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Duela bost urte “piztutako” krisiak
amaierarik ez duela dirudi, eta
gero eta zulo sakonagoan sartuko

gaituztela iragartzen dute politikarien
asmoek. 

Erreformek, arazoari irtenbidea eman
beharrean, arazoan sakontzeko balio
dute; ondasun gehien dutenei gero eta
zerga gutxiago kobratzearen ondorioz,
gastu publikoa gero eta txikiagoa da,
behar sozialak bikoiztu badira ere; jende
gutxiagok ordu gehiagoz eta gutxiago
kobratuz lan egin dezan, pausu garrantzi-

tsuak eman dira; lan merkaturatzea gaitz
eta lan merkatua utzi eta erretiroa hartze-
ko bidea gaitzago bihurtu dute; ustelkeria
kasuak nonahi agertzen diren bitartean,
herritarrak odolustu egiten dira hipoteka
ordaindu ezinik... Eta guzti horren aurrean
alternatibarik ez dagoela sinestarazi nahi
digute. Europak, "merkatuek", Madrilek
edo Gasteizek esanak betetzea dela, edo-
zeren aurretik, lehentasuna.

Argi dagoena da hala jarraituz gero,
tragedia nagusituko dela gizartean:
pobrezia, bazterketa soziala, gosea...
Horregatik da beharrezkoa alternatibak
eraikitzeko pausuak ematea. Kontua da
posible dela beste balio batzuetan oina-
rritutako gizartea eraikitzea; badagoela
alternatiba. Baina alternatibak ez dira
berez sortu eta gauzatzen. Edozein landa-
re legez, lur gozoan hazia erein, ureztatu,
eguzki izpi indartsuetatik babestu eta
maite-maite eginda loratuko da alternati-

JUAN ANTONIO TRABUDUA

(ELA sindikatuko Txorierriko arduraduna)

ba ere. Bide horretan, baldintza egokiak
sortzeko lan egin behar dugu; aliantzak
egin, estrategiak finkatu eta boterean
daudenen erabakiak aldarazteko, mobili-
zazio indartsuak sustatu. 

Zentzu horretan, Txorierria ez da
egungo errealitatean oasia; pobrezia ber-
ton dugu eta tragedia ate joka. Bost urte-
ren buruan eskualdeko langabe kopurua
ia bikoiztu egin da eta 1.092 langabe ziren
2012. urte amaieran. Datuok lagungarri
zaizkigu gure herrietan bizi den egoera-
ren aurrean haserrea dagoela sumatzeko.
Eta gure bizilagunek, guk bezalaxe, aurre-
ra segitzeko alternatiba beharra dutela
ikusteko ere bai. Hori hala izanik, ezin gara
besoak gurutzatuta gelditu. Segi dezagun
gure egonezina plazaratzen, gure eskubi-
deak aldarrikatzen eta alternatiba bada-
goela oihukatzen. Hori egin ezean, hazia
haitz artera jaurtitzean gerizperik sortzen
ez den bezala, ez baita ezer aldatuko.

Irakurri, Gozatu eta Oparitu kanpai-
na heldu da gurera, euskaraz irakur-
tzeko zaletasuna bultzatzeko asmo

garbia. Liburutegitik liburudendara.
Plan ederra, dudarik gabe. Baina, bat-
batean, ez zait edonolako kontua iru-
ditu. Irakurtzea, eta euskaraz irakur-
tzea. Izan ere, nola erakarri laguna lite-
raturara mundu arin honetan? Ekintza
ororen emaitzak arinak behar diren,
dabiltzan mezuak are arinagoak diren,
etorkizuna bihar baino ez den mun-
duan?

Eta euskaraz gainera, gure hizkun-
tza xumea, mintzakide urrikoa, balore
eskasekoa nonbait, garai globalizatu

eta teknokratatik at, hiru, lau eta bost
eledun unibertsoan, edozein bestelako
hizkuntza gehiagotua lehenesten du-
ten unibertsoan?

Euskaraz irakurtzeak aldrebeseko
jarrera hautatzera garamatza, ezta?
Mundu arina moteldu edo. Denbora
hartu, trankil jarri, eta liburua lagun du-
zula prest egotea; kontatzen dizunari
hadi egon, iradoki dizuna bizi, pentsa-
razi dizuna kontuan hartu, lagunekin
konpartitu eta, batez ere, gure hizkun-
tza zaharrak eskaintzen dituen milaka
unibertsoz gozatu, aukera amaigabean.

Ez da, ez, edonolako kontua. Eingo
al dogu?

INES SERRANO

(Filosofian lizentziatua)

IGO

Txorierrik alternatibaren 
bat behar du
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Maiatzean, Bizkaiko Kluben Lau t´er-
diko Txapelketa – Derioko Koparen fina-
lak jokatu ziren Derioko pilotalekuan.
Adrián López Larrabetzuko pilotaria
nagusitu zen sub-22 kategorian, Izurieta-
ri irabazita . Aipatu beharra dago, gaine-
ra, larrabetzuarrak GRAVN Lehiaketa ere
irabazi duela. Lópezek Galdakaoko Ker-
man Galarza izan zuen bikote txapelke-
tan, eta finalean Gipuzkoako Jaka-Tolosa
bikotearen kontra aritu ziren.

