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Hau da Euskal Herrian hasi eta
amaituko den bidaia xume bat.
Eus kal Herrian, 70. hamarkadan,

feminismoaren funtzionamendua beste-
enganako konfiantzan oinarritzen zen.
Nor ba nakoaren esperientzia eta teoria
osagarriak ziren. Gaur egun teorietan
aurreratu dela, baina horizontaltasunean
galdu den susmoa dut.

Txiapasen, Mexikon, bizilagunen ge -
hien goa andra indigenak dira. Tzotzil hiz-
kuntzan ez dute “gaztea” esateko berba-
rik. Umea edo andra zara, hilekoak zehaz-
ten du batetik bestera igarotzea. Beraz,
disfrutatzeko, ikasteko edota harreman
sexual libreak izateko denborarik ez dute.

Estatu Batuetara salto egin eta An -
gela Davis aipatu gurako nuke. Oraintsu
Euskal Herrian ibili da eta arraza, genero
eta klase arazoak berriro jarri ditu mahai
gainean, baita EEBBetan andrazkoek kar-
tzeletan sufritzen duten aparteko zapal-
kuntza ere. Kartzelak sortu ziren “gizonez-
koak damutu eta herritar hobeak” bihur-

tu ahal izateko. Eskubide hori ez zitzaien
andrazkoei aitortu ez zirelako herritar
osoak.

Afrikara bagatoz, esaterako, Senega -
le ra, ezkontzen ez diren andrazkoak baz-
tertu egiten dituzte. Estigmatizatuta dau -
de eta sarritan ohitura “arinekoak” direla
esaten da. Hori dela eta, bikotea aurkitze-
ko zailtasun handienak dituzte ikasketa-
dun andrazkoek eta aktiboan daudenek.

Tailandiak liluratu egiten gaitu baina,
andrazkoa pertsona ala merkantzia den
ez dakigu. Karen etniako “Andra Jirafa”
iza teko ilargi betea dagoen eguazten ba -
tean jaio behar da. Andra “pribilegiatuak”
di ra. Txikitan hasten dira brontzezko eraz-
tunak lepo gainean jartzen. “Andra Ob -
jektoa” izatearen adibide garbiak dira.

Samoako andrazkoen askatasun se -
xua la ren gainean Margaret Mead an -
tropologak esandako guztia faltsua zela
konprobatu zen. Lastima!

Larrabetzun, 80 urte faxistak herrian
sartu zirela eta, ekimen zabala izan dugu.

Zutunik taldeak ekarpen handia egin du
eta pelikulak ikusteko aukera izan dugu,
gerra sasoietan ikusezinak diren andraz-
koen bizipen latzaz jabetzeko.

Lan handiak ditugu genero eskubide-
ei begira baita eskubide sozial eta ekono-
mikoei begira ere. Kultura eta ohituren
gainean egin beharreko lanak ere badau-
de. Angela Davisek esaten duen moduan,
aliantzak egin behar dira herri mugimen-
duekin, arazo guztiei aurre egin ahal izate-
ko. Arazoak diren neurrian erronkak ere
badira. Animo!

Ekainaren 13an, Baserri Antzokia jen-
dez gainezka egon zen, Kukuke An -
tzerki Eskolako umeen urte amaiera-

ko antzerki emanaldia ikusteko. Poza
ematen du orain dela zortzi urte Txi -
mintxek ilusioz martxan jarritako proiek-
tua urtetik urtera indarra hartzen dabilela
ikusteak. Ume eta gaztetxoak gustura da -
biltzala nabaritzen da, oholtza gainean
be hintzat hori transmititzen dute.

Gustura egoteaz gain, Txorierriko he -
rrietatik datozen gazteek astean behin mi -
moa, mozorroak, makillajea, gerizpeen
tek nika... lantzen dituzte, hau da, antzer-
kiaren teknika ezberdinak erabiliz, emo-
zioak, lotsa, jendaurrean hitz egitea, gor-

IXONE ZUBIETA
(Tximintx Derioko euskara 
elkartearen presidentea )

Oihala gora!

Bidaia

putzaren mugimendua eta abar lantzen
dituzte. Eta, zelan ez!, lagunak egin ere bai. 

Aukeratzen diren gaiak ere badira tal-
dekideen adin eta interesen araberakoak.
Hasieran, ume txikiagoak egoten zirenez,
balioetan oinarritutako betiko gaiak auke-
ratzen zituzten, eta urteak aurrera egin
ahala, txikienekin horrela jarraitzen bada
ere, hazi egin direnekin euren inguruko
gaiak lantzen dira (bulling-a, teknologia
berriak…). Matrikulazioa hasi da, eta sei
ur tetik 16 urtera bitarteko gazteek ateak
zabalik dituzue!
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Gure Esku Dago (GED) plataformatik
jakinarazitakoaren arabera, erabakitzeko
eskubidearen inguruko galdeketa egingo
dute datorren urtean Zamudion eta
Lezaman. Zamudioko GEDkoek esan digu-
ten moduan, ez dute oraindik data zehaz-
tu eta azaldu digute Euskal Herriko beste
herri batzuetan noiz egingo den zain dau-
dela, “guztion artean indar eta oihartzun
handiagoa izateko”. Larrabetzun aurten
egin dute galdeketa, martxoaren 19an
hain zuzen ere. Botoa emateko eskubidea
1.585 larrabetzuarrek dute eta galdeketan
919k hartu zuten parte. Horien % 94,23k
euskal Es tatu burujabe baten aldeko
botoa eman zuten. 

Bestetik, erabakitzeko eskubidearen
ar loan urratsak ematen jarraitzeko, Gure
Esku Dago plataformak Bilbon galdera-
marka erraldoia osatzeko deia egin zuen
ekainaren 10erako. Euskadi plazatik Plaza
eliptikora arteko tartean mosaiko handi
bat egin zuten eta bertan hainbat txorie-
rritarrek hartu zuten parte. Ekitaldia oso
jendetsua izan zen eta Herritarron Ituna
ere aurkeztu zuten. Antolatzaileen esane-
tan, “gure etorkizuna libre eta demokrati-
koki erabakitzea gure esku dago”, eta era-
bakitzeko baldintza egokiak sortzeko,
“korapiloak askatu eta adostasun zaba-
lak” lortu behar dira. Herritarron Ituna
tres na egokia da horretarako.

Galdeketa egingo dute 2018an
Zamudion eta Lezaman

Pintxo solidarioak
762 euro batu ditu
Erandiogoikoan

Pintxo solidarioen ibilbidea
Danontzat Loiuko elkarteak eta
Erandiogoikoko jai-batzordeak
antolatu dute eta, azaldu diguten
moduan, pozik baino pozago daude
herritarrek erakutsi duten solidarita-
tearekin. “Orotara 762, 65 euro batu
dugu. Pintxorik jan ez zuenak ere
dirua sartu zuen itsulapikora”.
Pintxoak Erandiogoikoko tabernek
eta elkarteek eman zituzten eta
euro batean saldu ziren. Batutako
dirua Gurutzetako ospitalean dau-
den eta minbizia duten umeentzako
jolasak erostera zuzenduko dute  

Bestetik, Danontzat elkartetik
esan diguten moduan, Loiuko jaie-
tan ere egingo dute pintxo solida-
rioen ibilbidea. Ekintza Udalarekin
eta Loiuko Bakarrak gazte elkartea-
rekin antolatu dute eta ibilbidea
hurrengo hau izango da: Loiuko
Bakarrak elkartearen txosna,
Jubilatuak, Batzokia, Loiu hotela,
Lashoa, Larrakoetxe kirol taldearen
txosna eta Loiuko Bakarrak elkartea-
ren txosna. Gainera, azken geldialdi
honetan Txoribikers taldeak eman-
dako pintxoak ere egongo dira.
Poteoa arratsaldeko 7:30ean hasiko
da eta batzen den dirua aurreko
lerroetan aipatutako helburu berara
zuzenduko dute: Gurutzetako ospi-
taleko onkologia atalean dauden
umeentzako jolasak erostera.
Pintxoak Loiuko tabernek eta elkar-
teek emango dituzte.    

a: Gaizka Peñafiel
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Gure kirolaren euskal jaia
Futbola Oinarritik Euskaraz proiek-

tuak denboraldi bukaerako jaia ospatu
du zazpigarren aldiz aurtengo ekainean.
Benjamin eta kimu mailetako partidak
jokatu ziren Sondikako futbol zelaian.
On doren, omenaldiak eskaini ziren: bate-
tik, Sondika, Zamudio KE, Lezamako Bizia
KT eta Larrabetzuko Uritarra taldeei; eta
bestetik, Jose Angel Iribar Athleticen
jokalari ohi mitikoari. Ekitaldia borobil-
tzeko, kopaua eskaini zen. 

“Aurtengoa ediziorik onena izan da.
Batetik, kanpoaldean egin dugulako.
Gainera, aurten, lehendabiziko aldiz, den-
boraldia bukatu denean egin dugu. Eta
data askoz aproposagoa da. Beraz, oso

pozik gaude. Gainera, datorren urtean,
proiektua sendoagoa izango da, Derioko
Arteaga taldeak eta Txorierri Basketland
S.K. taldeek Futbola Oinarritik Euskaraz
egitasmoarekin egingo dutelako bat”,
esan du Koikili Lertxundi sustatzaileak. 

Futbola Oinarritik Euskaraz proiektua
EuSport enpresak eta Totoan Txorierriko
Euskara Elkarteen Federazioak bultzatu
zuten 2009an, Txorierriko Zerbitzuen
Man komunitatearen laguntzarekin. Pro -
iek tuak euskara kirolean zabaltzea du
helburu. “Badakigu lan handia dagoela
egi teke, euskara eta erdararen arteko al -
dea oraindik handia delako, baina gu
itxaropentsu agertzen gara”.

Derioko lotuneko
obrak irailean 
amaituko dira

Imanol Pradales Ekonomi eta
Lurralde Garapena Sustatzeko foru
diputatuak adierazi du Santo
Domingo jaitsieran egiten dabil-
tzan lanak irailean amaituko direla.
“Biz kaiko Errepideen Sareko puntu
ga rrantzitsu bat da hori, hortik
egunero 16.000 ibilgailu ibiltzen
baitira, aireportura, teknologia-
parkera eta industrialdeetara joa-
teko”. Obra duela urte bete eta
erdi hasi zen, puntu horretan arin-
tasuna eta trafiko-ahalmena hobe-
tzeko. Lanek 6,9 milioi euroko
aurrekontua dute. “Ziur gaude
egunez egun mesede egingo diela
gidariei, bai egunero lanera joan
eta lanetik itzultzeko korridorea
erabiltzen duten guztiei, bai uda
honetan aireportura joateko erabi-
liko dutenei”. Hala, bigarren erreia
atontzen ari da, aireporturantz eta
teknologia-parkerantz doan trafi-
koa arinagoa izan dadin eta korri-
dorean gutxiagotan gerta daite-
zen auto-ilarak.
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Eneko jatetxea, sustraietara itzultzea
Eneko Atxa Azurmendiko sukaldariak

beste jatetxe bat ireki du Larrabetzun,
Eneko jatetxea. “Hau gustura egoteko
moduko lekua da, giro atsegina, hurbila
eta informala duena”, esan zuen Atxak.
“Hemen sustraietara itzuli nahiko genu-
ke, hau da, hasiera batean adierazten ge -
nuen maitasuna berreskuratu. Edozeini
dago zuzenduta: bikote gazteei, enpre-
sei... Bezeroengandik gertu egon nahi
dugu, gurera datozenak etxean egongo
balira moduan sentitzea nahi dugulako”. 

Eneko jatetxea Azurmendi eta Gorka
Izagirre upeltegiaren goiko aldean dago,
Larrabetzuko Legina auzoan. Atxak beti-
ko kalitatea eskaintzen jarraituko du ber-
tan, baina Azurmendi baino xumeagoa
eta merkeagoa da Eneko. Esate baterako,

menuak 55 euro balio du (BEZarik gabe).
Horren truke Atxak sortutako Sutan me -
nua jateko aukera dago. Guztira, bedera-
tzi plater eskaintzen dira menu horretan,
besteak beste, olibak eta Zerratiako ber-
muta, Bieira eta ahuakatea, eta legatza
ximendutan errea eta perretxikoak.  

Jatetxea atsegina da, baita gardena,
argitsua eta lasaia ere. Dekorazioan, egu-
rra, harria eta baserri-giroa nagusitzen
dira. Janariari dagokionez, minimalista
eta goi-mailakoa da, baina beste ezauga-
rri bat ere bada aipatzekoa: sukaldariak
begibistan daude eta bezeroen aurrean
prestatzen dituzte platerak. Guztira, 65
jankiderentzako lekua dago jatetxean,
eta gainera 35 lagunentzako jantoki pri-
batua ere badago. 

