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Inertziak apurtzeko ariketa

Euskal Herriko zazpi lurraldeetan, ba
tera, herritarren aitzindaritzatik, era 
guztietako erakundeen babesa  rekin, 

aldaketa zehatzak lortzera bideratu tako 
ekimen praktikoa. Horrela laburbildu dai
teke 2018an herriz herri antolatzen ari den 
Euskaraldia, duela bi hilabete Euskal Herri 
osoko hainbat eragile sozialek eta era
kunde publikok aurkeztutako ekimena. 

Herrigintza tradizio luzea dugu gu
rean. Hizkuntzaren aldeko borroka ko
mu nitatearen garapenerako tresnak 
sor tze ra bideratzen asmatu izan dugu. 
Orain, hiz kuntza komunitate modura di
tugun de safioei erantzuteko momentu 
era bakigarrian gaude. Euskaraldia kate 
luze baten katebegi izateko jaio da; bi
ziraupenaren aldeko bo rrokan egotetik 
garapenean dagoen ko munitate bat lor
tzera bideratu nahi dugu. Beste egitasmo 
askorekin batera nahi ge nuke Euskaraldia. 

Herriz herri euskaldunok ahaldun tze
ko hedatu diren ekimenetan du oin a rria 
Euskaraldiak. Bestela esanda, eus kaltzale 
askoren erabaki pertsonal eta ko lektibotik 
dator. Gutxiengo izatearen kon plexuak 
al de batera utzi, eta euskaraz bizitzeko 
nahia beren bizitzan praktikara eramate
ko erabakia hartu dute milaka la gunek 
jadanik (Agurainen, Egian, Li za rran, Baio
nan, Arri gorriagan,...). Inguru ko harreman 
saree tako hizkuntza porta erak aztertu, eta 
iner tziaz bestelako hiz kuntzatan dituzten 
harremanak euskarara ekartzeko hautua 
egin dute; eta hautua praktikara eraman. 
Hau modu kolektiboan egitea erabaki du
te, denek batera, elkar babestuz eta mezu 
bateratua zabalduz: gu euskaraz bizitzera 
goaz! Ho rretarako, Euskal Herrian hedatzen 
ari den erreali tatea baliatu dute: gero eta 
jende gehiago da euskara ulertzeko gai. 
Hau ez da ekimen sinboliko bat, ohi turak 
aldatu eta harremanetan inertziak apurtze
ko ari keta sozial praktikoa da. 

Mugimendu herritarra izan da hau eta 
aurrerantzean ere horixe izango da Eus
ka raldia: herritarren eragiletzan eta ai tzin
daritzan oinarritutako eki me na. Ehun ka bo
luntario eta aktibista ari di ra jadanik la nean 
herriz herri, eus kal tzaletasunak ba tuta eta 
hizkuntza rekiko konpromisoa ipar mo dura 
hartuta. Sarea zabaltzen ari da eta ahaldun
tze hau da hizkuntza ko mu nitatearen etor
kizunaren berme na gusia. 

Eta zein da erakundeen funtzioa guz
ti honetan? Babestea, herritarrek mar txan 
jarri dugun dinamika honi ba bes neurriak 
gehitzea. Era guztietako era kundeak batu 
nahi izan ditugu Eus karaldira. Euskalgin
tzan ari garenon eta erakunde publikoen 
arteko aliantza argi bistaratu da, baina 
gizartean eragina du ten gainontzeko en
titate guztiak ere in terpelatu nahi ditugu: 
erabilerarena ez da norbanakoen kontu 
hutsa, erakundeek es pazio horiek babestu 
eta euskararen erabilera bultzatzeko tes
tuinguruak sortu behar dituzte. Horregatik, 
erakundeen fun tzioa ez da ekimenari atxiki
mendua ematea soilik, inguruan eragin eta 
prak tika sozial berriak sortzeko ardura ere 
es katzen zaie.   

Beste helburu bat ere badugu: euskal
gintzatik nekez heldu izan garen gizarteko 
sektoreetara heltzea. Auzi hau ez da eus

kaltzale aktiboen kontua bakarrik. Era guz
tietako entitateak nahi ditugu ho rretan bi
delagun. 

Eta, hau, Euskal Herriko zazpi he rrial
deetan batera. Aspaldiko urteetan gu txi tan 
ikusi dugun zerbait da, lurralde guz tietako 
euskaltzaleak eta erakundeak ba te ra, nora
bide berean, lanean. Herriz he rri hedatzen 
joan diren ekimenek orain ar teko mugak 
gainditzeko gaitasuna era kutsi dute. Eus
kal Herri osoan pro posamen baten bueltan 
hainbat lagun go goz lanean ikustea handia 
da!  

Herriz herriko dinamika aberatsetatik ba
dugu zer ikasia Euskal Herria lan ere mutzat 
dugun erakunde eta eragileek. Hausnarketa 
partekatuak egitetik harago, urratsak batera 
ematera jotzea kosta egiten zaigu herri ho
netan. Eta urratsak ematen hasita, aukera 
ba liatu beharko ge nuke anbizioz emanak, 
eraikitzaileak, sakonak eta atzera bueltarik 
gabeak izan daitezen. Eta, batez ere, urratsak 
beste batzuen atariko eta lorpen berrien 
abiapuntu izan daitezen. 

Azaroaren 23an Euskaraldiaren aur
kez penean edo Korrikan, Santiago zu bian, 
egindako argazkiak ez dira irudi hu tsak, eus
kalgintzari norabide berritua ematen dioten 
sakoneko mugimenduak di ra, elkarlan eta 
konplizitate berrien bila egiten diren propo
samenak. Euskal He rri ko zazpi lurraldeetan, 
batera, herrita rren ai tzindaritzatik, era guz
tietako era kundeen ba besarekin, aldaketa 
zehatzak lortzera bi deratutako ekimen prak
tikoa. Argazkia baino ge hiago da hori.   

Herritarren nahiari galga jartzen di o ten 
inertzia zaharrak apurtzeko mo mentua da. 
Ekintza sinbolikoetatik urrats praktikoetara 
pasa, ezagutza hazten ja rraitu, harremane
tan sakoneko aldaketak sortu, eta pertsonen 
zein erakundeen ohi tura eta inertziak apur
tzeko garaia da. Honen bueltan ari diren he
rritar guztien indarrak aldaketa handia sortu
ko du, ez daukagu zalantzarik. Biba zuek!

IKER MARTINEZ DE LAGOS
Euskaltzaleen Topaguneko kidea
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Arduraz gidatu,  
mesedez

Nire onetik ateratzen nauen gai 
ba ti buruz mintzatuko natzaizue 
orain goan: gutako askok gidabai-

mena eskuratzeko azterketa praktikoa 
berriz ere egingo bagenu, gutxi batzuek 
gaindituko ge nuke, gaizki, oso gaizki 
gidatzen du gulako. Jakina, izango dira 
gure ar tean ederki gidatzen dutenak, 
arauak erres petatuz eta, inportanteagoa 
dena, gainontzeko gidariak errespetatuz. 

Izan ere, nahi dugun bezala gidatzen 
dugu, errepidean bakarrik joango bagina 
bezala. Arau-hausteak aipatzen hasita, 
bereziki batek molestatzen nau gehien: 
hiru erreieko autobidean/autopistan, 
inor ez doala eskuinekotik. Hamaika ai-
tzakia daude: ‘kamioiek erabat kiskalita 
dute eskuineko erreia’, ‘seguruago gida-
tzen dut erditik’, ‘ez banaiz autobidetik/
auto pistatik irtengo, ez naiz eskuinetik 
joango’. Inozo aurpegiarekin uzten nau-
te, eta mo mentuan ez dakit zer erantzun. 
Hobe esanda, badakit zer erantzun nahi 
diedan, baina ez dakit modu egokian 
egiten, une horretan deabruak hartzen 
nauelako. 

Jarrai dezagun bestelako arau-haus-
teekin. Keinukariak. Aizue, ematen duela 
autoek keinukaririk ez dutela, eta badute, 
jakina badutela! Eta erabiltzen ez ditu-
gun bakoitzean, arriskuan jartzen ditugu 

gain on tzeko gidariak. Izan ere, zergatik 
igarri behar dut nik zu nora zoazen? Zer-
gatik al datzen zara errei batetik bestera 
atzetik datozenak abisatu gabe? Ez da 
justua. On do gidatzea zure esku dago eta 
zure erantzukizuna da.

Biribilguneak. Ba al dakigu nola egin 
behar diren? Ba ez. Ez daukagu ideiarik. 
Teoriak dio kanpoaldetik eman behar di-
tugula, baina nahi dugun bezala egiten 
ditugu, eta keinukaririk erabili gabe! Ba-
rrutik, kanpotik, bi edo hiru erreiak gu-
rutzatuz, ispiluetatik gure atzetik inor 
ba dator ikusi gabe… jarraitu nezakeen, 
baina biribilguneek kapitulu berezia me-
rezi dute.

Eta arau-hausteak aipatzen ere segitu 
nezakeen (abiadura, seinaleei kasurik ez 
egitea, oinezkoentzako pasabideetan ez 
gelditzea…) baina azken paragrafo ho-
netan, erreflexiorako deia egin nahiko nu-
ke. Errepideak ez dira Bat Formulako zir-
kuitoak. Ez goaz bakarrik, errespetua zor 
diegu gainontzeko lagunei, eta askotan 
arrisku-egoerak saihestu ditzakegu. Edo 
zerbait larriago gertatu behar al da ondo 
gidatzeak duen garrantziaz ohartzeko?

SARA GÁNDARA
Kazetaria

On do gidatzea  
zure esku  

dago eta zure  
erantzukizuna da



“Zure ileak balio du”
Bertso afaria,  
Lagatzuren eskutik

Hori da martxoaren 18an, Derion 
egingo duten ilea emateko ekitaldi so
lidarioaren eslogana eta mezua. Aurreko 
alean jakinarazi genuen moduan, “Me
chones solidarios” irabazi asmorik ez 
duen elkartea da, eta ile naturalez egin
dako ileordea edo peluka behar due
nari eskura ipintzea du helburu. Horiek 
kimioterapiaren ondorioz ilea galdu du
ten lagunak izan daitezke, edo gaixota
sun arraroren bat duten lagunak. Txorie
rri institutuko ikasle batzuek el kartearen 
lana ezagutzen dute, eta sen tikorrak dira 
horrekiko zein lehen aipatutako lagunek 
dituzten arazoekiko. Horregatik ilea 
emateko ekintza solida rioa antolatzeko 
proposamena egin zie ten Txorierriko ile
apaintzaileei. 

Ekitaldia frontoian izango eta hari 
goizeko 10etan emango diote hasiera. 
Ileapaintzaileek 10:15ean ekin
go diote lagun solidarioen 
ilea mozteari, baina ize
na ematea 11:30ak arte 
egin ahalko da. Ekitaldia 
11:00etan inau guratuko 
da ofizialki.

Bestetik, 
10:30etik au rrera 
ume eta na gu
sien tzako tailerrak 
egongo dira: aur

Martxoaren 23an izango da 
Baserri Antzokian, eta bertan 
bertsolari hauek arituko dira bat
batean: Etxahun Lekue, Onintza 
Enbeitia eta Unai Elorriaga. Gai 
jartzaile Maite Berriozabal ibiliko 
da. Afaria 21:00etan izango da 
eta 17 euro balioko du; ikasleek 
eta soldatarik ez dutenek 12 euro 
ordainduko dute. Txartelak mar
txoaren 20 baino lehenago eskura 
daitezke Estankoan, Susterrak 
tabernan, 94 452 34 47 telefono 
zenbakira deituta, edo lagatzu@
lagatzu.org helbide elektronikora 
mezu bat bidalita. 

 pegia margotzea eta koloretako arti
lez egindako ileordeak, umeentzat; eta 
ileordeen eta berariazko makillajeen 
era kusketa eta tailerra, nagusientzat. 
Gainera, Bilbao magoak ikuskizuna es
kainiko du 11:30etik 12:30era, eta ho
rren ostean, umeek hamaiketako eder 
bat gozatzeko aukera edukiko dute. 
Taberna Ibiltaria taldea 12:30etik au
rrera arituko da, eta ekitaldi solidarioa
ri 14:30ean emango diote amaiera.

Ilea eman nahi dutenek aurretik 
gar bitu egin beharko dute ilea, eta 18 
urtetik beherako gazteek gurasoen edo 
tutorearen baimena aurkeztu beharko 
dute. Ilea eman ahal izateko, gutxienez 
20 zentimetroko luzera eduki behar da, 
emailea 14 urtetik beherakoa bada; eta 
30 zentimetroko luzera, gainontzekoen 

kasuan. Partehartzaileek bost eu
roko dohaintza egin beharko 

dute, eta nahi duenak hu
rrengo telefono zenbaki 

hone tan egin dezake 
aurreti ko izen ematea: 
604 35 66 74.

Antolatzaileek es  
pero dute jen dea 

animatzea eta 
ekintza solidarioa 

erabat arrakas
tatsua izatea.     
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100 zuhaitz  
landatuko dituzte 
Lezaman 

Aurreko urteetan bezala, Zuhaitz 
Eguna ospatuko dute martxoaren 
18an. Hitzordua goizeko 11etan 
ipini dute plazan, eta handik udal 
lursail batera abiatuko dira zuhai
tzak landatzera. Orotara 100 ale lan
datuko dituzte, haritzak, astigarrak, 
urkiak eta gorostiak. Ekintza ludikoa 
eta didaktikoa da aldi berean, eta 
bertan familia osoek parte hartu 
dezakete. Eguraldi ona bada, hamai
ketakoa eskainiko diete partehar
tzaileei. Era berean, umeentzako 
tailerrak, puzgarriak eta musika 
egongo dira. 



