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Kontatu didate gizakiarena baino ez
den ezaugarri bat nagia dela. Gi -
zakia omen da ezaugarri hori duen

organismo bakarra. Eta jakina, honek zer
pentsatua eman dit, baita zer ulertu eta
zelan aurre egin hainbat arazo eta azalpe-
ni ere. Eta hori beti izaten da gauza ederra.

Izan ere, zientzialari batek zure mun-
dua azaltzen duenean  lasaitua hartzeko
aukera ere eskaintzen dizu. Nagia da gala-
razi didana larunbat arrasti goxo honetan
nire sofa goxoagotik arinago  altxatzea,
argi izan arren, irakurtzen zabiltzan artiku-
lu hau lehenbailehen idatzia izan behar
zela. Nagiak oztopatzen dio nire gazteari
etxera arinago etortzen (edo etxetik
beranduago irteten), aspalditxotik bere
zain zeuden etxeko lan eta ikasgai erakar-
garriei ekiteko. Nagia izan daiteke, era
berean, gure lana hobetzen ahalegindu,
gure inguruko giza taldeetan parte hartu
edota lagunari lagundu ez izanaren arra-
zoi xinple eta bakarra. 

Ez gara alferrak, ez dugu inor izorratu
nahi, ez dugu apropos egiten,  nagitsuak
gara, besterik ez,  gure berezko ezaugarri
gizatiarra da, zer egingo dugu ba! ez da
ezer gertatzen. Ulermen horrek askatu
egiten ditu hari batzuk, batez ere ekin eta
ekitean jarduten dutenek ezer ez egitean
errudun sentitzeari uzteko laguntzen
badu, edo besteei bakean uzteko arrazoi
bat ematen badu.

Berezkoa bai, baina unibertso bikoiti
honetan beti dago zeozer, oreka bere
neurrian gordetzeko.  Agian motibazioa
izan daiteke nagiari lagun diezaiokeena
bere lekuan lasai  egoten, oreka neurtua
proposatuz eta aktibitatea sortuz.
Motibazioak guztiok bultzatuko gaitu, ni
sofatik altxatzen, nire semea lanean jar-
tzen, jendea herriko partaide izaten,
lagunok  lagunari kasu egiten…

Filosofiako ikasgaietako batean  natu-
ra eta kulturaren arteko desberdintasu-
nak azaltzen dira, marra gero eta finagoa

INES SERRANO
(Filosofian lizentziaduna)

bilakatzen ari den arren. Gure kontu honi
dagokionez, nagia naturala da, eta moti-
bazioa kulturala, eta, nire uste apalean,
horrek ez du askorik laguntzen gizakiaren
eboluzioan. Baina euskara hutsean  iraku-
rri ahal dugun aldizkari hau eskuartean
baduzu, gizarteko nagi linguistikoa  astin-
tzeko motibatuta dauden hainbat laguni
esker dagoelako da. Nagia errespeta
dezagun, eta indartu dezagun aberastuko
gaituen motibazioa.

Gehienek, izenburua irakurrita, pen-
tsauko dozue: Zer da? Jotearen
inguruan egiteko metodoa? Bir -

tual ki dantzatzeko era barria? Ba ez! XXI.
mendean bagagoz be, euskal dantzak ez
dira hainbeste aldatu… Aiko taldekoen
az ken burutazinoa da: jotearen inguruan
egindako dokumental ederra. Atxinako
eta gaur egungo irudiz osatutako doku-
mentala, baina dana ari fin batez josita.
Estreinaldian egon ginanok euskal dan-
tzen inguruan dagozan musikari, dantzari
eta ikertzaile ezagunak ikusi ahal izan
genduazan horren gaineko azalpenak
emoten. 

Bertan entzundakoetatik gehien ha -
rritu ninduenak hain geurea dala pentsau

IXONE ZUBIETA
(Lainomendi, Derioko dantza taldearen kidea)

Jotamentala

Nagia

izan dogun jotea, ikerketek dinoenaren-
gaitik, Andaluzia edo Balentziatik etorrita-
ko dantzea dala izan zan, Hego Amerikan
eta Iberiar penintsulatik erraz aurkitu dai-
tekena. Euskal Herrian moldatu eta gure
estiloa emon jako, baina oinarria antzekoa
ei dau.

Beste datu bat: jolaserako, harremane-
tarako edo ligatzeko dantzea da. Gaur
egun korruan eta era uniforme baten dan-
tzatzen dan hori, bikoteka dantzatzean,
oinak eta besoak erabilita ligatzeko tresna
ederra izan leiteke. Badakizue, ligau gura
izanez gero, emon izena dantza taldee-
tan… Eta aitatutako horreek lagin bat
baino ez dira; aukerea badaukazue, ikuste-
ra konbidatzen zaituet, merezi dau eta!
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Vueling hegazkin-konpainiak Loiuko
aireportuaren udako ordutegia luzatzeko
eskatu zion AENAri. Zehazki, hegaldiak
or du erdi bat lehenago hastea nahi
zuten, 06:15ean; eta ordubete berandua-
go bukatzea, 00:30etan. AENAk hilabete
batzuk eman ditu eskaria aztertzen eta
otsailean bertan jakinarazi duen bezala,
ordutegia ez luzatzeko erabakia hartu du,
“momentuz, ezin delako nabigazio-hor-
nitzailearen zerbitzua egokitu”.

Txorierriko alderdiek pozik hartu dute
erabakia. Izan ere, hasieratik azaldu dira
Vueling konpainiaren eskariaren aurka,
aireportuaren ordutegia luzatzeak herri-
tarren bizi-kalitatean eta atsedenerako
es kubidean edukiko zuen eraginagatik.
Hala, azken hilabeteotan, Erandio, Sondi -
ka, Loiu, Derio eta Zamudioko alkateek
bilerak egin dituzte AENAren ordezkarie-
kin, mozioak onartu dira udaletxeetan
eta gaia Bizkaiko Batzar Nagusietara ere
eraman da. Horren haritik, aipatu beharra
dago Batzar Nagusiek ere eskatu ziotela
AENAri aireportuaren ordutegia ez luza-
tzeko udalerrien adostasuna izan ezik. 

“Txorierriko alkateek albiste pozgarri-
tzat jotzen dugu aireportuaren gaur
egungo ordutegia mantentzea. Jarrera
sen doa eta aktiboa eduki dugu herrita-
rron eskubideak eta interesak defenda-
tzen, eta horrek emaitza pozgarria izan

du. Oso balorazio positiboa egiten dugu
eta ildo beretik jarraituko dugu lanean”.

EH Bildutik ere azaldu dira AENAren
erabakiarekin pozik, eta azpimarratu
dute alderdien artean egon den adosta-
suna. “Alderdi guztiek gai honen ingu-
ruan bat egiteari eman diogu lehentasu-
na, eta horrela AENAri presio handiagoa
egin ahal izatea. Beraz, gure alderdiak
udaletxeetan eta Batzar Nagusietan aur-

keztutako mozioak kendu egin ditugu,
eta beste alderdietakoek onartu, nahiz
eta puntu guztietan ados ez egon”. Bes -
talde, aipatu digute AENAri eskatuko dio-
tela, besteak beste, Estatuko eta Europa -
ko beste aireportu batzuetan ezarritako
neurriak Loiun ere ipintzeko, ingurumen-
eragina  ahalik eta gehien murrizteko. Era
berean, aireportuko enpresa-batzordea-
rekin lan egiteko asmoa dute.

LABURRAK 5

Alderdiek pozik hartu dute aireportuaren 
ordutegia ez luzatzeko erabakia
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Berbalagunen 
ekitaldiak

Ekitaldi bikoitza antolatu dute
martxoaren 13rako. Hala, goizean,
Larrabetzu eta Lezama arteko ibil-
bidea egingo dute eta, besteak
beste, hauexek bisitatuko dituzte:
San Bartolome ermita, gerra garai-
ko lubakiak, Goikolea-Oloste jaure-
gia eta Elizalde. Larrabetzuko plaza-
tik 09:00etan aterako dira. Ostean,
indabak prestatzen ikasteko tailerra
egingo dute Lezamako txokoan.
Tailerra 11:00etan izango da.
Berbalagunek aukera hauek eman-
go dizkiete parte-hartzaileei: ibilbi-
dea egitea baino ez; sukaldaritza
tailerra baino ez; ibilbidea eta baz-
karia (15 euro); eta tailerra eta baz-
karia (15 euro). Izena emateko, 635
75 35 95 telefonora deitu daiteke,
edo txorierri.berbalaguna@
gmail.com helbide elektronikora
mezu bat idatzi. 

Almeriako kartzelara
martxa

Ezker abertzaleak euskal preso-
ak dauden Espainiako eta
Portugaleko kartzeletara martxak
antolatu zituen otsailaren 20an.
Ekintza Abian prozesuaren haritik
egin zen, eta helburua presoek ere
prozesu horretan parte hartzeko
eskubidea dutela aldarrikatzea izan
zen. Era berean, sakabanaketa eta
hark dakartzan ondorioak salatu
zituzten. Martxak 40 kartzelatara
egin ziren.

Txorierritik eta Mungiatik auto-
bus bat abiatu zen Almeriako kar-
tzelara. Bertan Josu Guinea larrabe-
tzuarra dago. Joan-etorrian, 27
ordu eman zituzten autobusean
eta 2.000 kilometro egin zituzten;
Almerian ordu bi eman zituzten.
Kartzelako parkingean Guinearen
senideekin elkartu eta ekitaldian 70
pertsona inguruk hartu zuten
parte. Bolanderak bota ziren eta,
gainontzeko kartzeletan bezala,
adierazpen komun bat irakurri zen.
Bertsolariak, trikitilariak eta txistula-
riak ere aritu ziren ekitaldian. Era
berean, manifestazio txiki bat egin
zen kartzelako ateraino, Polizia
Nazionalak eta Guardia Zibilak
lagunduta, eta kartzelaren zuzen-
dariari Abian prozesuaren liburux-
kak eman zizkion, hango euskal
presoen artean banatu zitzan.

a: Isakander Barrena

Burdinazko Harresian Karraderan las-
terketa hirugarren aldiz egingo da mar-
txoaren 12an, Larrabetzun. Korrikalariak
9:30etan aterako dira herriko plazatik eta
bukatu ere bertan bukatuko dute laster-
keta. 

Antolatzaileek azaldu diguten mo -
duan, basolanen ondorioz egindako al -
da keta txiki batzuk salbu, ibilbidea iazko
berbera izango da. Korrikalariek 32 kilo-
metro egingo dituzte eta, besteak beste,
Gaztelumendi (323 m), Arrizurigane (326
m), San Martingane (565 m) eta Bizkargi
(565 m) mendiei egin behar diete aurre,
“beste tranpa batzuk tarteko. Gerra
Zibileko hainbat lubaki eta bunker ikuste-
ko aukera ere izango dute, baita horieta-
ko baten barrutik pasatzeko aukera ere”.
Era berean, sei anoa-postu ipiniko dira
ibilbidearen zehar. 

Gehienez jota 350 kirolarik har deza-
kete parte lasterketan, eta ale hau itxi
denerako 200dik gora lagunek emanda
dute izena. Izena ematea apukosport.

com webgunearen bidez egin daiteke
martxoaren 6ra arte. Lasterketaren egu-
nean bertan ez da izena emateko aukera-
rik egongo. “Aurtengo berezitasun nagu-
sia da lasterketa bukatzeko denbora-
muga ipini dugula. Gehienez sei ordu
emango dira 32 kilometroak egiteko, eta
12. eta 20. kilometroetan kontrolguneak
ipiniko dira, egin egiten dela ziurtatzeko.
Hamabigarren kilometrotik pasatzeko,
ordu bi eta 10 minutu utziko ditugu; eta
20. kilometrotik pasatzeko, hiru ordu eta
45 minutu”.

Lasterketaren ondoren, kontzertua
egongo da, Hori Bai gaztetxeak antola-
tua. “Karraderan elkartetik lasterketa ikus-
tera etortzeko gonbidapena egin nahi
diegu irakurle guztiei, eta beren burua
sasoian ikusiz gero, bertan parte hartzea
ere. Bestalde, eskerrak eman nahi dizkie-
gu bai babesle, bai laguntzaile guztiei,
baina bereziki gu laguntzera hurbildu
diren larrabetzuar guztiei”.       

Informazio gehiagorako:
www.karraderan.org

Denbora-muga, Karraderan-eko 
aurtengo berezitasuna
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a: Aner Mentxaka

Katalan kulturak eta euskal kulturak
bat egin zuten otsailaren 20an, Derion.
Izan ere, Casal Bilbaok elkarteak Dantzan
eraiki / Construir Ballant ekitaldia antola-
tu zuen Lainomendi dantza taldearen la -
guntzarekin. Egun osoko jaialdia izan
zen. Besteak beste, castell tailerra eta tri-

kipoteoa egin ziren goizean, eta herri
bazkariaren ostean, castellars-ek ikusteko
aukera egon zen, Lleidako Unibertsitate -
ko Marrocos taldearen eskutik. Laino -
men di dantza taldeak ere hartu zuten
parte ikuskizunean. Euskal Herriko eta
Ka taluniako dantzak, kultura, musika,
castell-ak... uztartu ziren egun osoan
zehar, Derion.  

Bertso-afaria,
Zamudion

Lagatzu Zamudioko euskara
elkarteak antolatu du martxoaren
18rako. Lubarrieta jatetxean egingo
dute eta emakume bertsolari hauek
bat-batean arituko dira: Iratxe Ibarra,
Alaia Martin eta Onintza Enbeita.
Afariak 15 euro balio du, baina 20
urtetik beherakoek 12 euro ordain-
duko dituzte. Txartelak martxoaren
15era arte har daitezke Estankoan
eta Susterrak tabernan; 94 452 34 47
telefonoan edo lagatzu@lagatzu.org
helbide elektronikoan ere eska dai-
tezke.  