“Sondikako aukera-
Sondika aukeratu”
programa 

Programa herritarren bizi-kalita-
tea hobetzeko helburua duten 82
proiektuk osatzen dute. Udalak esku
artean dituen lehentasunak eta egi-
tasmoak hedatu nahi ditu herrita-
rren artean, sondikoztarrek proiektu
bakoitzaren gorabeheren berri iza-
teko. “Gure kudeaketa-eredua lau
haizeetara zabaldu nahi dugu, herri-
tarrek zertan gabiltzan argi eta garbi
jakiteko”, esan du Xabier Zubiaur
alkateak. Programa Udaleko webgu-
nean dago gaztelaniaz irakurgai,
eta, irailetik aurrera leku berezia
edukiko du www.sondika.eus web-
gunean. 

Egitasmoa lau ataletan dago
banatuta, proiektuak argiago sailka-
tzeko. Garapena atalak hirigintza
jorratzen du; Jendea atalak, lagun-
tza eta pertsonak; Bihotza atalak,
kultura, euskara eta historia; eta
Auzoak atalak, auzoen garapena.
Egitasmoak aintzat hartzen dituen
82 proiektuetatik, 13 dira lehentasu-
nezkoak; 42, bigarren mailakoak; eta
27k martxan dagoen zerbitzuren
bat hobetzea dute helburu.
Lehentasunezkoen artean, besteak
beste hauek aipatu ahal dira: auzo-
ko zinegotzia sortzea, Euskararen
Plan Estrategikoa, Emakumeen eta
Gizonen arteko Berdintasunerako III.
Plana, langabezia-tasa % 10aren
azpian jartzea eta Hiri-
Antolamenduko Plan Orokorra onar-
tzea eta garatzea.



AIKOR! 171 l 2017ko ekaina
www.aikor.eus8 LABURRAK

Lerro hauek idatzi orduko, behin
betiko egitaraua itxita egon ez
arren, Endika Cienfuegos Derioko
kultur zinegotziak jaietako ildo na-
gusiak aurreratu dizkigu. “Iaz, fami-
lia-giroaren aldeko apustua egin
genuen, eguneko giroaren aldeko
apustua, eta uste dugu asmatu egin
genuela. Beraz, aurten ere estrate-
gia berari jarraituko diogu”. 

Txu-txu trenak eduki zuen arra-
kasta kontuan hartuta, Santiago
egunean ere eskainiko da zerbitzu
hori goizez zein arratsaldez, herrita-
rrak jai-guneraino igotzeko. “Beste -
tik, gastronomia lehiaketa, Laino -
mendi dantza taldearen saioa eta
mozorroen jaia ere oso arrakasta-
tsuak izaten dira”. Jaiek nobedadeak
ere ekarriko dituzte. Hala, San Inazio
egunean, puzgarrien ordez tailerrak
egongo dira. “Alde batetik, euririk
balego, ezin izango lirateke puzga-
rriok ipini; eta bestetik, umeek

badakite koltxoneta barik jolasten.
Ondo pasatzeaz gainera, tailerretan
ikasteko aukera ere edukiko dute”.
Gauean ere, dantzaldia egon beharre-
an, musika talde bat ibiliko da taber-
naz taberna kantatzen.

“Azkenik, San Esteban egunean,
betiko moduan, kopaua eskainiko da
eta gastronomia lehiaketak egongo
dira. Baita nobedaderen bat ere, arra-
tsalderako umeei zuzendutako ekin-
tza bat antolatzeko asmoa dugulako.
Era berean, baliteke musika talde bat
ekartzea jaien amaierarako, eta zer-
bait jateko ipintzea”.

Nazioarteko folklore emanaldia
ha rre ra ona izaten duen ekintza da.
“San Ina zio egunean, Kolonbiako
talde bat etorriko da hango dantzak
erakustera. Nor malean, jendetza han-
dia batzen da ekitaldi honetan eta ez
dago esertzeko le kurik. Gainera,
kopaua ere egongo da. Arrakasta ber-
matuta dago, beraz”.   

Uztailak 25, martitzena. Santiago
–11:00: Kalejira.
–11:30: Txu-txu trena.
–12:30: Meza. Ostean, dantzak Laino -
men di taldearekin.
–14:00: Paellak aurkeztea.
–16:30: Mus arina.
–17:30: Paella txapelketaren sariak ema-
tea.
–17:30: Txu-txu trena.
–18:30: Eusko zumba eta mozorro jaia.
–19:30 Tortillak aurkeztea.
–20:30: Tortilla txapelketaren sariak ba -
natzea. 
Uztailak 26, eguaztena. 
Santa Ana
–11:00: Kalejira.
–12:30: Meza.
–13:00: Sukalkia dastatzea, txosnan.
Uztailak 31, astelehena. 
San Inazio
–11:00: Kalejira.
–11:00: Haurrentzako tailerrak.
–12:30: Meza eta kopaua. 
–13:15: Nazioarteko folklore emanaldia,
Carmen López folklore dan-
tza taldearen eskutik (Kolon -
bia).
–19:00: Herri kirolak.
–20:30: Musika ibiltaria, tabernetatik. 
Abuztuak 3, eguena. 
San Esteban
–12:00: Meza.
–13:15: Kopaua.
–14:30: Sukalki txapelketa. 
–16:30: Musa.
–18:00: Umeentzako ikuskizuna.
–20:00: Sariak banatzea.
–20:00: Jaien amaiera. 

Familia-giroa, Aldekoneko jaietan
Jai-egitaraua

Carmen López folklore dantza taldea. a: Sergio Aguilar.
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Jaiak uztailaren 7tik 9ra bitartean
izango dira Lezamako auzoan, eta berta-
ko jai-batzordetik adierazi digutenez,
koadrilen arteko herri olinpiadak izango
dira aurtengo nobedade nagusia. “Koa -
drilek lauzpabost probari egin beharko
diete aurre. Herri kirolekin zerikusia edu-
kiko dute, baina apur bat moldatuko
ditugu, ondo pasatzeko eta giro alaian
egoteko. Probak zertan dautzan? Bada,
sorpresa izango da hori. Sei kidek osatu-
ko taldeak izan beharko dira; eta parte-
hartzaileak, 16 urtetik gorakoak. Gainera,
genero ikuspegi batetik, baloratuko da
taldean hiru emakumezko eta hiru gizo-
nezko egotea”. Irabazleek txosnan edo
herriko dendetan gastatzeko diru-txartel
bat jasoko dute saritzat. 

Enduro txapelketa klasiko bat bihur-
tu da jaietan. “Mendi goian hasi eta behe-
ko aldean bukatzen den froga honek jai-
tsiera gogorrak eta igoera aldapatsuak
tartekatzen ditu. Abiadura handian doa-
zela, txirrindulariek arriskuz betetako ibil-
bide bat gainditu behar dute. Bakoitzak
hiru txanda egin behar ditu eta denbora-

rik onena lortzen duenak irabazten du”.
Aurreko urteetan, 30 txirrindulari inguruk
hartu dute parte txapelketan. “Kategoria
bakoitzeko hiru sari ematen dira: txapela
eta dirua, irabazlearentzat; eta dirua, bes-
teentzat”.

Sutan
Bestetik, paella txapelketa jaietako

ekitaldirik jendetsuena da. “Giro polita sor-
tzen da. Koadrilak goiz goizetik batzen
dira landan, bakoitzak bere tresnekin.
Lekua jendez gainezka dago eguerdirako,
eta paellak, sutan! Lehia apur bat dago tal-
deen artean, ea nork egiten duen paellarik
goxoena!”. Urtero 35 paella inguru aurkez-
ten dira lehiaketara eta epaile he rritarrak
ibiltzen dira. Saria Lezamako den den, txa-
kolingileen eta enpresen es kutik da.

Ohikoa den moduan, txakolinaren
das tatzea egongo da domekan, baina aur-
ten mago bat ibiliko da Arkaitz Es tiballes
bertsolariarekin. Dastatzen duten txakoli-
nak zelako sentsazioak transmititzen diz-
kien azaldu beharko dute, txakolin hori
norena den jakin barik. 

Herri olinpiadak, nobedadea
Goitioltzako jaietan

Jai-egitaraua
Uztailak 7, barikua
–18:00: Txupinazoa eta jaien hasiera.
–18:30: Umeentzako puzgarriak.
–21:00: Diskofesta, Oihan Vegaren es -
kutik.
Uztailak 8, zapatua
–10:00: Mahaiak eta aulkiak banatzea.
–10:30: “Goitioltza ezagutu”, Zorrizke -
tan euskara elkartearen eskutik.
–12:00: Kurutze dantza taldea.
–13:00: Paella Txapelketan izena ema-
tea.
–14:30: Paellak aurkeztea.
–15:00: Enduro Txapelketa.
–18:00: Herri olinpiadak.
–19:00: Enduro txapelketaren sariak
banatzea.
–20:00: Dantzaldia, Patxi eta konpainia
taldearekin.
–22:30: Erromeria, Batek daki taldea.
Uztailak 9, domeka
–13:00: Txakolina dastatzea, magiaz
eta bertsoz jantzita. Arkaitz Estiballes. 

a: Gaizka Peñafiel
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Bizkaiko Foru Aldunditik jakinarazi
duten moduan, “Gaztedi Txorierri” hitzar-
mena sinatu dute eta hara 229.425 euro
zuzenduko dira. Hitzarmena 2019. urtera
arte egongo da indarrean, eta dirua gaz-
teen prestakuntzari, enpleguari eta ekin-
tzailetzari lotutako ekintzak bultzatzeko
erabiliko da. Txorierriko hitzarmenaz gai-
nera, Al dundiak beste hiru hitzarmen
sinatu ditu Arratian, Durangaldean eta
Ezkerraldean. Lau hitzarmenek bat egin
dute apirilean Busturialdea, Enkarterri,

Lea-Artibai, Meatzaldea, Mungialdea eta
Nerbioi-Ibaizabal eskualdeetarako onar-
tutako beste sei hitzarmenekin.

“Bizkaia Goazen Gazteak” lelopean,
Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du 2017.
urtea gazteen urtea izango dela. Horren
haritik, “Gaztedi Bizkaia 2020" foru-estra-
tegiaren bidez lurraldeko gazteria-politi-
kak koordinatuko ditu, eta tokiko ere-
muan gazteei zuzendutako jarduketa
integralak sustatuko ditu. Hala, Europako
politikekin egiten du bat eta zortzi jardu-

keta-eremu ditu: hezkuntza eta presta-
kuntza, enplegua eta ekintzailetza, gizarte
esku-hartzea, osasuna eta ongizatea, kul-
tura eta sormena, gizartearekiko konpro-
misoa, parte-hartzea eta nazioartekotzea. 

Sinatutako eskualdeko lankidetza-hi -
tzarmenetan lehenesten dira, batetik hez-
kuntza eta prestakuntza, eta bestetik
enplegua eta ekintzailetza. Helburua da
gazteei kalitate oneko prestakuntza es -
kaintzea, lan-merkatuko joeretara egoki-
tzen dena.

Aldundiak 229.425 euro zuzenduko ditu, Txorierriko
gazteen prestakuntza eta enplegua sustatzeko

Lezamako tren-zerbitzua apirilaren
8an ipini zen berriro martxan. Hala ere,
txorierritarrok ordaindu behar dugu tre-
netik metrora aldatu egin nahi badugu
eta hori, txorierritar batzuen iritziz, ez da
zilegia. “Hauteskundeetan entzun behar
izan genuen Txorierri metro-sarean sartu-
ko zela. Baina iruzur handia da, Alde
Zaharrean metroa hartu nahi badugu,
beste bidaia bat ordaindu behar dugula-
ko”, esan digu Unai Ugal de lezamarrak.  

Herrian kexa bera zuten lagunak el -
kartu eta sinadurak batzen hasi ziren.
“Hau Txorierriko bi daiariekin baino ez da
gertatzen, izan ere, ibilbidea 3. linearen
Bilboko tartean hasi edo amaitzen bada,
1. edo 2. lineetara tre nez aldatzeak ez da -
kar kostu gehigarririk. Beste behin ere
txorierritarrok bigarren mailako bizkaitar-
tzat jotzen gaituztelako”, dio. Getxoko
edo Sopelako lagunak, aldiz, “le henengo
mailakotzat” hartzen dira, “Bilbo osoan
ze har bigarren bidaiarik ordaindu gabe”
bi daiatzeko aukera dutelako.

“Gaur egun, 550 sinadura inguru lor tu
ditugu Lezaman”. Gainera, elkartekoek
Udalarekin hitz egin dute. “EAJ eta EH
Bildu alderdiekin egin genuen bilera bat
eta handik gutxira Lezamako Udalbatzak
aho batez onartu zuen gure aldeko
mozio bat. Era berean, esan ziguten
Txorie rriko alkateek gure aldarrikapena

Bizkaiko Garraio Par tzuergora eroango
zutela”.  

Txorierriko erakundeak
Igotz López Mankomunitatearen pre-

sidenteak argitu digunaren arabera,
oraindik ez dute Partzuergoarekin bilera
“formalarik” izan, baina harremanetan
egon dira haiekin. “Laster bilera bat egin-
go dugu. Agian ez gara metroren barruan
egongo, baina Bilboko metroko sarean
egon bagaude. Arduratuta gaude trena-
ren gaiarekin”.  