Kepa eta Areneren oroimenezko 
lasterketa, euripean

Gure Señeak elkarteak zazpigarren 
aldiz antolatu zuen Kepa eta Areneren 
oroipenezko lasterketa, otsailaren 11n, 
Derion. Guztira, 400 lagunek eman zu ten 
izena lasterketan, baina eguraldia oso txa-
rra izan zen eta azkenean, 270 korrikalarik 
baino ez zuten ekimenean parte hartu. 
Antolatzaileek esaten du tenez, “Euria ba-
rra-barra egin zuen, baita hotz ikaraga-
rria ere. Pena izan zen, ze ibilaldia putzuz 
beteta egon zen. Hala ere, pozik gaude, 
helburua bete dugulako, hau da, kirola 
egiteko aukera emateaz gainera, gaixota-
sun arraroen inguruko jai-eguna antolatu 
dugulako”.

Goizeko 10:30ean umeen lasterke-
ta egin zen, kilometro batekoa, Derioko 
ka leetatik. Ondoren, nagusien txanda 
izan zen, bai lasterketan, bai ibilaldian. 
Lasterketak amaitu zirenean, parte-har-
tzaileak txosna batean batu ziren taloa eta 
txorizoa jateko. “Datorren urtean egural-
dia aurtengoa bezain txarra bada, salda 
eskainiko diegu korrikalariei”. Kanta re lux 
musika taldeak hamaiketakoa girotu zien 
kirolariei eta lagunei.

Gure Señeak irabazteko asmorik ga-
beko elkartea 2010ean sortu zen, gai-
xotasun arraroak dituzten umeei eta 
haien familiei laguntza eta babesa ema-
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teko. El kartetik adierazi duten moduan, 
gaur egun Derion 11 familia daude elkar-
teari lotuta. Familia horien seme-alabek 
gaixo tasun-espektro zabala dute, hala 
nola Esklerosi tuberkuluduna, Angelman 
sin dro mea, Proud Levine Carpenter sin-
dromea, fibrosi kistikoa, garun-paralisia 
eta autismoa. Elkartea erreferente bihurtu 
da herrian, eta urtean zehar antolatzen 
dituzten kontzientziazio-ekintzen artean 
Kepa eta Arene neba-arreben oroipenez-
ko lasterketa da azpimarratzekoa. Neba-
arre bak gaixotasun arraro baten ondorioz 
hil ziren eta lasterketak umeak gogora 
ekartzea du helburu.



Goiri eta Baraizarra, aurrera  
Emakume Master Cup txapelketan

Mendi martxa  
solidarioa, Larrondon 

a: Idoia Andrés

Laboral Kutxa Emakume Master Cup 
txapelketaren bigarren eta hirugarren jar
dunaldiak Larrabetzuko pilotalekuan jo
katu ziren otsailaren 17an eta 18an. Jone 
Goiri eta Ane Baraiazarra larrabetzuarrek 
jokatu zuten bertan. 

Neska biek, kanporaketa horietan ari
tu ziren txorierritar bakarrak, joko parega
bea egin zuten eta final laurdenetarako 
txar tela lortu zuten promozio mailan. Jo
nek eta Anek zapatuan jokatu zuten eta 
partida biak irabazi zituzten: 186, María 
Granadok eta Maritxu Oiartzunek osatu

Martxoaren 18an izango da eta 
partehartzaileak goizeko 9:30ean 
aterako dira Toki Ona taberna 
ondoan dagoen plazatik. Ibilbide bi 
egongo dira: bata luzea, 13 kilo
metrokoa; eta bestea laburragoa, 9 
kilometrokoa.

Izena ematea egun berean egin 
behar da, goizeko 9etatik aurrera. 
Izenemate moduan, elikagai ez 
galkorrak eramango dira, hala nola 
gosaltzeko jakiak, olioa, garbitzeko 
produktuak eta higieneproduktuak. 

tako bikoteari; eta 1815, Izaskun Mar ti ni 
eta Gentzane Aldari. Azken partida horre
tan, larrabetzuarrek Leire Galdos eta Irati 
Otaegiren kontra aritu behar izan zuten, 
baina antolatzaileek arerioak aldatu zituz
ten. Gure neskek martxoaren 4an, Marki
naXemeinen egingo diote au rre hurren
go lehiari.

Bestalde, Emakume Master Cup txa
pelketak ez dio Txorierriri agur esan, gero 
arte baizik. Izan ere, Lehen mailako final 
laurdenei dagozkien partidak Zamudion 
jokatuko dira martxoaren 11n. EiTB te
lebista kateak zuzenean eskainiko ditu 
partida guztiak.

Aikor! 178 I 2018ko otsaila
www.aikor.eus8  LABURRAK

Karlos Cristóbal aske 
geratu da kartzelan 
22 urte eman ostean 

Sondikoztarra otsailaren 19an 
atera zen Algeciraseko espetxetik, 
kartzelan 22 urte eman ondoren. 
Hara 30 lagun eta senide joan ziren 
Karlosi ongietorria egitera eta etxe
ra ekartzera. Bidaia baino luzeagoa 
espetxeratzea izan da. “Guztiongan 
izan du eragina. Bizitza izugarri 
aldatu da azken 22 urteotan; esate 
baterako, aita urrian hil zitzaigun. 
Bestetik, Karlos bere bizitza berrira 
egokitzen dabil”, esan digu Alber
tok, bere anaiak. Eta jarrera ona dau
ka. “Betidanik izan da oso baikorra, 
lasaia, nahiz eta kartzelan egon”.

Poliziak 1996an atxilotu zuen 
Karlos Cristóbal, eta kartzelaldi luzea 
bete du bere herritik urrunduta.



Aldundiaren  
autobusa, Txorierrin

Larrabetzu eta Fika arteko errepidea 
hiru-lau hilabetean egongo da itxita Autobusa gurean izan da 

otsailaren 1etik 9ra bitartean eta 
hara igo zirenek Bizkaiko Foru 
Aldundia gertuago ezagutzeko 
aukera izan zuten. Horrela, informa-
zio-panelen eta ukimen-pantailen 
bidez, besteak beste, Aldundia eta 
horren baitan dauden sailen berri 
eduki zuten, eta gure eskualdean 
ze proiektu dituen jakin zuten. Era 
berean, bidaia birtuala egin ahal 
izan zuten Santimamiñeko koba-
tik. Iradokizunak egin eta jasotako 
informazioa baloratu ere egin ahal 
izan zuten bidaiariek. Horri lotuta, 
aipatu beharra dago, Txorierri me-
tro-sarean benetan integra dadin 
sinadurak batzen ibili diren herri-
tarrek sinadura horien kopia eman 
dietela autobuseko arduradunei. 
Sinadurak ekainean aurkeztu ziren 
Garraio partzuergoan. 

Foru Aldundiko autobusak bide-
lagun bi eduki zituen: alde batetik, 
Bizkaiko produktuak eskaintzen 
zituen food truck edo kamioi bat; 
eta bestetik, Bilboko Arte Ederren 
Museoko 40 artelanen kopien 
erakusketa.

Euria barra-barra egin du otsailean eta 
horren ondorioz, lur-jausi bat egon zen 
hilaren 13an, Astoreka gainetik gertu, BI-
3102 errepidean, Larrabetzu eta Gamiz-
Fika artean. Lurrak aurretik eraman zituen 
zuhaitzak eta horiek asfaltoaren gainera 
erori ziren. Bidea deseginda geratu zen. 
Gainera, lurrak auto bat harrapatu zuen, 
baina gidariak zein berarekin batera au-
toan zihoazen beste bidaiari biek ez zuten 
minik hartu. Gidaria Gamiz-Fikakoa da eta 
bidaiariak, mungiarrak.

Lur-jausia zela-eta, errepidea moz-
tu egin behar izan zuten, eta hura berriz 
ireki ahal izateko hiru-lau hilabete behar-
ko dira. Ordura arte, trafikoa Gerekizeko 

gaine tik bideratuko da. “Terrenoa jabe 
pri batu batena da. Guztira, 25.000 m2 lur 
mugitu dira eta horiek kalte handia egin 
diote errepideari”, adierazi du Aldundiak 
ohar batean.

Iñigo Gaztelu Larrabetzuko alkateak 
esan digunez, “Errepidea Aldundikoa da 
eta eurek hartuko dute hori konpontze-
ko ardura. Guk eurekin hitz egin dugu, 
informazioa jasotzeko eta hori herritarrei 
lehenbailehen emateko. Zorionez, lur-jau-
siak ez dio ino ri minik egin eta datozen 
hilabeteotan ekarriko dituen oztopoak 
ere txikiak izango dira. Izan ere, Bilbora 
joateko au kera bi ditugu: Txorierriko bar-
nebidea eta Gerekiz”.
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Martxoaren 18an, Independentzia 
Eguna ospatuko dute Larrabetzun

Egitaraua

“Burujabe hobe” lelopean, eta Inde
pen dentistak Sareak eta Larrabetzuko He
rritar Independentisten Batzordeak anto
la tuta, zenbait ekitaldi antolatuko dira 
egun osoan zehar. Hausnarketa politikoa 
eta soziala, aldarrikapena eta jai giroa uz
tartuko dira bertan. 

“Independenteak izan nahi dugu jakin 
badakigulako ino ren menpe barik, geure 
buruaren jabe, as koz hobeto biziko garela. 
Milaka gara hori sinesten dugunok eta ho
rrela erakutsi dugu herriz herri burutu diren 
galdeketetan. Estatu propio bat nahi dugu, 
denari buruz geuk erabakitzeko”, esan dute 
antolatzaileek ohar batean. “Eus kal Herri 
independente bat nahi du gu, arloz arlo, 
eguneroko bizimoduari au rre egiteko balia
bideak eta ilusioa di tue na, bere herritar guz
tien ongizatea ber matu dezakeena”.
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–11:00 Kalejira: txistulariak, trikitila
riak ...
–12:00 – 14:30 Euskara, hezkuntza, 
sozioekonomia, energia, feminis
moa, memoria, aniztasuna, kirola ... 
Arlo bakoitzak bere mahaia eta bere 
gunea izango du herriko plazan eta 
hainbat ordezkarik hitza hartzeko 
aukera izango dute.
–13:00 Ondo etorria ordezkari, 
gonbidatu eta herritarrei. Ekitaldi 
instituzionala.
–15:00 Bazkari herrikoia.
–17:30 Kultur emanaldia.
–18:00 Ekitaldi nagusia.
–18:30 Erromeria: Inmuntzo eta 
Beloki.

"Zazpi Euskal Herriek" abestiaren bertsio 
berria, hain zuzen ere. Letra Etxahun Le
kue herriko bertsolariak egin du eta abes
tiaren lanketa eta grabaziolanetan hain
bat larrabetzuarrek hartu dute parte.

Larrabetzu, independentziaren al de
Antolatzaileek adierazi dute larrabe

tzua rrak independentziaren alde agertu 
direla. Izan ere, hainbat lagunek hartu 
zuten parte 2017an egin zen herri galde
ketan, eta bertan Estatu buru jabe baten 
aldeko jarrera nagusitu zen. “Pauso bat au
rrera emateko aukera  egokia da martxoa
ren 18koa. Horregatik, larrabe tzua rron bo
rondatea gauzatzeko ekimen legez eskatu 
diogu udalari bere burua Eus kal Herriaren 
independentziaren al de ko udalerri izen
datu dezan”. Zentzu ho rretan, indepen
dentziaren aldeko mo zioa aurkeztuko da 
herriko udalbatzan, otsailaren 28an. An
tolatzaileek hara joa teko deia egin diete 
herritarrei, han “Larrabetzuko historiarako 
hain ga rran tzitsua izan daitekeen eraba
kia hartuko daeta”. 

Antolatzaileek azaldutakoaren arabe
ra, Euskal Herri osoko eragileak batuko 
dira Independentziaren Egunean, eta nork 
bere arloan zer egiten duen azalduko du. 
“Batez ere, ozen adieraziko dugu Eus kal 
Herriaren independentziaren alde gau
dela”. Diotenez, Estatu espainia rrak eta 
frantsesak oztopatzen dute hel burua. “Es
painiarrak Katalunian egiten da bil tza nak 
eta frantsesak korsikarrei, horrek indepen
dentziaren beharra berretsi bai no ez du 
egiten. Argi dugu herritarron bo rondate 
irmoak oztoporik handienak gainditzen 
dituela, ezinezkotzat duguna ere lorgarria 
dela. Eta independentzia gaur eta hemen, 
lorgarria ez ezik, ezinbestekoa ere bada”.

Egun horretarako, kanta berezi bat 
prestatu da, Joseba Etxebarria larrabetzua
rrak hamaika aldiz plazetan kantatu duen 

a: Idoia Andres



Mikel Villanueva eta Arrate Ugarte, semea eta ama, argazkilaritza klasera doaz asteazkenero, Loiuko liburutegira. Amak 73 urte dauzka 
eta betidanik gustatu izan zaio argazkilaritza. 2017ko urrian udal tailerra egongo zela jakin zuenean, izena eman zuen. Filmedun Canon 
T50 modeloarekin agertu zen klasean. Semeak, ostera, 47 urte ditu eta Canon konpaktu digital batekin egiten ditu argazkiak. Generazio 
ezberdin bi dira, helburu berdinarekin: argazkilaritza ikasi eta gozatzea.