Derioko kiroldegiak
25 urte bete ditu

Eta urteurrena ospatzeko, “Fut -
bola eta balioen transmisioa” mahai
ingurua egingo dute martxoaren
17an. Ekitaldia Kultur Birikan izango
da 18:30ean, eta bertan Athleticeko
futbolariek hartuko dute parte. Ho -
rrezaz gainera, kiroldegiaren irudi
be rria aurkeztuko da jendaurrean.
Bestalde, maiatzaren 20an Liga Soli -
darioaren lehen partida jokatuko da
futbol zelaian, 10:30ean. Liga Futbo -
lari Beteranoen Elkarteen Espainiako
Federazioak antolatu du eta, besteak
beste, hauexek arituko dira: Athletic,
Erreala, Eibar, Logroñés eta Mirandés.  

Zuhaitz Eguna,
Lezaman

Martxoaren 6an izango da.
Hitzordua Udaletxeko plazan ipini
dute 11:00etan, eta handik udal lur-
sail batzuetara abiatuko dira. Taldeka
banatuko dira lan egiteko eta, beste-
ak beste, zuhaitz espezie hauek lan-
datuko dituzte: bertoko haritza,
pagoa, lizarra, astigarra eta urkia. Lan
ostean, hamaiketakoa eskainiko da
eta umeentzako ekintzak egongo
dira.

Castell-ak, zeruraino Derion
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Martxoak 8 errebindikatzeko eta aurretik egindako lana gogora ekartzeko eguna da.
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreala eta gizarte eredu parekidea helburu
nagusiak izanda, ekintza sorta zabala antolatuko da gurean. Otsaileko alea itxi orduko
ekitaldi hauen berri eduki dugu. Adi egon, gehiago egongo direlako.   

Txorierri morea
Martxoak 6, domeka
–9:30-10:30: Martxan erabiliko
diren peto moreak egiteko taile-
rra, Artebe kiroldegian.
–10:30: Martxa morea, herritik.
–12:00-14:00: Berdintasunaren
al deko manifestua irakurtzea,
flash mob-a, giza katea, ipuin
kontalaria eta txokolatada. Gu -
rasoen elkartea – Sondika Men -
dian, es kola eta Udalak antola-
tua. 
Martxoak 12, zapatua
–20:00: Bazen berriro ere antzez-
lana, SKEn. Ausartak Lezamako
an tzerki taldearen eskutik.

Sondika

Martxoaren 1etik 31ra
–“Emakumea eta euskal pilota”
erakusketa, Kultur Birikan. 
Martxoak 6, domeka
–“Derio berdintasunaren alde”
martxa. Batutako dirua Gure Se -
ñeak elkarteari emango diote.
–10:15: Izena ematea, kirolde-
gian.
–11:00: Martxoaren 8ko adieraz-
pena irakurri eta martxa herritik.
–12:30: Zumba eta guztientzako
ekintzak.
Martxoak 8, martitzena
–12:30: Adierazpen instituziona-
la, Udaletxeko eskaileretan.
–17:00: “Emakumeen estereoti-
poak kartelen bitartez” hitzaldia,
Ana Prestamero hezitzailearen
eskutik. Kultur Birikan. Suton -
doan elkarteak antolatua. 
–17:30: Rol jokoak, Ludotekan.

Derio

Martxoak 6, domeka
–Emakumeen Eguna, Ludotekan.
Martxoak 8, martitzena
–19:00: Elkarretaratzea, plazan. Mo reak
eta Laiak taldeek eta Udalak antolatua.
Martxoak 11, barikua
–18:30: Kafe-tertulia, Uribarri To -
palekuan. Moreak eta Laiak taldeek eta
Udalak antolatua.
Martxoak 13, domeka
–Berdintasun arloko tailerra, Ludote -
kan. 

Lezama
Martxoak 4, barikua
–19:30: “Emakumeen eskubideen
aldeko borrokaren historia abestien
bidez” hitzaldia, Iñaki Berazategiren
eskutik. Anguleri Kultur Etxean.
Martxoak 6, domeka
–14:00: Women in black ekintza. Pla -
zan.
Martxoak 8, martitzena
–19:00: Elkarretaratzea eta emakume-
en irratsaioa. Plazan. 
–19:30: Triki morea, kalez kale. 

Larrabetzu



Ausartak Lezamako antzerki taldea-
ren partaideak eta zuzendaria buru-bela-
rri dabiltza beren azken lanaren entse-
guetan. Izan ere, martxoaren 12an Bazen
berriro ere antzezlana eramango dute
Sondikako Kultur Etxeko (SKE) eszenato-
kira. Lehen aldia izango da hori bezalako
areto batean ibiliko direla eta “ilusionatu-
ta eta, era berean, apur bat beldurtuta
gaude”.

SKEn antzezteko aukera Laiak Leza -
mako emakume taldearen eskutik etorri
zaie. “Gaur egun arte, herriko Kultura Are -
toan aurkeztu ditugu gure antzezlanak
jendaurrean, baina leku eskasa da, eta
elkartetik galdetu zitzaion Udalari ea
beste nonbait egiteko aukerarik zegoen.
Beharrezkoak egin ostean, Sondikan egin
ahal zela erantzun zuten”. Ausartak-eko
emakumeek eskertuta daude, baina
erres petua diote SKEn aritzeari. “Gure
emanaldietara 60 lagun inguru etorri ohi
dira, eta SKEk 196 lagunentzako tokia du
(lau toki elbarrituentzat). Erronka da
guretzat, publikoari kalitatea eskaintzeko
ahalegina beti egiten dugun arren, orain-
go honetan jende gehiago egongo dela-
ko gu ikusten, eta ardura ere askoz han-

diagoa izango delako. Halaber, eszenato-
ki handiagoa da eta hura behar bezala
bete beharko dugu. Detaileak ere arretaz
zaindu beharko ditugu: arropa, argiak...
Beste maila batean arituko gara!”.

Emanaldia iluntzeko 8etan hasiko da
eta sarrerak ordubete bat lehenago ipini-
ko dira salgai leihatilan. “Aldez aurretik
ere eskura daitezke Lezaman bertan”.
Bazen berriro ere antzezlanari buruz, au -
rreratu digute protagonistak ohiko ipui-
netatik ateratzen direla gaur egungo
garaietara egokitzeko. 

Ausartak antzerki taldea Laiak taldeak
bultzatu zuen orain dela bederatzi urte,
eta duela lau urte udal tailerra bihurtu
zen. Entseguak “orain arte” emanaldiak
eskaini dituzten leku berean egiten dituz-
te, Kultura Aretoan, eta beren egoera
hobetzeko eskatzeko aprobetxatu dituz-
te lerro hauek. “Adibidez, komeriak egin
behar ditugu oihala zabaldu eta ixteko.
Batek alde batetik bultzatu behar du eta
besteak, beste aldetik”. Lezaman “behar
bezalako antzoki bat” eraikitzeko eska-
tzeko ere aprobetxatu dute aukera, eta
jendea antzerki taldean parte hartzera
animatzeko.
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Ausartak, Lezamatik SKEra 

Martxoak 4, barikua
–15:00: Bazkaria, Loiu Hotelean.
Izena ematea, bertan (15 euro).
–17:00: Umorezko bakarrizketa.
–18:00: Karaokea eta dantza.

Loiu

Martxoan zehar
–“Emakume idazleak” lehiaketa, libu-
rutegian.
–“Neska eta mutil abenturazaleak”
lehiaketa, Liburutegian. 
Martxoak 2, eguaztena
–20:00: “Emakumea eta komunikabi-
deak”, Ana Urrutia eta Urko Aristiren
eskutik. Zamudiotorren. Lagatzu
eus kara elkarteak antolatua. 
Martxoak 5, zapatua
–11:30: Matilda eta Pirul umeentzako
ipuin saioa, liburutegian. 
Martxoak 8, martitzena
–12:00 eta 19:00: Elkarretaratzea,
plazan. 
Martxoak 11, barikua
–18:00: Berdintasuna sustatzeko
ekintzak, Ludoteketan.
–19:00: Harremanak lantzeko taile-
rra, Gazte Estazioan.
–19:30: Berdintasuna ez da ipuin bat
antzezlana, Zamudiotorren.

Zamudio
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Mozorroak
kalean nagusi

a: Gaizka Peñafiel

TRADIZIOARI EUTSIZ.– Ohikoa den legez, Txorierriko kintoak eta elkarteak
etxerik etxe, auzorik auzo kantatzen ibili ziren Agate Deunaren Egunean. 

a: Atomika Studio eta Idoia Andrés

Kolorean, imajinazioan, aldarrikape-
nean, aurreko sasoietan, musika mun-
duan, beste mundu batzuetan… murgil-
duta ibili gara otsailaren 5etik 13ra bitar-
tean. Inauteriak ospatu ditugu umore
onez eta batez ere ondo pasatzeko
gogoarekin, baina solidaritaterako mo -
mentua ere izan dira. Horrela, bada,
Loiun dirua batu dute Rett sindromea
duen ume bati laguntzeko. Esan digute-
naren arabera, 2.600 euro inguru lortu
zuten eta dirua umearen tratamendura
zuzenduko da. Rett sindromea garapen
neurologikoaren gaitza da. Inauteriek
solidaritatea, kolorea, dibertsioa, aldarte
ona, mila aurpegi… utzi dizkigute aur-
ten Txorierrin.   
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Goiznabar Monclús | nomada geldigaitza  
Proiektu zoro gehienekin gertatzen den bezala, Goiznabarri eta lagun batzuei parrandan zeudela etorri zitzaien burura munduari

bira emateko ideia. Zergatik ez? Garai hartan, lanean eta ikasten zebilen aldi berean, eta deskonektatu beharra zuen. Dena bertan behe-
ra utzi eta bi urtean mundutik zehar paseoan ibili zen EHUren laguntzarekin. Gauza asko pasa daitezke urte bitan, eta berez gertatu ziren:
besteak beste, hiru bizikleta izan ditu hanka artean, eta auto batek harrapatu egin zuen Milanon, eta Bilbora itzuli behar izan zuen belau-
na operatzeko. Baina horrek ez zuen gaztea geldiarazi eta errekuperatu ostean, berriro ekin zion bidaiari. Ikus-entzunezko komunikazio-
ko azken kurtsoko ikaslea da eta gaur egun bidaiaren dokumentala editatzen dabil. 

Testua eta argazkia: Jon Goikouria Larrabeiti
www.atomikastudio.com – facebook.com/atomikastudio



t/a: Itxaso Marina

Seme-alabak haztea ez da lan erra-
za.

Umeek ez dakarte argibide-libururik
eta, gainera, gurasoek jasotako heziketa
eta informazioa ez ezik beste faktore ba -
tzuk ere hartu behar dira kontuan, hala
nola eskola eta gizartearen balioak. Eta gu -
rasoek ere badaukate beren egoera. Ez da
erraza, ez, baina inportanteena oinarri ba -
tzuk edukitzea da. Dena dela, gakoa ez da
izugarrizko teoriak edo trikimailu magiko-
ak erabiltzea, baizik eta sen ona erabiltzea.

Heziketa hori era kontziente zein
inkontziente batean egiten da. Biak dira
garrantzitsuak?

Bai. Gurasoek hausnarketa kontziente
bat egin behar dute seme-alabak zein
baliotan hezi nahi dituzten inguruan, zein
helburu lortu nahi dituzten, zeintzuk arau
ipini… Baina gure izaerak, sentimenduek,
jarrerak, esanek… ere eragin handia dau-
kate umeen heziketan. Adibide bat ipintze-
arren: gezurrak ez dituela kontatu behar
esan diogu umeari, baina telefonoak jo du
eta bikoteari esan diogu, guretzat bada,
esateko ez gaudela etxean. Umeak entzun
digu eta, beraz, horrek nolabaiteko eragina
eduki du bere heziketan. 

Ezinbestekoa da ezetza?
Heziketan, baietzak zein ezetzak dira

ezinbestekoak. Baietzak goraipamenak di -
ra, esfortzuak onartzea, maitasuna…; eta
ezetzak frustrazioa dakar, mugak ipin-
tzea… Batzuek diote frustrazioa gauza txa-
rra dela, umea traumatizatu daitekeela. Ni -
re ustez, berriz, umea traumatizatzeko
arrisku handiagoa dago frustratzen ez ba -
daki. Frustrazioak irakasten dio ezin dela
beti garaile izan, ezin duela beti nahi due -
na lortu… Inportantea da heltzeko, gara-
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Psikologo donostiarra heziketan da aditua eta otsailean
hitzaldi-sorta bati eman dio hasiera Derion. Hitzaldiak
datozen hilabeteotan ere eskainiko ditu eta, besteak
beste, gai hauek jorratuko ditu: seme-alabei autoritatea
zelan txertatu, seme-alaben emozioak zelan landu eta
teknologia berriak. Hitzaldiek gurasoei seme-alabak era
egokian hezitzeko lagungarriak izan daitezkeen estrate-
giak eta erremintak ematea dute helburu.

JUAN CARLOS ALONSO l psikologoa

“Frustrazioa inportantea da 
autoestimu positiboa izateko”

“Seme-alabak hezteko,
ez dugu izugarrizko 

teoriarik erabili behar;
sen ona baizik”
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“Autoritatea erabaki 
zintzoak hartzen 
ditugun heinean 

joaten gara irabazten”

tzeko eta autoestimu positiboa izateko.
Baie tzak zein ezetzak dira inportanteak
ho rretarako. 

Hala ere, guraso askok zailtasunak
dituzte mugak jartzeko.

Faktore asko daude eta haietako bat
denbora falta da. Izan ere, mugak ipintze-
ak denbora eskatzen du, hau da, tematia
izan behar zara, mugak mantendu eta
ondorioak ezartzeko. Gainera, mugak uste
osoz ipini behar dira, umeak ziur ez gaude-
la ikusten badu, xantaia egin eta adarra
joko digulako. Ezinezkoa da seme-alabak
denborarik gabe heztea. Kalitatea kantita-
tea baino hobea dela diote, baina kalitatea
emateko, kantitate gutxieneko bat behar
da. Eta umeekin egon behar da jolasteko,
hitz egiteko, hezitzeko zein ezetza man-
tentzeko. Ez dut gurasoen bizitzan sartu
nahi, baina batzuetan eskola edo familia-
ren esku uzten da seme-alaben heziketa,
eta beharbada, denbora arlo bati edo bes-
teari kendu beharko genioke seme-alabei
eskaini ahal izateko. 