Derion jokatu ziren beste partidei
dagokienez, Arrankudiagako Arandia pi-
lotariak Dimako Zapiko pilotariari irabazi
zion kadete mailan; Gernikako Etxeba-
rriak Leioako Uriberi, gazte mailan; eta

Adrián López, Lau t´erdiko

Txapelketaren irabazlea

Usansoloko Asier Beitiak Ortuellako Ló-
pez Aldairi, nagusi kategorian. Sari-bana-
ketako ekitaldian hauek hartu zuten
parte: Lander Aiarza Derioko alkatea, Biz-
kaiko Eusko Pilota Federakuntzaren zu-
zendaritza-kideak, enpresa laguntzaileen
ordezkariak eta Gorka Iraizoz Athleticen
atezaina. Antolatzaileek azaldu dutenez,
txapelketaren finalak zein finalaurrekoak
erabat arrakastatsuak izan ziren eta jen-
detza handia batu zen bertan. Besteak
beste, kamisetak, plastikozko saskiak eta
takoak egiteko tresnak zozketatu ziren
finaletan. Partidak girotzeko lanetan Es-
kubi eta Xare Bizkaiko Pilota Federakun-
tzaren maskotak ibili ziren.

Ia 2.000 euro batu

dituzte Bermeora

bidaltzeko 
Apirilaren 11n sutea izan zen

Bermeoko alde zaharrean, eta
horren ondorioz hiru eraikin eraitsi
ziren eta 35 familiak utzi behar izan
zuten euren etxea. Derioko lau
elkartek —Gure señeak, Odol argia,
Txoriberri eta Sutondoan— ekintza
bat antolatu zuten San Isidro jaien
egitarauaren barruan, familia horiei
euren elkartasuna adierazteko.
Hala, txosna solidario bat ipini
zuten maiatzaren 12an eta bertan
taloak jarri zituzten salgai 2,50
eurotan. Jakinarazi digutenez, ia
mila talo txistorrarekin saldu zituz-
ten eta guztira 1.800 euro batu
zuten. Txosna azoka-gunetik kanpo
zegoen arren, bertaraino herritar
asko hurbildu zirela azaldu digute
antolatzaileek. “Herriaren erantzuna
oso ona izan da. Hain ona, ezen
txistor bila joan behar izan baike-
nuen herriko harategi batera. Pozik
gaude agertutako elkartasunare-
kin”.
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Ekainaren 2an, Txakolinaren Eguna
ospatuko da Lezaman. Azoka goizeko
11etatik arrastiko 3ak arte egongo da
zabalik, eta 37 salmenta-postu ipiniko di-
ra. Azokan, Lezamako sei txakolingilek
eta Larrabetzuko txakolingile batek har-
tuko dute parte, eta 2012ko Bizkaiko Txa-
kolinaren uzta dastatzeko aukera egongo
da haien postuetan. Aurreko edizioetan
bezala, txartelak jarriko dira salgai. Hala,
azokaren kopa eta txakolina dastatzeko
hiru txartel eskuratu ahal izango dira bost
eurotan. Txakolinaz gainera, ohiko pro-
duktuak izango dira gainerako salmenta-
postuetan, hala nola euskal pastela, or-

Bitxia txakolina omenduko dute

Lezamako azokan 

San Tomás jaiak,

Zamudion 
Ekainak 14, barikua

–18:00: Bolanderak.
–20:00: Idi-probak.
–22:00: Saiheski, tripaki eta sardina
jana.
–22:30: Erromeria, Nakar taldeare-
kin.
Ekainak 15, zapatua

–16:00: Mus-arin txapelketa.
–17:30: Umeentzako jolasak.
–18:00: Tortilla txapelketa.
–21:00: Tortillak aurkeztea.
–21:30: Sariak banatzea.
–23:00: Diskodantza, Dj batekin.
–00:30: Jolas dibertigarriak.
Ekainak 16, domeka

–09:00: Bost ermiten ibilbidea. 
–Paella eta sukalki txapelketak.
–13:00: Meza, ermitan.
–13:30: Paellak eta sukalkiak aur-
keztea.
–18:00: Dantzen agerraldia, Hiru
bat dantza taldearekin. Ostean, txa-
pelketen sariak banatzea.
–19:00: Trikileku eskolaren emanal-
dia.
Ekainak 17, astelehena

–12:00: Meza, ermitan.

tuariak, gazta eta taloa. Era berean, Leza-
ma saretzen elkarteak okela pintxoak sal-
duko ditu 1,5 eurotan.

Bestalde, Udalak omenaldia egingo
die Bitxia txakolinaren ekoizleei. Txakolin
hori saritua izan da aurten Catavinum
World Wine and Spirits Competition lehia-
ketan, eta iaz ere saria jaso zuen Interna-
tional Wine Challenge lehiaketan. Ekital-
dia arrastiko ordu batean egingo da Uda-
letxeko arkupeetan. Aipatutakoez gaine-
ra, Kurutze dantza taldeko umeek ema-
naldi berezia eskainiko dute eguerdiko
12etan pilotalekuan, eta umeentzako tai-
lerrak eta jokoak antolatuko dira.