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

Harri batez, txori bi
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tasun edo nolakotasun batzuk kentzen 
dizkio haurrari, eta beste batzuk hobetsi 
egiten ditu. Ez dio uzten den bezalakoa 
izaten eta, ondorioz, haurrak ez du kon
fiantzarik berez bilakatu ahal den horretan, 
eta izan behar duen horretara bideratzen 
da. Mina eragiten da hor. Ahul ezia han
diena da paradigma oker eta bi deratzaile 
batetik gabiltzala haurtzarora be giratzen. 
Hori aldatu beharra dago.

Badu indargunerik?
Bai, gauza positibo asko ditu; kontua 

da eskolak benetako eszenatoki ona izan 
behar duela haurrarentzat. Gizartea anto
latuta dagoen moduagatik, haurrek ordu 
asko ematen dituzte eskolan, beste haur 
batzuekin elkartzen dira… eta ba daude 
haurrak zaindu eta laguntzearen funtzioa 
duten eredu edo baliabide batzuk. Gauza 
handia da hori. Hala ere, aztertu beharra 
dago zergatik ez den ulertzen umea zelan 
garatzen den eta zelan egiten duen aurre
ra, eta eskola zergatik ez zaion horri ego
kitzen. Lehen esan moduan, pa radigma 
aldatu behar da, begirada, hau rrari egiten 
zaion eskakizuna, bere erritmoa azkarra
goa izan dadin eragiten zaion premia… 
Hori kenduta, gainerakoa ona da. Gero, es
kolak duen beste gauza on bat da irakasle 
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“Gure sena eta intuizioa 
berreskuratu behar  

ditugu, eta haurrekin 
egoteko beste  

modu bat garatu”

“Eskolari ez zaio  
ezer erantsi behar, 

kendu baizik”

t: Itxaso Marina / a: Marta Salas

Bada, horixe. Zertan datza?
Beti gabiltza eskolaren nolakotasunari 

bueltak ematen, eta gobernura ailegatzen 
den talde bakoitzak ere bere berrikuske
ta egiten du heziketaren inguruan. Baina 
eskola ez da gehiegi aldatzen, eskolare
kin identifikatzen ditugun elementuak ez 
di tugulako kuestionatzen. Aldaketa egin 
na hi bada, elementu horiek guztiak alda
tu behar dira. Nire ustez, eskolari ez zaio 
ezer erantsi behar kalitatekoa izateko, 
kendu baizik. Kendu behar zaio haurren
gan duen itxaropena, haurraren erritmoa 
de rrigortzen duen guztia, jakintza sailka
tzen duten materiak, irakaslearen funtzioa, 
az terketak… Horrela eskolak benetako 
ikastoki bilakatuko lirateke eta haurren ga
rapena bermatuko lukete.

Zeintzuk dira gaur egungo hez
kuntza sistemaren ahuleziak?

Gizabanakoari ez dizkio bizitzeko be
har dituen jakintzaketa ematen. Hez
kuntza sistemak egiten duena da gizakia 
nolabait moldatzea. Badu gizakiak bi la ka
tu behar duen eredu bat, eta pe da gogia 
bideratzailea ipintzen du martxan ho
rretarako. Horrela, komeni ez diren gai

batzuek gauzak beste mo du batean egin 
nahi dituztela, eta hausnarketamaila han
dia dagoela.

Zertan hobetu behar du?
Zehatza izanda, uste dut etxerako 

lanak kendu beharko liratekeela, eta cu
rriculumak askoz malguagoak izan be
harko liratekeela. Are gehiago, nik neuk 
kendu egingo nituzke. Beharrezkoak di ren 
jakintzak haurrak berez ikasiko di tuela es
pero dudalako, eta interesa duen horretan 
aditua izango dela, jakinmina pizten ba
zaio. Baina ezin badira kendu, mal guagoak 
egingo nituzke. Era berean, benetan ka
litateko arreta eskaini nahi izanez gero, 
ikasgeletan haur gutxiago egon beharko 
lirateke.

Zein eredu ezarriko zenuke zuk?
Uste dut askatasuna printzipio ukae

zina dela pertsonentzat; eta haurrak per
tsonak diren heinean, haientzat ere bai. 
Beraz, pedagogia askearen eredua eza
rriko nuke nik. Jaio denetik, haurrak era
bakimena eduki behar du, bere adi naren 
arabera, kudeatu dezakeen espa rrua ri 
buruz. Oso garrantzitsua da hori, izan ere 
askatasuna heldutasuna da, au kerak egin 
ahal izatea eta aukera horiek da kartzaten 
ardura eta ukoa onartu ahal izatea. Eta 

“Gizarteak aitatasun eta 
amatasun kontziente, 

emana eta presentziala 
eskaini ahal izatea 

bermatu beharko luke”

Irundarrak Txinpasmendi Larrabetzuko gurasoen elkar
teak hezkuntzaren gainean antolatutako jardunaldietan 
hartu zuen parte. Bertan eskolaren benetako kalitatea 
zertan datzan izan zuen hizpide.  

ANE ABLANEDO I hezkuntzan aditua 



noski, ez da nik asmatutako eredua; eskola 
existitu den momentutik existitu dira alter
natiboak izeneko eskolak, adibidez Sum
merhill eskola ezaguna. Eta heziketa eredu 
moduan askatasuna edo autoerregulazioa 
ezarri den etxeetan ere ikusten da horrek 
funtzionatzen duela. Nola ez du egingo, 
bada? Guk askatasunari beldur diogu gure 
heziketaren produktua garelako. Pedago
gia askea, edo aktiboa, haurrarengan kon
fiantza izatea litzakete, eta harengan berez 
egiten duguna baino gehiago ez eragitea.

Gure kulturak haurrei beren garape
nean laguntzen dion modua aldatu be
har dela diozu. 

Errotik. Eta hori haurrak zaintzeko ar
dura dugun guztion artean egin behar da. 
Komunitateetan, eta animalien kasuan ere, 
helduek beti izan dute haurrak heztearen 

eginkizuna. Oso gauza naturala da. Baina 
gure heziketaren produktua garenez, gu
re naturatik deskonektatuta sentitzen ga
ra, eta gure buruarengan konfiantzarik ez 
dugunez, sistema bideratzaile hori irau
narazten jarraitzen dugu. Gure sena eta 
intuizioa berreskuratu behar ditugu, eta 
haurrekin egoteko beste modu bat garatu. 
Aldaketa politikoa eta kulturala be har da 
horretarako. 

Umeak goizegi bidaltzen ditugu es
kolara?

Bai. Ezarri beharreko paradigma ho
rren gakoa da haurren beharrak asetu 
behar ditugula, garatu eta loratu daite
zen. Eta haurren beharren artean ez dago 
bi edo hiru urte bete baino lehenago es
kolara joatea. Haurrak sei urtetik aurrera 
sentitzen ditu bere komunitatean eta kul

turan integratzeko beharra eta gogoa. Be
raz, orduan badu zentzua edukiak ikas tea, 
munduaren arauak, zergatiak… Lehena
goa da jolastea, mendia, hostoak, lokatza, 
korrika egitea… Eta eskolara joan behar 
badu, gurasoek beste aukerarik ez dute
lako, eskolak etxean hurbileko pertsona 
afektiboek eskainiko lioketen arreta bera 
eskaini beharko lioke.

Gizarteak amatasuna eta aitata
suna ulertzen dituen modua ere al datu 
beharko luke, beharbada.

Haurtzaroak pertsona batengan duen 
garrantzia ezagututa, benetan sa noa den 
gizarte batek egundoko indarra ezarri 
beharko luke haurren hasierako urteen 
zainketan, helduaroren gaitz ge hienen 
jatorria, ñabardurekin noski, haurtzaroan 
daudelako. Beraz, aitatasun eta amatasun 
kontziente, emana eta presentziala eskaini 
ahal izatea bermatu beharko luke, eta hori 
aitortu, zaindu, bere funtzio prebentiboa 
saritu eta sus tatu, eta baja luzeak eman. 
Inork baino hobeto heziko dutelako hau
rra, horretarako biologikoki gaudelako 
pres tatuta. Baina, jasotako heziketaren on
dorioz, gure naturarekin hautsi egin gare
nez, eta gure buruarengan kon fiantzarik ez 
dugunez, beste batzuen es ku uzten dugu 
haurren heziketa. Hori guztiori jakina da, 
baina gauzek berdin jarraitzen dute. Pen
tsa daiteke norbaiti interesatzen zaiola.  
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Ane Ablanedo Larrion (Iruña, 
1973). Euskal Filologia ikasi du eta 
aditua da Psikoterapian eta neu
rosiaren prebentzioan. Bigarren 
Hez kuntzako euskara eta literatura 
irakaslea, Nafarroako eta Baionako 
Uni bertsitateetan ere badabil irakas
le. Udako Euskal Unibertsitatearen 
es ku tik, Hezkuntza sistema alter
natiboak eta Haur psikologia ikasta
roak eman ditu.     

Ibilbidea
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"Futbolean bizi izandako une 
guztiak disfrutatu ditut"

t: Gaizka Eguzkitza / a: J.F.

Agur esan zenuenean, triste egon 
zinen. Pasatu zaizu?

Oso triste egon nintzen, baina orain 
oso lanpetuta nabil eta futbolean pentsa-
tzeko denborarik ere ez daukat.

Gizonezkoa izan bazina ez zenuen 
futbola utzi behar izango. Hori pen
tsatzeak amorrua ematen dizu?

Ez dut horretan pentsatzen. Gauzak 
suertatzen diren moduan suertatzen dira: 
tamalez, emakumezkoen kirolaren gaur 
eguneko egoera horixe da eta horren aur-
ka, amorrua baino, emakume kirolarien 
eskubideengatik borroka egiteko gogoa 
ematen dit.

Erabakirik zailena hartu behar izan 
zenuen. Zergatik izan zen hain zaila?

Futbola uzteko asmorik oraindik ez 
neukalako. Nire burua ez zegoen prest 
futbola alde batera uzteko eta bizitza 
“normal” bati aurre egiteko. Hala ere, nire 
zorionerako, bizitza berri honekin disfru-
tatzeko erak bilatu ditut.

Nolako garrantzia izan du Athle
ticek zure bizitzan?

Nire familia balitz bezala zen. Une asko 
igarota nituen, urte eta lagun asko, inoiz 
ahaztuko ez ditudan une onak eta txarrak, 
negar eta barre egin nuen, denerik...

Liga bi irabazi dituzu Athleticen. 
Zein izan zen gozoena?

Bigarrena, azken batean, lehenen-
goan ez nuen ia-ia parte hartu, bigarren 
tal dean nengoelako. Bigarren liga garai 
har tan jasandako sufrimendu guztiaren 
saria izan zen: hainbat aldiz erori ginen, 
baina beti altxatu ginen. Beti ibiltzen gi-
nen lehenengo postuetan eta azkenean 
ira bazi egin genuen liga. Itzela izan zen.  

Pena ematen dizu partida gehiago 
jokatu ez izanak? 

Nik ez dut horri buruz pentsatzen. Jo-
katu ditudan partidak jokatu ditut, eta ho-
rretaz harro eta pozik nago. Une guztiak 
disfrutatu ditut.

Eskarmentu handiko jokalari askok 
alde egin duzue Athleticetik ia aldi be
rean. Taldeak nabarituko zuen hori?

Jokalariren batek urtero uz ten du tal-
dea. Eta talde honen be reizgarrietako bat 
hau da: jokalari guz tiak ezinbestekoak 
dira. Seguru nabaritu dela, baina ziur nago 
bigarren taldeko edo beste norbaitek be-
teko duela eskarmentu handiko jokalariok 
utzitako hutsunea.

Athletic urtebetean utzi zenuen eta 
Italiara joan zinen. Zergatik? Nolako es
perientzia izan zen? 

Futbolak ekarri ahal zizkidan espe-
rientziak aprobetxatu nahi nituen eta ho-
rregatik joan nintzen Italiara. Egia esan, 
berdin zitzaidan nora joan, kanpora joan 
nahi nuen etxetik kanpo futbolean aritu-
ta zer sentitzen zen jakiteko. Hango maila 
hemengoa bezalakoa da, agian apur bat 
fisikoagoa, baina teknikoki oso antzekoak 
dira.

Joana Flaviano lezamarra jokalari garrantzitsua zen Ath-
leticen baina, lana dela-eta, futbola alde batera utzi behar 
izan zuen. Hasieran, gazteak txarto pasatu zuen, baina 
orain bere bizitza berrira egokitzen dabil. Horretaz eta 
Athleticen inguruan hitz egin dugu Joanarekin.

JOANA FLAVIANO I futbolari ohia

"Emakumezkoen kirola 
egoerak ki rolarien  
eskubideengatik  
borroka egiteko  

gogoa ematen dit"

"Futbola uzteko 
erabakia oso zaila  
izan zen, futbola  
uzteko as morik  

oraindik ez neukalako"
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Joana Flaviano Aurtenetxek (Bil
bo, 1990) abenduan iragarri zuen 
Athleticen jokatzeari utziko ziola. 
Al biste tristea izan zen klubarentzat, 
Joana oinarrizko jokalaria zelako. 
Guztira, lezamarrak 11 urte eman 
ditu talde zurigorrian, eta tarte ho
rretan 231 partida jokatu eta 26 gol 
sartu ditu. Gainera, liga bi irabazi 
zituen, 2007an eta 2016an. "Futbola 
ikusten dudanean, nostagia apur bat 
sentitzen dut, baina normalean ez 
dut denbora askorik futbolari buruz 
pentzatzeko", esan digu. 