Guraso bi daudenean, horiek ados
egon behar direla aspaldiko egia da. 

Bai, gatazka eta zailtasun handiak sor-
tzen dira gurasoak ez direlako ados ipin-
tzen. Gainera, umea aurrean ez dagoene-
an ipini behar dira ados, eta ez diote biko-
teari inoiz indarra kendu behar. Baina
adostasuna ez da bakarrik bikotearen arte-
an egon behar, eskola eta familiaren arte-
an egotea ere ezinbestekoa da, helduen
artean adostasuna ez egoteak umeengan
ziurtasunik eza sortzen duelako.

Autoritatea gurasoek berez dauka-
ten ezaugarria da, ala irabazi behar
dute?

Heziketan, autoritatea eta autoritaris-
moa bereizi behar ditugu. Autoritarismoa
agintearen menpean eta agintearen on -
do rioz inposatutako ezaugarri bat da; eta
autoritatea, ordez, hitz positibo bat da. Au -
toritatea umeek ematen digute, eta gu
hura irabazten joaten gara erabaki zintzo-
ak eta bidezkoak hartzen ditugun heine-
an, seme-alabak errespetuz tratatzen ditu-

gun heinean, ziurtasuna ematen badie-
gu… Hala ere, egia da batzuetan gauzak
inposatu baino beste erremediorik ez da -
goela, umeak ez duelako kasurik egiten. Ez
da horregatik traumatizatuko.

Oraintxe aipatu duzu: umeak erres-
petuz tratatu behar dira.

Jakina! Seme-alabek besteak errespe-
tuz tratatzea nahi badugu, guk errespetuz
tratatu behar ditugu. Gainera, umeak oso
ondo konturatzen dira errespetuz nortzuek
tratatzen dituzten, eta nortzuek ez. Entzun
behar diegu, eta beren bizipenak eta senti-
menduak kontuan hartu. Baina neurri bate-
an, ezin ditugulako orduak eta orduak
eman gauzak aztertzen eta azaltzen.

Umearengan, gurasoek ez ezik esko-
lak, familiak, gizarteak… ere eragina
dutela esan duzu hasieran. Zelan uztar-
tu horiek guztiak?

Inportanteena etxekoa da: gurasoek
zer uste duten, umeari zein balio helarazi
nahi dizkioten, erabakiak uste osoz hartzen
dituzten… Dena dela, horrek ez du esan
nahi oso zorrotzak izan behar garenik: guk
esaten duguna eta kito. Baina umeak sake-
lako telefonoa, bere lagun guztiek dutela-
ko, eskatzen badigu eta horretarako behar
beste adinik ez duela uste badugu, bada,
ez diogu erosten eta kito.

Juan Carlosek pasioz bizi du bere
lana. Donostian kabinetea izateaz gai-
nera, institutu batean dabil psikologo,
eta gurasoei zuzendutako hitzaldiak
eta tailerrak eskaintzen ditu han eta
he men. Era berean, haur literaturgin-
tzan diharduen Galtzagorri elkartearen
kidea da. Bere ustez, literatura tresna
ezin hobea da umeak hezitzeko. “Bi -
zitzan gertatzen dena, bere sentimen-
duak, gatazkak… hobeto ulertzen la -
guntzen die. Balioak ere ikasten dituzte
eta beren barrualdearekin ipintzen dira
harremanetan. Umeek estimulu pilo
ba ti egin behar diete aurre esnatzen
direnetik oheratzen diren arte, eta ipui-
nak entzuteak edo irakurtzeak lasaita-
suna ekartzen die, sosegua, isiltasuna,
sentimenduak barneratzeko aukera…
Oso tresna egokia da guraso eta seme-
alaben arteko komunikaziorako”.

Literaturaren
bidezko heziketa
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KATALIN ZARATE ARRIETA l kulturan murgilduta

14 GAZTEA ETA

au kera izan neban, eta aitite be Gazte -
diko dantzaria izan zanez gogotsu hasi
nintzan. Gaztedikoakaz lehen maskarada
manexa edo kanpotarra egin genduan
Zuberoan bertan... Etxean asko kantetan
dogu, eta klaseak be jasoten dodaz. Ho -
rreri esker, Lezamako Astrapala proiek-
tuan sartu nintzan eta Maya erlea marraz-
ki bizidunen hasierako sintonian ipini dot
ahotsa. Horrelakoetan ezagutu dot nire
estiloko eta euskal kulturan murgilduta
dagoan jente asko, eta banoa nire ibilpi-
de kulturala eraikitzen.

Pentsatzen dogu horreek guztiak
osagarriak dirala zuretzat. Baina zein
gurago?

Dantzea eta abestea. Horrek biek nire
bizitzaren zati handi bat hartzen dabe.
Eguneko ordu gehienak emoten dodaz

tuana, oso ezbardinak izan arren. Dantza
inguruan beste ikuspegi zabalago bat eu -
kiteko be izan da lagungarria. Horrek
guztiak asko aberasten nau.

Noz hasi zan zure harremana eus-
kal kulturagaz?

Txikitatik euki dot oso harreman es -
tua euskal kulturagaz, berton jaio eta hazi
garalako. Gazte-gazterik sartu nintzan
Itxas Alde dantza taldean eta hor jarrai-
tzen dot gaur egun. Bertoko Zamudioko
alkartean be banabil panderoa eta trikitia
joten. Bestalde, askotan joaten gara Zu -
beroara. Asko maite dot Zuberoa eta
amarengandik jaso dot harenganako
loturea; kantak berarengandik ikasi do -
daz, eta dantzak, ostera, Santutxuko Gaz -
tedi dantzari taldearen eskutik. Bertan,
San tutxun, zuberotar dantzak ikasteko

t: Itxaso Marina

Zelan sortu zan dokumentalean
parte hartzeko aukerea?

Aiko taldea batez be amarengandik
ezagutzen dot. Dantzariak behar zituen
dokumentalerako eta gurasoak, ahiztea
eta laurok parte hartu genduan baserri
baten grabau zan zatian. Gerra garaiko
erromeria bat izango bazan moduan
atondu zan lekua. Dokumentalaren beste
zati bat Bizkaia Aretoan, EHUn, grabau
zan eta han be ibilteko deitu eusten. Zati
horretan, alde batetik, dantzarien irudiak,
dantzan; eta bestetik, Jon Maia, Juan An -
tonio Urbeltz, Ansorena... moduko dan-
tzari finen berbak batu ditue.

Zein da Jotamentala lanaren hel-
burua?

Jotea dantza talde inguruko zerbait
izango bazan moduan erabilten dogu
batzuetan, baina, egia esan, bakotxak
gura dauan moduan dantzatu daike. Pau -
suak ez doguz zertan ordena zehatz ba -
ten emon; pausu pilo bat dago eta bako-
txak berea aukeratu daike. Doku men ta -
lean ikuspuntu horretatik aurkezten
deus kue jotea, eta lehen, zein egoeratan
edo zertarako erabilten zan be kontetan
deuskue. Esate baterako, ligetako. 

Esperientzia polita?
Oso, jente pilo bat ezagutu dodalako.

Eta aberasgarria be, dantzan egin gura
dodan ibilpiderako. Dokumentala graba-
ten ibili nazenean, baita Itxas Alde
Bakioko dantza taldeagaz egin dodazan
bidaietan be, ikusi dot han eta hemengo
jenteak badaukagula zerbait lotzen gai-

Aiko taldeak Jotamentala dokumentala estreinau barri
dau eta gazte lezamarrak dantzari moduan hartu dau
parte bertan. Katalinek oso harreman estua dauka euskal
kultura eta folkloreagaz, eta harreman hori hain zuzen be
euki dogu hizpide. Baita Jotamentala be, jakina.   

“Euskal dantzak, kantuak, bizitzari
begiratzeko modu bat dira”

“Eguneko ordu 
gehienak emoten
dodaz kantetan, 

etxekoakaz, lagunakaz,
neu bakarrik...”
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kantetan, etxekoakaz, lagunakaz, neu ba -
karrik... Dantzeari, beharbada, ez deutsat
hainbeste denpora eskaintzen, entsegue-
tara joan behar danez, mugatua dalako.

Zer dira zuretzat euskal dantzak,
kantuak... kultura?

Bizitzari begiratzeko modu bat, eta
bi zitzeko modu bat. Bideak bertatik
eroan nau... ez dot nire bizitzea dantza

eta kantu barik imajinaten. Ezinbestez
gorde eta mantendu behar doguz, eta
bilakaerea izatea ahalbidetu. Azken ba -
ten, gure historiaren zati handi bat dira
eta hortik abitauta be sortu dira hainbat
gauza. Gure egitekoa hori mantentzea eta
jarraitzea da, izan be ezin da zer garan
hain erraz ulertu, zer izan garan jakin
barik.

Gazteak euskal kulturara erakartea
gatxa dala dinoe.

Beno. Hainbat erromeria mota dago
eta danak dodaz gustuko. Esate baterako,
Aiko taldeak egiten dituanetara eta ohiko
euskal dantzak dantzatzen diranetara be
gustura joaten naz. Baina egia da batzue-
tan apur bat lekuz kanpo sentiduten zara-
la, zure adineko gazte gitxi dagoalako.
Dana dala, han eta hemen zabilzanez,
akabuan zure kezkak dituen beste gazte
batzuk ezagutu eta harremanak lantzen
dozuz.

Itxas Alde dantza taldeagaz egin-
dako bidaiak aitatu dozu hasikerean.
Nondik ibili zarie?

Lehen bidaia Galiziara egin neban, eta
gero Kroazian, Txekian, Estonian... izan
gara. Beste kultura batzuk ezagutzeaz gai-
nera, aukerea emoten deutsu besteakaz
bardintsu daukaguna ezagutzeko, eta zer
faltetan jakun be aztertzeko. Emoten dau
dantzea oso gauza sinplea dala, baina
ikusten dozu leku guztietan dagoala eta
bere pisua daukala. Ni asko beteten nau.
Ea aurten Poloniara joaterik daukagun.

Hamazortzi urte daukazuz, oso
gaztea oraindino. Zer ikasten zabilz eta
zertan  gustauko litxakizu ibiltea?

Magisteritza nabil ikasten eta musikan
espezializau gura neuke. Irakaskuntzan
ibiltzea gustauko litxakit, eta espero dot
gaur egun arte egindako eta egingo
dodan ibilpidea lanerako lagungarria iza-
tea. Bestalde, hasi naz Bakion dantzak ira-
kasten, umetxoei zein helduei. 

“Emoten dau dantzea
oso gauza sinplea dala,

baina leku guztietan
dago eta bere pisua

badauka”

Katalinek zineman be emon ditu
lehenengo urratsak, Gernika pelikule-
an estra ibili dalako. “Castingaren barri
euki neban Interneten bidez. Zergaitik
ez? pentsau neban eta ha egiten ebil-
tzan lekura azaldu nintzan. Paperak
bete, argazki batzuk egin eta listo.
Ibilaldian nengoala, eta castinga ahiz-
tuta neukala, dei bat jaso neban eta
galdetu eusten ea hurrengo egunean
Barakaldon, Munoa jauregian, egon
neintekeen, filmetako. Baietz erantzun
neban, jakina! Ni pozarren”.

Arropa, pelukeria eta makillaje
probak egin ostean, kazetari kanpota-

rra bihurtu zan lezama-
rra. “Hiruzpalau egun
emon nebazan graba-
ten. Gogorra da, aktore
nagusien lanaren zain
ibili behar dalako, zelan
daroen hareek filma-
zioa... Ez dakizu noz
dan zure txandea eta
bat-batean esaten deu-
tsue. Baina orokorrean
oso esperientzia polita
eta aberasgarria izan
da. Lehen egunean, es -
trak alde batera itxi gin-
duezan, baina hori jen -
te gehiegi gengozalako

izan zan, beharbada. Eta hurrengo egu-
nean, oso ondo; giro ezin hobea sortu
zan makillatzaileakaz, kameralariakaz,
aktoreakaz...”.

Gernika laster estreinauko da eta
Katalin bere burua pantaila ikusteko
irrikan dago. “Ez dot berbarik egiten.
Kazetariak lan egiten dauan komunika-
bidearen egoitzea Munoa jauregian
dago, eta nik leku batetik bestera eroa-
ten dodaz paper batzuk. Ea zelan lotu
dan!”. Beste pelikula baten errepikatu-
ko leuke? “Jakina! Oso gustura egon
nazalako eta esperientzia gustau jata-
lako”.

Kazetaria, Gernika pelikulean
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Osasunaren aldeko lasterketa-mar-
txaren hirugarren edizioa apirilaren 17an,
igandean, egingo da Larrabetzu eta Le -
zama artean. Martxa txikia eta helduen
martxa 10:00etan aterako dira Larrabe -
tzuko Udaletxeko plazatik; lasterketa,
berriz, 11:00etan irtengo da toki beretik.

Apirilaren 17an, Larrabetzu
eta Lezama artean

2016ko osasunaren aldeko lasterk e

Ibilbideen luzera aurreko urteetakoen
berdina izango da: martxa txikiak, sei kilo-
metro; helduen martxak, 10 kilometro;
eta lasterketak, 10 kilometro. Dena dela,
martxa txikiak beste ibilbide bat edukiko
du aurten, helduen martxatik eta laster-
ketatik bereizia.

Ibilbideak

Kamiseta, epe barruan izena ematen
duten eta kamisetaren neurria adierazten
duten pertsonek baino ez dute jasoko.
Hala, lasterketa-martxaren egunean ber-
tan izena ematen dutenek ez dute kami-
setarik jasoko, antolakuntza arrazoiak
direla-eta. Helduen izen emateak bost eu -
ro balio du; 14 urtetik beherako haurre-
nak, hiru euro.

Kamisetak

Izen ematetik lortzen den dirua elkarte
hauentzat izango da:

–Garmitxa: gaixotasunak oraindik ez
du izenik eta hura pairatzen duten umeek
ezin dute elikagai arruntik jan. Aminoa -
zido prestakin bat hartzen dute elikatzeko.