Lekue, Bertsolari 

Txapelketa Nagusian
Bertsozale elkartetik jakinarazi

dutenez, Bertsolari Txapelketa Nagu-
siaren 16. edizioa irailaren 29an hasi-
ko da Villabonan, eta abenduaren
15ean amaituko da BECen. Azken
edizioak bezala, aurtengoak 14 saio
izango ditu. Txapelketan 43 bertso-
larik hartuko dute parte, eta Etxahun
Lekue larrabetzuarra izango da
haien artean.

Tximintx Eguna  
Tximintx Derioko euskara elkar-

teak 10 urte bete ditu eta, urteurre-
na ospatzeko, haren kideek ekitaldi
bi antolatu dituzte ekainean. Jakina-
razi diguten bezala, hilabete osoan
zehar elkartearen gaineko erakuske-
ta ipiniko dute Kultur Birikan, eta
ekainaren 14an “Derion be euskaraz
gabiltz!” ekitaldia egingo dute. Hori
Kultur Birikan ere izango da,
10:00etatik 22:00etara. “Urtean zehar
Derion euskaraz gabiltzanok egun
batean ikusgai jartzea du helburu”,
azaldu digute. Euskararen mara-
toian, besteak beste, hauek hartuko
dute parte: eskola, institutua, berba-
lagunak, Kukuke antzerki taldea eta
Lainomendi dantza taldea. Horrezaz
gainera, Tximintx elkartekoek herri-
ko nagusiei egin dizkieten elkarriz-
ketak aurkeztuko dira ekitaldian,
“Txorierri ezagutu” lehiaketaren fina-
la egingo da, eta “Derioztarrak bost
kontinenteetan” hitzaldia eskainiko
da.
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Iraultza taldeko neskak, 

igoeraren bila

Igor Petralanda eta Ricardo Herbosa
dira taldeko entrenatzaileak eta poz-
pozik agertu dira taldeak egin duen den-
boraldiarekin. “Denboraldi hasieran ez
genuen horrelakorik espero. Lehen itzu-
lian ez ginen fisikoki oso sendo ibili eta
konfiantzarik gabe jokatu genuen. Hala
ere, bigarrenean hobera egin genuen”.
Entrenatzaileen ustez, gako batzuk hartu
behar dira kontuan taldeko errendimen-
du ona azaltzeko. “Azken momentuan
etorri zitzaizkigun fitxaketek balio eran-
tsia eman diote taldeari. Gainera, gol pilo
bat sartu ditugu”.

Iraultza areto-futbol taldeak Bizkaia
ordezkatuko du Emakumezkoen Euskal
Kopan. Txapelketa Galdakaoko Urreta
kiroldegian egingo da ekainaren 2an, eta
bertan zamudioztarrek Alegria (Araba)
eta Azpeitiko (Gipuzkoa) taldeen kontra
jokatuko dute. Txapela irabazten duen
taldea Estatuko Bigarren mailara igoko
da. Iraultza taldeko neskek lurralde mai-
lan jokatzen dute eta aurten bigarren
postuan bukatu dute Bizkaiko txapelketa.
Ligako txapelduna Alegria taldea izan da.
Talde hori arabarra izan arren, Bizkaian
aritzen da, Araban ligarik ez dagoelako.  
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Lezamako hezkuntzaren historia

jaso da dokumental batean
Maiatzaren 31n, 50+25 dokumentala

aurkeztuko da Sondikako Kultura-etxean.
Lana Gaizka Peñafielek egin du Lezama-
ko eskolaren 25. urteurrenaren haritik,
eta bertan jasotzen da nolako bilakaera
izan duen herriko hezkuntzak Gerra Zibi-
letik orain arte. Horrezaz gainera, Leza-
mako bereizgarri batzuk ere aztertu ditu
dokumentalean, haiek eragina izan dute-
lako herriko hezkuntzan, edo berarekin
harreman zuzena izan dutelako. Bereiz-
garri horien artean, esate baterako, lehe-

Ortu ekologikoak eta

aisialdikoak   
Derioko Udalak 32 ortu ekolo-

giko zozketatu ditu herritarren
artean. Ortuak Arteaga auzoan
daude, eta haietako bakoitzak 60-
80 metro karratuko azalera du. Bes-
teak beste, aldagelak eta lanabesak
gordetzeko etxolak ipini dituzte
lursailetan, eta erabiltzaile bakoi-
tzak 100 euroko kuota ordaindu
beharko du urtero. Ortuetariko bat
Gizarte Urgazpenerako Foru Era-
kundeari laga diote, gizarte-egoera
ahuleko taldeek erabil dezaten.
Proiektuaren helburuen artean
hauek dira aipagarriak: naturari
lotuta dauden jarduera fisikoak eta
mentalak egitea ahalbidetzen
duten aisialdiko guneak bultzatzea,
elikadura osasungarria sustatzea,
jubilatu eta langabeen artean oku-
pazio-jarduerak bultzatzea, eta
nekazaritza munduarekin dugun
loturari eustea. Derioko Udalak
Iurretako esperientzia hartu du ere-
dutzat proiektua martxan jartzeko.