Joanak futbola utzi du oposake
ta bat gainditu duelako eta Gastei
zen dabilelako. "Oso gustura nago, 
po zik, jende oso atsegina ezagutu 
dut han, eta beste etapa batzuetan 
bezala, honetaz ere disfrutatzen 
saiatzen nabil. Bizitza berria da, eta 
orain arte egin ez ditudan gauzak 
egiten nabil". Besteak beste, pilotan 
murgildu da, Emakume Master Cup 
txapelketan hartu duelako parte. 
Hala ere, Joanak ez du etorkizunari 
begira horretan jarraitzeko asmorik. 
Mendiko trailak, hau da, lasterketak, 
ordea, bere zaletasun berria dira. Eta 
ziur asko, txapelketaren batean iku
siko dugu Joana. 

Berdegunetik, 
mendira



Euskarak 365 Egun Euskal Herri 
osoan, eta Txorierrin ere bai

Herritar euskaltzaleak aktibatuta, hiz
kuntzaohiturak aldatu eta euskararen 
era bilera handitzeko asmoz, Euskal He
rri osoan “Euskarak 365 egun” dinamika 
bultzatu nahi dute Eusko Jaurlaritzak eta 
Euskaltzaleen Topaguneak. Proposatzen 
duten ekimen bateratua ez da ekintza 
puntuala egitea, hilabeteetako plangintza 
antolatzea baizik, hurrengo urteetarako 
oinarria jarriko duena.Txorierriko Manko
mu ni tateak ere bat egingo du lan ildo 
honekin, ekimen honek euskararen erabi
lerara begira izan dezakeen garrantziaz 
ohartuta.
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Hamaika egunetan 
zehar zenbait ohitura 

eta harreman aldatzeko 
gai bagara, zergatik ez 
ditugu aurrera begira 

harreman horiek  
mantenduko?

Hiztunek oso errotuak di
tuzten ohiturak aldatzeko 
proposamena da, euren 
egun erokoan euskaraz ari
tu daitezen, euskaraz uler
tzen duten herritar guz
tiekin.

Baina zer da “Euskarak 365 egun” 
dinamika hau?

Euskal Herri osoko hiztunei oso erro
tuak dituzten ohiturak aldatzeko pro
posamena da, euren egunerokoan euska
raz aritu daitezen euskaraz ulertzen duten 
herritar guztiekin. Azken finean hori da 
lortu nahi dena.

Zenbat aldiz gertatu zaigu harakina
rengana joan eta berarekin erdaraz ari

tzea, benetan jakin gabe berak euska
raz dakien edo ulertzen duen?

Edo eta koadrilan gau
den ean, bat izan ezik denak 

euskaldunak izan arren, 
erdaraz aritzea, pertsona 
horrek ez duelako eus
karaz berba egiten? Bai na 
pertsona horrek eus karaz 
ulertzen badu? Zergatik 
ezin diogu eus ka raz ber

ba egin? 
Eta taldean denok eus

karaz jakinda erdaraz ber ba 
egiten dugunean, “ohituraga

tik”, konturatu gabe?



Esku-hartze Psikosozialerako 
Zerbitzuak adin guztietako 

pertsonak zainduko ditu
Txorierriko Mankomunitateko Es-

ku-hartze Psikosozialerako Zerbitzuak 
bi koiztu egingo du aurten bere iraupe-
na, eta arreta herritar guztiei zabaldu-
ko zaie. Zerbitzua 2005. urteaz geroztik 
es kaintzen da, eta hasieran umeengan 
zen tratu zen, Lehen Hezkuntzako eta Bi-
garren Hezkuntzako ikastetxeen eskariei 
erantzuna ematearren. Zerbitzu hori gi-
zarte-, hezkuntza- eta osasun-sarearen 
ba liabide asistentzialekin osatzen da. 

Orain arte, zerbitzua 18 urtera bitarte-
ko adingabeentzat eta euren familientzat 
zen (familiaren esku-hartzea beharrezkoa 
zen kasuetarako); baina, Eusko Jaurlaritza-
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ko 185/2015 Dekretuaren bidez Gizarte 
Zer bitzuen Euskal Sistemaren prestazio 
eta zerbitzuen zorro berria onetsi denez 
geroztik, Txorierriko Mankomunitateak 
za baldu egin du zerbitzua. Hemendik au-
rrera, zerbitzua astelehenetan, 10:00eta-
tik 18:00etara eta ostiraletan, 08:00etatik 
15:00etara eskainiko da Txorierriko Man-
komunitateko lokaletan.

Udalerri bakoitzeko gizarte langileek 
emango dute zerbitzurako sarrera, eta 
ber tan ematen diren babes psikosozia-
leko harreman-prestazioak banakakoak, 
fa mi lia koak edo/eta taldekakoak dira. Zer-
bitzua, halaber, prebentiboa ere bada eta 
xede du goiz atzeman eta tratatzea bana-
ko jarrera arazoak edo/eta familiako ara-
zoak, gaiztotu eta nahasmendu psikopa-
tologiko kronikoak eta gizarte-bazterkeria 
eragin baino lehen. Horretarako, psiko-
logia kon duk tualaren ikuspegi jorratzen 
da, eta helburua da gaitasun pertsonalak, 
fa miliarrak eta taldekakoak eskuratu eta 
ga ratzea eta hainbat ohitura eta jarrera 
des egoki aldatzea.

Eguneroko harreman horiek di ra 
alda tu nahi ditugunak, hain zuzen, 
eta horretarako euskal hiztunak pres-
tatu eta aktibatu nahi ditugu hain 
errotuta dauden ohitura horiek alda-
tzen joan daitezen.

Zer egingo dugu horretara ko?
Txorierriko euskara elkarteekin 

eta gaine rako eragileekin elkarla-
nean, euskaraz hitz egin edo ulertzen 
duten txorierritar guztiengana hel du 
nahi dugu eurak ere dinamika horre-
tan parte har dezaten. 

2018an, 11 egun euskaraz bizi 
ahal garela frogatu nahi dugu, hau 
da azaroaren 23tik abenduaren 
3ra.

Horretarako, 16 urtetik gorako 
txorierritarrak ahobizi eta belarri-
prest bihurtuko ditugu.

–“Ahobiziak”: ulertzen duten 
guz tiei euskaraz hitz egiten dieten 
pertsonak izango dira (baita ez eza-
gunei lehen hitza, gutxienez, eus-
karaz egingo dietenak ere).

–“Belarriprestak”: Gutxienez 
eus karaz ulertzen duten kideak 
izan go dira, gainontzekoei euskaraz 
aritzeko gonbidapena luzatuko die-
tenak.

Dinamika honetan parte har-
tzeko izen-ematea zabalduko da eta 
bakoitzak identifikaziorako txapa bat 
izango du.

Txorierriko sei udalerrietan hau 
guztia martxan jartzeko eta herri-
tar eta elkarte guztietara heltzeko, 
batzordeak osatuko ditugu bertako 
talde eragileekin elkarlanean, eta 
eki men orokor guztia koordinatzeko 
Txorierriko Mankomunitateak Eus-
kaltzaleen Topagunea kontratatuko 
du apiriletik abendura  pertsona bat 
lanaldi erdiz aritu dadin.

Euskaltzalea bazara edo besterik 
gabe kalean euskara gehiago en-
tzutearen alde bazaude, udalerrietan 
sor tuko diren taldeetan parte har-
tzera animatu nahi zaitugu. Horre-
tarako gogoa eta borondatea bes-
terik ez da behar.

Hamaika egunetan zehar zenbait 
ohitura eta harreman aldatzeko gai 
bagara, zergatik ez ditugu au rrera 
begira harreman horiek manten  
duko?

Zerbitzuaren  
iraupena eta  

arreta bikoiztu  
egingo da



“Herria guztia da niretzat”

t/a: Itxaso Marina

Oroitzapen asko etxe hontan, ezta?
Etxea guztiz aldatu da. Hemen, gaur 

egun egongela dagoan lekuan, beheko 
sua egoan lehen, eta hor, txarria hilten za-
nean, txorizoak-eta eskegiten genduzan 
(hasi da txoko bat eta bestea seinalatzen). 
Hor artoa zuritzen genduan eta beste 
aldean korta egoan. Lehenengo pisuan, 
hiru logela eta lastatia; eta kamarotean 
patatak, kinpulak, sagarrak… gordetzen 
genduzan. 

Eta zelan bihurtu zan baserria gaur 
egungo etxea?

Maizterrak ginan eta etxea orain da la 
30 urte inguru erosi genduan. Arau sub-
sidiario barriak indarrean sartu ziran ean, 
esan euskuen hau nekazaritzako in gu-
rua izatetik bizitegi gunea izatera pasau-
ko zala. Beraz, baserriaren itxurea aldatu 
behar genduala eta ezin nebala gana-
duagaz jarraitu. Beste lanbide bat to pau 
behar izan neban eta lorezain egin nin-
tzan.

Zenbat urte egin zendun ganadua
gaz?

Hogeta hiru urtegaz hasi nintzan. Es-
tudiatzen 18-19 urte bete arte egon nin-
tzan, eta soldadutzea amaitu eta apur bat 
beranduago hasi nintzan etxean. Ge ro 
aita gaixotu zan eta nik hartu neban etxe-
ko ardura guztia: animaliak, soloa…

Penarik emon eutsun bizimodu 
hori itxi behar izateak?

Alde batetik, bai. Hogeta hemeretzi 
urte nebazan garai hatan, familia bat, eta 
lan barik lotu nintzan. Baina beste alde 
batetik, baserriaren bizitzea ez ja tan asko 
gustetan, oso gogorra zalako. Guk esne-
tarako behiak genduzan, eta goizean zein 
arratsaldean eratsi behar nebazala, urte-
ko egun guztietan… So loan esperientzia 
nebanez, lorezaintzan ahalegintzera ani-

mau nintzan. Lehenengo urte biak oso 
gogorrak izan ziran, baina apurka-apurka 
joan nintzan bezeroak lor tzen. Autono-
mo egin nintzan eta sikiera jakin izan dot 
zer diran domekak. Familiari be denpora 
gehiago eskaini ahal izan deutsat. Lore-
zaintzan jubiladu arte egon naz.

Ogibide polita.
Niri itzel gustetan jat. Eta ikusten do-

zunez, hemen jarraitzen dot, lorategian-
eta entretenitzen. 

Izan be, oso etxe bitxia da zurea, 
kanpoaldea gitxienez. Nekazaritza eta 
abeltzaintzari lotuta dagozan eta ez 
dagozan elementuakaz apainduta, lora 
eta landareakaz, Loiuren gaineko erre
ferentziakaz… Zergaitik?
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Luis eta Mariaren semea, Jesus Sustatxa (Loiu, 1953) jaio zan baserrian bertan bizi da, 
aita eta aitite jaio ziran baserrian hain zuzen be. Clementene edo Juanmigelene moduan 
zan ezaguna lehen; orain Elizondo 13 da. Eta handik mugidu barik, Jesus loiuztarra izan 
da, bilbotarra, eta loiuztarra barriro. Herria maite dau, eta maitasun horrek Loiu eta bere 
herritarren historia jasotzera eroan dau. Denporearen podazoz galdu ez daiten.

JESUS SUSTATXA I loiuztarra

Lehen beti egoalako lohi. Badakizue, 
zelakoa dan baserriaren mobimentua: da-
na trastez beteta, satsa… Orduan, hain-
beste urtetan polito egon ez danez, era-
bagi neban ordutik aurrera polito egongo 
zala.

Loiuztar petopetoa, herriari erabat 
lotuta.

Bai. Pentsa eizue bertoko eskolan lau 
urtegaz hasi nintzala. Euskal dantzetan 
sartu nintzan, meza-laguntzailea izan 
nin tzan, esku pelotan monitorea, koo pe-
ratibaren presidente ordea… Nik herria 
maite dot eta beti egon naz, era baten edo 
bestean, han eta hemen sartuta. Zer esan-
go deutsuet… Herria guztia da ni retzat.

Herriko historia orain dala 1015 
urte hasi zinan jasotzen. Zerk bultzatu 
zinduzan horretara?

Loiuk aldaketa itzela euki dau, bai fi-
si koki, esate baterako aireportuaren era-
ginez, bai bere izaerari jagokonez. Eta 
pentsau neban inportantea zala gu re his-
toria gaur egunera ekartea. Ez da goelako 
ondo hona bizi izatera etorri di ranek ez 
jakitea Loiun orain dala 50 urte zer ger-
tatu zan. Historia batzen ha si nintzanean 
ez neban uste emotea hain beste urte lan 
hori egiten, baina egia da gero eta gehia-
go gustetan jatela. Gainera, emoten dau 
jenteari be gustetan jakola. 

Zeren faltea sentitzen dozu antxina
ko Loiutik?

Gauza asko, eta batez be herritarren 
arteko senidetasuna… Gogoratzen dot 
ba serri gehieneko ateak zabalik egozala, 
eta zure atetik baten bat pasatzen bazan, 
idiak bide erdian itxi, zigarroa biztu eta or-
dubete egon ahal ziniela berbetan, ardao 
edo ur apur bat edanda. Lan asko be au-
zolanean egiten genduzan: txarria hil, ba-
darra batu… Orain ez dakigu nor bizi dan 
gure ondoan. Esentzia hori galdu egin da, 
Zabaloetxen behintzat, beste auzo ba-

“Baserria hainbeste  
urtetan polito egon  

ez danez, erabagi  
neban ordutik  

aurrera egongo zala”

“Batez be  
herritarren arteko  
senidetasunaren  

faltea sentitzen dot”

“Herriak dauan  
gauzarik txarrena da 

aireportuak bitan  
banandu dauala”
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Jesusen ahaleginaren emoitza, 
bes teak beste, honeek dira: urtean 
ze har Loiun gertatutakoa batzen 
da ben eta ur tero argitaratzen diran 
cd-ak, 36ko ge rraren gaineko liburu 
bat, CD Loiuren gaineko liburua eta 
cd-ak… Lanok Loiu laztana alkar-
teagaz zein bere kabuz egin dauz. 
“Baserrik baserri eta etxerik etxe ibili 
nintzan argazki zahar bila eta aka-
buan 2.000 argazki baino gehiago-
ko artxiboa osa tu neban. Argazkiez 
gaine ra, hainbat kontu eta pasadizo 
be kon tatu eustezan. Auzoetan be 
in formatzaileak dodaz eta zer edo 
zer gertatzen danean atoan deitzen 
deus tie. Era berean, herrian egongo 
di ran ekintzen barri emoten deustie 
Uda letik eta hara noa ni, grabagailua 
eta argazki-kamara eskuan… Foru 
Ar txi ba te gian izan naz, Bergarako ar-
txibategian… Bestetik, Guardamino 
Loiu ko “jabe nagusia”- edo izan zan, 
baserri gehienak berarenak ziralako 
eta lurrak be emon ebazan, adibidez, 
kooperatibea egiteko. Bada, bere 

seme bategaz be banabil hartuemo-
netan, ea garai hatako dokumentuak 
itxiten deustazan”.