–AprendeTEA: espektro autistaren
nahasmenduak eta Asperger dituztenen
prestakuntza eta aisia familian sustatzeko
elkartea da.

–Aspace: elkarte honek, garuneko pa -
ralisia edo antzeko gaitzen bat duten Biz -
kaiko pertsonek eta haien senideek bizi-
ziklo osoan zehar bizi-kalitate integrala eta
aukera-berdintasuna izatea du helburu,
gizartean parte hartu ahal izatea eta era-
bakitzeko gai izatea. Horrezaz gain, anizta-
suna errespetatzen duen gizarte inklusi-
boago bat lortzeko ere egiten dute lan.

–Cornelia de Lange sindromea: sin-
drome hau gaitz genetikoa da eta duela
gutxi arte ez zen bere jatorria ezagutzen.
Organo askori eragiten die eta ez ditu beti
sintoma larriak izaten. Aurpegiera aztertuz
detektatzen da. Mikrozefalia eta adimen-
atzeratasuna ohikoak dira (nahiz eta ez
diren beti agertzen), eta jaio aurreko zein
jaio ondorengo hazkuntzan eragin dezake.
Horrez gain, gorputz-adarretan malforma-
zioak eragin ditzake. Elkartea ren helburua,
gaixotasun hori duten familiei laguntza
ematea da, haien seme-alaben bizi-kalita-
tea hobea izan dadin. Sindromeari buruz-
ko ezagutza ere sustatzen eta hedatzen

Bildutako dirua

Parte hartu nahi duten pertsonek
izena emateko orria bete beharko dute.
Orri hori leku hauetan dago eskuragarri:

–Lezama, Sondika, Loiu eta Larrabe -
tzuko liburutegietan, Zamudioko Udale -
txean eta Txorierriko Mankomunitatean.

–Artikulu honetan
–Txorierriko Zerbitzuen Mankomuni -

ta tearen webgunean eta hura osatzen
duten Udal guztien webgunean. 

Izena emateko orria bete eta ordain-
keta Mankomunitatearen kontu honetan
egin behar da: ES81 2095 0216 26
2035010339. Ondoren, izena emateko
orria eta ordainketa-ziurtagiria lehen ai -
patutako lekuetako batera eraman behar-
ko dira, martxoaren 7tik apirilaren 4ra bi -
tartean. Mezu elektroniko bidez ere bidali
ahalko dira helbide honetara: ekt@txorie-
rri.eus.

Izena emateko epea

Martxa txikia (6 km) Helduen martxa eta lasterketa (10 km)
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k eta-martxa
dute osasun-arloan, hezkuntzan eta gizar-
tean, oro har. Bestalde, sindromeari bu -
ruzko aurrerapen zientifikoak eta ikerke-
tak ezagutarazi eta babestu nahi dituzte
hala arlo mediku-sanitarioan nola psiko-
pedagogikoan eta sozialean.

Doako autobus bi ipiniko dira. Auto -
busak 9:00etan aterako dira Lezamatik,
La rrabetzura joateko. Martxa eta lasterke-
ta bukatu ondoren, Larrabetzura itzuliko
dira. Helmugan (Lezama), puzgarriak
egongo dira eta kiroldegiko dutxak erabi-
li ahal izango dira.

Puzgarriak eta autobusak

Osasunaren aldeko lasterketa-mar-
txaren lehenengo edizioa 2014ko apirila-
ren 6an egin zen, Derio eta Zamudio arte-
an. Hiru modalitate egon ziren: helduen
lasterketa, helduen martxa eta martxa txi-
kia; eta orotara 406 pertsonak (208 ema-
kumek eta 198 gizonek) hartu zuten parte
bertan. 1.600 euro bildu ziren, eta Derio -
ko Gure Señeak elkarteak jaso zuen diru
hori. Elkarte horren helburua gaixotasun
arraroren bat edo ezgaitasun bereziren
bat duten Derioko haurren eta haien
familien bizi baldintzak hobetzeko beha-
rrezkoak diren neurri guztiak har daiteze-
la sustatzea da.

Osasunaren aldeko lasterketa-mar-
txaren bigarren edizioa 2015eko apirila-
ren 12an egin zen, Loiu eta Sondika arte-
an. Kasu horretan, 635 pertsonak hartu
zuten parte (307 emakume eta 328 gi -
zon). Gehienek (% 54) helduen martxa
egin zuten; % 29k, martxa txikia; eta %
17k, helduen lasterketa. 2.936,20 euro bil -
du ziren, eta diru hori Txorierriko sei elika-
gai-bankuak kudeatzen dituzten sei era-
kunde edo elkarteen artean banatu zen,
elikagai-banku bakoitzak zenbat erabil-
tzaile dituen aintzat hartuta.

Zuen partaidetza oso garrantzitsua
da; horregatik, parte hartzera anima-
tzen zaituztegu!

Aurreko edizioak
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“Euskal Herrian ez dugu inolako
elikadura-burujabetzarik”

MARTIN BARRIUSO l nekazaria

Zamudioko Azoka azaroan
egin zen, eta postuen artean

Ekoganguren ikusi genuen.
Bertan Martin Barriuso
zegoen (Bilbao, 1965).
Bilbotarra ezaguna da

komunikabideetan kolabo-
razioak egiteagatik eta kana-

bisa legalizatzearen aldeko
mugimenduaren kidea iza-

teagatik. Gaur egun,
Zamudion egiten ditu mer-
meladak, eta ekoizle txikien

garrantzia azpimarratu digu.



t/a: Gaizka Eguzkitza

Martin Barriusok “saltsa guztietako
perrexiltzat” jotzen du bere burua. Ez da
harritzekoa, bere lan ibilbideari errepara-
tzen badiogu: Filosofia ikasi bazuen ere,
euskara irakaslea eta tramoiaria izan da,
eta inkestak ere egin ditu gainera, baita
kartelak pegatu ere. Martin Bilboko Uda -
le ko funtzionarioa da, baina aspalditik
da go eszedentzian. Bitartean, kanabisa-
ren legalizazioaren aldeko mugimendua-
ren kide nabaria izan da. Gaur egun, hain-
bat komunikabidetan kolaborazioak egi-
teaz gain, mermeladak ekoizten ditu San -
doni auzoan, Zamudion. Saltsa guztieta-
ko perrexila baino, marmelada guztieta-
ko fruta da Martin. 

“Nire andrearekin batera egiten dut
lan. Bera nekazal familia batean hazi zen
eta eskarmentua du. Bera da ustiapena-
ren titularra eta bera da hemen ordu ge -
hien sartzen duena”, esan digu Martinek.
Zamudion lan egin ez ezik, bikoteak ber-
tan bizi ere nahiko luke, baina legeak ez
die uzten. “Hasiera-hasieratik dakigu lur
honetan ezin dela bizi, eta horregatik jo
genuen Zamudioko Udalera. Poz-pozik
jarri ziren, jende gaztea ginelako, baina
izapideak egin ostean ez digute birkalifi-
kaziorik eman. Behin baino gehiagotan
eskatu dugu, baina alferrik”. Birkalifikatze
prozesua oso nekagarria eta garestia da.
“Egunen batean Udalak onartu beharko
du guri lagundu behar digula. Gurea be -
zalako auzoak desagertzen ari dira, eta
Ad ministrazioek argi eduki behar dute
baserri bati eustea errekuperatzea baino
askoz merkeagoa dela. Baserri bat aban-
donatzen denean, mendeetako lana gal-
tzen da”. 

Oztopoak oztopo, Martin pozik dabil
Zamudion. “Lekua eta proiektua politak
dira, eta aurrera goaz apurka-apurka. Gu -
re marka daukagu, Ekoganguren, eta
hain bat motatako marmelada ekologi-
koa egiten dugu. Horretaz aparte, etorki-

zunean zukuak eta kontserbak egiteko
asmoa dugu: azaloreak, lekak... Zorionez,
marmelada ekologikoaren eskaera bada-
go egon, baina oso ekoizle gutxi gaude”.
Fruta Sandoniko baserrian ekoizten dute,
eta marmelada Urduñan. Han kooperati-
ban dabiltzan baserritar talde batek be -
har den tresneria erosi du, gastuak mu -
rrizteko.  

Marmeladak egin baino lehen, ka -
poiak hazi eta otzara ekologikoak presta-
tzen hasi ziren. “Kapoiak laster utzi behar
izan genituen, hiltegi baimendu batean
baino ezin direlako hil. Eta gertuena
Segovian dago. Otzara ekologikoak egi-
teari ere utzi behar izan genion, batez ere
neguan kristoren esfortzua egin behar
delako barazki aniztasunari eusteko. Mar -
meladak egiten ditugunok pribilegiatuak
gara, esate baterako, oporrak hartu ahal
ditugulako. Hori nekazaritzan luxu hutsa
da”. 

7.000 pote urtean
Martinek denda gutxi batzuetan sal-

tzen du marmelada, baita ekoganguren.
com webgunearen bidez ere. Baina batez

ere Zamudioko Azoka bezalako ekitaldie-
tan saltzen ditu. “Horietan jendeak dasta-
tzeko aukera du eta askoz errazagoa da
erosleak erakartzea. Aurten 7.000 pote
inguru ekoiztu ditugu, baina horrek ez du
bizitzeko ematen, erdia transformazioan
doalako: kristalezko poteak, etiketak eta
azukreak... Guztira, 42 zuhaitz-espezie ez -
berdin ditugu ustiategian eta asmoa da
ezohiko zaporeak eskaintzea, bereziak
izateko”. 

Baserritarra izateak alde txarrak ditu,
noski, baina Martinen iritziz, baita alde
onak ere. “Ez dugu nagusirik, ordutegia
zeuk markatzen duzu, naturan edo aire
zabalean lan egitea oso polita da, izugarri
ikasten duzu... Jendeak uste du baserrita-
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“Baserri bat 
abandonatzen 

denean, mendeetako
lana galdu egiten da”



rra ergel hutsa dela, baina nire ustez guz-
tiz kontrakoa da, denetarik jakin behar
delako baserritar ona izateko, eta nekaza-
ritza ekologikoa lantzen baduzu, jakintza
tekniko handiagoa izan behar duzu: lu -
rren dinamika, entomologia, botanika eta
gero, jakina, mekanika, elektrizitatea,
iturgintza... Antropologoek diote neoliti-
ko garaiko gizona mespretxatu egin dela,
baina gaur egungo unibertsitateko ikasle
batek baino asko gehiago zekien naturaz
eta bere inguruaz”.

Nekazaritza industriala
Martinen ustiapena txikia eta ekolo-

gikoa da, eta bere arerio nagusia nekaza-
ritza industriala da. “Sistema guztiak dau -
de diseinatuta ekoizle handiei mesedea
egiteko eta txikiak baztertzeko. Esate
baterako, Europar Batasunak aldatuko du
etiketatzeko araudia. Ondorioz, balio nu -
trizionala zehaztu egin behar da, eta hori
jakiteko produktu guztiak eraman behar
dira laborategira, bertan aztertzeko. Ho -
rrek pilo bat balio du, eta ekoizleek or -
daindu behar dugu. Enpresa handi batek
2 milioi pote ekoizten ditu urtean; guk,
aldiz, 700 zapore bakoitzeko. Horrelako
tontakeriekin ito egiten dituzte ekoizle
txikiak. Eta erosleak kontzientzia hartzen
ez badu, lau ekoizle handik erabakitzen
dutena baino ez dugu jango”. 

Horrek elikadura ereduarekin egiten
du bat. “Euskal Herrian, edo Euskal Erki -
degoan behintzat, jaten dugunaren % 5a
baino ez dugu guk geuk ekoizten. Ez du -
gu inolako elikadura-burujabetzarik. Ne -
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“Erosleak kontzientzia
hartzen ez badu, lau

ekoizle handik 
erabakitzen dutena

baino ez dugu jango”

“Sistema guztiak daude
diseinatuta ekoizle 
handiei mesedea 

egiteko, eta txikiak 
baztertzeko”

Kontsumitzaileek eurek kontratatuta-
ko sistemak dira egokienak, ez saltzai-
leen menpe daudenak”. 

Damurik ez
Arazoak izan arren, Martin ez da

damutzen. “Bai, batzuok prezio han-
dia gabiltza ordaintzen, errepresioa
oso bortitza delako. Hala ere, oso ha -
rro nago orain arte egindako ibilbide-
arekin. Duela 20 urte Euskal Herrian
drogekin zegoen jarrera eta gaur
egun dagoena erabat ezberdina dira,
eta neurri handi batean izan da guk
aurpegia eman dugulako, eta kanpai-
na handiak egin ditugulako. Jende
gehiena konturatu da ez dagoela
arrazoirik kanabis kontsumitzaileak
alkohol edo tabako kontsumitzaileak
baino okerrago tratatzeko”. 

Gainera, bere militantziari esker,
pertsona arruntek egin ezin duten
zenbait gauza egiteko aukera izan du.
“Esate baterako, hainbat herrialdek
gonbidatu egin gaituzte gure jarrera-
ren berri emateko, hainbat agintarire-
kin ibili naiz, izugarrizko esperientziak
bizi izan ditut, izugarrizko lagunak
ezagutu ahal izan ditut, gizarte-lan
po lita egin dugu... Nire etxean kikildu-
ta gelditu banintz, ez nituzkeen horre-
lako gauza politak egiteko aukerarik
izango”. 

Martin ezaguna da kanabisaren
legalizazioaren aldeko mugimendua-
ren ki de nabaria delako. “Mundu
horretan sartu nintzen nire auzoan,
Errekalden, drogak kalte handia eka-
rri zuelako. Fernando Savaterren arti-
kulu bat irakurri nuen eta horrek adi-
bide bat aipatzen zuen: imajinatu
alkohola ilegala dela, amoniakoarekin
nahasten dela, litro batek 1.000 euro
balio due la... Zer gertatuko litzateke?
Problema ez da droga bera, droga
kudeatzeko era baino”. 