nengo sektorea eta euskara aipa ditzake-
gu. Besteak beste, irakasle, ikasle eta gu-
rasoen testigantzak batu ditu, dokumen-
tala taxutzeko. Era berean, irakasleek eta
gurasoen elkarteak hainbat urtetan esko-
laren eta ikasleen alde eginiko lana jaso
du. Eskolak herriarekin izandako harre-
mana ere islatu du lanean. Dokumentala
ekainaren 14an aurkeztuko da Lezaman.
Herritar guztiei zuzendutako ekitaldia
izango da eta arrastiko 7etan egingo
dute Kultura-aretoan.
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Troquenorreko langileek 

borrokari eusten diote

Larrabetzu 1937
Ekainean, 76 urte beteko dira

tropa faxistek Burdinazko Gerrikoa
apurtu zutela. Urteurrenaren haritik,
Larrabetzun gerrako argazkiak ipini-
ko dira ikusgai Anguleri kultura-etxe-
an, ekainaren 17tik 23ra bitartean.
Ekainaren 21ean, asturiar gudaroste-
aren gaineko dokumentala eta hitzal-
dia eskainiko dira 19:00etan kultura-
etxean. Bestalde, Udalbatzak institu-
zio-adierazpena onartuko du ekaina-
ren 22an, eta 12:00etan omenaldia
egingo diete Bolunburun lurperatu-
tako milizianoei. Hiruretan bazkaria
izango da eskolan. Azkenik, hurrengo
egunean, 11:30ean, bisita gidatua
egingo da herrian dauden gerrako
aztarnetatik.

Kirol campusak 
CD Sondikak 2000. urtetik 2005.

urtera bitartean jaiotako umeei
zuzendutako futbol campus bat
antolatu du. Campusa ekainaren
25etik uztailaren 5era arte izango da.
Sondikan erroldatuek 70 euro ordain-
du beharko dute, eta gainontzekoek,
120 euro. Izena ematea ekainaren
3tik 7ra egin behar da klubaren bule-
goan, 19:30etik 20:30era. Bestalde,
Gorondagane gurasoen elkarteak
saskibaloi campusa antolatu du
uztailerako. Bertan Lehen Hezkuntza-
ko bigarren mailatik seigarren maila-
ra arteko ikasleek hartu ahal dute
parte. Campusak 15 euro balio du eta
izen ematea ekainaren 14ra arte egin
daiteke gorondagane.basket@gmail.
com helbidera mezu bat aginduta. 

Aspaldi honetan prozesuak irtenbide
argirik gabeko zirkulu batean murgilarazi
dituela esan dute. “Badakigu legeek ez
gaituztela langileok babesten, konkur-
tso-prozesuak ugazaben ondarea babes-
teko diseinatuta daudela. Era berean,
badakigu lantegi hau goiz edo berandu
martxan ipiniko dutela; gu barik, noski”.
Adierazi dute nolanahi ere gogotik jarrai-
tuko dutela beren lanpostuak defenda-
tzen. 

Hala, enpresaren desjabetzea eragoz-
teko itxialdiari eutsiko diote eta, horrezaz
gainera, manifestaziora deitu zuten joan
den ostiralean. “Dena dela, irtenbidea
erakundeen eta, bereziki, Eusko jaurlari-
tzaren eskutik etorri behar dela uste
dugu. Horregatik, dei egiten diogu modu
aktiboan parte har dezan auzi honetan”.

Une latzak dira Sondikako Troquenor
enpresako langileentzat. Adierazi dute-
nez, enpresaren gainbeheraren arduradu-
nak 27 milioi euroko zorra du eta lantegia-
rekin geldituko da; langileak, berriz, kale-
ra joango dira. Horren haritik, gogoratu
behar da orain dela aste batzuk epaileak
enpresa desjabetzeko agindua eman
zuela, eta langileak hori eragotzi zutela,
enpresan sartuta. “Jabeek oso kudeaketa
txarra egin dute eta arazoak hasi ziren
2007. urtean. Ondorioz, gure kontrako
neurriak hartu zituzten: enplegu-erregu-
lazioko espedienteak irekitzea, soldatak
eta lan-baldintzak murriztea, langile
batzuk kaleratzea... Hartzekodunen kon-
kurtsoa zabaldu zen, baina hura irregular-
tasunez beteta dago. Adibidez, jabeek
pabilioiaren jabetzari eutsi diote”.
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nera, Iratxe Ispizua abesbatzaren zuzen-
dariak Emitenia Korala ere zuzendu zuen.
“Inoiz entzundako txalo zaparradarik in-
dartsuenaz eta luzeenaz gozatu genuen”.
Amaitzeko, Les Illes (Guillem d´Efat) abestu
zuten guztien artean.