Kontakizunak, bitxikeriak… asko 
gus tetan jakuz, eta baten bat konta-
tzea eskatu deutsagu. “Asko dagoz. 
Herritar batek, esate baterako, ia diru 
guztia gal du eban behin, idi-probetan 
joka tzen. Poltsikoan bost pezeta baino 
ez ebala, erabagi eban berdin jakola 
etxera bost pezetakaz edo diru barik 
itzultzea, eta loteria erosi eban. Bada, 
suertatu jakon; dirutza, garai hatan. 
Beste behin, 1951n, ikusmin handia 
sortu eban partidua jokatu eban Loiuk 
Apurtuarteren kontra, Asuan. Apur-
tuarte lehenengo postuan egoan sail-
kapenean eta Loiu erditik-edo joian, 
eta dirutza jokatu zan. Bada, Loiuk 0-5 
irabazi eutsan Apurtuarteri. Egun ho-
rretan be dantzaldia egon zan Asuako 
plazan, baina hara ez zan azaldu ez 
Asuako inor, ez Erandioko inor. Guz-
tiak loiuztarrak ziran. Asuako dantzal-
dia baino, Loiuko jaiak ematen ebala 
dinoe”.  

Baserririk baserri, kontakizun bila “Ez neuke herria  
inondik inora  

aldatuko.  
Bertan bizitzea  

pribilegio bat da”

tzuetan oraindino horrela jarraitzen da-
belako. Esate baterako, Lauroetan, eta 
poztekoa da benetan. 

Eta txokoren bat?
Bospasei urte nebazala abadeak 

te le bis tea erosi eban eta domeka arra-
tsaldeetan bere etxera joaten ginan, pe-
zeta bat ordainduta, telebistea ikustera. 
Es kolatik urten eta plazan olgetan gen-
dun, edo frontoi zaharrean, eta eu ria ba-
zan, eleiz atarian. Gero, 12 urte ne bazala, 
Beti lagunak aisialdiko alkartea sortu zan, 
eta hasi zan herria ulertzeko beste modu 
bat lantzen: gazteak batzeko taberna 
antzeko bat atondu zan, euskal dantzen 
taldea osatu, idi-probak… Pentsa eizue, 
hau Bilbokoa izan zanean nahiko lo tuta 
egon zan: ez egoan etxebizitza ba rririk 
eta gazte askok kanpora joan behar izan 
eben, aireportua zala-eta de rrigorrezko 
desjabetzeak izan ziran… he rriak sufridu 
egin eban. Baina 1982an, Bilbotik desa-
nexionatu ginanean, udalba tza barria 
hasi zan lanean eta Loiuri beste itxura bat 
emoten. Nahiko polito dago gaur egun. 

Eskolea aitatu dozu. Non egoan?
Udaletxearen albo bietan; albo ba-

ten neskak egozan; eta bestean, mutilak. 
Bil bokoak izan ginanean hainbat ikaste-
txe pribadu egin ziran bertan. Ume gitxi 
egoan eta batzuk ikastetxe horreetara 
joa ten hasi ziren. Eskolea desagertu 
egin zan, ez egoalako ume nahikorik eta 
egozanek Erandiora-eta joan behar izan 
eben. Gaur egun, Sondikara doaz.

Gaur egungo Loiu gustetan jatzu?
Bai. Eta izan zana be bai. Gauza asko 

dagoz gaur egun eta pentsetan dot ho-
rrela jarraitu behar dala. Laurehun etxe-
bizitza barri egiteko asmoa dago eta hori 
kontrol apur bategaz egiten bada, gauza 
ona izango da, populazioa hazten dan 
neurrian, oinarrizko zerbitzuak joan go 
diralako ipintzen. Lehen, esate ba terako, 
harategi bat egoan eta arraina sal tzera 
etorten ziran furgoneta baten… Gaur 
egun, ozta-ozta doguz farmazia bat eta 
banketxe baten sukurtsala. 
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Gauza txarrik badau?
Dauan gauzarik txarrena da aire

por tuak bitan banandu egin daula he
rria. Ondorioz, Larrondoko jenteagaz 
ez dogu harremanik eta pena handia 
emoten deust, herri berekoak ez garala 
pentsau leitekeelako. Aireportua Loiun 
ipintzea be harrezkoa zan, eta desjabe
tzeak ze lan egin ziran... hori beste kontu 
bat da. 

Zelan gustauko litxakizu izatea 
etor kizuneko Loiu?

Gaur egun dan moduan. Apur bat 
handitzen bada eta jente apur gehiago 
ba dator, ondo; baina ez dot gura hona 
jentetza handia etortzea. Nire errutina 
hauxe da: etxetik urten, nasaitasuna, ber
dea ikusi… Zaratea gura dodanean Bil
bora noa, baina atoan bueltetan naz, ber
tan nasaitasun itzela topetan do dalako. 

Oso pozik nago nire herrian eta ez neuke 
inondik inora aldatuko. Bertan bizitzea 
pribilegio bat da. 

Proiekturik?
Hil baino lehenago, Loiuko azken 

men dearen historia liburu baten jasotzea 
gustauko litxakit, herriak euki dauan al
daketea oso handia izan dalako. Ahalegi
na egingo dot ea argazki eta informazio 
ge hiago lortzen dodan. 
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Bertokoa indartuz egitasmoak  
emaitza ezin hobeak ditu Larrabetzun

Egitasmoak helburu bikoitza du: alde 
batetik, hondakin organikoak hobeto ku
deatu eta euren errausketa ekiditea; eta 
bestetik, bertako nekazaritza bultzatzea. 
Bertokoa indartuz 2013ko urrian ipini zen 
martxan Larrabetzuko urian. Ekimenare
kin 30 auzokidek, denda batek eta base
rritar batek egin zuten bat garai hartan, 
eta gaur egun 212 etxe, hiru denda, bost 
tabernajatetxe, hiru baserritar eta ekoiz
le handi bat, Azurmendi jatetxea, dira. 
Datuak onak dira parte hartzaileen kopu
ruari da gokionez ez ezik, sistema honen 
bi dez batzen den hondakin organikoen 
ko puruari dagokienez ere bai, kopuru hori 
urterik urte doalako handitzen. Horrela, 
2014an 24 tona hondakin organiko bildu 
baziren, 2017an 65 tona batu ziren.

Hondakin organikoen bilketa etxez 
etxe egiten da astelehenetan, eguaz
tenetan eta barikuetan. Auzokideek ka

lean uzten dituzte hondakin organikoak 
ba tu dituzten ontziak, eta baserritarrek 
horiek hartzeko ardura dute. Hondakinak 
euren baserrian duten konpostontzian 
sartzen dituzte, modu egokian tratatu 
on doren, konposta lortzeko. Konposta 
on garritzat erabiltzen dute ortuetan eta, 
beraz, zikloa Larrabetzun bertan hasi eta 
amaitu egiten da. 

Hasieran aipatutakoez gainera, Berto
koa indartuz hondakin organikoak batze
ko sistemak onura ekonomikoa ere ekar
tzen dio herriari, hondakinak batzeagatik 
Txo rierriko Zerbitzuen Mankomunitateari 
di ru kopuru txikiagoa ordaindu behar 
di o telako. Horrela, errefusari lotutako or
dain du beharreko portzentajea % 7koa          
izan zen 2016an, eta iaz % 6, 7koa. Bes
tetik, Larrabetzuko Udalak 19.700 euro 
or daintzen die baserritarrei hondakin or
ganikoak etxez etxe biltzeagatik; zabor

bilketak kostatzen duen %10, hain zuzen 
ere. Egitasmoan parte hartzen duten uri
ko etxeen kopurua % 60ra igotzea nahi du 
Udalak, eta horretarako kanpaina bat ipini 
du abian. Interesa duenak Anguleri kultur 
etxean eman dezake izena.

Austriako eredua
Hondakin organikoak tratatzeko kez

ka 2011n sortu zen Larrabetzun. Herriko 
hi ru lorategi pribatutan konpostontzi 
bat ipini zen eta 22 familiak hara eroan 
zituzten etxean sortutako hondakin or
ganikoak urte bian. Ostean, 2012an, es
kaera bat aurkeztu zen Bizkaiko Foru Al
dundian, lurrak zi tuzten etxebizitzetan 
kon pos tontziak ipin tzeko, eskolan kon
postegitea martxan jar tzeko, eta gune 
bat antolatzeko, bertan inausketaabarrak 
utz zitezen eta behar zuenak adar txiki
tuak har zitzan. Hasieran 48 konpostontzi 
ba natu ziren, eta hurrengo urtean, 30. Ge
rora Mankomunitatearen esku geratu zen 
zerbitzuaren kudeaketa.

Hurrengo pausoa urian konpostegi
tea zelan ezarri izan zen. Egitasmo ba tzuk 
bisitatu ostean, aditu batekin ipini ziren 
harremanetan. Larrabetzuko ta maina eta 
ezaugarriak kontuan hartu ta, Aus triako 
nekazaritzako inguru ge hien etan erabil
tzen den sistema har tze ko ahol kua egin 
zien, hots, bilketa le hengai hori lanerako 
behar dutenek egitea: ba se rritarrek. Ber
tokoa indartuz egi tasmoa horrela jaio zen.

Gaikako bilketa
Larrabetzuko Udalak bultzatu na hi 

duen beste arlo bat da auzoetan hon da
kinen gaikako bilketa egokia egitea. Au
zokideei erraztasunak emateko, auzoen 
sa  rreretan bost edukiontzi ipiniko dira, 
hondakin bakoitza dagokion edukion
tzira bota dezaten. Azken bost urteetan, 
gai kako bilketa % 178 handitu da herrian 
eta gaur egun % 34koa da. Helburua
% 50ekoa izatea da.  

Bertan uriko etxeetako % 40k hartzen du parte,  
eta iaz 65 tona hondakin organiko batu ziren orotara
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Minez, odolez eta maitasunez 
tindatuko burruka  

t: Itxaso Marina / a: Z.G.

Alaitz Ziordia eta Txaro Bilbao Za
pata Gorriak Zamudioko alkartea osa
tzen daben 30 emakumeetariko bi dira. 
Azaldu deuskuen moduan, alkartea 
mun duko emakumeek jasotzen dabe
zan ez bardintasuna eta indarkeria 
ma txista salatzeko sortu da, eta bere 
kideek ekar pena egingo dabe gaitz ho
rreek des agerrarazoteko, eta gizonen 
eta emakumeen arteko parekotasuna 
lortze ko. Helburuak betetzeko, besteak 
beste, honeek bultzatuko dabez: ema
kumeen ar teko alkartegintza eta koor
dinazioa, he zi ketea, ahalduntzea, eta 
bizitza po litikoan, ekonomikoan, kultu
ralean eta so zialean emakumeen parte 
hartzea.

“Lehenengoz 2016ko azaroaren 
25aren inguruan batu ginan. Gero eta 
emakume gehiago hilten dabilkiguzala 
iku si genduan eta zerbait egin behar 
za la pentsau genduan. Gure lehenen
go ekintzea performance bat izan zan: 
baltzez jantzita lurrera bota ginan hil 
ebezan ema kumeak irudikatzeko. Eta 
horrela hasi zan mobimendu txiki bat 
sortzen”. 

Igaz, tailer batzuk antolatu ebezan 
eta bertan herriko dendetan batutako 
za patak gorriz margotu ebezan. “Deialdi 
za bala egin zan eta emakume pilo bat 
alkartu ginan. Zapata gorriak martxoan 
8an egin genduan aldarrikapenean era
bili genduzan”. Chauveten artelanean 
mo duan, zapata gorriak kalean, lurrean, 
ipini ebezan. “Kolore gorriak hilketek 
sortzen daben mina adierazoten dau, 
odola, baina era berean gorria maita
sunaren kolorea da, bihotzekoa”.

Emakumeen egoerea eta arazoak 
mahai gainean ipintzeko beharra ikusi
ta, he rriko beste alkarte batzukaz batu 
zi ran, eta horreek antolatutako ekintza 
ba tzuetan hartu eben parte. Zapata 
Go rriak taldearen kideak barriro batu 
ziran azaroaren 25ean mannequin cha-
llange bat egiteko. Hareekaz aurreko 
urtean bai no jente gehiagok egin eban 
bat. “Ikusi genduan mobimendu txiki 

hori handitzen joiala eta Zamudion bae
goala jentea gaiarekiko sentikorra zana. 
Jaie taneta presentzia handiagoa eduki 
be har genduala erabagi genduan, eta 
al karretaratzeak egiteaz gainera, hasi gi
nan gure aldarrikapenak zabaltzen, esate 
ba terako, Zamudioko azokan”. Alkartea 
le galki eratzeko prozesuan dabilz gaur 
egun.