Handik aurrera, Martin hainbat
elkartetan ibili da marihuanaren lega-
lizazioaren alde borrokatzen: besteak
beste, Bizitzen, Kalamudia eta Pa -
nnagh. Horien ondorioz, “ospetsu”
egin zen eta justiziarekin arazoak iza-
ten hasi zen. Gaur egun, Pannagh au -
zia dela-eta, Auzitegi Gorenak urtebe-
te eta zortzi hilabeteko kartzela-zigo-
rra eta 250.000 euroko isuna ezarri
dizkio. 

“Arazoa ez da jendea, Espainiako
Auzitegi Gorenean kobazulotik atera-
tako epaile atzerakoi batzuk baizik.
Iritzi publikoaren gerra irabazi dugu,
eta ziur nago kanabisa egunen bate-
an normalizatu egingo dena. Guk
eredu misto bat aipatzen dugu: edo
zure etxean landatu; edo elkarte ba -
ten barruan; edo denda batean erosi.

“Kanabisa normalizatuko da”
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kazaritza industrialak inbertsioa eta ener-
gia gastu handiak eskatzen ditu, eta gaur
egun sostengarria da petrolioa merkea
delako. Baina etorkizunean ez da horrela
izango. Nekazaritza ekologikoak gabiltza-
nok, aldiz, beste gauza batzuk hartzen
ditugu kontuan eta gure produktuak osa-
suntsuagoak eta goxoagoak dira. Aukera -
tu behar dugu: epe luzera sostengaezina
izango den sistema, epe laburrean elika-
gai merkeagoak baina kalitate txarrekoak
ekoizten dituena, ala momentuz hain
errentagarria ez den beste sistema, baina
luzera begira sostengarria eta produktu
hobeak eta goxoagoak ekoizten dituena”. 

Martinen iritziz, neurri batean neka-
zaritza ekologikoak erantzuna eman
ahalko lioke krisialdiari. “Ez dut ulertzen
langabezia tasa: ditugun mendiak eta eli-
kagai defizita ikusita, zergatik ez dago
mo bilizazio nazional bat gure nekazaritza
naturala berreskuratzeko. Azken batean,
gauzak zure auzoan ekoizten badira, ba -
dakizu nondik datozen, dirua zeure ingu-
ruan gelditzen da eta askoz independen-
teagoa zara, dena ez delako gutxi ba -
tzuen poltsikoetan gelditzen”.

Ostegun gizen, eguen zuri, eguen gizen, eguen lardero. Aratusteetako ostegu-
na. Era askotako aipamena dugu hau, eta Txorierriko Udal Euskaltegiko ikasle-irakasle-
ek ere  ospatu dute euskaltegiko VI. Tostada lehiaketa egun honetan. Hainbatek hartu
dute parte goizeko, eguerdi, arrasti eta gaueko saioetan, baina hainbatek ere lehiake-
tetatik kanpo erakutsi nahi izan dituzte garaiotako postre gozo honen bertuteak.

Goiko argazkian, saioko partaideetako batzuk.

PUBLIZITATEA

Agenda

Txorierriko Udal Euskaltegiko Txoritokia

Otsailaren 17an, Parke Teknologi -
koan UPV-EHU-ek IBEA taldea
Kimika analitiko sailerako bisitaldia.
Kultur ondarea eta Ingurumen ingu-
ruko ikerketen berri argituko dizkigu
bertako langilea eta Euskaltegiko
ikaslea den Julene Aramendiak.

Martxoaren 2an, Kultur Birikan arras-
tiko 18:00etan eta edonorentzako
zabalik, Zamudioko Arroeta mendi-
ko partaidea den euskaltegiko Iñigo
Apoita ikasleak Indiako Chalung
(6.546 m) mendirako bidaia azaldu-
ko du.

Martxoaren 10ean, Kultur Birikan
goizeko 10:00etan berriro Iñigo
Apoitak Chalung mendira egindako
igoeraren berri entzuteko aukera
egongo da.

�

�

�
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a: Atomika Studio

INBISA enpresa Baserri Antzokiaren
eraikitze lanak egiten dabil, BYCO bere
enpresa eraikitzailearen bitartez. Gonzalo
López INBISAren negozio garapenerako
zuzendaria da eta, azaldu digun moduan,
“egurrezko estruktura eta estalkia ipini
dira, eta igeltsero lanak egiten ari dira fa -
txadan, baita hori inpermeabilizatzeko
lanak ere. Era berean, klimatizazio eta ai -
reztatzeari lotutako lanei ekin diegu”. Be -
re esanetan, aurreikusten da Baserri An -
tzokia “maiatzaren 30erako amaituta
egotea”. Eraikina zabaltzeko, beste hila-
bete bat beharko da. 

Txorierriko Baserri Antzokia 5.400
metro koadroko gunea izango da. Solairu
bakarra edukiko du eta bertan taberna,
jantokia, pista, eszenatokia eta lau txoko
atonduko dira. Aparkalekua eta terraza
za balak egongo dira kanpoaldean. “Erabi -
lera anitzeko gunea izango da kanpoal-
dea. Barrualdeari lotuta egongo da, eta
erai kinak berak eta zuhaiztiek osatuko
dute, errekaren balio naturala eta estrate-
gikoa indartuz”, aipatu digu Maialen Ar -
mendariz arkitektoak. Eraikina bere estu-
dioan diseinatu da, eta Euskal Herriko

rriz koa da, pisutsua eta sendoa, eta ba -
rruko egurrezko egitura, berriz, arina eta
epela”.

Formen sinpletasuna ez ezik materia-
len sinpletasuna ere bada baserriaren
ezagugarria. Irizpide tradizionalak kon-
tuan hartuta, hiru material hauek aukera-
tu dira eraikina egiteko: harria, lurrarekin
kontaktuan dagoen edukiontzi moduan;
egurra, egitura nagusi moduan; eta kris-
tala, kanpoalde eta barrualdearen arteko
lotura ahalbidetzen duen elementu gar-
den moduan. Baserri tradizionala gehien-
bat eraikin jasangarria izateagatik bereiz-
ten da, eta Baserri Antzokiak ere egin du
jasangarritasunaren aldeko apustua.
Horrela, bada, energia aurrezteko neu-
rriak hartu dira, prestazio altuko gainazal

Baserria loratzen ari da

Urrian, Baserri Antzokia ren lehen harria jarri zen Zientzia
eta Teknologia Par kean, Derion. Eraikitze-lanek martxa
ezin hobea daramate eta espero da era kina maiatzaren
amaierarako bukatuta egotea. Aurreikuspenen arabera,
Ba serri Antzokiak udarako zabalduko ditu ateak, eta hala
egin bezain laster, eus kal kultura eta euskaltzaleen topa-
gune bihurtuko da.

Irizpide tradizionalak
kontuan hartuta, harria,

egurra eta kristala 
aukeratu dira 

eraikina egiteko

ohiko baserria hartu dute oinarritzat ho -
rretarako. “Baserriaren irudia imajinatzen
dugunean, forma xumea eta konpaktua
duen eraikuntza datorkigu burura, bi isu-
raldeko teilatua duena, eta atxikita beste
atal edo eraikin bi dituena. Lurrarekin
kontaktuan dagoen kanpoko azala ha -

Gonzalo López, INBISAren
negozio garapenerako
zuzendaria



Eraikin jasangarria 
izango da eta 

irisgarritasun-irizpideei
jarraitu zaie 

diseinatzeko orduan
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termikoa eraiki baita. Gainera, energia
be rriztagarriak erabiliko dira eraikina kli-
matizatzeko, eta ingurunea zainduko da
horrela.  

Epela eta atsegina
Baserria Euskal Herriko arkitektura

tipologiarik adierazgarriena da, eta lotura
estua du bai herriarekin, bai kulturarekin.
Txorierriko Baserri Antzokia eskualdeko
eta inguruko euskaltzaleen topagunea
izango den heinean, “erabilera anitzeko
aretoak sortu dira beheko solairuan, fun-
tzio ezberdinak elkarrekin erlazionatu
daitezen. Leku garbiak eta irekiak lortu
ditugu, egurra erabiltzeko eraikuntza sis-
tema tradizionalak eta egungoak naha-
siz. Bestalde, barrualdearen eta kanpoal-
dearen arteko lotura bultzatu egiten da,
baserria inguruan integraturik”, esan digu
arkitektoak. Irisgarritasun-irizpideak ere
izan dira kontuan eraikina diseinatzera-
koan. “Horiek oso kontuan eduki ditugu,
gainera, mugikortasun urriko pertsonen-
ganako diskriminazioa ekiditeko. Hala,
erabilera publikoko gune guztiak beheko
solairuan kokatuko dira, eta bermatu

egingo dira irisgarritasuna eta higikorta-
suna eraikinaren barrualdean eta ingu-
ruetan”.

Materialen epeltasunak, barrualdea-
ren berezitasunak eta kanpoalde atsegin-
garriek oso eraikin erakargarria bihurtzen
dute Baserri Antzokia. “Baserriak xarma
berezia izatea da gure helburu nagusia,
eta erabiltzaileak etxean baleude bezala
sentiaraztea”. “Eraikina dagoen lekua ere
merezi du aipatzea”, gaineratu du Ló -
pezek. “Herrigunetik kanpo egon arren,
oso erraz ailegatzen den lekua da eta ber-
degunez inguratuta dago. Ingurune ezin
hobea da Baserri Antzokiaren jarduera-
ko”.

Euskara eta euskal kultura Txorie -
rriko Baserri Antzokiaren ardatz na -
gusiak izango dira. Bere helburuak
betetzeko, Baserri Antzokia Funda -
zioak baserria aukeratu du eredu arki-
tektonikotzat, “euskaldunontzat etxe-
bizitza eta lantokia izan delako”. Ho -
rrela, his torian zehar, baserria ne -
kazaritza eta abeltzaintza-lantokia
izan da, burdinola, errota, sagardoa
eta txakolina egiteko lantokia… “Eta
orain, euskara eta euskal kultura sus-
tatu eta aurrera eramateko lantokia
eta etxebizitza ere izango da”. Baserri

Antzokia, beraz, au rreko helburuak
betetzeko lanabesa izango da, eta
horrexegatik, hain zuzen ere, Txorie -
rriko biztanleak eta bertara doazen
langileak dira garrantzitsuak Funda -
zio ra ko. “Oraingo honetan, kultur eta
ekintza plana da gure zeregin nagusia
eta uste dugu, horretan, guztion parte
hartzea ezinbestekoa dela. Beraz, las-
ter harremanetan ipiniko gara Txo rie -
rriko elkarteekin eta kide guztiak ani-
matu nahi ditugu prozesuan parte
hartzera. Ekarpenak maila pertsonale-
an ere egin daitezke, euskara elkartee-
tara edo TOTOANera deituz gero.
Horixe baita lehen eta azken helbu-
rua”.  

Lanabesa

Maialen eta Nerea Armendariz
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ATOMIKA STUDIO

“Komunikazio garbia, eraginkorra eta
erakargarria garatzen laguntzen diegu
markei, enpresei eta erakundeei. Hala,
produktu grafikoak eta ikus-entzunezko-
ak sortzen ditugu, eta gainera, izugarri
gustatzen zaigu teknika anitzen bidez
esperimentatzea eta ikertzea, proiektu
bakoitzean emaitza originalak lortzeko”.
Unai G. Langarika, Jon Goikouria eta
Aimar Ruiz Atomika Studio enpresaren
arima sortzailea dira, eta aurreko hitz
horiek beraien aurkezpena.

Irudia eta komunikazioa ezinbesteko-
ak diren munduan bizi gara, eta horrega-

euskarri digitalean zein inprimatuan. Era
berean, webguneak egiten dituzte eta
eduki multimediak sortzen dituzte, hau
da, promozio-argazkiak eta bideoak web-
guneetarako, erakusketarako edo publizi-
taterako. “Horren haritik, 4k bideokamera
ere erabiltzen dugu eta horrek balio eran-
tsia ematen dio produktuari, teknika asko
garatu ahal izateaz gainera, oso bereiz-
men ona eskaintzen duelako, HD-ak
baino lau aldiz handiagoa”.

Hiru gazte sortzaileen esanetan,
enpresek eta erakundeek inbertsiotzat
hartu behar dituzte diseinua eta publizi-
tatea; horiek gastutzat hartzea akats
larria da. “Enpresa askok beren irudia sor-
tzen dute behin eta ez dute inoiz berri-
tzen. Hori oso arriskutsua da, enpresaren
irudia zaharkitu egiten delako. Eta ez gara
bakarrik logotipoari buruz ari; webgune-
ari, euskarri inprimatuei, eduki multime-
diei eta interaktiboei… komunikazio guz-
tiari buruz baizik. Zenbat aldiz gertatu

tik zerbitzu integrala eskaintzen diete
bezeroei arlo horietan bietan. “Irudia oso
inportantea da gaur egun. Azken batean,
enpresaren irudia enpresaren isla da eta
bezeroek guri buruz duten iritzia baldin-
tzatzen du. Irudi garbia adierazten badu-
gu, harrera hobea edukiko dugu gure
bezero direnen eta izan daitezkeenen
artean. Diseinua, argazkigintza eta bideo-
gintza erremintak dira horretarako”.

Atomika Studio-k markaren garape-
nari lotutako zerbitzu guztiak eskaintzen
dizkie bezeroei, hala nola logotipoak,
publizitatea eta kartel eta paper-gauzak

“Enpresaren irudia
enpresaren isla da eta

bezeroek guri buruz
duten iritzia 

baldintzatzen du”
Atomika Studio komunikazioa eta produktu grafikoak lan-
tzen dituen estudio sortzailea da, eta edukiak garatzen
dabiltza, beste proiektu batzuen artean, Txorierriko Baserri
Antzokirako. Estudioa Komunikazioaren arlo ezberdineta-
tik datozen hiru gaztek sortu zuten orain dela urtebete.
Egitasmo gaztea da, beraz, eta freskotasun hori da hain
zuzen ere beren indarguneetariko bat, komunikaziorako
eta irudirako duten grinak azken joerei adi egotera dara-
matza-eta. 

Irudiaren sortzaileak
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zaigu, esate baterako, sakelako telefono-
tik webgune batera sartu eta hori gailu
horretara egokituta ez egotea? Berritzen
ez den enpresa atzean gelditzen da eta,
ondorioz, ezinbestekoa da irudian eta
komunikazioan inbertitzea”.