Sondikan eta Derion ere batu dira
sinadurak, (guztira 900 inguru) eta kexak
alkateei zein Arartekoari jakinarazi dizkie-
te. “Hurrengo pausua ahaldun nagusia
da. Oso haserre gaude”, esan digu Mar -

gak, Sondikatik. “Gurea herritik sortutako
ekimena da, baina ordezkari politikoek
lagundu behar digute. Guk esan eta esan
aritzen jarraituko dugu, gure eskaera
gauzatu arte”, aipatu du Unaik.

Euskotrenetik horixe adierazi di gute:
“Trenetik metro sistemara igarotzerakoan
beti kobratzen da tren-aldaketa. Horrela
gertatzen da Txorierriko lineatik L1 edo
L2ra igarotzerakoan, eta Durango tik, Ber -
meotik edo Ermuatik datozen Eus ko -
treneko erabiltzaileei ere gauza bera ger-
tatzen zaie. Metro sistema barruan, L3tik
L1era edo L2ra igarotzeko, Eusko trenek
akordio bat itxi zuen Bizkaiko Garraio
Partzuergoarekin, enpresa ezberdinak
izan arren, baldintzak berdinak izateko,
eta L3ko bidaiariak ez kaltetzeko”.

Sinadurak batzen dabiltza, trenez 
aldatzeagatik ordaindu behar ez izateko
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Byron Zurdo eta Mikel Uriarte | Kafearen jaunak
Marradun alkandora jantzita eta irribarretsu, Byron eta Mikel Derioko Adarve tabernako barra-

ren atzealdean egiten dute lan. Lankide biek zortzi urte baino gehiago eman dituzte kafe ikastaro-
etan eta Txorierriko kaferik onena zerbitzatzen dute: “Sekretua esnea 63-73 gradu bitartean berotze-
an datza” azaldu du Byronek. Horrez gain, Mikelek adierazi du ehoketa eta behar bezalako makinak
izatea oso garrantzitsua dela kafe ona egin ahal izateko. “Munduko kaferik onena eduki arren, behar
bezala landu egiten ez bada, alferrik da”.

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

Sekretua esnea 
berotzea ete zan?

Zuen aitortzak hartu 
gaitu gu sorpresan.
Goizero Adarvera
hurbildu gaitezan 
sekretua ezin da 
horren altu esan.

Itallen Bertso Eskola
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El Gran Wyoming y los insolventes taldea

Rubia taldeaThe Steepwater Band

Imelda May

t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Txorierri nazioarte mailako musika-
rien topagune izan da berriro ere Music
Legends Festivalaren bigarren edizioa
dela eta. Aurtengoan, iaz baino askoz jen-
detsuagoa izan den edizioan, besteak
beste, Georgie Fame, Van Morrison, El
Gran Wyoming y los Insolventes, The
Steepwater Band, Imelda May, Alpha
Blondy & the Solar System, Gov’t Mule
eta Ruper Ordorika izan genituen ekaina-
ren 2an eta 3an, Ola zentroko eszenato-
kian.

Aste osoan eguraldi zoragarria egon
arren, hilaren 2an, Nafarroako Motxila 21
taldea jaialdia inauguratzen hasi orduko
zerua guztiz estali eta euria bota ahalean
hasi zen, baina hori ez zen aitzakia izan
ikuskizuna bertan behera uzteko. Ordori -
karen kontzertuaren ondoren jaialdiko
plater nagusia iritsi zen, Georgie Fame
mitikoaren Hammond-aren eta 71 urteko
Van Morrisonen saxoaren eskutik. Kon -
tzer tua hasi aurretik, Belfasteko Lehoiak
eskaria egin zien pistan zeuden 4.000
pertsonei kontzertuan ez egiteko argaz-
kirik, eta ez grabatzeko bideorik. Harri -
dura aurpegiak, eta txistu batzuk entzun-
da, kantari britainiarrak kontzertu apala
eskaini zuen, eta lehen egunaren ginda
Sara Iñiguez-en Rubia Sunshine Pop tal-
deak ipini zuen, Barman izeneko hiruga-
rren EPa aurkeztuz.

Mud Candies bilbotarren bluegrassak
bigarren eguna hasi zuen; eta, ordubete-

Euria, lokatza eta rock ‘n 
rolla, bluesa, soula...
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Alpha Blondy & The Solar System

Van Morrisonra, gorriz jantzitako Wyomingen taldeak
erreleboa hartu eta bertsio famatuz bete-
riko zuzenekoa eskaini zuen. Euria gogor
hasi zen baina, hala ere, jendetza batu
zuen madrildarren kontzertuak. Jaialdiak
berak kapusaiak eta kapak erosteko
aukera eskaini zuen –barrutian aterkiak
sartzea debekatuta zegoen–, eta benetan
beharrezkoak izan ziren: kontzertuen
artean eta mela-mela eginda, jendea
txosnen karpan aterpea bilatzen ibili zen.
Euriak The Steepwater Band rock-blues
taldearen kontzertua ordu erdi atzeratu
zuen baina, azkenean, eta instrumentuak
plastikozko olanekin estalita, Chicagoko
taldeak merezitako kontzertua eskaini
zion publikoari. Ondoren Imelda Mayren
soul dotorea, Alpha Blondyren reggae al -
darrikatzailea eta Gov’t Muleren gitarra-
orroen lekukoak izan ziren bertara hurbil-
du ziren pertsonak.
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t/a: Itxaso Marina Ondarroa

Zergaitik aukeratu gai hori?
Gizarte eta Hezkuntzaren ikerketara-

ko masterra izan da eta hasieratik eduki
dot argi esparru honeetariko bat jorratu-
ko nebala: euskerea edo balioak. Izan be,
irakasle-ikasketak egiten edo praktiketan
edo begirale ibili nazenean, ikusi dot
Hezkuntzan horreek ez dirala behar dan
moduan lantzen. Irakasle batek animatu
ninduan euskal pailazoen lana aztertzera,
hareek esparru biak jorratzen dabezala-
ko, eta ez neban zalantzarik izan.  

Zelan antolatu zenduan lana?
Lanagaz urrian hasi nintzan eta, egia

esan, buruhaustea ekarri eustan ha sieran,
aurretik inork ez eukalako halako lanik
aztertuta. Gainera, gaia komikotasunetik
harago landu gura neban. Akabuan gal-
dera honi erantzun behar neutsala eraba-
gi neban: zelan sortzen da eredu pe -
dagogiko bat izaera hezitzailea daukan
euskarazko pailazogintzaren bidez? Eta
horren barruan hiru helburu bete be har
nebazala: beraiek benetan sortutako
eredu pedagogikoa dan egiaztatzea; pro -
iektuaren ezaugarriak aztertzea; eta Hez -
kuntzari egiten deutsien ekarpena be az -
tertzea. Horretarako, alkarrizketatu ne ba -
zan taldeka zein bakarka; puzzleak, jo -
lasak eta askotariko materiala aztertu ne -
ban; eta euren ikuskizunetara eta hitzaldi
pare batera joan nintzan.

Eta eurek sortutako eredu pedago-
gikoa da?

Bai. Irakasleak ziren eta Takolok Pi -
rrutx (gizona zan hasieran eta izena halan
eban) eta Porrotx sortu ebezan, garai ha -
tan Lasarte-Orian ez egoalako ezer ume-

Lezamarrak Takolo, Pirritx, Porrotx eta Marimototsen pai-
lazogintzea aztertu eta horren gaineko lana aurkeztu dau
master amaierako proiektu moduan. Lan handia egin
dau; buruak gidatuta, baina sentimentuetatik abiatuta.

AINHOA GANA DAÑOBEITIA l
irakaslea eta ikerlaria 

“Hezkuntzan metodolo  
topatzen gabilz, eta hemen  

Ainhoak Haur Hezkuntza ikasi dau.
“Ez dakit bokazioa dan, baina be ti euki
dot harreman estua hezkuntzagaz eta
argi neban haur hezkuntza egingo
nebala. Halanda be, ikasketak amaitu
eta erabagi neban neure bu rua gehia-
go ikusten nebala nagusiei begira, uni-
bersidadean”. 

Ardura berezia dau hezkuntzagaz
eta gizarte gaiekaz, eta enpatia handia
kolektibo minorizatuekaz: emakume-
ak, homosexualak, beste arraza batzue-

takoak... “Gizartean dagozan ez bar din -
tasunak gainditzeko, beharrezkoa da herri-
gintzan aritzea, eta horretan da nok inplika-
tzea. Guztion tza ko mundu baten alde egin
behar dogulako, azken baten, guztion
eskubidea dalako”. Eta ho lan, Hamadako
izarrak alkarteagaz dabil alkar lanean eta
Aste Santuan saharar erre fuxiatuen kanpa-
menduetan izan da. “Pi zzeria bat ipinten
lagunduko deutsegu. Ha familia aurrera
atera behar da ben eta baliabiderik ez
daben an dreek kudeatuko dabe”. 

Bestetik, kirol arloan be oso pozik
dabil lezamarra. Derioko Emakumez -
koen futbol taldeko jokalaria da, eta
Euskal Ligara igotzea lortu dabe. “Apal -
tasunetik hasi ginan eta gauza izan
gara taldea urtero-utero aurrera atera-
teko. Bestetik, kirol arloan be oso pozik
dabil lezamarra. De rioko Emakumez -
koen futbol taldeko jokalaria da, eta
Euskal Ligara igotzea lortu dabe. “Txi -
kitasunetik hasi ginan eta gauza izan
gara taldea urtero-utero aurrera atera-
teko. Argi utzi dogu Txo rierrin, kirolean,
emakumeok be euki ahal dogula gure
oihartzuna”.

Mundua, danona 
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entzat euskeraz. Pailazo klasikoen eske-
mak kopiaten hasi ziran, eta gero gizarte-
an dagozan errealidade ezbardinak eza-
gutu eta beste alkarte batzukaz batera
lanean hasi ziran neurrian, euren pailazo-
gintzea sortzeari ekin eutsien. Holan,
azpimarratzekoa da Pirritxek, Porrotxek
eta Marimototsek alkarteakaz batera egi-
ten daben lana. Izan be, hasiera baten eu -
ren helburua umeei euskerea modu alai
baten transmititzea bazan, herriko eragi-
leakaz alkarlanean ibilita, balioak be
transmititzen hasi ziran, eta eragile horre-

ekaz hainbat proiektutan parte hartzen.
Azken baten, herrigintzatik sortu ziran,
he rrigintzatik elikatzen di ra eta herrigin-
tza elikatzen dabe. Gainera, nire ustetan,
pailazo ikertzaileak be badira, momentu
oro dabilzalako errealidadea ikertzen, eta
Hezkuntzea eta gizartea bera eraldatzen
joan ahala, eurek be moldatzen dabe eu -
ren pailazogintzea.

Eredu pedagogiko horren ezauga-
rriak?

Herrigintza, euskerea, alaitasuna, ba -
lioak, alkarlana, besteekiko enpatia... Oso
izaera ezbardinetako alkarteakaz dabilz
ha rremanetan, gai eta lesbianakaz zein
iji toakaz eta gaixotasun arraroak daukie-
zan umeakaz, adibide batzuk ipintearren,
eta horreentzako guztientzako mundua
aldarrikatzen dabe, demokratikoa dana
eta inklusioa ardatz daukan mundua hain
zuzen be.

Hezkuntzari egiten deutsien ekar-
pena?

Handia da; hezkuntza formal, ez-for-
mal, zein informalari. Alde batetik, sor-
tzen daben material guztiak helburu
pedagogiko eta kultural bat dauka. Eta
bestetik, balioak lantzen dabezan me -
zuak botatzen dabez euren ikuskizune-
tan, umeentzat ez ezik familia osoaren-
tzat be badirenak. Hezkuntza ez-formale-
tik, euren pailazogintzaren bidez, euskal
gizartea kontzientziaten dabilz, eta
komunidadea mobilizatzeko herri hez-
kuntza bat garatzen. Hainbat errealidade
ikusi eta hareen gainean egiten daben

gogoeta praktikara eroaten dabe. Hez -
kuntzan metodologia barriak topatzen
gabilz, bada, hemen daukagu bat, orain
arte aztertu ez dana. 

Ze ondorio nagusi atera dozu lane-
tik?

Euskal pailazogintzaren bidez herri-
tartasunaren hobekuntzea eta gizarte al -
daketea lantzen dabilzala. Euren ikuski-
zunak-eta ez dira bakarrik barre egiteko;
horreetan, denpora guztian badago ku -
tsu pedagogiko bat. Alkarteak eta euren
proiektuak erakusten dabez, balioak za -
baldu, gizartea kontzientziatu... Mun dua
aldatu gura dabe, eta injustiziei aurre
egin. Umorea erabilten dabe horretarako,
euren esanetan, umorea bizitzaren aurre-
an eduki behar dan jarrera dalako. Gaine -
ra, euskaldunak izatea ez da kasualidadea
herrigintzatik holango proiektu bat sor-
tzeko. Euskaldunok herri txikia gara eta
txikia zarenean besteakaz enpatia gara-
tzen dozu. Horregaitik sortu eben paila-
zogintza hezitzaile hau, hainbat beharri-
zani erantzuna emoteko.    