Emanaldia baino lehen, Ekidazuko
kideek eskola jaso zuten Mallorcako Musi-
ka Koralari buruz, Irina Caprilesen eskutik.
Bestalde, eskolaz eta kontzertuaz aparte,
irlatik turismoa egiteko denbora ere eduki
zuten. Besteak beste, Palma, Formalatux,
Valldemossa eta Soller bisitatu zituzten,
“eta ausartenek bainua ere hartu zuten”.
Katalanaren eta mallorkeraren arteko
ezberdintasunak eta antzekotasunak ere
izan zituzten hizpide. “Pili Gorbea abesba-
tzako presidenteak bikaintasunez zuzen-
du zuen joan-etorria. Ematen du Gorbeia-
ko landetan ibilia dela artaldeak jagoten”.

Ekidazu 22 abeslarik osatzen dute eta
probasaioak eguenetan egiten dituzte,
19:30etik 21:00etara, Kultura-aretoan. Na-
hi duena bertaraino hurbil daiteke.

t: Jabi Agirre / a: Ekidazu

Maiatzean, Ekidazu Lezamako abes-
batza Mallorcan izan da, hango Udaberri-
ko Koru Jaialdian parte hartzeko. Jaialdia
VIII. aldiz egin da aurten Esglesia del
Monestír de Santa María de la Real-ean,
eta bertan 12 abesbatza inguru aritu dira.
Ekidazu abesbatzak maiatzaren 11n, za-
patuan, eskaini zuen emanaldia koru
hauekin batera: Emitenia Korala (Bilbo),
Cor d´Adults Escola de Música Ireneu
Segarra eta Orfeó Mayurq. “Lezama eta
bere ingurua da kantatzeko gure leku
naturala, baina gustatzen zaigu noizbe-
hinka beste lurralde batzuk bisitatzea,
pertsonek musikaren bidez elkarrekin
erraz egiten dugulako bat”.

Abesbatza lezamarrak errepertorio
hau eskaini zuen: Mendirik mendi (S. Sa-
laberri), Saratarrak (JM Gonzalez Bastida),
Lau teilatu (arm. Josu Elberdin), Maitia
nun zira (José Uruñuela), Aldapeko (Jesús
Guridi) eta Txanton Piperri (Zapirain). Gai-

Ekidazu abesbatza, MallorcanBilbo-Loiu autobus-

lineak Derioraino 

luzatu du zerbitzua 
Bilborako sarbideen birmoldaketa-

ren ondorioz, aldaketak egon dira hiri-
burua eta Loiu lotzen dituen autobus-
linean. Hala, Juan Antonio Zunzune-
gui etorbideko eta Kale Nagusiko
geralekuak kendu dira eta orain auto-
busak San José plazan hasi eta amai-
tzen du ibilbidea. Bestalde, autobus-
lineak ibilbidea luzatu eta zerbitzua
Derioko kiroldegiraino ematen du.
Ordutegiei dagokienez, ez da aldake-
tarik izan.

Argazki lehiaketa eta

surf ikastaroa 
Aurreko urteetan bezala, Altzora

Sondikako euskara elkarteak Argazki
Lehiaketa antolatu du udari begira.
Gaia “oporrak” da eta argazkiak uztai-
laren 1etik irailaren 6ra arte bidali ahal
izango dira altzora.ee@gmail.com hel-
bide elektronikora. Mezuan datu
hauek zehaztu beharko dira: egilearen
izen-abizenak, telefonoa eta helbide
elektronikoa, eta argazkia non eta
noiz atera den. Nahi izanez gero,
argazkiaren izenburua ere idatz daite-
ke, edo aipamen bat berari buruz.
Argazkiek jpg formatua eduki beharko
dute eta parte hartzaile bakoitzak
gehienez bi lan bidali ahal izango ditu.
Irabazleak sari bi edukiko ditu aukera-
tzeko: lagun birentzako bazkaria edo
landetxe batean gau bat ematea.

Bestalde, euskara elkarteak surf
ikastaroa antolatu du irailaren biga-
rren astebururako. Ikastaroa familia
osoarentzat da eta Sopelan emango
da. Bazkideek 30 euro ordaindu
beharko dute, eta bazkideak ez dire-
nek, 45 euro. Izena uztailaren 19ra
arte eman ahal izango da lehen aipa-
tutako helbide elektronikora mezu bat
bidaliz. Ikastaroa egin ahal izateko,
gutxienez sei lagunek eman beharko
dute izena, eta gehienez, 15 lagunek.
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AAuurrrreekkooeettxxee    
Argazkia Geldo auzoko Aurrekoetxe baserrian hartu dut, Zamudion. Atartea ikustean, ate txiki bat zabaldu zen nire oroimenean, eta

nire haurtzaroko oroitzapen onenetariko batzuk azaldu ziren handik. 

Argazkia eta testua: Jesus Pedrero



Neska sahararra eta euskalduna.

Zelan da posible hori?

Aita Saharakoa zelako, eta ama eus-
kalduna, eta leku bietan bizi izan naizela-
ko. Etxea ez da soilik odola, hazten zaren
lekuak ere badu eragina. Ni sahararra eta
euskalduna sentitzen naiz, baina modu
ezberdin batean: beharbada, Saharako
gatazkaren inguruan lan gehiago egin
dut. Nire nebak, berriz, lotura handiagoa
izan du hemengo gatazkarekin. 