Ikuspuntu berritzailea 
Urtebeteko ibilbidean proiektu sorta

zabala garatu dituzte hainbat enpresa eta
elkartetarako zein autonomo eta partiku-
larrentzat. Batzuk aipatzearren, marka
irudia eta webgunea sortu dituzte Bilbo -
ko moda denda batentzat, eta etiketak
eta kartelak diseinatu dituzte artisau ga -
ragardoa ekoizten duen Getxoko en presa
batentzat. Promozio-bideo bat ere graba-
tu dute Atarrabi Sondikako tabernarako.
“Gaur egun eskuartean ditugun lanik po -
toloenak dira, alde batik, Baserri Antzo -
kirako argazkien bidez egiten gabiltzan
dokumentazio-lana; eta bestetik, Sondi -
kako Inauteriak Elkartea rekin iaz lantzen
hasi ginen egitasmoa. Azken horri dago-
kionez, bigarren urtea da Sondikako
inau teriak bideoz grabatu eta argazkiak
ateratzen ditugula. Eta aurten, gizarte-sa -

reetan ere ibili gara inauteriak bultzatzen
eta jendea bertan parte hartzera anima-
tzen. Bestalde, Baserri Antzokia eraikitze-
ko prozesu osoa argazkien bidez jasotzen
gabiltza, komunikazio-lanetarako eta
gero argazkiak ikusgai ipintzeko. Horiek
bezalako proiektuak edozein enpresekin
jorratu daitezke, enpresa txiki, ertain zein
handiekin”.

Hasieran aipatu dugun bezala, fresko-
tasuna eta gaztetasuna Atomika Studio
enpresaren indargunetariko bat dira,
baina ez bakarra. “Alor bat baino gehiago
lantzen dugu eta, ondorioz, zerbitzu inte-
grala eskaintzen diogu bezeroari. Gaz -

teak gara, kreatibitate handikoak, eta
proiektuei ikuspuntu berritzaileago bate-
tik heltzen diegu. Azken joeren bila gabil-
tza beti, han eta hemen aztertzen zer den
modan dagoena”. Bezeroarekiko hurbilta-
suna eta eleaniztasuna enpresaren beste
ezaugarrietako batzuk dira. “Feedback
handia dago bezeroen eta gure artean
eta horrek komunikazioa hobetzen du.
Oso malguak gara eta beti gaude beren
ideiak, kezkak eta ekarpenak entzuteko
prest. Hizkuntza aldetik, proiektuak eus-
karaz, gazteleraz zein ingelesez jorratzen
ditugu”. Gure irudia esku hobeetan ez da
egongo. 

“Diseinuari, 
argazkigintzari eta 

bideogintzari lotutako
proiektuak 

garatzen ditugu”

“Berritzen ez den enpresa
atzean gelditzen da;

ezinbestekoa da irudian
eta komunikazioan

inbertitzea”
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Gure Esku Dago (GED) herri mugimendu batetik sortutako dinamika da eta ardatz nagu-
sitzat erabakitzeko eskubidea du. Gero eta indar gehiago hartzen dabil eta duela gutxi
mugimendu izatetik elkarte formal izatera pasatu da, “Eskura” prozesu parte-hartzailea-
ren bitartez. Txorierriko ordezkariek gakoak eta datozen urteotan emango diren pauso-
ak azaldu dizkigute.

“Larrabetzun, galdeketa 
egingo da 2017ko udaberrian”

a: Rober Gómez

Hasiera-hasieratik jendearen ba -
be sa izan duen herri dinamika izan da
GED.

2014an, giza katea izan zen Euskal
Herri mailako ekintzarik esanguratsuena.
Parte-hartze zabala egon zen eta aurrei-
kuspenak guztiz gainditu ziren. Bertan
parte hartu zuen masa sozialak ilusio
handiz ekin zion bideari. 2015ean, erron-
ka handiagoa hartu genuen, Euskal He -
rriko hiriburu guztietan indarra adieraziz.
Gu San Mamesen batu ginen, eta futbol-
zelaia betetzea lortu ez genuen arren,
egun ederra izan zen eta ilusioak piztuta
jarraitzen du. 

Eta Txorierrin?
Txorierritarron erantzuna oso ona

izan da hasieratik. Oso ilusionatuta eta
par te hartzeko gogoz azaldu dira eta ho -
rrek indarra eman digu antolatzaileoi. Gi -
za katera, esate baterako, 1.500 lagun in -
guru joan ginen Txorierritik.

Zelako eragina izan du amaitu
berri den “Eskura” prozesuak dinami-
karen egituraketan?

Euskal Herri mailan 180 herri batzor-
detik gora daude. Barne-egituraketa
hauek osatzen dute: Batzar Nagusiak, he -
rri batzorde guztiek osatzen dutena, Txo -
rierriko sei batzordeek tartean; Zu zen -
daritza Batzordeak (gu bertako partaide-
ak gara); eta bazkideek. Batzar Na gusia
GEDren organo gorena da eta bazkide
guztiek osatzen dute. Organo honen
bidez adierazten dira bazkideen nahiak
ohiko eta ez ohiko batzarretan, eta gu -
txienez urtean behin batu beharko da.
Bestetik, Zuzendaritza Batzordea egune-

roko kudeaketaz arduratzen da, eta baz-
kideek Batzar Nagusian parte hartzeko
eskubidea dute. Era berean, euren botoa
eman dezakete edozein erabaki hartzeko,
eta herri batzordeetan parte hartzeko. 

GEDren egitura sostengatu eta
Eus kal Herri mailako erronkari heldu
ahal izateko, bazkidetza kanpaina

ezinbestekoa zen ondorioa ere atera
zenuten prozesu horretatik.

Helburua ahalik eta bazkide gehien
lortzea da, eta gustatuko litzaiguke bazki-
de multzoa ahalik eta anitzena eta parte
hartzaileena izatea, bazkideak ezinbeste-
koak baitira dinamika honek aurrera ja -
rrai dezan. Urteko kuota bat ordaindu

OIHANA ASTOBIETA ETA OLAIA AURRE l GEDren ordezkariak Txorierrin
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“2016an adierazpenak
egingo dira herriz herri,

eta horietan ahalik 
eta babes zabalena 

lortu nahi dugu”

beharko da, eta bakoitzak ahal eta nahi
duen neurrian egin ahalko du. Bazkide
egiteko, nahikoa da Txorierriko edozein
herritako batzordera jo eta fitxa betetzea.
Online egiteko aukera ere badago, gure-
eskudago.eus webgunean.

Zelako urratsak emango dituzue
datozen urteotan?

Helburutzat 2018a ipini dugu. Bitar -
tean, lan handia egin beharko da, tokian
tokiko dinamikak Euskal Herri mailako
dinamikarekin uztartzeko, eta, lan horren
ondorioz, 2018an galdeketa egin ahal
izateko. Gure lemak adierazten duenez,
hori “Gure Esku dago”. Izan ere, herri ho -
rretan sarri ikusi den moduan, denon in -
darra batuz gero, emaitza bikainak lor
daitezke. Horra bidean, aurten adierazpe-
nak landuko ditugu herriz herri. Herri
batzorde bakoitzean erabakiko da zer
adierazi, eta ekainean jendaurrean eraku-
tsiko dira. Helburua, erabakitzeko eskubi-
dearen inguruan, herrietan eztabaidatu
eta adosguneak lortzea da. Besteak bes -
te, galdeketa egitekoan, zer galdetuko li -

tzatekeen inguruan eztabaidatuko dugu.
Herri guztietako adierazpenak batu eta,
2017an, erabakitze ituna lortu nahi dugu,
hurrengo urtean galdeketa egiteko. Ho -
rrezaz gainera, galdeketa sinbolikoak
egingo dira herri batzuetan. 

2016an galdeketa sinbolikoak Gi -
puzkoako Goierriko 22 herritan, Di man,
Ispasterren… egingo dira. Txo rierrin?

Bai. Larrabetzun batzordeko lagunek
erabaki dute herri galdeketa 2017ko uda-
berrian egitea. GEDk badu protokolo bat
herri-galdeketak egiteko, legearen ba -
rruan dagoena. Eskema hau jarraitzen du:
aztertu-proposatu-adostu-erabaki. Gain -
ontzeko herrietan adierazpenak landuko
ditugu momentuz, eta horietan ahalik eta
aniztasun eta babes zabalena lortu nahi
dugu.

Azaroan galdeketa egin zen Kata -
lunian eta alderdi independentistek
akordioa lortu ostean, independentzia-
rako bidea-edo ireki zen. Eredutzat har
daiteke?

GEDtik beti oso modu baikorrean ba -
loratzen dugu galdeketa egin izana, bai
Katalunian, bai Eskozian, zein bere ga raian
Quebecen egin zena, eta beste hainbat
herrialdetan. Antzekotasun ge hien Kata -
lunia rekin izan ditzakegu, be harbada, bai -
na nazio bakoitzak bere be rezitasunak di -

tu eta uste dugu Euskal He rriarentzat
eredu propioa sortu beharko dugula,
betiere herriaren erabakiak eta nahiak
errespetatuz.

Estatu aldetik, trabak eta meha-
txuak baino ez dira egon. Euskal He -
rrikoa ere ez da erraza izango. 

Badakigu, baina 2018rako dugun
erronka beteko dugula uste dugu. Azken
batean, demokraziaren ariketa oinarriz-
koena ez al da botoa ematea, hau da, era-
bakitzeko eskubidea? Dena den, galdeke-
ta egitea lortuko ez bagenu ere, oso harro
sentituko ginateke egindako lanaz eta
gaia gizarteratu izanaz. 

Prozesu hau guztia aurrera eroate-
ko, herritarren babesa ez ezik politika-
rien babesa ere izango da inportantea.
Zelango jarrera nabaritu duzue oroko-
rrean? Eta Txorierrin bereziki?

Ematen du politikariak pauso sendo-
ak ematen ari direla, eta euren plangin-
tzetan gero eta gehiago ikusten da era-
bakitzeko eskubidearen aldarria, edo,
behintzat, gaia lantzeko gogoa. Txorierrin
aurten dagokiguna da politikariak, herri-
tarrak diren heinean, gure dinamikara ge -
hiago hurbiltzea eta haien alderdietan
gaia naturaltasunez landu dezatela. Hi -
tzetatik ekintzetara pasa daitezela nahi
dugu, alderdi abertzalea izan ala ez.

“Galdeketa 2018an 
egin nahi dugu; 

lortu ezean ere oso 
harro sentituko ginateke

egindako lanaz”
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Bizkaiko Pelota Federakuntzak Eskuz
Binakako Emakumeen Cup antolatu eban
igaz lehenengo aldiz, eta lehiaketak ikus-
min handia sortu eban zaleen eta ez zale-
en artean. Izan be, aldi berean hiru gertae-
ra izan ziran: emakumeak hasi ziran fe -
deratu mailan esku-pelotan jokatzen; Txo -
koan emakumeen esku-pelota alkartea
sortu zan Larrabetzun; eta, historian, lehe-
nengo aldiz antolatu zan emakumeen
esku-pelota txapelketea federatu mailan.
Txapelketea aitzindaria izan zan eta
Txokoan-eko neskak komunikabide eta gi -
zarte-sareetako protagonista bihurtu ziran
egunetik gauera. “Egoerak gainditu egin
gintuan, ez gagozalako horrelakoetara
ohituta eta ez gendualako uste horrenbes-
teko oihartzunik eukiko ebanik. Gainera,
kritikak be jaso genduazan pelotari ba -
tzuek aukeratutako arropagaitik, eta ba -
tzuek esan eben Gipuzkoan gu baino
pelotari hobeak dagozala. Baina, honek
guztiak esku-pelotan emakume gehiago
ibiltzeko animetako balio izan badau, gu
pozik”.

Eta halan izan da. Gaur egun, Biz kaian,
32 emakume esku-pelotari dagoz federau-
ta eta hareetako 22k emon dabe izena txa-
pelketan. Larrabetzukoakaz ba te ra, beste-

ak beste, Usansolo, Ereño eta Markinako
esku-pelotariak ibili dira Ema kumeen Cup-
ean lehian. Kanporake tak otsailean egin
dira maila bitan eta finala martxoaren 6an
jokatuko da Larra betzun. Igaz, Zamudion
izan zan eta Uda lak harmaila osagarri bat
ipini behar izan eban atzeko errebotean;
Larrabe tzun be frontoia betetea espero
dabe. “Kamarak au rrean izatea larregi ez
urduritzea espero daigun. Nasai jokatu eta
partida politak eskaintea gustauko litxaki-
gu. Ea giro polita sortzeko gai garan!”.

Erreferenteak
Iker Amarika larrabetzuarra Bizkaiko

Pelota Federakuntzako presidente ordea
eta esku-pelota modalitateko arduraduna
da. Azaldu deuskun moduan, neskatilek,
haur edo kadete mailara ailegaten dirane-
an, esku-pelotea ixten dabe, pelota gogo-
rragaz hasten dalako jokatzen. Eta gehie-
nak, edo asko, beste modalitate ba -
tzuetara pasaten dira, palea eta trinketa
esate baterako. Federakuntzatik hutsune
bat ikusi dabe arlo horretan, eta ahalegina
egin da emakumeak esku-pelotan ibiltzen
animetako, eta modalitate horretan be
bardintasuna bultzatzeko. Lehen pausua
emakumeen kategorian pelota bigunagaz
jokatzea baimentzea izan da. “Es ku-pelo-
tan edozein emakumek jokatu lei ke.

Bardin deutso bere adina, ama ba da, ikas-
lea... Txarto egindakoa izan daiteke, behar-
bada, emakumea hasieratik bes te modali-
tate batzuetara bideratu izana eta esku-
pelotea bere ezaugarri fisikoetara moldatu
ez izana, beste kirol ba tzuetan egin dan
moduan. Halan, pe lota biguna sartu dane-
an, ikusi dogu asko animau dirala jokatze-
ra eta jokatzen jarraitzen dabela. Egia esa-
teko, gizonen kategorian be, gero eta
gitxiago jokatzen da be esku-pelotan, pe -
lota gogorraren exijentzia-mailagaitik. Bai -
na tradizinoa da nez, gogorragaz jokatu
be har”. Txokoan-eko neskek be adierazo
dabe pelota bi guna erabili ahal izatea era-

Emakume 
esku-pelotariak, 

kantxara ostera be
Eskuz Binakako Emakumeen Cup-aren finala martxoaren
6an, 11:30ean, jokatuko da Larrabetzuko frontoian. ETB
1ek partidak emongo ditu zuzenean. 