Lan handia egin dozu.
Eta gustura. Ikaskideak gogaituta ibili

dira momentu batzuetan; baina ni, aurre-
ra jarraitzeko gogoagaz beti. Lana emozi-
noetatik abiatuta egin dot eta motibazi-
no handia izan da niretzat. Doktoretza
egiteko asmoa daukat eta ha be euren
proiektu pedagogiko, materiala edo par -
te hartzen daben proiekturen baten in -
guruan egitea gustatuko litzakit.

gia barriak 
daukagu bat” 

“Hezkuntzea eta 
gizartea bera 

eraldatzen joan ahala,
eurek be moldatzen dabe

euren pailazogintzea”
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Txorierriko Zerbitzuen Mankomunita -
tean, gazteekin elkarlanean jardutea beti
izan da lehentasun handiko ardatza; orain,
gainera, beste bultzada bat jasoko du Biz -
kaiko Foru Aldundiarekin sinatuko dugun
lankidetza-hitzarmenaren bitartez.

Hitzarmena sinatu ondoren jasoko
duen finantzaketari esker, Mankomunita tea
gai izango da gazteentzako prestakuntza
sustatzen duten, enplegagarritasuna hobe-
tzen duten, talentua sortzen du ten eta ekin-
tzailetza-proiektuak ahalbidetzen dituzten
programak sendotzeko. Era horretan, beste-
ak beste, gazteen en plegua sustatzeko pro-
grama berriak gauzatuko dira Enpleguko
eta Sustapen Eko nomikoko Zerbitzuaren
bitartez (EGAZ Txo rierri). 

Mankomunitateak zortzi ekintza-ildo
nagusi izango ditu; hori bat dator Foru Al -
dun diak gazteria-arloan gauzatzen dituen
esku-hartzeekin, eta, aldi berean, bere egi-
ten ditu Europar Batasunaren 2010-2018 al -
dirako Gazteria Estrategiako jarduketa-ar -
datzak.

Hezkuntzaren eta prestakuntzaren alo-
rrean, kualifikazio profesionala hobetzeko
jarduketa-ildoak abiaraziko dira (biltegiko
la guntzaile-ikastaroa eta uretako sorospen-
ikastaroa), gaitasunen prestakuntza ahalbi-
detuko da (lehen sorospenak, marketing
digitala eta enpresa-kudeaketa), eta bikain-
tasuna eta talentua sustatuko dira (“Yo
puedo. Saca partido a tu talento” progra-
ma).

Enpleguaren eta ekintzailetzaren alo-
rrean, laneko orientabidea landuko da, bai
eta autoenplegua eta ekintzailetza ere
(nazioartekotze-bekak, Txorierri bekak, en -
presak sortzeko komunikazioa eta aholkula-
ritza). Gainera, kontratatzen la guntzeko eta
enpresa berritzaileei la gun tzeko ildoak ere
egongo dira.

Bestalde, hainbat programa eta jarduke-
taren bitartez gizarteko esku-hartzea (gizar-
teratzea, familia eta egoitza-emantzipazioa),
osasuna eta ongizatea (ohitura osasunga-
rriak, mendekotasunen prebentzioa eta jo -
kabide arriskutsuen prebentzioa), gizarte-
konpromisoa (boluntariotza, ingurumena,
berdintasuna eta aniztasuna), parte-hartzea
eta nazioartekotzea landuko dira.

GIB desagertzea
Esparruaren arabera, honako hauek

izango dira ekintzen kudeatzaileak: komuni-
tateko esku-hartzeko zerbitzuak, berdinta-
sunekoak, euskarakoak, EGAZ Txorierri, kale-
ko hezitzaileak eta udalerrietako Gaz tele -

kuak. Hala, Gazteentzako Informazio Bu le -
goa erabiltzeari utziko zaio eta Man ko mu -
nitateak dituen baliabideak optimizatuko
dira; izan ere, Mankomunitateak Txo rie rriko
gazteei laguntzen jarraituko du, programak
garatuz eta informazioa he datuz, Manko -
mu nitateak dituen gainerako zerbitzuen bi -
tartez.

GIBek Mankomunitateak gazteriaren
arloan eskaintzen dituen esku-hartzeen zati
txiki bat baino ez zuen ordezkatzen, eta
Bulegoa erabiltzeari uzteko arrazoia da tek-
nologia berriei esker informazioa eskura-
tzea askoz ere errazagoa bilakatu denez,
gero eta informazio gutxiago eskatzen zela
aurrez aurre. Txorierrin bizi diren gazteek
egun eskura dituzten baliabideak ez dira
zerbitzua sortu zenean zituztenak bezala-
koak, eta horixe adierazten da zerbitzuaren
memorian. Gainera, bai udalek, bai beste
hainbat eragilek (Hezkuntza Saila, ikastetxe-
ak, lan-orientabideko eta lana bilatzeko
zentroak, Osasun eta Etxebizitza Sailak...)
informazio, dokumentazio eta aholkularitza
berezitua eskaintzen dituzte.

Gazteen talentua eta 
enplegagarritasuna sendotzea

Gazteentzako
Informazio Bulegoa 

erabiltzeari 
utziko zaio 

Gazteen en plegua 
sustatzeko programa

berriak gauzatuko dira
EGAZ Txo rierrin

Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak lankidetza-hi -
tzarmena sinatuko du Bizkaiko Foru Aldundiarekin, es -
kualdean 2017-2019 aldian “Gaztedi Txorierri” proiektua
ezarri ahal izateko.



Txorierriko Mankomunitateak anto-
latu duen txapelketa honek aisialdian
eus karaz disfrutatzea, erabileran eragitea
eta hizkuntza lantzea dauka helburu
nagusitzat. Hamar eta hamaika urte bi -
tarteko 194 umek har tu dute parte txa-
pelketan. 

Aurten go edizioan Larrabetzuko bi -
kotea ge ratu da lehenengo (Ismene Pico
eta An drea Martinez de Alegria), Derio -
koa bigarren (Aner Cespedes eta Markel
La rrea), Sondikakoa hirugarren (Jone
Me zo eta Lu cia Fernandez), eta Deriokoa
laugarren (Unai Marina eta Julen Piñas)
Lau bikoteek familian disfrutatzeko bi -
daiak jaso dituzte.

Mihiluze VI. txapelketa arrakastatsua
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Zehatzago ezagutu
ahalko da zenbat 

hondakin sortzen diren
udalerri bakoitzean

Bi ibilgailu berrik edukiontzietan bil-
dutako kopuruei buruzko datuak hartu
eta zerbitzuaren maiztasuna benetako
premietara egokitzeko aukera emango
dute, analisi estatistikoen bitartez.

Txorierriko Zerbitzuen Manko mu ni ta -
teak bi kamioi gehitu ditu hondakinak bil-
tzeko dituen ibilgailuen flotara. Kamioiek
pisatzeko sistema bat dute, baita ibilbide-
aren jarraipenarekin lotutako beste siste-
ma bat ere; haiei esker, bilketaren maizta-

sunak ahalik eta hoberen egokitzeko lan
egin ahal izango da. Ibilgailu horiek aldiz-
ka erabiliko dira Txorierriko udalerri guz-
tietan; hala, zehatzago ezagutu ahal izan-
go da zenbat hondakin sortzen diren guz-
tira udalerri bakoitzean.

Zamudioko Udalak eta Txorie rriko
Zerbitzuen Mankomunitateak Eu ropako
Waste4Think proiektuaren parte-hartzea-
ren esparruan gauzatzen ari diren ekimen
multzoan ko katzen da berritasun hau.

Proiektuaren hel buruen artean, besteak
beste, sortzen diren hondakinen bolumena
murriztea, birziklatze-tasa handitzea eta
teknologia berriak baliatuz hondakinen
kudeaketa ho betzea daude.

Ildo horretan, tratamendu eta analisi
berritzailea egingo zaie ibilgailu berriek bil -
dutako datuei; hartara, modelo estatistiko-
en bitartez edukiontziak zenbat beteko
diren aurreikusi eta bilketaren ibilbideak
benetako beharretara egokitu ahal izango
dira. Horri esker, bilketaren kostua benetan
sortzen diren hondakinetara egokitzeaz
gain, kamioien zirkulazioak era gindako
ingurumen-inpaktua murrizteko modua ere
edukiko da.

Kamioiak egiten duen ibilbidea gorde-
tzen du, halaber, eta etengabe bidaltzen
ditu posizionamenduari eta bildutako edu-
kiontziei buruzko datuak berariaz horreta-
rako diseinatu den datu-kudeaketako plata-
forma batera. Hala, ager litezkeen gorabe-
herak hauteman daitezke baita ere, eta zer-
bitzua optimizatze aldera kontuan hartu.

Hondakinen bilketa optimizatzeko 
teknologiak dituzten kamioiak



t/a: Gaizka Eguzkitza

Zergatik utzi orain? 
Nire burua goi-mailan beste pare bat

urte lehiatzeko gauza ikusten dut, baina
momentu on batean utzi nahi izan dut
beti. Ez nuen futbola gorrotatu nahi. Apur
bat nekatuta nago, bai fisikoki, bai men-
talki, eta entrenamenduetan hori nabari-
tzen dut. Exijentzia handiko neska naiz.
Beraz, zelan exijituko nieke besteei, ni en -

trenamendu bakoitzean ni re % 100ean
egoteko gauza ez banaiz? 

Zelan daramazu? Barneratu duzu
dagoeneko ez zarela futbolaria?

Ondo daramat. Agur esateko pren-
tsaurrekoa eman genuen astea nahiko
hunkigarria izan zen, baina orain lasaiago
nabil. Agian irailean, denboraldia hasten
denean, futbola botako dut faltan, baina
momentuz, atzera begiratzen dut eta
ondo sentitzen naiz. Pozik nabil. 

Zer deritzozu zure ibilbideari?
Hainbat bizipen eta garaipen lortu

ditut, baina hau da harrotasun handiena
ekartzen didana: hortik momentu txarre-
netan taldea gai izan da indartsuago ate-
ratzeko. 

Zer izan da momenturik onena?
Eta txarrena?

Onak pilo bat izan dira, baina bi auke-
ratuko ditut bereziki: lehenengo eta az -
ken liga. Lehenengoa, lehehengoa izan
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“Athleticen 
filosofiak 

gogortzen gaitu”
IRAIA ITURREGI l futbolaria

Iraia Iturregik futbolean jokatzeari utzi dio aurten. Bere ibilbide oparoan, lau liga iraba-
zi ditu eta Athleticen emakumezkoen taldean partida gehien jokatu dituenetako bat da.
Loiuztarra pozik dago, agian bere bizitzako klubean jokatzeko aukera izan duelako.
Etorkizunari begira, entrenatzailea izango da. Athleticena ote?



ze lako eta 35.000 lagun batu genituelako
San Mamesen. Hori inflexio-puntu bat
izan zen emakumezkoen futbolerako. Eta
azkena, irabazi gabe hainbat urte eman
genuelako. Momenturik txarrenari dago-
kionez, San Mamesen Bartzelonaren kon-
tra galdu genuen Liga aipatuko nuke. Ho -
geita hamar jardunaldietatik 29tan ibili
gi nen lidergoan, eta azken partidan, non
eta etxean, galdu genuen. Barça oso tal -
de ona zen, baina presioa guk geneukan.
Guk ez genuen emozioak kudeatzen ja -
kin. Dena zegoen prest guk irabazteko,
baina po rrot egin genuen. 

Guztira 64 gol sartu dituzu. Zein
izan da bereziena?

Lasesarren jokatzen genuela, 94. mi -
nutuan Oviedoren kontra sartu nuena,

2005ean. Gola berezia izan zen garaipena
eman zigulako, eta gainera, gol olinpikoa
izan zelako. 

Lau Liga irabazi dituzu, baina
Koparik ez...

Zaila da titulu bat irabaztea eta nik
batzuk irabazi ditut. Behin baino gehia-
gotan Kopa irabazteko hurbil-hurbil ibili
gara: Espanyolen kontra luzapenean
galdu genuen; Barçaren kontra, penaltie-
tan... Tira, pena da baten bat irabazi ez
izana, baina atzera begiratzen badut, pilo
bat garaipen eta arrakasta lortu ditugu.

Zurekin batera Eli Ibarrak eta Irune
Muruak ere utzi dute taldea, partida
gehien jokatu dituzten jokalarietako-
ak. Babes barik uzten duzue taldea?

Ez, ez dut uste, taldean beterano pi -
loa gelditzen direlako. Kluba nire kontra-
tua luzatzen saiatu da, baina beteranook
apurka-apurka uztea hobe dela esan diet
nik, denok batera egitea baino. 

Esaten da Athletic klub berezia de -
la. Emakumezkoen taldea ere berezia
da? 