Aita Saharako enbaxadore ibili zen.

Ez duzu inoiz pentsatu bere lanari

jarraipena ematea?

Bai, pentsatu dut, baina horren alde
negatiboa sufritu dugu etxean: aitak den-
bora luzea ematen zuen etxetik kanpo.
Aitarik gabe hazi gara. Nik ez dut nahi
horrelakorik berriro gertatzea nire fami-
lian. Gauzak Saharan beste era batean
egongo balira, agian animatuko nintzate-
ke, baina momentu honetan nik ez dut
nire aitak sentitzen zuen beharra senti-
tzen. Dena dela, hitzaldiak eskaintzen
ditut eta Saharako gatazkaren berri ema-
ten dut. 

Nolako jarrera dugu euskaldunok

Sahararekin? Nahiko aldekoak gara eta

atxikimendua adierazten diogu, ezta?

Bai, oso aldekoak. Sahararrok argi
dugu euskaldunek laguntza eman digute-
la, baina atxikimendua ezberdina izan
beharko litzateke, bai hemen, bai edozein
lekutan. Batzuetan atxikimendua adieraz-
ten da eta kito, hor bukatzen da dena.
Pauso bat gehiago eman behar da. Jana-
ria bidaltzea eta karitatea ondo daude,
baina hori ez da nahikoa. Saharan gatazka
politikoa dugu eta lan politikoa egin
behar da, gatazkari amaiera emateko. Eta
horretarako, beharbada, erakundeak
sortu behar dira presioa egiteko, bai
Espainiari, bai nazioarteari.  Ea erreferen-
dum ospetsu hori egiteko aukera dugun!  

Berrogei urte pasa dira Marokok

Sahara okupatu zuenetik. Zein da ego-

era gaur egun?

Oso zaila. Gizartea banatuta dago eta
errepresio mota asko jasotzen ditugu:
errefuxiatuen kanpamenduan eguneroko
bizitza (janaria, botikak...) oso zaila da, eta
gune okupatuetan daudenak erabat
zapalduta bizi dira. Bertan, Nazio Batuen
Erakundeak ebazpenak zabaldu ditu
Marokoren kontra, baina horrek ez du
ezertarako balio izan. Izan ere, marokoa-
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GARAZI HACH EMBAREK l sahararra eta euskalduna

“Saharari buruz, itxaropentsu
azaldu behar gara; bestela...”

“Saharari atxikimendua
adieraztea eta 

janaria bidaltzea 
ondo daude, baina 
hori ez da nahikoa”

Aita sahararra zuen, eta ama, euskalduna. Horregatik,
Garazi Hach Embarekek bere burua erdi-euskalduntzat
eta erdi-saharartzat hartzen du. Txikitan desertuan bizi
zen, baina Ormaiztegin, amaren herrian, hazi da. Lagatzu
Zamudioko euskara elkarteak lekuko ezin hobea aukera-
tu zuen, beraz, Sahararen egoeraren berri izateko.

Gurutze Irizar erizain gipuzko-
arra da. Hogeita lau urte zituela
bere lana utzi eta Saharara abiatu
zen. Bertan Mohamed Salem Hach
Embarek ezagutu zuen, eta bera-
rekin maitemindu zen. Harreman
horretatik jaio ziren Garazi eta
Beñat. Garazik 12 urte eman zi-
tuen errefuxiatuen kanpamentue-
tan, baina gero amaren herrira,
Ormaiztegira joan zen bizitzera,
ikasten jarraitu ahal izateko. Gaur
egun, ingeles irakasle egiten du
lan hizkuntza eskola batean, baina
gertu-gertutik jarraitzen ditu Sa-
hararen nondik norakoak. Izan
ere, entzun nahi duten lekuetan
salatzen du sahararrek pairatzen
duten zapalkuntza, gaztelaniaz,
euskaraz zein ingelesez. 

Aita katue, 

alaba mixine



Gatazka da txikitatik bizi eta pairatu
izan duguna. Beraz, ezin dugu hori ahaz-
tu. Zein da bidea? Politikoki jotzea ala
armen bidea hartzea? Ni ez naiz ez era-
kunde baten kidea, ez ezer, eta gauzak
negoziatzen badira, askoz hobeto. Hala
ere, urte pilo bat daramagu bide horretan,
eta ez dugu etekinik lortu. Hitz polit asko
entzun ditugu, askok arrazoia eman digu-
te, baina besterik ez.  

Borroka armatua berreskuratzeko

arriskurik ikusten duzu? Ona ala txarra

izango litzateke?

Jende askok berriro hartu nahi ditu
armak. Gurasoek borroka armatua egiten
zuten eta gazteok horren berri eduki
dugu. Baina garaia ezberdina da: gu herri
txikia gara eta laguntzen digutenak ere
bai. Maroko, ordea, boteretsua da. 

Zer da gogorrago, askatasunik eza

edo hango bizi-baldintzak?