“Garrantzitsuena pilota
neskentzako kirola 

be badala erakustea 
eta egoerea 

normalizatzea”
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bagigarria izan dala, helduaroan esku-
pelotan ibiltzen animetako orduan.
“Pelota gogorragoek min handia sortzen
dabe txikitan lan du ez diran eskuetan,
baina pelota bi gunagaz eta eskunarruakaz
ez dago min hartzeko bildurrik; eta beraz,
ezta atxakiarik ez”.

Bigarren pausua txapelketea martxan
ipintea izan da, emakume esku-pelotarien
jokoa jente-aurrean zabaltzeko, eta esku-
pelotan ibiltea gustauko litxakien neskati-
lek eta emakumeek erreferente bat euki
daien. “Finala ETB1etik emongo danez,
espero daigun bere eragina eukitea eta
Euskal Herri mailan emakume gehiago

zan laukote bat; apirilean geu joango gara
bertara”.

Normalizatzea
Bestalde, neska gitxi izaten dira esku-

pelota eskoletan. Mutilakaz batera eta
mutilen kontra jokatzen dabe normalean,
baina Txokoan-eko neskek aitatu daben
moduan, 12 urtetik aurrera, pelota gogo-
rragaz jokatzen hasteaz gainera, indarrari
lotutako ezberdintasunak handiagotu egi-
ten dira, eta askok ixten dabe edo beste
modalitate batzuetan saiatzen dira, moda-
litate horreetan neska gehiago dagozalako.
Horren haritik, ezinbestekotzat joten ditue
Federakuntzak Bizkaiko esku-pelota esko-
letako neskatilen artean antolatzen dituan
topaketak. “Hilabeterik behin egiten doguz
Miribillan”, azaldu deusku Amarikak. “Be -
rrogei neskatila inguru dira eta helburua
alkar ezagutzea da, eta ikusi daien ez dirala
esku-pelotan jokatzen daben bakarrak.
Txapelketea be hareei zuzenduta dago,
erreferente bat euki daien eta, gura izanez
gero, esku-pelotan jarraitasun bat euki
dagiela ikusi dagien”.

Txokoan Larrabetzuko emakume es ku-
pelota alkartea ikastaro batetik sortu zan,
eta bere kideen eretxiz, ondo legoke herri
guztietan halako ekintzak antolatzea, au -
rrerapausuak emoten jarraitzeko. “Ha lan da
be, garrantzitsuena umetatik lantzea da.
Esku-pelotea neskentzako kirola be badala
erakustea, eta egoerea normalizatzea. Ho -
rregaitik joan gara zenbait ikastetxetara tal-
dea ezagutzera emoteko eta neskatilak es -
ku-pelotan jokatzen animetara”.

animetea; egon badagozalako”, esan deus-
ku Amarikak. Beste lurraldeetako federazi-
noetatik be jaso ditue deiak txapelketea-
ren zehetasunen inguruan galdetuz. “Poz -
garria da, gure helburua es ku-pelotan zein
txapelketetan ahalik eta emakume gehien
ibiltzea dalako, eta beste lurraldeetan be
horretarako interesa erakutsi dabe”. “Iru -
ñean taldea sortu da orain dala gitxi eta
hangoak jokatzeko irrikan dagoz”, gehitu
dabe Txokoan-ekoek. “Azaroan, emakume
pelotarien to paketak antolatu genduazan
Larrabe tzun, eta ikusi zan beste probin-
tzietan be jokatzeko gogoa daukien ema-
kumeak dagozala. Bartzelo na tik be etorri
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“Beti gustau izan jat egurra. Eta, azo -
ka pare batera joan nintzan, egurra zelan
lantzen eben ikustera. Eta handik hona
nire kabuz ibili naz egiten eta ikasten.
Erdipurdiko gubiak erosi nituan hasieran
eta apurka-apurka joan naz hobetzen”.
Eus kal Herriagaz eta euskal kultura eta
ohiturakaz zerikusia daukien lanak egiten
ditu Josuk: eguzki-loreak, armarriak, erlo-
juak, bankuren bat... Baita Athleticen le -
hoiaren burua be. “Gustetan jatan zerbait
ikusi eta bueltaka hasten naz, egur-lanke-
tea ea zelan egin ahal dodan”.  Lanok egi-
teko, batez be gaztainondoa erabilten
dau. “Errazena eta onena da lantzen.
Haritza be erabilten dot, baina askoz go -
gorragoa da. Dana dala, danatarik... Egur
zaharrakaz lan egiteko be ez daukat ara-
zorik”. 

Azaldu deuskun moduan, berton to -
pau daitekez koadruak-eta lantzeko oho-
lak, baina zerbait bereziagoa egin gura
badau, esate baterako, erliebezko lan bat,
ohol handiagoak behar ditu, gaztainon-
doa, eta horreek Asturiasetik ekarten
ditu. Bere burua trebatzen joan dan bitar-
tean, hainbat lan egin ditu, eta horreeta-
ko batzuk oparitu egin ditu edo saldu
egin ditu. Etxean be badauka partida bat.
Enkarguak jasoten ditudanean, gitxienez
materialetan eta tresnetan ipinitakoa ate-
rateko kobraten dau. “Pentsa eizue, gaz-
tainondo-ohol batek 80 euro kostau lei -
ke, eta horri erabilten diran tresnak gehi-
tu behar jakoz, berniza...”. Eta denporea,
jakina. “Gatxa da ale bakotxa egiten zen-
bat denpora emoten dan kalkulatea, izan
be, ez da jarraian egiten dan lan bat. Ez
dakit, lan ertain bat egiteko, 20 ordu,
beharbada”. Josuk badauka bere lan egi-
teko erea. “Zerbait pentsau eta ma rraztu
egiten dot, eta neurriak atera. Egu rrera
eroaten dot eta lantzen hasten naz, lixa-
tu, bernizatu... Lanak bernizatu egiten do -
daz normalean, edo tinduren bat emon,

Egurra eskuetan

Egurra lantzea zaletasuna da Josu Aretxabaleta zamu-
dioztarrarentzat; bere burua hobetzen eta munduaz
ahiztuten laguntzen deutson zaletasuna, hain zuzen be.
Egurrari formea emoten orain dala 20 urte inguru hasi
zan eta guztiz autodidaktea da, bere kabuz joan dalako
mundu honetan sakontzen eta teknikea hobetzen. 

JOSU ARETXABALETA l artisaua
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baina beti egurraren tonuarena. Ha landa
be, ale batzuk be margotu egin dodaz,
esate baterako, Athleticen le hoiak”.

Egurrezko tailak Zamudiotorren ipini
ditu ikusgai, eta Zamudioko Azokan be
birritan hartu dau parte. “Baina beste ba -
rik, nik honegaz ez dodalako bizimodua
ataraten. Dana dala, polita da zure lanak
ikusgai egotea eta jenteak gustetan jako-
la esatea”. Eta berari, gustauko litxakio
egur-lanketan modu profesionalean ari-
tzea? “Gustau, gustauko litxakit, baina,
egia esan, gaur egun hori ezin da eta ez
deutsat inoiz neure buruari halakorik

planteau. Egurra lantzea nasaitua da nire-
tzat, nire lana batzuetan oso estresagarria
dalako. Zapatu edo domeka goizean al -
tzau, sotora joan eta mundua ahiztuten
dot bertan”.

Eskuak
“Zakarrontzira” egur pilo bat bota dau

urte honeetan. “Lanean zabilzala, zati bat
apurtu eta barriro hasi behar”. Baina bere
burua hobetzeko gauza dala erakutsi
dau. “Hasi nintzanean, halako lanak egite-
ko gauza nintzan ikusi gura neban. Gauza
sinpleak ziran, orain lelokeriak iruditzen

jatazanak. Lan korapilatsuagoak egiten
do daz orain, eta dana nire kabuz ikasi
dodanez, ba, politena hori da beharbada,
euki dodan bilakaerea eta hobetu izana”.
Eroso sentitzen da egurragaz, eta berezi-
ki lagun batzuentzat egin dauan lanaz
harro. “Esku bi dira, soinu bategaz; eta
beste esku bat, panderoagaz. Lan apur
bat abstraktua da, detaile asko daukana
eta lan handia eskatu dauana. Buelta pilo
bat emon behar izan neutsazan lan ho -
rri... Gainera, egur mota ezbardinak na -
hastu nituan, kolore ezbardinak lortzeko.
Beste ukitu bat dauka”. 

Halan izanik, horrelako tailak lantzen
ahalegintzen da orain. “Ohol bat hartu
eta, adibidez, kaxoi bat egitea ondo da -
go, baina ez deutsu asetzerik ekarten. Le -
hen aitatutako lan modukoek, ostera, bai.
Gatxena egiten eskuak dirala dinoe, eta ni
denporaldi baten ibili naz eskuak lantzen.
Gero eta hobeto egiten dozuzala ikustea
gozamen handia da”. Irudime na, gubia
eta egurra sortzeko erremintatzat daukaz
Josuk; burua, datozan lanetan. “Eguzki-
lore batzuk egiten nabil eta mahai bat be
egingo dot lagun batentzat”. 

“Politena euki 
dodan bilakaerea 

da, beharbada, 
eta hobetu izana”
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Felix Libanok eta Kotxelis Apoitak 20 eta 26 urte zituen,
hurrenez hurren, Oiz mendira (1.026 m), Zapatu Santuan,
lehen aldiz igon ziranean. Andoni Azkorra orain dala 35
urte batu jaken. Lagunen arteko apustua 50 urte bete
dituan tradizino bihurtu da.

t: Itxaso Marina

Batzuk eleizkizunetatik, eta beste ba -
tzuk beste zereginetatik etozala, Sondika -
ko zortzi lagun 1966. urteko Bariku San -
tuan, iluntzean, lotu ziran herritik txikito-
tan ibilteko. Tragua dala eta ez dala, goi-
zaldeko hirurak jo zituan eta ardaoak era-
gindako adoreak ahoberokerietan ibiltera
be animau zituan. “Ezetz...” hasi zan bat,
“Ezetz...” jarraitu eban besteak, harik eta
Kotxelisek asmau eban arte. “Ezetz bihar
goizean Oiz mendira igon!”. “Baietz ni igon,
jaitsi eta, beharrezkoa bada, zuenetariko
batzuk tontorreraino eroan be!”, erantzun
eutsan Kataretxak. Eta hurrengo goizean,
zortzi lagunak Seat “600” baten eta moto
bitan abiau ziran Oiz mendira. Lau litroko
zahagia be eroan eban Felixek.

dauana tren-geltoki zaharrean azaltzen
da goizeko 8etan, hori dalako lotzen ga -
ran lekua. Jatetxean be ez dogu inoz al -
dez aurretik lekua gorde. Egun berean
esaten geuntsen zenbat ginan bazkaltze-
ko. Gure zain egozan; jatetxekoak zein au -
zokoak. “Bihar Sondikakoak etorriko dira”,
esaten eben... Halanda be, ez dogu jada
bertan bazkaltzen. Alde batetik, ugazaba
barriak dagozalako, eta bestetik, autoa
hartu behar danez, ezin dalako gustura
edan. Orain Sondikan bertan edo Deus -
tun egiten dogu bazkaria, txoko baten”.

Pasadizuak
Denporearen podasoz, herritarrek

ohiturearen barri euki dabe eta asko ani-
mau dira urteeran parte hartzera. Halan,
50 urtean, Zapatu Santuan, beti igon da
norbait Oiz mendira. “Hamar bat lagun
batu ohi gara, baina urte baten bi baino
ez ginan igon; beste urte baten, 20 lagun
inguru. Gero badagoz batzuk mendira ez
datozanak, baina indabak jatera, ostera,
bai! (kar, kar)”. Lagun taldea handituz eta

Autoa eta motorrak Trabakuan itxi
eta, bueltan bazkaltzeko, indaba-jana eta
txuletak prestetako eskatu eben hango
jatetxe baten. “Apustua bota ostean, ba -
tzuk etxera joan ginan apur bat lo egitera,
baina beste batzuok parrandan jarraitu
genduan. Beraz, pentsa daizuen! Penaga -
rria! Igoten hasi eta bik ahulaldia hartu
eben. Tontorreraino igoten lagundu be -
har izan geuntsen, gelditu, aidea emon...
(kar, kar). Hareetako bat Kataretxa izan
zan; jatun handia, baina egun horretan
ezta indabak probau be. Zurbil-zurbil
egoan. Prakak estuegi eukazala zioen
(kar, kar)”.

Hogei urtetik 26 urtera bitarteko zor-
tzi mutil izan ziran Zapatu Santuan Oiz
mendira igoteko ohiturea zabaldu ebe-
nak. Aitatukoak, gehi Nilo, Kankel, Juan
Ma ri, Txetxo eta Goio. “Hurrengo urtean
errepikau behar genduala esan eta halan
egin genduan. Baina handik aurrera ez
dogu inoz hitzordua barriro ipini. Berez
bi hurtu da ohitura. Guk badakigu Zapatu
Santuan Oizera igoten dala eta gura

barrituz doa, bertan 40 urtetik 75 urtera
bitarteko “mendizaleak” batzen diralako.
Oiz mendia ez da erraza igoten eta ba -
tzuek entrenamentuak eta guzti egiten
di tue aurreko egunetan. “Gazteentzat be
ohitura bihurtzen dabil, eta zaharrenen-
tzat erronka. Eta azken horreengan pen-
tsauaz, hain zuzen be, aldatu da tontorre-
ra igoteko ibilpidea, errazago egiteko.
Orain pistatik goaz”.