Filosofiak ezberdin egiten gaitu. Talde
homogeneoa daukagu, kultura berekoa,
eta horregatik sentimendu handiagoa
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“Pena da Koparen bat
irabazi ez izana, baina

atzera begiratzen badut,
pilo bat garaipen eta

arrakasta lortu ditugu”

“Lehenengo Liga 
inflexio-puntu 

bat izan zen 
emakumezkoen 

futbolerako”

“Apur bat nekatuta
nago, bai fisikoki, bai

mentalki, eta 
entrenamenduetan 
hori nabaritzen dut”



Iraia Iturregi Sustatxa (Loiu, 1985)
etxean hasi zen futbolean jolasten.
“Ate bat geneukan lorategian eta ber-
tan jokatzen nuen lehengusuarekin.
Eskolan ere jokatzen nuen mutilekin”.
Handik, Iraia Sondika taldera joan zen.
“Gaztetan Sondikako partidak ikusten
nituen eta egun batean nire amak
esan zien nik ere jokatu nahi nuela eta
horrela hasi nintzen”.  

Hurrengo urratsa Leioa taldea izan
zen eta azkenean, Athletic. “Leioan
Bigarren Mailako Liga irabazi genuen
eta igoera fasean geundela esan zigu-
ten Leioa Athletic bihurtuko zela.
Guretzat itzela izan zen. Hurrengo
urtean Estatuko lehenengo mailan
jokatuko dugu eta gainera, non eta
Ahleticen!”. 

Iraia 14 urte zituela hasi zen futbo-
lean federatuta jokatzen eta, harrez-
kero, emakumezkoen futbolak aurre-
rapauso asko eman ditu. “Hasieran,
hareazko zelaian aritzen ginen; entre-
natzeko zelaiaren laurdena baino ez
ziguten uzten; batzuetan ez genuen
aldagelarik... Athleticen ere baldintzak
gero eta hobeak izan dira: lehenengo
urteetan ez genuen ezer kobratzen;
gero, dietak kobratzen hasi ginen;
ostean, kotizatzen hasi ginen eta gaur
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daukagu. Era berean, zaletuen atxikimen-
dua ere oso handia da. Athletic klub bere-
zia da, bai horixe. Argi dago, filosofiak
mugatzen gaituela jokalariak ekartzeko
orduan; baina era berean, filosofiak go -
gortzen gaitu. 

Ospe handiko ibilbidea egin duzu
Athleticen, baina behin eta berriro en -
tzun dizut irabaztea gero eta zailagoa
izango dela. Zaletuak prest dau de gal-
tzeko?

Ziur asko, mutilei gertatu zaiena ema-
kumeen taldeari ere gertatuko zaio, hau
da, hasieran titulu guztiak irabazteko hau-
tagaia zen, baina apurka-apurka, atzerri-
tarrak etorri diren heinean, irabazteko
aukera txikiagoa izan da. Hala ere, talde
erraldoien kontra jokatu arren, mutilak
lehiakorrak dira. Agian denbora luzea
emango dugu neskek Liga berriro irabazi
arte, baina exijentzia altua izan behar da,
eta behintzat lehiakorrak izatea eskatu
behar diegu, mutilei eskatzen diegun
moduan. 

Urtebete eman zenuen Estatu Ba -
tue tan. Zergatik joan zinen?

Esperientzia bizi izatera eta ingelesa
ikastera joan nintzen. Urtebete eman
nuen bertan eta oso esperientzia polita
izan zen. Florida State unibertsitatera joan
nintzen, eta hori goi-mailakoa da futbole-
an. Hango futbola askoz fisikoagoa eta
zuzenagoa da; hemen, aldiz, hobeak gara
taktikan eta teknikan. Estilo ezberdina da.
Aldagela ere oso desberdina zen, bertan
zortzi herritako lagunak geundelako: aus-
traliarrak, japoniarrak, holandarrak, ale-

“Lehenengo mailan
jokatuko genuela esan

ziguten, eta gainera,
non eta Ahleticen!”

“Neskei behintzat 
lehiakorrak izatea 

eskatu behar diegu,
mutilei eskatzen 
diegun moduan”

“Amerikarrak 
indibidualistak dira; 

guk, aldiz, garrantzia 
handiagoa ematen

diogu kuadrillari”

egun jardunaldi erdiko kontratuak
ditugu. Era berean, neskok La Liga eta
AFE (Espainiako Futbolarien Elkartea)
erakundeetako kideak gara eta gure
partidak telebistaren bidez ikusteko
aukera dago”.

Iraiaren esanetan, “laster erabate-
ko profesionalizazioa” izango da.
“Atletico de Madrid eta Bartzelona tal-
deetako jokalarien % 100 dira profe-
sionalak eta joera hori zabaldu egingo
da. Esan digutenaren arabera datozen
hiruzpalau urteotan neska guztiak
profesionalak izatea lortu behar da,
hau da, soldata baten truke jokatzea
eta kotizatzea. Soldatak ez dira oso
handiak izango, baina tira”. 

Iraia, Athleticen
15 denboraldi.
401 partida.
64 gol.

“Hiruzpalau urte barru neskak
profesionalak izango dira”



maniarrak... Ondo moldatu nintzen, baina
gehienbat europarrekin ibiltzen nintzen.
Amerika kulturalki zaila da, batez ere Eus -
kal Herritik bazoaz, haiek oso indibidualis-
tak eta lehiakorrak direlako; guk, aldiz,
garrantzia handiagoa ematen diegu lagu-
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duaren masterra ere badauzkat. Gaur
egun Athelticen egiten dut lan, teknifika-
zio arloan, kimu, haur eta kadete maile-
tan. Horrek esan nahi du neskak entrena-
tzen ditudala, astean behin. Espero dut
entrenatzaile edo prestatzaile fisiko lane-
tan aritzea. Aukeratu ahal izango banu,
nire hezkuntza zein den kontuan hartuta,
nagusiekin lan egiten ikusten dut nire bu -
rua, ez umeekin. Baina tira, ikusiko dugu. 

Eta Athletic entrenatzea?
Bai, zergatik ez, gustura egingo nuke

hori. Athletic nire etxea da eta jokalari
mo duan gogor borrokatu badut Athle -
ticen alde, entrentzaile moduan ere gauza
bera egitea gustatuko litzaidake. 

“Athletic inoiz 
entrenatzea? Athletic
nire etxea da, eta bai,
gustatuko litzaidake

entrenatzailea izatea”

nei, kuadrillari.... Solidarioagoak gara.
Ezau garri bakoitzak baditu alde onak eta
txarrak. Ezberdinak dira.   

Futbola amaitu da. Orain zer?
Soin Hezkuntza ikasi dut eta gainera

entrenatzaile titulua eta goi-errendimen-



a: Loiuko Udala

Txupina 20:30ak arte botako ez da -
ben arren, eguen goizean eta arratsalde-
an ekitaldi batzuk izango dira herrian,
besteak beste, Pedro Guallar loiuztarren
organu kontzertua, aurreskua, nagusien
bazkaria eta dantza erakustaldia. “Nagu -
sien bazkaria oso girotxua eta parte-har-
tzailea izan ohi da; nagusi asko batzen
dira bertan. Bazkalostea Iñaki Basabek
girotuko dau”. Urte batzuk dira pregoia
herriko alkarte batek irakurten dauala eta
aurten Club Li Karate Loiuk eukiko dau
horren ardurea. Kartel Lehiaketearen sa -
riak banatuko dira – irabazlea Lourdes
Leal Díaz izan da- eta Luhartz erromeria
taldeak amaierea emongo deutso eguna-
ri. 

Barikua indartsu dator. Kalejirea eta
umeentzako jolasak egongo dira goize-
an, eta Miriam Cepeda eta Luis Alberto

Requejo herriko musikariek organu kon-
tzertua eskeniko dabe. Gazteentzako
baz karia be egingo da eta pala txapelke-
tearen finalaurrekoak jokatuko dira arra-
tsaldean. Loiu Laztana alkarteak eginda-
ko pelikulea emongo da eta tortilla txa-
pelketearen sariak banatuko dira. Irabaz -
leak 150 euro jasoko dauz saritzat; 100
euro, bigarrenak; eta 50 euro, hirugarre-
nak. Manel Fuentes & The Spring Team-ek
Bruce Springsteen-en abestiak kantauko

dabez 23:00etatik aurrera eta ostean
rock agaz jarraituko dabe ordu txikiak ar -
te. “Zaratea goizaldeko 6ak arte-edo eu -
kiko dogu (kar, kar)”.

Zapatua egun handia da Loiuko jaie-
tan, eta aurten be holan izango da. “Pae -
lla Lehiaketea egiten da eta herria goiz-
goizetik hasten da girotzen. Laurogeita
hamar koadrila inguru batzen dira, jente
pilo bat, eta paellak prestaten dabezan
bitartean, hamaiketakoa egiten dabe,
umeentzako jolasak, eta tailerrak be ba -
dagoz... Gainera, aitatu beharra dago
koadrilen % 99 Loiukoak dirala eta hori
oso inportantea da, bertoko jentea goiz-
goizetik eta egun osoan dabilelako herria
girotzen. Lehiaketan parte hartu ahal iza-
teko, partzelea aldez aurretik hartu behar
da eta jenteak urte batetik bestera emo-
ten dau izena. Batzuek txapelketea mar-
txan ipini zanetik, hau da, 13 urte, daroez
parte hartzen”. Danera, 12 sari emongo

San Joan gauagaz hasi ziran loiuztarrak motorrak berotzen, herriko jai nagusiei begira.
San Pedro eta Santa Luzia jaiak ekainaren 29tik uztailaren 2ra bitartean ospatuko dabez,
eta Idoia Bilbao eta Asier Bilbao kultura arloko zinegotziek aurreratu deuskuen moduan,
herritar guztiei zuzendutako ekintzaz beteta etorriko dira. 

Gero eta gorago
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Kaotiko taldea. 

Kontzertuen artean,
Manel Fuentes 

& The Spring 
Team, Kaotiko 

eta Kepa Junkera



AIKOR! 171 l 2017ko ekaina
www.aikor.eus SAN PEDRO-SANTA LUZIA LOIUKO JAIAK 23



AIKOR! 171 l 2017ko ekaina
www.aikor.eus24 SAN PEDRO-SANTA LUZIA LOIUKO JAIAK

di ra eta nagusiak honeek izango dira: 250
euro, paellarik goxoena egiten dauan
koadrilarentzat; 200 euro, bigarrenantzat;
150 euro, hirugarrenantzat; eta 100 euro,
laugarrenantzat. 

Oihartzun handia
Funk Sinatra taldeak musika saioa es -

keniko dau, eta pala txapelketako finalen
ostean, Kaotiko eta Oxabi taldeek hartu-
ko dabe lekukoa. Kontzertuak 23:00etan
hasiko dira eta, aurreko urteetako mo -
duan, Udalak doako autobus-zerbitzua
ipiniko dau Loiura hurbildu eta etxera
itzultzeko. “Autobus bik urtengo dabe
Larrabetzutik 22:00etan eta 23:00etan;
eta gero, autobus bat 03:15ean eta
05:00etan, Loiutik Txorierriraino; eta
beste bat, Loiutik Ibarrekolanda raino.
Ondo funtzionaten dauen zerbitzua da,
asko eskertzen dana, ho lan autoa hartu
behar izatea ekiditen dalako, eta Loiuko
gazteek beste he rri batzuetan daukiezan
lagunak be hona hurbiltzera animaten
diralako”. Autobusak Txorierriko ohiko
geldialdiak egingo dauz. 

Barikuan eta zapatuan egindako pa -
rrandearen ostean, nasai-nasai etorriko
da domekea. Padel txapelketearen fina-
lak jokatuko dira goizean, eta karate eta
taekwondo erakustaldiak egongo dira.
Bai ta eskupelota txapelketea be. “Progra -
ma nahiko polita eukiko dogu jaietako
azken egunerako. Umeentzako magia
ikuskizuna egongo da, idi-probak eta Ke -

pa Junkeraren emonaldia. Txokolatada
os tean Patxiko erreko da”.

Zinegotziak pozik agertu dira antola-
tutako jai-egitarauagaz eta, euren uste-
tan, jentea erakarriko dau herriko jaietan
parte hartzera. “Herritarren eretxiak eta
iradokizunak kontuan hartu eta horreek
be teten saiatu gara. Adin guztietarako
ekintzak egongo dira. Loiuko jaiak gero
eta gorago dagoz eta kontzertuek oihar-
tzun handia daukie inguruko herrietan
be. Era berean, asmatu egin dogu karpea
ipinten, bertan babestuago egoten gare-
lako hotzetik eta euritik... Loiuko jaietan
euririk egiten ez dauala urte batzuk diran
arren”. Beraz, euriagaz edo euririk ez dala
be hitzordua dogu Loiun ekainaren 29tik
uztailaren 2ra arte. 