Danon esku
Alkartea ezberdintasun egoerak sa

la tzeko bozgorailua izango da, eta go go
tsu egingo dau lan Zamudio eta Txorie
rriko emakumeen artean solida ri dadea 
sustatzeko. Era berean, arlo guztietako 
emakumeakaz arituko dira lan kidetzan, 
ekintza eta komunikaziosa reak osatze
ko. “Begirada femisnista dauan herria gura 
dogu, biztanle guztiek eskubide berberak 
dabezan herri bat. Horretarako, jarduera 
hezigarri eta in for ma tzaileen bidez, herri
tar guztiei zu zendutako kontzientziazio

Elina Chauvet “Zapatos Ro
jos” kaleko artelanaren egi
lea da. Egitasmoa Ciu dad 
Juárezen jaio zen eta Italia, 
Argentina eta Erre suma 
Batuak bezalako he rrietan 
errepikatu da. Hel burua da 
muga geo grafikoak apur
tu eta ema kumeek paira
tzen da ben indarkeriaren 
gaine ko ez tabaida piztea. 
Txo rierrira Zamudioko 
ema kume tal de baten esku 
aile gatu ja ku, bertan Za
pata Gorriak al kartea osatu 
dabelako.

ZAPATA GORRIAK ZAMUDIOKO TALDE FEMINISTA
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“Gorriak hilketek sortzen 
daben mina adierazoten 

dau, odola, baina  
maitasunaren kolorea 
be bada, bihotzekoa”

lana egingo do gu”. Halan, herriko eragile 
guztiakaz aritzeko asmoa dabe, hala nola 
kultura eta kirol taldeak, eskola, etorkinak, 
gazteak, ostalariak eta Udala. “Zamudio 
biztanle guztiontzat herri segurua izan 
daiten egingo dogu lan, eta emakumeok 
gune publikoan zein pribatuan seguru 
sentitu gaitezan. Zamudio atseginagoa 
eta soli da rioagoa lortzen laguntzea es-
pero dogu, biztanleriaren erdia bigarren 
maila batera zokoratzen ez dauan Zamu-
dio bat, hain zuzen be”.

Martxoaren 8aren atarian gagozala, 
au rreratu deuskue herriko txoko baten 
beira-arasa bat ipintzeko asmoa dabe-
la, eta bertara, hemendik aurrera, Euskal 
He rrian emakume bat hilten daben ba-
kotxean zapata gorri bat sartuko dabe. 
Bestalde, egun horretan dantza ekitaldia 
egongo da eta Kamara Koralak be eskai-
niko dau saiotxoa. Ostean, alka rretaratzea 
egingo dabe.

Etorkizunari gogotsu eta indartsu be-
giratzen deutsie, eta hainbat ekintza an-
tolatzeko asmoa dabe: saio hezigarriak 
eta emakumeak ahalduntzea helburua 
dabenak, herriko puntu baltzak aztertu 
eta jasotako prestakuntza alkarteetan, au-
zoetan, dendetan, eskolan… zabaltzea. 
“Azken baten, danon arazo eta ardurea 
da, eta guztion esku dago egoerari buel-
tea emotea”. Alkartea 37 urtetik 64 urtera 
bitarteko 30 emakumek osatzen dabe. 
Emakume gehiagorengana heltzea be 
gustauko litxakie; emakume gazteengana 
batez be.

“Begirada femisnista 
dauan herria gura  

dogu, biztanle guztiek  
eskubide berberak  
dabezan herri bat”
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Txorierriko emakumee  k be planto!a: Idoia Andrés

Mobimendu feministak grebara dei
tu dau martxoaren 8rako mundu mailan, 
eta Euskal Herrian be plantoak eta lan
uzteak egongo dira. Mobimenduak ema
kume guztiei, etxean zein etxetik kanpo 
lan egiten dabenei, luzatu deutsee gon
bidapena ekimenagaz bat egiteko, eu ren 
lanaren balioa eta beharra ikusgai ipin
tzeko. “Emakumeok arrazoi asko do guz 
planto egiteko”, esan deuskue Alaitzek eta 
Txarok, maila pertsonalean.  “In darrean 
dagoan eredu ekonomikoak za paldu egi
ten gaitu. Gizonezkoen lana ho beto dago 
baloratuta eta alde handia dago euren eta 
gure soldaten artean. 

Gaine ra, emakumeok egiten dogu
zan lan asko etxeari eta zainketari dagoz 
lo tuta eta ez dira balioesten. Gizarteak 
ama tasuna goraipatzen dau, baina lan 
merkatuak amak zigortzen dauz. Gu re 
pentsioak baxuagoak dira… Eta in dar
keria matxistak hil egiten gaitu”. Da tu 
ofizialen arabera, Estatuan 923 ema
kume hil dabez Estatuan 2003. ur tetik 
hona; 43, Hego Euskal Herrian. Ha landa 
be, kopurua handitu egiten da beste 
iturri batzuetara joten bada. “Sexues
plotazio handia dago, etengabeko se xu

erasoak arlo pribaduan zein pu blikoan, 
emakumeok bildurrean hez ten gaitue, 
guk esandakoa zalantzan ipintzen da, 
Objektu bihurtu gaitue eta estereotipa
tuta gagoz ko mu ni kabideetan, solasal
dietan, era kun deetan errepikaten diran 
roletan. Politikan do gun papera be ez da 
gizonena bezain garrantzitsua eta egu
nero ikusten dogu ezberdintasuna, edo
zein arlotan”.

Bai, asko dira mobimendu feminis
taren deialdiagaz bat egiteko arrazoiak. 
Txo rierriko alkarte feministek (Koxak, 

Loiu

Derio

Larrabetzu

Zamudio

Martxoak 9, barikua
–14:00 Adierazpen instituzionala.
–14:30 Bazkaria.
–17:00 Dantzaldia.
–18:00 Karaokea.

Martxoak 6, martitzena
–Las mujeres decididas dokumen
tala, Kul tur Birikan.
Martxoak 8, eguena
–17:00 Volar bideo foruma, Kultur 
Birikan.
Martxoak 11, domeka
 –11:00 “Derio berdintasunaren 
alde” mar txa, frontoian. 

Martxoak 8 eguena
–12:00 Elkarretaratzea, herriko plazan.
–12:45 Auto karabana, Sasine industraia
gunetik.
–20:00 Bilboko manifestaziora.
Martxoak 9, barikua
–19:00 Karramarro antzerki saioa, Angule
ri kultur etxean.
Martxoak 11, domeka
–17:30 Gazteentzako rap tailerra, Hori Bai 
gaztetxean.
–19:00 La Basuren kontzertua, Hori Bai 
gaztetxean.
Martxoak 22, eguena
–18:30: “Larrabetzuko emakume kirola
riak” mahaiingurua, Angulerin.    

Martxoan, Marchinlilac kanpaina, liburutegian. 
Martxoak 6, martitzena
–19:30 Erbeste edo saihets baten al da rri
kapenak antzezlana, Zamudiotorren.
Martxoak 8, eguena
–12:00 Elkarretaratzea, S. Arana pla zan.
–19:00 Elkarretaratzea, Kultura Etxean.
–19:15 Beiraarasa ipini, dantzak eta mu sika 
saioa, Kultura Etxean. 
–19:30 Pantxika Lamur antzezlana eta ko
paua, Zamudiotorren. 
Martxoak 9, barikua
–18:00 Berdintasunaren aldeko tailerrak, Lu
dotekan.
Martxoak 10, zapatua
–11:00 Neskentzako autodefentsa tailerra, 
Kultura Etxean.
Martxoak 11, domeka
–10:00 Emakume Mas ter Cup, fron toian.



t: Gaizka Eguzkitza / a: Itxaso Marina
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Txorierriko emakumee  k be planto!
De rion; Zapata Gorriak, Zamudion; Mo-
reak, Le zaman; eta Zutunik!, Larrabe-
tzun), tal deek eta erakundeek ekintzak 
antolatu da bez Martxoaren 8rako. Ziur 
asko, ale hau itxi orduko, orri honeetan 
batu doguzanak ez dira izango diran guz-
tiak; beraz, adi egon datozan egunotan. 
Gaine ra, aitatu beharra dago Txorierriko 
mu gimendu fe ministak emakumeem 
au to-karabana bat antolatu dauala. Au-
to-karabana horrek emakumeen erre-
bindikazioak eroango dauz bailarako txo-
ko guztietara.

Sondika

Lezama

Martxoaren 1etik 31ra
–“Emakumea Indian” erakusketea, libu-
rutegian.
Martxoak 16, barikua
–19:00 Musika aztertzeko tailerra, gazte-
txean.  

Martxoak 2, barikua
–18:30 Antonia´s line zine foruma, Uribarri 
topalekuan.
Martxoak 8, eguena
–12:00 Emakumeen elkartze zaratatsua, 
herriko plazan.
–12:30 Txorierriko emakumeen auto kara-
bana.
–17:30 Berdintasunaren aldeko tailerrak, 
ludotekan.
–19:00 Elkarretaratzea plazan.
–19:00 Goazen telesaila aztertuz, Gazte-
gunean. 
–20:00 Bilboko manifestaziora.
Martxoak 9, barikua
–20:00 Ausartak herriko taldearen Bur
bujas con ser van tes antzezlana, Kultura 
Aretoan.
Martxoak 10, zapatua
–08:30 Emakume izena dauan Anboto 
mendira urteera, plazan.
Martxoak 16, barikua
–19:00 “Bihotzekoa emakumeengan” ber-
bal dia, Kultura Aretoan.  
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“Hiru krisi ditugu aldi 
berean: orokorra,  
eskaintza eskaera  
baino handiagoa  
izatea, eta BEZa”

t/a: Itxaso Marina

Zein da elkartearen eginkizuna?
Bizkaiko gizonezkoen ile-apaintzai-

leen elkartea gara eta batez ere gizonez-
koen ile-apainketa garatu eta bultzatzea 
dugu ardura. Era berean, erantzuna ema-
ten diegu bazkideen arazoei, ikastaroak 
antolatzen ditugu, txapelketak… eta an-
tolatzen gara gure errebindikazioak kale-
ra ateratzeko, esate baterako, BEZa jaitsi 
dadila. Nire ustez, sektoreak elkartu behar 
du, horrela guztion artean indar gehiago 
edukiko dugulako gure errebindikazioei 
heltzeko. Batzuek uste dute gastu bat 
dela, baina inbertsio bat da.  

Zelan dago sektorea?
Txarto, emakumezkoen ile-apainketa 

moduan. Pentsa ezazue aldi berean hiru 
krisi bizitzen ari garela: alde batetik, krisi 
orokorra, guztiongan eragina duena, han-
dik ateratzen ari garela dioten arren; bes-
tetik, eskaintza eskaera baino han diagoa 
da, orain ipintzen ari diren ile-apaindegi 
berri horiek direla-eta; eta az kenik, BEZa-
ren kontua. Krisi betean gau dela % 8tik % 

IÑAKI MOLANO I ile-apaintzailea

“Guztiok  
gara irudia”

21era igo digute BEZa, eta guk, dagoen 
egoeragatik, ezin diegu gure bezeroei 
igo… Beraz, igoera guk bakarrik “jaten” ari 
gara oso-osorik.

Ile-apaindegiek eta edertasun zen-
troek kalitateko Q-a lortzeko batzor-
dean zaude. Zein da helburua?

Sektorea ez dago araututa eta nahi 
duen guztiak, prestakuntza eduki barik, 
ile-apaindegi bat zabaldu dezake. Eta 
kontuan hartu behar da guk produktu 
kimikoak erabiltzen ditugula, artaziak, 
la banak… Gure helburua da Bizkaiko es-
tablezimendu guztiek Q-a eskuratzea, 
ne gozio bat ireki ahal izateko, Q-a eduki-

tzea beharrezkoa izan dadila. Bereizgarri 
ho rrek bermatu egiten duelako baldintza 
le galak, teorikoak, higienekoak, presta-
kun tza arlokoak… betetzen direla.   

Irudi batek 1.000 hitzek baino ge-
hiago adierazten du.

Irudia denetarako da baliagarria. Bes-
teek zelan ikusten gaituzten zehaztuko du, 
baita gu zelan sentitzen garen ere. Gure 
burua ondo ikusten badugu, gure egoa 
handituko da, gusturago egongo ga ra eta 
gauza gehiago, eta hobeto, adie raziko di-
tugu. Azken baten, guztiok gara irudia.

Euskaldunok zaintzen dugu gure 
irudia?

Denetarik dago. Orain dela urteak, gi-
zon eta emakume euskaldunek arroparik 
eta orrazketarik doterenak eroaten zi tuz-
ten penintsulan; eta italiarrekin ba tera, Eu-
ropako hegoaldean. Bilboko ema kumeek 
arropa eta beroki dotoreak janzten zituz-
ten, eta oso orrazketa landuak eroaten 
zituzten. Gaur egun ez dira ikusten halako-
rik. Gizonak ere oso dotore janzten ziren. 
Eta oraindik badago nagusiren bat kalera 
dotore-dotore irteten dena.

