19an,
18:30ean, Hori Bai gaztetxean.

>

Larrabetzu

Fernando Zamoraren Sonetos de mi
vida liburua aurkeztea. Urriaren 8an,
19:30ean, Kultur Birikan.
“Emakumea, kirol ekintza eta elikadu-
ra”. Urriaren 17an, 18:30ean, Kultur
Birikan.