Doako autobus-
zerbitzua ipiniko 

da zapatu gauean,
Loiura hurbildu 

eta etxera itzultzeko 

Paella lehiaketea 
ekintzarik 

garrantzitsuenetariko
bat izan ohi da; bertan
90 koadrila batzen dira
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Ekainak 29, eguena. San Pedro
–12:00: Mezea eta organu kontzertua,
Pedro Guallarren eskutik.
–13:00: Ohorezko aurreskua.
–14:30: Nagusien bazkaria, Gure etxea
nagusien elkarteak antolatua, karpan.
Ostean, bilbainadak Iñaki Basabegaz,
eta dantza lehiaketea.
–17:00: Pala Txapelketearen finalau-
rrekoak, frontoian.
–18:00: Pala Txapelketearen 2. finalau-
rrekoak, frontoian. 
–19:30: Goi-Alde dantza taldearen
saioa, karpan.
–20:30: Txupina eta pregoia, Li Karate
Loiu alkartearen eskutik.
Pantxikoren igoerea.
VI. Kartel Lehiaketearen sariak bana-
tzea.
–21:30: Erromeria, Luhartz taldeagaz,
karpan. 
Ekainak 30, barikua. Santa Luzia
–11:00: Kalejirea.
–12:00: Umeentzako jokoak, Loiuko
Bakarrak alkatearen eskutik, karpan.
–12:00: Mezea eta organu kontzertua:
Miriam Cepeda – Luis Alberto Reque -
jo.
–Hamaiketako herrikoia, Batzoki au -
rrean.
–14:30: Gazte bazkaria, Loiuko Baka -
rrak alkartearen eskutik. 
–18:00: Pala Txapelketearen finalau-
rrekoak (2. kategoria), Irtxan pelota
alkarteak antolatua, frontoian. 
–19:00: Pala Txapelketearen finalau-
rrekoak (1. kategoria), Irtxan pelota
alkarteak antolatua, frontoian.  

–20:00: Etxeatze pelikulea, Loiu Laztana
alkartearen eskutik. 
–21:00: IV. Tortilla Txapelketara tortillak
aurkeztea.
–22:30: Sariak banatzea. 
–23:00: Kontzertuak: Manel Fuentes &
The Spring Team, Rock & Classics eta Dj
Ibai. 
Uztailak 1, zapatua
–10:00: XIII. Paella Txapelketea.
–12:00: Umeentzako tailerrak, paellen ze -
laian.
–14:00: Paellak aurkeztea.
–16:30: Apar jaia / Mus Txapelketea,
Loiuko Bakarrak alkartearen eskutik.
–17:30: Sariak banatzea.
–18:00: Funk Sinatra taldea, Paellen ze -
laian.

–18:30: Pala Txapelketearen finalak (1.
eta 2. mailak), Irtxan pelota alkarteak
antolatua, frontoian.
–23:00: Kontzertuak: Kaotiko eta Oxabi.
Uztailak 2, zapatua
–11:00: Padel Txapelketearen finala
(an drak eta gizonak).
–12:00: Club Li Karate Loiu eta Club
Taekwondo Doyan Yeol taldeen erakus-
taldia, karpan.
–12:30: Eskupelota txapelketea, fron-
toian.
–18:00: Magia ikuskizuna, karpan.
–18:30: Idi-probak, Larrakoetxe herri
kirol alkartearen eskutik. 
–20:30: Kontzertua: Kepa Junkera.
–22:30: Txokolatadea eta Patxiko erre-
tzea. 

Jai-egitaraua

Kepa Junkera. a: Igotz Ziarreta.

Manel Fuentes & The Spring Team



a: Topagunea, Berbalagunek, Gurasolagunek

Mintzalagun, solaslagun, mintzakide
zein berbalagun izenpean, ekainaren 3an
Euskal Herri osotik etorritako lagunak ba -
tu ziren Derion, euren jai handia, Min tza
Eguna, ospatzeko. Egitarau oparoa an to -
latu zen egun osorako, hala nola bisita gi -
datua Bilboko hilerritik, bertso-triki-dan-
tza-poteoa, herri bazkaria eta kantaldia. 

Mintza Eguna Txorierriko Berbalagun
egitasmoak eta Tximintx euskara elkarte-
ak antolatu dute aurten, Euskaltzaleen
Topagunearekin batera. Antolatze-lane-
tan Altzora, Zorrizketan eta Lagatzu eus-
kara elkarteek ere hartu dute parte eta
ekintza Txorierriko Zerbitzuen Mankomu -
ni ta tearen babesa jaso du. Topagunetik
adierazi diguten moduan, oso pozik dau -
de Derion izandako erantzunarekin eta
parte-hartzearekin. “Harremanak estutze-
ko hitzordua izatea nahi genuen. Min -
tzalagunen eguna, urtean zehar egiten
du ten lana eta etorriko diren lorpenak
elkarrekin ospatzeko”. 

Herri bazkarian 180 lagun batu ziren,
eta goizean zein bazkalostean derioztar
zein txorierritar askok egin zuten ospaki-
zunarekin bat. “Giro bikaina izan zen
egun osoan zehar”. Berbalagunak Euskal
Herriko hainbat txokotik etorri ziren De -
riora: Iruñea, Elizondo, Bera, Doneztene,
Hondarribia, Donostia, Elgoibar, Gasteiz,
Soraluze, Getxo eta Barakaldo, tartean. 

Eguraldia ere lagun eduki zuten, baz-
kaltzeko ordura arte behintzat. “Ikusga -
rria izan zen: Baserri Antzokia leporaino
beteta, egitasmo ezberdinetako lagunak
nahastuta, elkarrekin hizketan, harreman
berriak sortzen… Biba zuek!”. Bazkalostea

Taberna Ibiltariak girotu zuen eta asko
animatu ziren haiekin batera eszenatoki-
ra igo eta abestera; Txorierriko berbala-
gunak, solasguneak eta Eibarreko min-
tzalagunak, tartean. Sariak ere banatu
ziren. Aurten, Txorierierriko berbalagu-
nek, Baztan, Bortziriak eta Malerrekako
solaslagunek eta Eibarreko mintzalagu-
nek jaso dituzte sariak. Gainera, Solasla -
gun egitasmokoek agur hunkigarria es -

kaini zioten bere kideetako bati, Oiankori,
egitasmoan urte asko eman baititu.

Eta konturatu orduko, elkarri agur
esateko garaia heldu zen. Batzuentzat be -
hintzat, beste batzuk berandu arte luzatu
zirelako. Datorren urtean, Euskal Herriko
berbalagunak berriro batuko dira bere jai
handian, Mintza Egunean.

Argazkiak bere Flickr kontuan ipini
ditu ikusgai Euskaltzaleen Topaguneak.. 
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Berbalagun uholdea,
Derion. Gora zuek!
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duan eta lehenengo sektoreak ere badu
industrializazioko eredurako joera. Kapi -
ta la, merkataritza askearen tratatu eta
agroindustriaren aurrean, guk eredu txi-
kiago bat defenditzen dugu, familiarra,
baserri eredu bat; hau da, Euskal Herrian
beti egon dena”.  

Intxauspek esandakoaren arabera,
konferentzian mugimenduaren nondik-
norakoak aztertu eta etorkizunari begira
jorratu nahi diren ildo estrategikoak ezta-
baidagai izango dituzte. “Besteak beste,
merkataritza askearen tratatua, agroeko-
logia, elikadura burujabetza, genero in -
dar keria, gazteek lurra eskuratzeko dituz-
ten arazoak eta beste hainbat gai landu-
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“Besteak beste, 
merkataritza askearen
tratatua, agroekologia

eta elikadura burujabetza
landuko ditugu”

t: Itxaso Marina / a: Via Campesina

EHNE, Euskal Herriko Nekazarien El -
kartasuna, nekazari eta abeltzainen sindi-
katua da, eta konferentzia eta haren ingu-
ruan egongo diren ekintzak antolatzeko
ardura du. Alazne Intxauspe Elolak, sindi-
katuko kideak, Vía Campesina mugimen-
duaren nondik-norakoak azaldu dizkigu.
“1993. urtean sortutako mugimendua da,
Monsen, Belgikan, egindako biltzarraren
haritik. Mundu mailako mugimendua da
eta horretan 73 herrialdek eta 163 era-
kundek hartzen dugu parte, nekazaritza
edo arrantza arlokoak. Sistema kapitalis-
tak gero eta indar handiagoa du mun-

Munduko nekazaritza, Txorierrin  

Uztailaren 16tik 24ra bitartean Vía Campesinaren VII. nazioarteko konferentzia izango
da Derioko Seminarioan. Hainbat herrialdetatik etorritako 400 ordezkarik mugimendua-
ren ildo nagusiak aztertuko dituzte bertan, eta datozen urteetan jorratu beharreko
estrategiak zehaztuko dituzte.  

“Agroindustriaren 
aurrean, eredu txikiago
bat defenditzen dugu,

familiarra, Euskal
Herrian beti egon dena”

ko ditugu. Era berean, konferentziaren
hel buruetariko bat zera da, taldea egi-
tea, mugimendua indartzea, zerk batzen
gaituen ikustea”. Vía Campesinaren ba -
rruan bederatzi eskualde daude: lau,
Amerikan; bi, Afrikan; beste bi, Asian; eta
bat, Euro pan. Palestina eta Afrikako ipa-
rraldea ba tu eta beste eskualde bat osa-
tzeko eskatu da. Konferentzian 10. es -
kualde horren sorrera ere bultzatu egin-
go da, ziur asko.   

EHNE sindikatuko kidearen esane-
tan, mugimenduan elikadura burujabe-
tza kon tzeptua txertatzea giltzarria izan
da. “Argi dago elikadura burujabetza ez
dela berdin Euskal Herrian, Senegalen

Herritarrei zuzendutako
ekintzak ere egongo

dira: dokumental 
bat, hitzaldi 

bat, kontzertuak…



edo Ka nadan. Baina kontzeptu ideologi-
ko-politiko bezala denok marko berdin
bat eduki eta horren alde egitea lortu
dugu”. Eta, horrela, kolektiboak sortu dira
eta bakoitzak arlo espezifiko bat ikertzen
du, dela haziena, edo lurra edo nekaza-
rien es kubideak. “Nolanahi ere, badaki-
gu, ge ro, herrialdearen arabera, bakoi-
tzak bere erara egin edo moldatu behar
duela. Bestetik, esan liteke elikadura bu -
rujabetza kontzeptua gizarteratzea ga -
rrantzitsua izan dela, ze askotan ustea
dago hori lehen sektoreari bakarrik da -
gokiola, eta ez da horrela; gizarte osoa-
ren ardura da.

Mugimendua gizarteratzea 
Tankera honetako nazioarteko ekin-

tza bat Derion, Euskal Herrian, antolatzea
erantzukizun handia da sindikatuaren-
tzat, baina, aldi berean, aukerak ekarriko
ditu. “Munduak arreta Euskal Herrian
ipintzeaz gainera, gure lana eta errebin-
dikazioak hurbildu ahalko dizkiegu herri-
tarrei”. Eta Vía Campesina eta bere egin-
kizuna gizarteratzeko hain zuzen ere,
herritar guztiei zuzendutako hainbat
ekintza an tolatu dira konferentziaren in -
guruan. “Karpa handi bat ipiniko da, eta
herritarren eta delegatuen arteko topa-
gunea izango da. Ikerketak aurkeztuko
dira bertan, adibidez, gazteek eta ema-
kumeek le henengo sektorean sartzeko
dituzten arazoak aztertzen dituztenak;
arrantza in guruko dokumentala ere
emango da; fe minismoari buruzko ma -
hai-ingurua egingo da; hizkuntza minori-
zatuei buruzkoa ere bai… Zerbait ludiko-
agoa ere antolatu nahi genuen, eta dato-
zenei gure kultura eta folklorea erakutsi.
Horretarako, herri kirolak egongo dira,
Aiko taldearen dantza saioa, musika, ETS
taldearen kontzertua eta kantu afaria,
batzuk aipatzearren”. 
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hizpide
Vía Campesinak eta harekin bat

egiten duten baserritarrek ahalegina
egiten dute nekazaritza soziala bultza-
tzen. Jose Antonio Lekue larrabetzua-
rrak azaldu digun moduan, eredu hori
batez ere ezaugarri bik bereizten dute:
alde batetik, lan egiteko era; eta, bes-
tetik, merkatua. “Nekazaritza indus-
triala sartu denean, gaur eguneko
mer katutik baztertu gaituzte ekoizle
txikiak. Superprodukziorako joera
egon da, merkatu handien alde egin
da, produktuak munduan zehar ibili
dira, leku batetik bestera, eta salmenta
zuzena alde batera utzi da. Era berean,
lurra abandonatu egin da eta azken 40
urteotan hori beste helburu batzueta-
rako erabili da. Ondorioz, gero eta ba -
serritar gutxiago gaude. Eta kalte lu -
rraren erabilpenari ez ezik jakintzari
ere egin zaio”.