Askatasunik eza. Zure herrira bueltatu
ezin izatea; maite dituzunak bere herritik
kanpo bizi izatea; gune okupatuetara joa-
ten garenean atzerritarrak izango bagina
moduan sentitzea... Oso gogorra da. Bizi-
baldintzak txarrak dira, baina hasieratik
kanpamenduetan bizi izan garenok bal-
dintza txarragoak ezagutu ditugu bertan,
eta, gaur egun, baldintzak askoz hobeak
dira. 

Zelan ikusten duzu etorkizuna?

Berde eta itxaropenarekin ikusi nahi-
ko nuke. Benetan espero dut munduak
gure egoeraren berri izatea, eta geuk ere
gero eta gauza gehiago egitea gure herria
askatzeko.

rrek jarraitzen dute gu bortxatzen eta
atxilotzen. Nahi dutena egiten dute.

Bake prozesua aspalditik dago mar-

txan, baina momentuz, emaitzarik ez

du ekarri. Baduzu itxaropenik? 

Beti izan behar gara itxaropentsuak;
bestela... Zaila da. Gizakiok, animaliak
bezala, gauzetara ohitzen gara, zentzu
onean zein txarrean. Egoera honetan
piztu egin behar gara. Gauzak hasieran
sentitzen genituen moduan berriro senti-

tzen hasi behar dugu, eta pausuak aurrera
eman: ez dakit borroka armatua berresku-
ratzea komeni zaigun ala ez, ez dakit zein
izango den bidea, baina aldaketa nabar-
menak egin behar ditugu, eta estrategia
berri bati ekin. Argi dago.  

Gazteek gatazka baino ez dute eza-

gutu. Eurek zer uste dute? Borrokatze-

ko prest daude (politikoki zein armen

bidez) edo nekatuta daude eta Sahara-

tik alde egin nahi dute?
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t: Itxaso Marina

Zelan sortu zan NUN grabetako

idea?

Euskal Herriaren gaineko istorioak
kontetako orduan, ikusi-entzunezko arlo-
an hutsune bat dagoala uste dogu, izan
be beti kontau deuskuez iragan hurbilean
gertatutako istorioak: ETA, Gerra Zibila,
Karlistadak... Politikaz aparte, beste istorio
batzuk be kontau behar dirala uste dogu,
adibidea jartearren, gure inguruagaz do-
gun harremanak be beste herri batzueta-
tik bereizten gaituelako.

Eta zibilizazino aurreko garai bate-

raino joan zarie...

Bai, tribuak nagusi ziran garai baterai-
no. Jakin badakigu baskoiek ez ebela
erromatarren aurka burrukatu, eta, beraz,
film laburrean, gure asmoa ez da izan bi-
en arteko gerrarik adieraztea, baizik eta
herrixka bateko jenteak haren inguruagaz
eta natureagaz zelako hartuemona eban
kontetea, zelan moldatzen zan beste klan
batzukaz, zelan ikusten eban mundua, ze-
lan hartzen eban Erromatar Inperioaren
hedapena... eta islatzea hareen artean
egon ahal ziran tirabirak, aliatuak izan
arren edo bidea libre ixteko akordioa sina-
tu arren, arazoak beti egongo ziralako.

Erreferentzia mitologikoak be sartu

dozuez pelikulan.

Gure ustez, ikus-entzumenezko arlo-
an be ez da sakondu gure herriak magia-
gaz euki dauan harremanean, ez kondai-
retan, ez izaki mitologikoetan... Eta isto-
rioa hain gizarte primario baten kokatze-
ak aukerea emon deusku, tribuak mitolo-
giaren bidez zelan ulertzen dauan mun-
dua adierazoteko.

“Gogoagaz baliabideakaz baino
gauza gehiago egin daitekez”

NUN film laburrak Ur baskoiaren historia kontaten dau,
eta zelan hartzen daben berak eta bere herrixkako lagu-
nek Erromatar Inperioa penintsulara ailegau izana. Aritz
istorio honen gidoilaria eta zuzendaria da, eta aktore be
ibili da bertan. Film laburra apirilean estreinau zan Bilbon.

ARITZ ELGUEZABAL l zine zuzendaria
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“Gure helburua 50 
minutuko sei kapituluk

osatutako serie 
bat egitea da”

Hizkuntzea be zaindu dozue, peliku-

lea latinez eta antxinako euskeraz-edo

egin dozuelako.

Egia esan, italieraz grabau genduan, ez
gendualako topau inor testuak latinera
itzultzera ausartzen zanik. Baina filmazio
ostean, soinua lantzen genbilzala, bikoiz-
keta-beharrak egin behar ziran erabagia
hartu genduan. Bikoizketaren ardura eza-
gun bati emon geuntsan, eta, kasualida-
dez, harek baeban latin itzultzailea zan
lagun bat. Testua itzultzera animau zan,
eta, gainera, ñabardurak be sartu zituan,
jeneralen artean berba egiten zan latina,
adibidez, ez zalako soldaduen artean ber-
ba egiten zana. Euskerearen asuntoa kora-
pilatsuagoa izan zan, ez dagoalako XVII.
mendea baino lehenagoko testurik. Or-
duan, bizkaierea hartu genduan oinarri-
tzat eta imajinau egin genduan garai ha-
tan berba egin leiteken euskerea.