Lehen urteko igoerak emondako “es -
perientziaren”-ren eraginez, Sondikako
la gunak zintzo-zintzo ibili dira menditik
urte honeetan eta, zelan ez, pasadizu pilo

Tradizino bihurtutako apustua

Plaka bat 
ipini eben 

tontorrean 
30. urteurrenean 
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bat ditue kontetako. “Behin, eskopetea
eroian eta loba bigaz egoan gizon bate-
gaz topau ginan. “Nongoak zarie zuek?”.
“Sondikakoak”. “Sondikakoak? Ba, gerran,
Puerto de Santamarian egon nintzan pre so,
ziega berean, Sondikako bategaz, Felix
Libano izeneko bategaz”. “Aiba! Nire aita!”
(Felix). Anekdota triste bat be badabe.
“Askok gogoratuko dozuenez, Oiz mendi-
ko istripua, hegazkin horrek Euskal Tele -
bistako antenearen kontra jo ebanean,
1985. urtean izan zan. Hurrengo urtean
handik pasau ginan eta artean baegozan
hondarrak: zapatak, arropea, hortzorde-
ak... Gogorra. Medaila bat topau gen-
duan; izena ekarren eta senideei itzuli
jaken...”. Eta baten batek bere ohiturea be
ipini dau. “Tomasek, 70 urte dituanak, San
Blas kordoia tontorrean erretan dau.
Ikusgarria da: haizea, bera izerdiz bustita,
haize-babesean... txiskeroagaz kordoia
erretan ahaleginduten... Ai ama! (kar,
kar)”. Tonua aldatu da ostera be.

Berezia
Aho batez dinoe Zapatu Santua, edo

Oiz mendira igoten diran eguna, oso
egun berezia dala, ahaztuezina. “Gainera,
kontuan hartu behar dozue, lehen, Aste
Santuan, ez egoala zer egin... Beraz, men-
dira joatea denporea emoteko ia modu
bakarra zan.” Eta egun hori jasota geratu
eitean, plaka bat ipini eben tontorrean,
Oizera 30. aldiz igon ziranean. “Paper ba -
ten, Oizera inoz igon ginan guztion izena
idatzi genduan eta tutu baten barruan
sartu genduan; eta tutua, zulo baten.
Gainean, altzairu herdoilgaitzezko plaka
bat ipini genduan. Lontxo Zugazagak ida-
tzitako berba batzuk eta iparrorratz bat
dagoz grabauta”.  

Aurten 51. aldiz igongo dira Oizeko
ton torrera, eta oraindino ez dakie ezer
be rezirik egingo daben. Halanda be, jakin
badakie gustauko litxakiela tradizinoa
den porean zehar mantentzea. Beste 50
urte gehiago, edo, ahal bada, askoz urte
gehiago. “Zelango bilakaerea eukiko dau?
Hori denporeak esango dau. Gurea berez
sortutako ohiturea da eta bere bidea
egingo dau”. Hitzordua, betiko moduan,
Zapatu Santuan, goizeko 8etan izango da
Sondikako tren-geltoki zaharrean. “Gura
dauanak badau etortzea. Eta lekua be
egingo deutsagu gugaz bazkaltzeko. Hori
bai, bost minutu baino ez dogu itxaron-
go!”.



Safer internet day gunea
https://www.saferinternetday.org/
Día de Internet Segura 2016:
http://www.chaval.es/
Eurostat info: 
http://goo.gl/WjZcME
Egonline 
http://goo.gl/ZgV3Hq
Safer internet day lehiaketa 
http://goo.gl/tC6yy2
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t: Xabier Díaz, BTEK-ko zuzendaria

Urtarrilean, ohikoa baino 40 euro ge -
hiago ordaindu behar izan dugu nire se -
meetariko baten telefonoagatik. Goo gle
Play-koa ez zen aplikazio bat instalatu, eta
ordu erdiko deia egin zuen tarifikazio
bereziko zenbaki batera. Telefonoan insta-
latutako suebakiak abisua eman eta ko -
munikazioa moztu orduko, 40 euro.

Otsailaren 9an, Internet Seguruaren
Eguna izan zen. Egun horretan, internet
eta smartphone-en erabilera egokiago eta
seguruagoaren alde egiten da 2004. urte-
tik hona, bereziki ume eta gazteen artean.
Cyberbullying-etik gizarte sareetara, urte-
ro lelo bat hartzen du ardaztzat eta aur-
tengoa “Egin zure eginkizuna, in ternet
hobe bat egiteko” izan da (Play your part

for a better internet), interneten denok
parte hartu eta, beraz, eragile izateko
aukera dugula azpimarratzeko. Ekintza
ugari antolatu dira bai Europan bai
mundu mailan: jokoak, hitzaldiak, sa reko
baliabideak, saio bereziak eskoletan…
Izan ere, eta Eurostat-en datuen ara bera,
Europan, internet erabiltzaileen % 25ak
segurtasunari lotutako ezbeharren bat
izan zuen 2015. urtean: % 21ak birusak; %
3ak datu pertsonalei lotutako gehiegike-
riak; % 3ak dirua galdu zuen; eta % 2a
gune ez egokietara sartu ziren umeak izan
ziren.

Ohitura egokiak
Aurtengo leloak dioen moduan, gure

esku dago horrelako ekintzen kontra
borrokatzea, bai salaketaren bidez, bai

a: zonamovilidad.es

ohitura egoki batzuk izanda. Eta noski,
gar bi eduki behar dugu errudunak iruzur
egiten dutenak direla, eta ez ondorioak
jasaten ditugunok.

Semeak, lehengusuak eta lagun ba -
tzuek esanda, eta nirekin kontrastatu ba -
rik, instalatu zuen aplikazioa. Eta hor nire
lehenengo akatsa, dudan lana eta presta-
kuntza edukita, semeari ez baitiot hezike-
ta digital txikiena ere eman. Gainera, tele-
fonoa neuk prestatu arren, onartuta utzi
nuen egiaztatu gabeko aplikazioak insta-
latzeko aukera. Errementa riaren etxean,
zotza burruntzi. Eta gainera, nire telefono
konpainiak, besterik adierazi ezean, dei
horiek egitea galaraziko zuela pentsatzen
nuen. 40 euro.

Lehenengoa ekiditeko, seme-alabekin
egin berba, kontuz ibili behar dela esan,
eta heltzen zaien edozein loturatan klik ez
egiteko. Bigarrenerako, android telefonoa
baduzue, sakatu ezarpenen ikonoan, gero
“segurtasuna” menuan, eta bertan hauta-
tu barik utzi “iturburu ezezagunak”. Eta dei
berezi horiek egitea gaituta duzuen ez
badakizue, jo zuen telefono konpainiara
eta haiek esango dizuete zer egin.    

40 €-ko eskarmentu digitala 
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baina izana oraindik erdi hutsik daukagu-
nean– nagusi batek nonortzat hartzea,
bene-benetan eskertzen da. Urte haie-
tan, zeinetan inteligentzia ikuspuntu
logiko-matematikotik eta linguistikotik
–CI/AK: adimen koefizientetik– soilik
balo ratzen zen, irakasle batek autoestima
ez dela oinarritzen ez diruan, ez notetan,
ezta futboleko garaipenetan azaltzeak,
eta azalpen hori autoritate tonuan baino
elkarrizketa giroan egiteak, erabateko
metamorfosia suposatu zuen niretzat.

Gaur eguneko irakasle-ofizioa ez da
aspaldietakoa baino erosoagoa, zeren
neska-mutilek gela irekian ikasten baitu-
te: kaleko atea ertzirekian dela; telebista-
ko leihoa eta mugikorreko leihatila zaba-
lik. Hala ere, teknologiak teknologia,
nerabezaroko neska-mutilek behar-be -
ha rrezko dute irakasle-tutorea, ikaslea
bera aintzat hartuko duen pertsona hel-
dua. 

Nire gaztaroko marmolean, behin-
tzat, Errapel Mentxakaren artista eskuek
zizelkaturiko letrek iraun diraute. Neure
esker ona!

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Lantzean behinetan, lehia eta jokabi-
de lohia protagonista diren gizarte hone-
tan, pertsona onak datozkigu gogora:
Errapel Mentxaka lakoak. Esango dizu
norbaitek emakume edo gizon ona ez
dela ezer, on hutsa besterik ez, alegia,
inor ez.

2015eko otsailaren 20an –orain urte
bete– izan nintzen haren hiletan Bilboko
San Vicente parrokian. Derioko Semina -
rioan irakasle gogoangarri horietakoa
izan nuen; ez edonor.

Badakigu, txorierritar askoren irakasle
izateaz gainera, Txorierriko –eta Bizkaiko-
elizetako ondarearen arduraduna ere
bazena. Aldi baten, Errekalde auzoko
Artazu parrokiako arduradun ere bai.
Agintarientzat kristau deserosoa, oso;
hainbestekoa non lehenengo Zaldibiko
Citroen ezaguna erre zioten, eta ostean,
parrokia berbera. “Onaren pagua, ate
osteko palua”.

Edonola ere, nik neuk irakasle sasoitik
dut gogoan, ze, nerabezaroan –izena bai,

Irakasle gogoangarriak
Errapel Mentxaka
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Osagaiak:
−125 g koko arraspaua
−100 g azukre
−Arrautza bat

Prestetako erea:
Osagai guztiak ondo nahasi eta bola-

txuak egingo doguz. Bolatxuak azpil
baten ipiniko doguz eta labara sartuko
doguz 160 gradutan. Apur bat gorritzen
diranean, eginda da goz.

Etxeko sukaldaritza

Kokoak

a: cocinaconmimitos.com

a: imujer.com

t: Maite Lekerika

Osagaiak (4 lagunentzat):
−12 solomo-xerra (meheak)
−6 gaztai-xerra
−6 urdaiazpiko egosi-xerra
−Arrautza bi
−Ogi arraspaua
−Gatza
−Oliba orioa

Prestetako erea:
Solomo-xerra bat hartu eta gatz

apur bat botako deutsagu. Solo -

Solomoa urdaiazpiko 
eta gaztaiz betea

moaren gainean gaztai-xerra bat
eta urdaiazpiko-xerra bat ipiniko
doguz; eta horreen gainean,
beste solomo-xerra bat. Arrautzak
irabiau eta solomo betea arrau-
tzatik eta ogi arraspautik pasako
dogu. Beste solomo-xerrakaz gau -
za bera egingo dogu. Frititzen
doguzanean zabaldu ez daitezan,
zotz bat edo bi ipini geinkez
ertzetan. Zartagin baten oliba
orioa ipini eta bero dagoanean,
solomoa fritituko dogu alde bie-
tatik.   
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>
Lezama

>

>

>

Derio

Musika

Domekak Hori Baien: Lou Topet.
Martxoaren 13an, 18:30ean.   

>
Larrabetzu

Hitzaldiak

Ikastaroak >

>

Lezama
Kalamua. Martxoaren 13an, 09:30ean,
eskolan. Gailur mendi taldeak antolatua. 
Txindoki. Martxoaren 19an, 08:30ean,
Herriko plazan. Gailur mendi taldeak
antolatua.

>
Larrabetzu

Txorierriko Txakolinaren Eguna.
Martxoaren 20an. 

>
Zamudio

San Jose eguneko plater-tiroko saioa.
Martxoaren 19an, 10:00etan, Teknolo -
gia Parkeko tiro zelaian. Zamudio Ehi -
za eta Arrantza elkarteak antolatua.

>
Larrabetzu

Literaturaz berbetan: Jokin Urainen
Ametsen liburua. Martxoaren 17an,
19:00etan, Anguleri Kultur Etxean. 

“Gorputza ezagutzea eta minbiziari au -
rrea hartzea (emakumeentzat)”. Mar -
txoaren 7an, 19:00etan, Kultur Birikan. 
“Ongi hezteko oinarriak”, Juan Carlos
Alonso psikologoaren eskutik. Mar txoa -
ren 9an, 18:30ean, Kultur Birikan.  
“Seme-alabei nola ezarri arauak”, Juan
Carlos Alonso psikologoaren eskutik.
Martxoaren 16an, Kultur Birikan.

Erakusketak

>
Sondika

“Frankenstein”, Santiago Ybañez mar-
golariaren serigrafiak. Martxoaren
1etik 30era, Erakusketa Aretoan. 

Bestelakoak

>

>

Zamudio
Ardoa dastatzea, Itziar Insausti eta Iña ki
Lopetegiren eskutik. Martxoaren 3an
eta 4an, 19:00etan, Larragoiti jauregian.
Lagatzu euskara elkarteak antolatuta. 
Dantza ikastaro monografikoa. Mar -
txoa ren 19an, 17:00etan, Kultur Etxeko
gimnasioan. Hiru Bat dantza taldeak eta
Aiko taldeak antolatua. 

>

>

Lezama
Guggenheim museoa: arkitektura eta
bilduma. Martxoaren 3an, 17:30ean,
Jubilatuen Etxean.
Guggenheim museoa: aldi baterako 
erakusketak eta tailerrak. Martxoaren
10ean, 17:30ean, Jubilatuen Etxean.

Ikuskizunak

>
Derio

Encomediados umorezko zirkuitua.
Rafa Forner eta Bermudez. Martxoaren
4an, 20:30ean, Gurea Aretoan. 3 €.

>
Zamudio

>
Derio

Donejakue bidea: Pobeña-Castro. Mar -
txoaren 13an, 08:00etan, Nagusien
Etxean. Untza mendi taldeak antolatua.

Irteerak

>
Loiu

Elotxelerriko mendi martxa. Martxoaren
20an, 09:30, hiritar-zentrotik. Ibilbide 2:
14 km eta 9 km. Izen-ematea: elikagai ez
galkorrak eta higiene produktuak.

Invernal. Martxoaren 11tik 13ra,
Arroeta mendi taldeak antolatua.

Udaberriko kontzertua. Martxoaren
12an, 20:00etan, Andra Mari elizan. Eki -
dazu abesbatza, Pozalagua Karrantzako
abesbatza eta Elai Alai Portugaleteko
orfeoia.

Margogintza ikastaroan izena ematea,
martxoaren 14tik 18ra, Anguleri kultur
etxean. 

>
Larrabetzu