Honek beste merkatu bat sortzeko
beharra ekarri du, ekoizle eta kontsu-
mitzaileen artean harremana zuzena
bultzatu duena. Lekueren esanetan,
ne kazaritza industrial horretatik kan -

po bizi izatea ez da erraza, baina egin
daiteke. “Euskaldunok, herri moduan,
ezin dugu nekazaritza sektorea bertan
behera utzi. Azken batean, elikatu be -
har dugu eta baserritarron eginkizuna
da gizartea elikatzea. Elikadura guztia
kanpotik ekartzen bada edo besteen es -
ku uzten bada, nire ustez, porrota da.
Vía Campesinatik proposatzen dugu
geuk erabakitzea zer ekoiztu, eta hori
gure artean banatu. Honek beste eko-
nomia mota bat dakar, espekulaziotik
kanpo dagoena. Proposamen sakona
da”.

Euskal Herriko ohiko nekazaritza
eredura itzultzea proposatzen da eta
ho rren haritik, azken urteotan, Txorie -
rrin zein beste eskualde batzuetan, gaz-
teak filosofia honekin hasi dira lurra lan-
tzen. Azokak antolatzen dituzte eta aha-
leginetan dabiltza ekoizleen eta kontsu-
mitzaileen arteko harremana sendotze-
ko. “Bitartekoak behar dira hau guztia
praktikara eramateko, eta administra-
zioak badu zeresana horretan. Propo -
samen interesgarria da, baina gatxa”. 

Nekazaritza soziala bultzatzen
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Goian, Plazako Jesusa, hainbeste urtetan etxe horre-
tan maizter izan zoana. Atarian besteak beste, eskaile-
ra ondoko horman zegeoan irudia, azken moldakun-
tzan desagertu zoana.
Eskuinaldean, Gastelu abizenekoek erabili eurien
armarria.

t/a: Sabin Arana

–Baie, zer delata irudi hori, eta
ikur-burua? 

–Ba, ikusten dokenez, aldarrikariak
paparrean iaroaken armarria Gazteluta -
rre na dok, baita esan beharra iauk, gaur
egun ezagutzen iuken eraikuntza XVIII.
mendearen erdirantz, Joseph Bentura eta
bere anaia Gaztelutarrak, biak be abade-
ak,  berreraikitakoa dokenez, bere arma-
rria jarri iotxieken.

–Eta ikur-buruko esaldi potolo ho -
ri?

–Bai, hori esaleikean zaharragoa do -
kela. Sendi horren arbasoetako bat izan
zoan Larrabetzuko Juan Ortiz de Gerra,
Hordoño de Zamudio Zugastiren idazka-
ria (garaian “morroi” deitzen zoazen idaz-
kari lana egiten eutenak be), XVI. gizal-
dian erdirantz. Hark bere abizenarekin
hitz joko bat eginez, bere sendiaren ikur-
burutzat jarritakoa zoan ikur buru hori.
“Traiga la paz quien quisiera, que por
“ge rra” yo guardare mi tierra” legenda
edo ikur-buru. Hau dok ”bekar (edo ekar
diela) bakea gure iokenak, nik neuk “ge -
rra”n aitaren etxea defendituko ioat”

Hortaz, Gerraren armarria iakoan al -
darrikariari, baie esan joaten lez, Gaztelu -
tar ondoregoak berreraikia dok etxea.
Boteretsuen antzera edo egindako etxea.

Etxea Gangoititarrak (markesak) erosi
ioanean be irudi hau errespetatu egin
ioan, jakina hari be handikien gauzak
gustetan iakoazan.

–Eta nondik iatorkiek haueri hain-
besteko ospea?

–Bai, hori be aipatzekoa dok. Gaztelu -
ko etxaguntza berez nahiko handia bazo-
an be, beste Larrabetzuko abizen ospe-
dun eta boteredunen sendikoak zoazen.
Hau dok, Gerra, Goikoolea, Zugasti, Sarri -
kolea, Sarria, Zamudioko Zandoika eta
abar be arbasotzat ieukiezan. Esan gein-
kean etxe hori berreraiki zoanean, Larra -
be tzuko etxagune handienak zoazela.
On dorengoek XXan ia dana saldu baieu-
ren be. 

–Plazako margodun etxeaz ari
gozak, eztok?

–Baita, baie gogorarazi behar ioat,
esandako Gaztelu anai abadeak, beste
etxe bat be berreraiki ieuriela, garai hor-
tan. Mendieta urte batzu doazkela erre
zoana, Zubiaurre etxea, Goikoola abize-
nekoen etxea, goiko frontisean margo

geometrikoez hornituta egon zoana.
Azken gerra ostean itxuraz aldatu ieurien
arte. Egun beste aldaketa bat ezagutzera
goaixak. Alboko irudian  ikusi al ieikue-
nez. Zalantzarik ez,oraingoan be jauregi
itxura mantenduko iokela.

–Baie nondik iatok sendi honen
garrantzia?

Gerra-Gaztelu etxea
Larrabetzun, Markesaren etxea moduan ezagutzen dogu
Ikaza jauregia, baina zein da bere historia? Hori hurrengo
lerrootan azalduko dot eta horretarako, alde batetik, bi
lagunen arteko alkarrizketa irudikatu dot; eta bestetik,
Larrabetzun erabilten dogun hitanoaz idatzi dot. 
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Irudian: Alboko Simon Judas be sendiko zoan, Pla -
zako etxe horretan jaioa. Karlista ospeduna hasieran,
Bergarako itunean zerikusi handia eduki ioana. Gero
Isabelino bihurturik esker onak hartu ioazan. Interesa
iekokenak interneten bere izena jartzea baino etxe-
kok.

–Bai esan joaten lez, arbasoen arte-
an baiauk pertsonai arrakastadunik.
Adibidez Thomas de Goikoolea, honek
liburutxoa be idatzi ioan, bere enple-
guak zoazela ta ondo ezagutzen ei ioa-
zan Jaurerriko jauntxoak. Alboan jarri
iukena dok liburu horren lehenengo
orria. Foru Aldundian be hainbat enple-
gu izan ioazan, Bizkaiko burruinearen
kanporatzea kontrolatzeko komisario
gisa tartean.

Larrabetzuko semea zoanez, eskri-
baua eta Foru Legean be aditua, Pedro
de Gasteluren hilketan esku hartu joan
alkate eta epaile arruntaren laguntzan,

Pedro horren seme zoan Prudentzio eta
bere emazte Maria Perez de Billelaren
aurka egin zoan epaiketan. Kasu honetan
nahiko txarto urten ioan, ba ze Pero
Abendaño abadearekin topo egin ioalako
eta hau be boteretsua zoan. Bide batez
esango ioat Pero Abadea Maria Perez de
Billelaren lehengusua eta balitekean zeo-
zer gehiago be bazoala. 



t: Gaizka Eguzkitza

“Ez dozu inoz pentsaten hainbeste
urte emongo dozuzala, baina tira, hemen
gagoz”, esan deusku Iñigo Martínez de
Alegría Manci Uritarra taldeko presiden-
teak. Zarata handirik egin barik, Larrabe -
tzu ko taldeak 70 urte bete dauz. Os -
pakizun umila izan zan: goizean, hiruko
txapelketa jokatu zan eta omenaldia es -
kaini eutsien lau jokalari ohiri eta bost
laguntzaileri; eta ostean, herri bazkaria
eta musikea. “Batez be hunkigarria izan
zan omenaldiaren momentua, batzuek
80 urte baino gehiago ebezalako”. 

Uritarra klubak hainbat urte daroa
helburu bakar bategaz, “herriko umeek
gura daben arte Larrabetzun futbolean
jokatzeko aukerea izatea”. “Udalak lagun-
tzen dau taldea; esate baterako, zelai
barria Udalarena da. Baina herriak be ba -
besten gaitu. Larrabetzun beste kirol ba -
tzuk be badagoz, baina herriko ume
gehienak pasau dira taldetik. Taldeak lo -
tura handia dauka herriagaz, batez be
aurreko batzordeak egindako lanari es -
ker”, dino Mancik. 

Horren haritik, betiko eztabaida dago
taldean: bakarrik herrikoek jokatu behar
dabe ala baita kanpokoek be? “Guk uste
dogu kanpokoek be jokatzeko aukerea
euki behar dabela. Izan be, Larrabetzu
oso herri txikia da, eta ondorioz, ezin da
jarraitasuna bermatu, hau da, maila guz-
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“Herriko umeei 
gura dabeneraino 

futbolean Larrabetzun
jokatzeko aukerea

emon gura deutsagu”

Uritarra, larrabetzuarra
URITARRA TALDEA

tietan taldea sortu ahal izatea, ume nahi-
korik ez dagoelako”. Gaur egun 160 joka-
lari inguru dagoz taldean: 80, futbol es -
kolan; eta beste 80, kadete eta gazte
mai letako taldeetan zein A eta B taldee-
tan.  

Jarraitasun hori bermatzeko, fun-
tsezkotzat joten dabe klubeko futbol es -
kola. “Hori sortu baino lehen, talde nagu-
sia, eta batzuetan gazte mailako talde-
ren bat be, bagenduan. Eskolari esker,
behintzat talde bana dogu kategoria
guztietan eta ondorioz, herritik gertua-
go gagoz: larrabetzuarrek taldea ezagu-
tzen dabe, taldea jarraitzen dabe, parti-
duak zuzenean ikustera etorten dira...”.  

Kudeaketa ona
Talde txiki bat kudeatzea ez da erraza

eta askotan jente gehiago inplikatzea
gurako leukie klubekoek. Dana dala,
pozik dagoz orain arte egindako lanagaz.
“Esate baterako, talde nagusiko jokalariei
partiduak irabazteagaitik bakarrik emo-
ten deutsegu prima, hau da, gure maila-
ko beste taldeek emoten dabena baino
gitxiago ordaintzen deutsegu. Eta halan-
da be, gure jokalariek ez dabe beste talde
batera joan gura eta ganera, gero eta
kanpoko futbolari gehiagok etorri gura
dabe gurera. Adibidez, Aitor, A taldeko
atezainetako bat, Laudiokoa da, eta han-
dik etorten da sosik kobrau barik, eta

Uritarra Larrabetzuko futbol taldeak 70 urte bete dauz.
Ibilbide luze honetan gorabeherak euki ditu, eta 1960an
desagertu eta gero, 1980an berbiztu egin zan. Gaur egun
osasuntsu ospatu dauz urteak. 



beste talde batzuetan jokatzeko eskain-
tzak jaso arren. Diruaz aparte emon ahal
deutsagun guztia emoten ahalegintzen
gara”. 

Uritarrakoak ez dira dirudunak, baina
beti agertzen dira beste batzuei laguntze-
ko prest. Holan bada, 2010ean hasi ziran
txapelketa solidarioak antolatzen. “Saria
bezalakoa da gure jokalari gazteentzat,
goi-mailako taldeen kon tra jokatzeko
aukerea dabelako. Kirol arloaz ga nera,
gure ustez, gurearen mo duko taldeek
gizarte arloa be landu behar dabe. Eta txa-
pelketak helburu solidarioa dauka, bertan
batzen dogun dirua alkarte bati eskain-
tzen deutsagulako”. Aur ten ez dabe egin,
arazo batzuk euki dabezalako, baina dato-
rren urterako barriro antolatzeko asmoa
dabe. 

Klubak ziur asko zorra dauka emaku-
mezkoen futboleagaz. Gaur egun, neska
batzuek jokatzen dabe eskolan, baina goi-
mailan ez dago emakumezkoen talderik.
“Orain dala urte batzuk egon zan nesken
taldea. Pena da, herriko futbolariek inguru-
ko taldeetan, kanpoan, jokatu behar dabe-
lako, Derion batez be, baina ez dira nahiko-
ak guk talde bat osatzeko”. Hutsune hori
alde batera itxita, Uritarra “errealitate sen-
doa” da Larrabetzun, eu rek esaten daben
moduan. “ Gure gazteek sei urtetik gorpu-
tzak ahal dauan arte herrian bertan jokatu
ahal dute futbolean. Herritik herritarren-
tzat sortutako proiektu honek hiru oinarri
dauz: integrazinoa, talde lana eta aisialdia
betetzeko aukerea”. Eta horreek azken 70
urteotan izan dira taldeko ezaugarriak. 

“Kirol arloaz ganera,
gure ustez, gurearen

moduko taldeek 
gizarte arloa be 

landu behar dabe”
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barriro martxan jarri arte. 1980an, Jose
Apraizek, Jose María Burgosek eta
beste batzuek birsortu eben Uritarra. 

Sei urte beranduago, 1986ko abuz -
tuaren 23an, inagurau zan Larra -
betzuko futbol zelai barria, gaur egun-
goa. Harrezkero, taldeak aurrerapau-
suak emon ebazan apurka-apurka. Bai -
na erabagi benetan garrantzitsua Jose
Luis Sagastigordia presidenteak hartu
eban, 2009an futbol eskola sortu eba-
nean. Gaur egun, eskola horren emai-
tzak bikainak dira benjamin, kimu zein
haur-mailetan, eta horri esker, Txorie -
rrin, erreferente bihurtu da beheko
mailetan.