Derioztarra Bizkaiko 
Irudi Pertsonalaren 

elkartearen idazkaria 
da. Berarekin sekto-
reari buruz eta gaur 

egungo joerari buruz 
aritu gara. 
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Iñakik hainbat txapelketatan hartu 
du parte, baita bizarginen arteko ba
tailetan ere. “Hegoamerikatik eka rri 
den ekintza bat da. Proba ez ber dinak 
egin behar dira: lausotuak, ko lorea, 
ma  rrazkiak, hair tatto, ilemoz tea ar
taziak erabilita egitea… Katego riak ere 
badaude: gaz teak, estilo li brea, ema
kumezko bi zarginak…”. Azal  du  ta koa
ren arabera, ha lako ba tailak Estatuko 
hainbat herritan egin di ra, baina gu re 

inguruan ez dira inoiz an tolatu. Ho
rregatik Gasteizeko la gun ba tekin hitz 
egin eta animatu dira bertan bizar
ginen arteko bataila bat antolatzera. 
Hitzordua apirilaren 22an izango da. 
“Oso ekintza po lita da. Probetarako 
zure burua oso on do prestatu behar 
izateaz gaine ra, jen de pilo bat eta eu
ren lan egiteko era ezagutzeko aukera 
du zulako”. In formazio gehiago: www.
barberba ttle delnorte.tk.  

“Gizarte-sareak  
erakustoki ezin  

hobea dira gure lana 
besteei erakusteko” 

Bizarginen arteko bataila

Zenbat urte daramatzazu nego
zioan?

Bizartegia aitak zabaldu zuen orain 
dela 42 urte. Ni erraztatzera eta bezero
ren bati ilea garbitzera etortzen nintzen, 
eta pixkanakapixkanaka sartu nintzen 
ogibidean. Hamahiru urte nituela hasi 
nintzen ileapainketa ikasten, eta ti tu
lua atera nuenean hasi nintzen aitari la
guntzen. Hogeita zortzi urte pasatu dira 
handik hona. Aitak duela urte bi eta erdi 
hartu zuen erretiroa, eta erabaki nuen ile
apaindegiarekin neuk jarraitzea. Krisian 
egonda aukera bi nituen: edo behera jo
tzen nuen, edo igotzeko ahalegina egiten 
nuen.

Ileapainketa asko aldatuko zen 28 
urte horietan.

Izugarri. Batez ere ilemoztea. Gaur 
egungo modei esker, landuak dira be
rriro; izan ere, egon zen garai bat non 
berdin zigun ilea bikoteak edo lonjako 
lagunak mozten bazigun. Eta ez zen ba
karrik eko nomia; moda hori zen eta kito. 
Gaz teak gizartesareetan dabiltza orain, 
ile mozteak ikusten dituzte, koloreak, 
ma rrazkiak… eta eskatzen dizute. 

Nortzuek ezartzen dituzte joerak?

Pertsona zehatzik ez dago, askotan 
modaz ez dakien baten bat izan daiteke. 
Diseinatzaileak eta marka komertzialak 
alde batera utzita, badago errealitate bat 
ibiltokian ez dagoena: egunez egunekoa. 
Edozeinek igo dezake bere argazki bat 
gizartesare batera, eta handik egun bira 
lortu bere zapatilak, prakak, ilemoztea… 
modan egotea. Bestetik, futbolariek ere 
ezartzen dituzte joerak.

Ileapaintzaileek etengabeko pres
ta kuntza beharko duzue, hain al da ko
rra den modari heldu ahal izateko.

Bai, gaur baliagarria denak bihar ez 
duelako balio. Edo aldrebes. Gainera, tres
na berrien funtzionamendua ezagutu be
har dugu. Ni irakaslea ere banaiz, eta ilea 
mozteko teknikak izugarri aldatu dira. Era 
berean, gizartesareak erakustoki ezin ho
bea dira gure lana besteei era kusteko, eta 
ikus dezaten etengabeko prestakuntza 

horretan gabiltzala murgil duta, hobetze
ko eta bezeroari zerbitzurik onena eskain
tzeko.    

Zein da joera udaberriudarako?
Oso ile laburra beheko aldean, lau

so tuta goiko aldeko ilearekin, eta, per
tsonaren gustuaren arabera, goiko aldeko 
ilea luzeagoa edo laburragoa. Ilemozte 
hori joera da orain dela urte batetik hona, 
eta joera izaten jarraituko du. Lerrotxo 
edo marrazkitxoren bat ere egin daiteke, 
jendeari modari jarraitzea gustatzen zaio, 
baina aldi berean apur bat ezberdina iza
tea ere bai.

Bizarra ere ipini da modan.
Bai, asko. Guk bizarra egiten eta apain

tzen dugu. Asko aldatu da bizarraren 
moda. Orain dela urte batzuk hipsterren 
bizar luzeak zeuden modan; eta gaur 
egun, bizar laburragoak. Ondo apainduak 
eta hidratatuak.
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Primeran pasatu dugu!
Urtero legez, Inauteriak gogo biziz ospatu dira Txorierri osoan zehar. Bai, ospe han-

diena dutenak Sondikakoak dira, baita jendetsuak ere, baina hurrengo argazki bilduman 
ikusiko dugun moduan, Lezaman, Derion, Zamudion, Loiun eta Larrabetzun ere irten dira 
kalera, nork bere mozorroa erakustera eta, batez ere, disfrutatzera. Eta eguraldia lagun 
izan ez arren, helburua bete dugu, ederto batean ibili garelako!

Zamudioko tostada lehiaketa. a: Zamudioko Udala 

Lezama. a: Lezamako Udala 

Loiu. a: Loiuko Udala 

Sondika. a: Sondikako Inauteriak elkartea

Sondika. a: Sondikako  
Inauteriak elkartea

Sondika. a: Sondikako Inauteriak elkartea
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Derio. a: Derioko Udala 

Larrabetzu. a: Idoia Andrés

Larrabetzu. 
a: Idoia Andrés
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Gaur egun modan ipini 
diran drogak be aztertu 

dabez, esaterako  
"droga kanibala"  

eta ayaguaska

bu ruan, larrialdietan arreta, zaintzak, in
to xi kazinoa, arriskuak eta ondorioak mu
rrizteko hezkuntza sanitarioa, patologia 
duala eta bere diagnostikoa, eta bilaka
erea. Aztertu dituen drogen artean, ohi
koez ganera –esaterako opiazeoak, ko
kaina, LSDa eta cannabisa– orain dala urte 
batzuk modan ipini diranak be badagoz, 
esate baterako “bainugatzak” edo droga 
kanibala, eskopolamina edo burundanga, 
ayaguaska eta “sapitoa”.

“Burmuinean sartzen danean, dro
gak oso ongizate handia sortzen dau, ase 
gai tuen edo gustetan jakuzan ekintzek 
era giten deuskuezanak baino askoz han

diagoa dana. Ondorioz, burmuinak eta 
beste organoek itxi egiten deutsie ongi
zate hori eragiten, modu artifizialean noiz 
sartuko zain dagozalako”, esan deus ku 
Elenak. “Akabuan, mendekoek dro ga har
tu baino ez dabe gura. Eta ezin da benean, 
oso autoestimu baxua dabe, oso triste 
dabilz… Horrek guztiak droga barriro har
tzera bultzatzen dauz”. 

Elenak argi itxi deusku mendekoak 
ez dirala biziotsuak, gaixoak baino. “Iker
ketek frogatu daben moduan, burmui
nak erre zeptore batzuk dauz substantzia 
opia zeoetarako eta cannabioideetarako. 
Subs tantzia horreek mina kentzen da be 

Elena Mª Rodriguez Seo
anek Manual de enfermería 
en adicciones a sustancias y 
patología dual liburua ate

ra barri dau, Araceli Pla za 
Andrésegaz bate ra. Biak 
dira adituak bu ru ko gai

xotasunean. La rra be tzuko 
erizainak azaldu deuskun 
moduan, li burua osasun

langileei ez eze, gaian 
interesa dauen edonori 

be dago zuzenduta. “Gu
rasoentzat eta institutuko 

irakasleen tzat be gomenda
garria da”. 

t/a: Itxaso Marina

Elenaren esanetan, gaur egun arte 
arlo horretan argitaratuko liburuak diag
nos tikora egon dira zuzenduta, eta esku 
ar tean doguna lehenengoa da drogaren 
ga neko informazino zabala ematen dau
ena. Horrela, bada, gehien hartzen di ran 
drogen efektuak azaltzeaz ganera, dro
gen ondorioak be aitatzen ditue, eta zer 
gertatu daiteken beste substantzia ba
tzukaz nahasten badira. Era berean, eta 
atal banaka batzuk aitatzearren, adikzino 
eta mendekotasun motak jaso dabez li

Drogak eta buruko ga  ixotasuna
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“Jenteak ez dau  
bizioagaitik  

kontsumitzen,  
gaixotzen diralako baino”

eta lasaitasuna eragiten dabe. On do rioz, 
ikusi zan jenteak ez ebala bi zioa gaitik kon
tsumitzen, gaixotzen zi ra la ko baino”. Dro
gen beste ondorioa buruko gai xotasunak 
dira. “Aldez aurretik buruko gaixotasunik 
ez ebenak gaixotzen zi ra la ikusi zan, eta 

“Gazteek drogek  
eragiten daben gaitza 
ezagutu behar dabe,  
eta hobe dala gauza 
batzuk ez probatzea”

Elena Mª Rodriguez Seoane eri zaina 
da, eta Buruko Osasunean adi tua. Za
mudioko Ospitale Psi kia tro koan 1983. 
urtetik hona egi ten dau lan, eta ikas
taroak emo ten dauz unibertsidadee
tan, ad mi nis trazinoetan, profesionalen 
alkar goe tan eta zientzia sozietateetan. 
Psi kotiko kronikoen egun eko ospitale 
bat kudeatu dau bost urtean, eta tu
toretzapeko etxebizitzak eduki dauz 
be re ardurapean, hiru ur tean. Hainbat 
artikuluren eta libu ru ren egilea, interes 
berezia dau hona kootan: herritarren 
beharrizanak eta zaintzak, buruko gai
xo tasunaren pre ben tzioa, eta giza ba
lioak.        

Profesionala 

psikotikoen egoera la rriagotzen zala dro
ga hartzen baeben”. Joera genetikoa be 
erabagiorra da, horren arabera buruko 
gaixotasuna sortuko da lako droga kon
tsumitzaile batzuengan, eta ez beste ba
tzuengan.

Buruko higienea
Batez be gazteak dira babesbakoe

nak drogen aurrean. “Euren burmuinak 
era gin handiagoa jasaten dau eta ez dira 
ikasketak amaitzeko gauza, ezin dira lan 
merkatura sartu…”. Elenaren eritxiz, or
dua da gobernuak adituei eta zientzia
lariei entzuteko, eta drogazaletasunaren 
aurka benetako neurri eraginkorrak har
tzeko. “Islandiak hartu dauzan neurriak, 
adibidez. Hamasei urtetik beherako gaz
teek, ne guan, ezin dira gabeko 10etatik 
aurrera etxetik kanpo egon; eta gabeko 
12etatik aurrera, udan. Eskolaz kanpoko 
ekintzak be badagoz, derrigorrezkoak 
diranak: mu sikea, kirola, dantzea… Gu
rasoek se mealabakaz ikasi behar dabe, 
gaz teak hezitea guztion ardurea dalako: 
ira kasleena, pedagogoena eta aitena eta 
amena. Gazteek drogek eragiten da ben 

Drogak eta buruko ga  ixotasuna

gaitza ezagutu behar dabe, eta hobe dala 
gauza batzuk ez probatzea. Drogatrafika
tzaileen atzetik sendotasun handiagaz be 
ibili beharko litzateke”. 

Bestetik, larrabetzuarrak ezinbesteko
tzat jotzen dau umeak eta gazteak eli
kadurari, higieneri eta buruko osasunari 
lotutako ohitura osasuntsuetan hezitea. 
“Buruko higienea funtsezkoa da. Gure 
bu ruagaz eta egiten dogunagaz pozik 
egoten ikasi behar dogu. Hausnarketa 
egin behar dogu eta gure buruari galde
tu zergaitik ez gagozan pozik. Besteokaz 
en patikoak izatea be nahitaezkoa da”. Li
burua ohiko liburudendetan ipini dabe 
salgai. 



Bitcoina eta Blockchaina
t: Xabier Díaz, BTEK-eko zuzendaria

Azken hilabeteetan, bitcoin txanpon 
elektronikoaren kotizazioa zenbat aldiz 
igo den entzun dugu hedabideetan, be
rorren burbuilaren olatuan aberastu den 
jendearen berri eduki dugu, dark web edo 
sare iluna delakoan edozein ankerkeria 
or daintzeko erabiltzen dela entzun du
gu…  Big Bang Theory telesailaren saio ba
tean ere agertu da eta Irune Lasak horren 
inguruan hitz egin digu Berrian(1). Baina 
zer dira bitcoina eta bere atzean dagoen 
blockchain teknologia?

Satoshi Nakamoto(2) ezezagunak sor tu 
zituen biak batera 2008an, eta 2009an hasi 
ziren mugitzen. Blockchain tek nologiak 
modu ziur eta deszentralizatu batean ku
deatu eta gorde dezake edo zein informa
zio era. Eta informazio ho rrek aldaketaren 
bat jasaten badu, hori ere gordetzen du. 
Adibide bat ipi nita errazagoa da ulertzen, 
beharbada. De magun ogia erosi nahi du
dala, baina di ru arrunta erabili beharrean, 
elektxanp dirua darabildala: 12345 zenba
kia duen elek txanpa nire poltsiko elektro
nikotik har tu eta okinari eman diot, eta 
berak bere epoltsikoan gorde du. Nork 
bermatzen du bion artean adostutako 
elektxanp ho rrek beste transakzio batera
ko balioko duela? Eta berriro erabili ahal
ko dut nik? 