Uritarra taldeko urteurrenaren ha -
ritik, Oskar Gazteluk kirol alkartearen
his toria jaso dau bederatzi orrialdek
osatutako dokumentu baten. Egileak
ho lan aurkeztu dau bere lana: “Gogo -
betetasuna, errua eta pena sentidu
doguz: gogobetetasuna, Uritarra taldea-
ren historia apala batzeko aukerea euki
dogulako; errua, gura barik aldizkari
honetatik kanpo gera daitekezan per-
tsona, gertaera edo datuengaitik; eta
pena, lan hau arinago ez hasteagaitik.
Horregaitik, herri honek sortu dauan
altxorra danon artean konpartitzearen
beharra izan dogu; espero do gu horrek
Larrabetzuko memoria ko lektiboari
ekarpena egitea”.

Taldea 1947an sortu zan, baina
1949ra arte ez zan federau, Juan Artea -
garen eskutik. Lehenengo partida ofizia-
la 1949ko irailaren 11n jokatu eban,
Iturrigorri taldearen aurka (1-1). Be -
rrogeita hamargarren hamarkadea opa-
roa izan zan, taldea birritan igon zalako.
Halanda be, 1960. urtean, ezin izan eban
futbol zelaia mantendu eta taldea desa-
gertu zan. Hogei urte pasau ziran, taldea

Lehenengo partida
ofiziala, 1949ko 

irailaren 11n jokatu
eban, Iturrigorri 

taldearen aurka (1-1)

20 urteko etenaldia
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Hegaz doaz gure datuak
t: Xabier Díaz, BTEK-eko zuzendaria

Telefono mugikorrean aplikazio bat
instalatzen duzun bakoitzean, android
sistema eragileak galdetu egiten dizu
aplikazio horri ze nolako eskubideak
ematen dizkiozun: deiak egin, datu-kone-
xioa erabili, GPSa, mugimendu-sentso-
rea, fitxategiak irakurri… Iphone eta
Ipaden sistemak, berriz, nonbaiten, erdi
ezkutuan, idatzita duten arren, galdetu
ere ez du egiten. Guk informazioa eta gal-
derak irakurri, eta ados bagaude, onartu
egiten dugu. Irakurri, onartu baino lehen
irakurtzen dugulako, ezta?

Non bizi eta lan egiten dugun (GPSa),
pertsona aktiboak garen (mugimendu-
sentsorea), lagun askorik dugun eta haie-
kin zelako hizkuntza mota erabiltzen
dugun (mezu aplikazioak), interneten zer
erosten dugun (posta elektronikoa)…
Telefono mugikorrak informazio asko
gor detzen du guri buruz, eta Haystack
proiektuaren (1) emaitzen arabera, hamar
aplikaziotatik zazpik hirugarren batekin
partekatzen du informazio hori (2).

Noski, ibilbideak erakusten dituen
aplikazio bati GPSrako sarbidea onartu
beharko diogu, edo argazkiak editatzen
dituen aplikazio bati fitxategiak dauden
karpetan sartzen utzi. Eta erabili nahi ba -
ditugu, baimenak bai ala bai emango be -

harko dizkiegu aplikazio batzuei. Baina
zertarako nahi du bere kabuz abiatzeko
aukera xake joko batek? Zertarako nahi
du gure kokapena WhatsApp aplikazio-
ak? 

“Doakoak” diren aplikazio askok, hala
nola Facebook, WhatsApp eta Snapchat,
gure datuak euren zerbitzuaren truke
erabiltzen dituzte eta, gainera, horrela
agertzen da irakurtzen ditugun (ezta?)
erabilera-baldintzetan. Enpresa horien-
tzat, geu gara produktua; beno, gure
datuak. Datuak aplikazioan iragarki jakin
batzuk sartu edo euren produktuak sal-
tzeko, adibidez, erabiltzen dituzte. Baita
datuak eurak hirugarren bati saltzeko
ere. Beste aplikazio batzuetan traker-ak
(azterkariak) erabiltzen dira, ezkutuan,
gure datuak beste batzuei bidaltzeko. Eta
batzuetan garatzaileak berak jakin barik
ere!

Azterkariak
App bat garatzen denean ez da dena

zerotik egiten, baizik eta beste batzuek
garatutako programatxoak eta liburute-
giak erabiltzen dira. Ideia hauxe da: nor-
baitek jada GPSa kontrolatzeko progra-
matxo bat garatu badu eta hori librea ba -
da, zergatik garatuko dut neuk berri bat
zerotik? Eta arazoa hurrengoa: batzuetan
horiek traker batekin kutsatu dira aurre-

tik, eta garatzaile berriak jakin barik, apli-
kazioak datuak partekatzen ditu.

Google Play zein iTunesen dauden
aplikazioek gutxieneko arau batzuk bete
behar dituzte, eta horrek berme osorik
ematen ez duen arren, bada zerbait.
Beste gune batzuetan ez dago inongo
kontrolik, ez traker, ez beste segurtasun
edo pribatutasun arazoen kontra.

Datuak partekatzea, baimenarekin
zein baimen barik, energia eta datuak
kontsumitzen ditu. Gainera, agerian uz -
ten ditu gure pribatutasuna eta segurta-
suna. Beraz, badakizue, baldintzak iraku-
rri eta ganoraz ibili. Sarean ere bai.

(1) The Haystack Project ICSI—UC Berkeley
https://goo.gl/VhpexN
(2) 7 in 10 Smartphone Apps Share Your Data with
Third-Party Services, Scientific American.
https://goo.gl/KGEfXB

Aplikazio askok gure
datuak euren 

zerbitzuaren truke 
erabiltzen dituzte; 

geu gara produktua 
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erakunde nahiz pertsonen- iritzia baino
baliokoagotzat hartu behar dugu, lanki-
detzako gizartea eraiki dezagun. Gizarte
horretan sor dezakeguna adierazteko,
Lennon eta McCarney-ren ereduaz balia
gaitezke: bakoitza bere aldetik abesti-
idazle handiak ziren, baina biak batera,
bat gehi bat baino askoz gehiago.

Finean eta buruan, Lezaman esaten
denari egin behar diogu aurre:

Handia bada, kankala;
txikia bada, enana,
mundu honetan ez da faltako
zeresana. 

bu rua hartzen dute neurritzat, eta gero
neu rri horren arabera kritikatu besteak. 

Edozelan ere, guri zurrumurruen bi -
dez jarritako San Benitoen aurka ezin jo -
katu dugu Jano jainkoaren aurpegi biak
ipinita -aurrera eta atzera begira, zelatan,
bizi egin behar da-eta. Gutariko bakoitza-
ren edo gure ekintzen aurka entzuten di -
ren marmarrak olatuak dira, haize bola-
dak, zibilizazio likido honetako itsasoan
jotzen gaituztenak. 

Gure esku dago lemari sendo eustea
itsasontziak aurrera jarrai dezan. Geure
buruaren kontrola ezin laga dugu beste-
en iritziaren menpe. Gure iritzia besteen -

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Ideiak paseko txoriak dira, gaur he -
men eta bihar han direnak. Era berean,
pertsonaren fama ere hegoduna da, ha -
ra-hona dabilena, zurrumurruen uhinek
eraginda, pertsonei izen ona eman nahiz
kendurik.  

Eguneroko bizitzan, epaile jokatzen
dugu ingurukoekaz, baina arau bako
epaile izanik. Batzuetan ahora datorkigu-
na esaten dugu, birritan pentsatu barik.
Beste batzuetan, larregi pentsatuta, bo -
rondate txarrez, kalte egiteko. Kasu guz-
tietan, txutxu-mutxu sortzaileek euren

Mundu 
honetan ez 

da faltako 
zeresana
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Etxeko sukaldaritza

36 SUKALDARITZA

a: conpanypostre.es

Osagaiak (4 lagunentzat):
−10 sardina
−Kipula bat
−Piper berde bat
−Berakatz-atal bi
−Arrautza irabiatua
−Oliba orioa
−Gatza
−Perejila
−Enpanadea egiteko orea 

Prestetako erea:
Berakatzak xaflatan ebagiko do -

guz; eta kipulea eta piperrak, juliana
eran. Zartagin baten orio apur bat ipi-
niko dogu eta bertan gorrituko doguz
berakatzak. Gorritzen hasten diranean,

Sardina-enpanadea
kipulea eta piperrak gorrituko doguz.
Gatza bota eta su ertainean egingo do -
guz, harik eta gorritzen diran arte. Xu -
katuko dogu. Sardinak garbituko doguz.
Horretara ko, ezkatak, burua eta erraiak
kenduko deutseguz. Sardinak ireki eta
bizkarrazurra kenduko deutsegu. Xerra
biak atera eta gatza botako deutsegu.

Enpanadea egiteko orea zabalduko
dogu. Orearen erdi baten barazkiak eta
sardina-xerrak ipiniko doguz. Orearen
beste erdiaz estali eta izkinak ondo zigila-
tuko doguz, sardexka batek lagunduta.
En panadea labarako azpil batean ipiniko
dogu. Arrautza irabiatuagaz margotu eta
erdian zulotxo batzuk egingo deutseguz,
lurruna atera eta hobeto egosi daitezan.
Laban 20 minutuan eukiko dogu 200 gra-
dutan.

t: M. Lekerika / a: knead to cook.com

Osagaiak (6 lagunentzat):
−Hiru banana (oso helduak).
−500 g mailuki (helduak).
−150 g azukre.
−500 ml esne.
−Kanela-hautsa (gustukoa bada).

Prestetako erea:
Osagaiak nahastu eta ondo ira-

biatuko doguz. Irabiakia hotz zerbi-
duko do gu, edo izotzagaz. Gainera,
gustukoa bada, kanela-hautsa bota
deikeogu.  

Mailuki eta 
bananazko irabiakia
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Umeekin zer irakurri?

Ana Apika

Egilea: Paco Livan
Irudiak: Roger Olmos

Afrikatik ekarritako istorio hau, Boli
Kosta herrialdetik hain zuzen ere, oso
eredu ona da ahozko narrazioa zer den
jakiteko, eta, idazkera eta alfabetizazioa
agertu baino lehen, ideiak, kontzeptuak...
munduan belaunaldiz belaunaldi zelan
transmititu diren jakiteko. Olmosek egin-
dako marrazkiek informazio gehiago
ematen digute istorioari buruz, gertatzen
dena hobeto ulertzeko eta protagonisten
ezaugarriak-eta ikusteko.

Afrikan kontatzen den istorio hone-
tan, protagonistak, Erbia eta Hiena, hizke-
tan dabiltza arrantza egiten duten bitarte-
an. Halako batean erbiak esan du gezurra
munduko gauzarik mingarriena dela, eta

hienak barre algara egin du. Erbiak berak
esandakoa egia dela erakutsi behar dio
eta, horretarako, pastel berezi bat utziko
du gazteluaren atarian, erregea erabat
suminduko duena. Gero, eulien laguntza-
rekin, errua erruduna ez den animaliari
botatzea lortuko du, hienari hain zuzen
ere.

Oso istorio polita da, etxean edota es -
kolan antzezteko, dinamikoa, arina eta ba -
rregarria. Ondo pasatzeaz gain, hausnar-
ketara ere bultzatzen du. Album ilustratu-
rik onenaren Premi Llibreter saria lor tu
zuen 2006. urtean. 

Aholkua
Ahozko tradiziotik ateratako istorio

asko daude haur literaturan eta literatura
munduan orokorrean, solte edo bildume-
tan jasota. Istorio horiek belaunaldiz be -
launaldi transmititu dira, ahoz aho, hel-

Ez da munduan min handiagoa ematen duenik

duek kontatuta eta umeek entzunda,
mun dua hobeto ulertzeko, horren arris-
kuak ezagutzeko eta horiek saihesten saia-
tzeko; helduarora ailegatzen direnean
prest egoteko, eurengan segurtasuna fin-
katzeko eta umeek laguntza behar dutela
aldarrikatzeko. Istorioak edo kontuak be -
harrezkoak dira gure umeentzat, betiko
bertsioak batez ere. Bilatu, jaso eta irakurri.
Zure gustukoak izango direlakoan na go. 
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Irteerak

>

>

>

>

Sondika
Punta Begoñako galeriak. Uztailaren
6an, 16:15ean, autobus geltokian.
Lagunandre taldeak antolatua.
Somiedo. Uztailaren 7tik 9ra. Arroeta
mendi taldeak antolatuta. 
Gernika eta Bermeo (Karmen Eguna).
Uztailaren 15ean, Adintsuen taldeak
antolatua. 
Santiago bidea. Uztailaren 29tik 31ra.
Arroeta mendi taldeak antolatua. 

Ikuskizunak

>

>

Derio
Rogue one, filma. Uztailaren 7an,
22:15ean, Ganben.
Animales fantásticos y dónde encontrar-
los. Uztailaren 21ean, 22:15ean, San
Migelen. 

Bestelakoak

>

>

Zamudio
Azaleko minbizia prebenitzeko kanpai-
na. Uztailaren 14an, 11:00etan, igerile-
kuan.
Esklerosi anitza duten lagunen aldeko
kanpaina. Uztailaren 19an, 10:00etan,
igerilekuan.  

>
Lezama

Valle de Tena (Pirinioak). Uztailaren
28tik 30era, Gailur mendi taldeak anto-
latua. 