Diru “arruntaren” kasuan(3), banku zen
tralek ematen dute bermea; eta diru elek
tronikoaren kasuan –kreditu txartelak, 
adi bidez– norberaren bankuak. Kripto
txanponei dagokienez, transakzioa sarean 
eta bata besteari konektatuta dauden 
hainbat eta hainbat nodotan gordetzen 
da zifratuta, blokchain edo blokekate 
tek nologia erabiliz. Erabilitako 12345 elek-
txanpa berriz erabiltzen saiatzen banaiz, 
kontsulta egingo da hainbat nodotan 
eta horiek iruzurra salatuko dute. Baina, 
bestalde, okinak txanpon hori beste tran
sakzio baterako erabil dezakeela ziur ta
tuko dute. 

Lehen aipatu bezala, blokchain tek
nologiak edozein informazio gordetzeko 
ba lio du. Informazioa zifratuta gordetzen 
da kable publiko eta pribatuen sistema 
bat erabilita(4). Sistema horrek nahi beste 
kable publiko eta pribatu eduki ditzake, 
informazioa hainbat nodotan gordetzen 

denez nodo gehienak pirateatu beharko 
liratekeelako iruzurra egin ahal izateko. 
Gainera, nodo kopurua oso altua denez, 
ezinezkoa da hori birtualki egitea. Beste
tik, kontrola ez da erakunde, enpresa, tal
de edo gobernu bakar batena, baizik eta 
guztiz deszentralizatuta dagoen sistema 
batena. Hau da, ez dago autoritate berezia 
duen nodorik; sarean dauden nodo guz
tiek dute erabakitzeko ahalmena.

Automobilgintzan, horniketakatean, 
gero eta hedatuago dago teknologia ho
rren erabilera(5), eta medikuntzan(6) ere 
bai, adibidez farmako baten saiakeran 
gar den tasuna eta fidagarritasuna berma
tze ko. Kriptotxanponen transakzioetan 
ez da bitartekaririk behar, ezta erakunde 
bermatzailerik eta, ondorioz, merkeagoak 
–edo dohainik– dira. Hauteskunde pro
zesu batean, autoritatea nodo sarearena 

denez, gobernu batek ezin izango lituzke 
emaitzak lapurtu edo ezkutatu, edo per
tsona batek botoa bi aldiz eman… Ezin da 
manipulatu, onerako zein txarrerako.

UBS, Deutsche Bank, Santander, BNY 
Mellon eta ICAP bankuak settlement coin 
deitzen den kriptotxanponarekin hasi di
ra lanean(7). Baina horren blockchain no do 
guztiak euren kontrolpean egongo dira, 
deszentralizazio zentralizatu baten tekno
logia baliatuta, baina ez horren filo sofia… 

Mr Robot seriea badabil honen ingu
ru ko hausnarketa egiten(8)… Zientzia 
fik zioa beste behin etorkizun hurbila au
rreikusten?
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(1) Iraultza berria... edo burbuila berria, @IruneLasaA, 
Berria.info, https://goo.gl/qmdwWV  
(2) La última teoría de quién es Satoshi Nakamoto,         
@gabriela2400 , genbeta.com, https://goo.gl/skzh1k 
(3) Salgai dirua eta diru fiduziarioa, wikipedia, https://
goo.gl/bqGmT8 
(4) Julio Zesar edo MZOMR CHXDV. Zein da segurua-
goa?, zientziakaiera.eus, @xa2,https://goo.gl/dfuu9H 
(5) Blockchain for automotive supply chain, Matthew 
Jones, ibm.com, https://goo.gl/KVHMTW 
(6) Blockchain is good for your health, ando your busi-
ness, IBM, https://goo.gl/1HufcH 
(7) Settlement Coin' is All About Banks, Not Blockchain, 
Frances Coppola, coindesk.com, https://goo.gl/hvqrjS 
(8) Mr. Robot y bitcoin: lecciones sobre el presente y 
futuro de la criptomoneda, Jaime Sandoval, criptonoti
cias.com, https://goo.gl/RCxZ24 

Kripto-txanponen  
transakzioa sarean  

eta hainbat nodotan  
gordetzen da zifratuta

a: tynmedia.com
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t: Juan Luis Goikoetxea

Honi artikuluoni erraz jarraitzeko, ira
kurle, alboan dituzun iragarkiei begiratzea 
komeni zaizu. Honela dakar Abaituarenak:

LICORES ABAITUA  ACEITES
CASA FUNDADA EN 1830. BILBAO
LA BOTICA DE ABAITUA
CONVERSASIÓN DE VÍSPERAS DE SAN 

SIRILO OIDO DE PASADA EN SARATAMO.
-AGUR ZARRAK ANDE VAIS
CON PARAGUAS Y CON SESTAS?
-A BILBAO PA UNOS RECAOS
IR VAMOS A HASER YO Y ÉSTA,
PORQUE NO SÉ SI SABRÉIS
QUE MAÑANA HASEMOS FIESTA...

Txorierriko bendejerak –zure amama 
edo birramama– Zazpi Kaleetara joaten 
zirenean, holako iragarkiak aurkitzen zi
tuzten karteletan, erdara barregarrian ida
tzita, euskaldunen kontura barre egiteko. 
Horren ondoriozeta zabaldu izan da beti
ko euskaldunen artean euskararen aurka
ko iritzia: euskarak ez duela inorako balio 
edo etxetik irteteko erdara jakin beharra 
dagoela.

Berez, XVI. mendean ia Cervantesekin 
hasi eta XX. mendeko azkenetara arte, el 
vizcaíno –euskaraz egiten duena– figura 
komikoa izan da antzerkian eta komedie
tan gaztelera txarto egiteagatik. Geroago, 
mutilentzat burlagai itzela zen erdara ba
rik soldadutzara joatea. Hala ere, geure 

Bilbon euskaldunei beste euskaldun ba
tzuek burla egitea askoz krudelagoa da, 
batez ere, arlotada bidezko irainetan.

Ohartzen garenez, diglosian bizitzea 
–euskaraz etxean, frontoietan edo elizan 
eta gazteleraz administrazioan– ez da beti 
eroso gertatu, ze dendetan ere LA BOTICA 
DE ABAITUAn(*), kasurako, arrotza zen eus
kalduna.

Niri neuri harrigarri gertatu zait Arrue 
pintoreak bere pintzel sentibera holako 
poster iraingarrietarako erabiltzea, zeren 
jakin beharko zukeen: “Edozein hizkun
tzak, bere hitz edo berba bakoitzarekin, 
mundu bat pintatzeko balio duela”.

Eskerrak Abaitua anaien ondorengoak 
iragarkiak euskaraz idazten hasi zirena.

(*) Iñaki Esparza historialari jakitunari, esker ona zor.

Arrue pintorea eta  
Txorierriko bendejerak
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Etxeko sukaldaritza

Txokolatezko brownie-a, 
mikrouhin-labean egina

Makarroiak,  
txanpiñoiakaz eta 
Cherry tomateakaz

a: www.taste.com

Osagaiak (lau lagunentzat):
–125 g txokolate baltza
–3 arrautza
–100 g azukre
–125 g gurin
–70 g urun
–8 g legamia
–Koilarakada bat kakao-hauts
–Hiru koilarakada esne

Prestetako erea:
Txokolatea eta gurina dadotan 

eba giko doguz eta potentzia erdian 

t: Maite Lekerika / a: www.icondiet.com 

Osagaiak (lau lagunentzat):
–300 g makarroi
–200 g txanpiñoi (xerretan ebagiak)
–4 berakatz-atal
–125 g Cherry tomate
–Oliba-orio zurrusta bat 
–Gatza

Prestetako erea:
Makarroiak betiko moduan egosiko 

doguz. Tomateak garbitu eta dadotan 
ebagiko doguz. Berakatzak oriotan 
fri jiduko doguz. Gorritzen hasten di-
ranean, txanpiñoak gehituko doguz. 
Mi nutu bian eukiko doguz frijitzen eta 
tomateak gehituko doguz. Gatza bota 
eta makarroiakaz nahastuko doguz. Be-
rotu eta mahaira atera. 

be rotuko doguz mikrouhin-labean, 30 se-
gundoan. Handik atera, eragin eta berriro 
berotuko dogu, 20 minutuan. Beharrezkoa 
bada, txokolatea eta gurina ondo urtu arte 
berotuko dogu. Ondo nahastuko dogu. 

Arrautzak ontzi batera botako doguz. 
Azukrea gehitu eta irabiauko doguz. Txo-
kolate urtua eta esnea botako deutseguz eta 
nahastuko doguz. Bestetik, uruna, le gamia 
eta kakao-hautsa nahastu eta txo kolateari 
botako deutsaguz. Dana ondo na hastuko 
dogu eta mikrouhin-labarako mol de batera 
botako dogu. Moldea gurinaz igurtziko do-
gu aldez aurretik. Mikrouhin-laban bost mi-
nutuan eukiko dogu, 750 W potentzian.  
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Umeen txokoa: zazpi desberdintasunak

Gomendioak Sudokua

Ezetz zazpi desberdinatasunak topatu irudi bien artean. Bukatzen duzunean, irduiak margotu eta moztu ahal dituzu

LITERATURA: NAGUSIAK
–Beltzak, juduak eta beste euskaldun 
batzuk (Elkar), Joxe Azurmendi.
–Arbasoen ituna (Erein), Toti Marti-
nez de Lezea.

LITERATURA: GAZTEAK
–Zenbakiak asmatzen (Pamiela), 
Gianni Rodari, Alessanso Sanna (il.).
–Dinosauroak (Ttarttalo), Natacha 
Scheidhauer-Fradin.

MUSIKA
– Margolaria (Elkar), Mikel Urdan-
garin.

www.pasatiemposinfantiles.es
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Irteerak

Ikuskizunak

Ikastaroak

Azokak

Bestelakoak

Lehiaketak
Sondika

Zamudio

Loiu

Derio

Zamudio

Larrabetzu

Derio

Larrabetzu

Derio

Zamudio

Larrabetzu

Txorierri

Zamudio

Sondika

Derio

Zamudio

Larrabetzu
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Lea errekaren burdinbide berdea 
(Muni tibar-Aulestia). Martxoaren 11n, 
09:00etan, eskolako aparkalekuan. 
Izena ematea: martxoaren 7ra arte, 
liburutegian. Gurasoen elkarteak eta 
Udalak antolatua. 

Ipuin kontalaria. Martxoaren 10ean, 
11:30ean, liburutegian. 

Emozioak kudeatzen ikasteko tailerra, 
emakumeei zuzenduta. Izena ematea: 
martxoaren 12tik 21ra, udaletxean edo 
udala@loiu.eus helbide elektronikoan. 

Txalo tailerra. Martxoaren 18an, 
11:00eta tik 13:00etara, Larrabarri base-
rrian. Pi per dunek eta Udalak antolatua. 

Zen meditazioa. Martxoaren 15ean, 
19:00etan, eskolako areto nagusian. 

Zumba saioa, gazteentzat. Martxoaren 
3an, 18:00etatik 20:00etara, frontoian. 
Drogei buruzko tailerra, gazteentzat. 
Martxoaren 24an, 18:00etan, An gulerin. 
Margogintza eta Patchwork (helduen-
tzat). Izena ematea: martxoaren 12tik 
16ra, Angulerin. 

Piperdun feria. Martxoaren 25ean, 
17:00etan, Larrabarri baserrian. Piperdun 
elkarteak eta Udalak antolatua. 

Txorierriko Txakolinaren Eguna. Martxoa-
ren 25ean. 

Pintxo pote. Martxoaren 10ean, 
19:00etatik 22:00etara, Goiko aldean.  
Pintxo pote. Martxoaren 17an, 
19:00etatik 22:00etara, Beheko aldean. 

“Euskaraz irakurri, gozatu eta oparitu” 
kanpaina. Martxoaren 12tik maiatzaren 
31ra arte, Lagatzu euskara elkartearen 
eskutik. 
Izena ematea, Benidormera bidaian. 
Azken eguna: martxoaren 16an. 

Herriaren irudi berria aurkezpena. 
Martxoaren 6an, 19:00etan, Errebale 
jauregian. 
“Oporrak bakean”. Izena ematea: mar-
txoaren 1etik 23ra, Anguleri kultur 
etxean. 

Mihiluze. Izena ematea: martxoaren 
1etik 23ra arte, ludoteketan. 

Bizkaiko Txapelketako plater-tiroko 
saioa. Martxoaren 3an, 10:00etan. San 
Jose eguneko plater-tiroko saioa. Mar-
txoaren 17an, 10:00etan. Teknologia 
Parkeko tiro zelaian. Ehiza eta arrantza 
elkarteak antolatua. 

“Sondika pintxotan”. Martxoaren 10ean.

Iruña. Martxoaren 15ean, 08:00etan, 
Nagusien etxean. Nagusien etxeak eta 
Udalak antolatua. 
Donejakue bidea: Zalla – Nave de 
Ordunte (19 km) eta Zalla – Balmaseda 
(9 km). Martxoaren 18an, 08:00etan, 
Nagusien Etxean. Untza mendi taldeak 
antolatua.
Urkuluko urtegia. Martxoaren 25ean. 
Izena ematea: martxoaren 22ra arte 
kiroldegian. Untza mendi taldeak eta 
Udalak antolatua.  

Sagardotegi batera. Martxoaren 4an, 
Arroeta mendi taldeak antolatua. 
Txabarri jauregia. Martxoaren 17an, 
11:00etan, Lagunandre elkarteak 
antolatua. 
Hiru Erregeen 
Mahaia. Mar-
txoaren 23tik 
25era, Arroeta 
mendi taldeak 
antolatua. 

Udaberriko ibilaldiak, umeei zuzenduta. 
Izena ematea: martxoaren 1etik 16ra, 
Anguleri kultur etxean. 
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