Esan beharra dago film labur hau

kapitulu pilotu bat be badala.

Gure helburua 50 minutuko sei kapitu-
luk osatutako serie bat egitea da. NUN
istorio handi horretako zati bat da eta
ekoizpen-etxeetara eroateko asmoa do-
gu, ea baten bat animaten dan seriea
ekoiztera. Oso baliabide gitxi euki dogu fil-
mazioa egiteko orduan, ez dogu finantzia-
ziorik izan, baina 20 minutuko lan duin bat
egiteko gauza izan gara. Beharra ekoiz-
pen-etxeetara eroaten dogunean, horreek
konturatzea gura dogu ia baliabide barik
besteek egiten daben beharra egiteko gai
garala, hareek legez ondo edo hobeto.
Ekoizpen arrunt batek dauan presupues-
toa emongo baleuskue, beraz, askoz hobe-
to egiteko gauza izango ginatekeela.



Aritzek 25 urte ditu eta Artxandan
bizi da. Txorierrigaz oso lotura estua
dau urteak daroazalako Sutondoan
Derioko alkartearen antzerki taldeagaz
kolaborazioak egiten. Bere lehenengo
film laburra orain dala 10 urte egin
eban, institutuan egoala. Batxilergo
artistikoa ikasi eban eta antzerki esko-
lak hartu ebazan. Antzezpenari lotuta-
ko beharrak bilatzen hasi zan eta Arte
Ederretako fakultadean emon eban ize-
na. “Hamazortzi urte nituan eta oraindi-

no ez egoan krisirik. Nahiko behar
egoan”.

Gazteak hainbat film labur egin ditu.
“Behar bat amaitutzat emoten dozune-
an, hori hobeto egin zeinkean arantzea
dozu beti. Ez zara pozik harik eta beha-
rrak profesionala emoten dauan arte.
NUN hirugarren mailan gengozala gra-
bau genduan eta handik hona beste
zazpi film labur egin doguz. Izan be,
uste dot beti egon behar dala mobi-
mentuan, gauzak egiten, ezagutza eta
esperientzia handiagoak izateko”. NUN
film laburra idatzi eta zuzentzeaz gaine-
ra, protagonista nagusiaren papera egin
dau bertan.  
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NUN orain dala urte eta erdi grabau

zenduen, zelan gogoratzen dozu filma-

zioa?

Dana nahiko xumea izan zan. Filma-
zioak zazpi egun iraun eban, eta, besteak
beste, Artxandan, Fikan, Lezaman, Nafa-
rroan –istorioa Nafarroako Pirinioetan ko-
katzen da- eta Nerbioi ibaiaren iturbu-
ruan grabau genduan. Batez be imajinazi-
noa eta trukuak erabili behar izan gendu-
zan, ez gendualako ezer: ez garabirik, ez
steadycam kamararik... Bataila bat dago
filmean eta ha filmetako bigarren unida-

de bat euki genduan, besterik ez. Sei
lagun ibili ginan talde teknikoan eta ia
dana aldi berean egin behar izan gen-
duan: filmau, pertikea hartu... Gogoagaz
baliabideakaz baino gauza gehiago egin
daitekez.

Zenbat aktore ibili ziran filmazioan?

Testua eben 12 aktore eta 100 estra.
Hareen artean, Derio eta Lezamako lagu-
nak izan ziran. Eskerrak emon behar deu-
tsedaz, hasieratik oso jarrera ona adierazo
dabelako. Klaseak eta guzti hartu ebezan
garai hatan zelan burrukatzen zan ikaste-
ko. Neu be saiatu nintzan aktoreak ondo
zaintzen eta gustura sentiduarazoten, fil-
mazio askotan izan nazalako eta badaki-
dalako batzuetan aktoreei ez jakela mere-
zi daben arretarik eskaintzen. Bai aktore-
ek, bai teknikariek musutruk egin eben
behar. 

NUN pantaila txikian ikusteko es-

perantzarik?

Bai, esperantzarik ez badago, ez dago
ezer. NUN filmetako euki genduzan bal-
dintzak eta esperientzia kontuan hartuta,
nik uste dot emaitzea nahiko ona izan
dala. Beharra ekoizpen-etxeetatik mugi-
ten hasi gara dagoaneko, ea suerterik
dagoan. Eta kapitulu pilotu bat izateaz
gainera, film laburreko formatua be
badauanez, horrek aukerea emoten deus-
ku zine-jaialdietatik be mugitako.

Egilea

Hasieran, idea ero bat iruditu jaken

batzuei, ezta? Anbizio handiko proiek-

tua, baina baliabiderik ez...

Detaile asko zaindu behar ziran: arro-
pea, attrezzoa, armadurak... Ezinezkoa iru-
ditzen zan hasiera baten. Baina lagun bat
eta biok hasi ginan aztertzen garai hatako
armadurak zelangoak ziran, eta bururatu
jakun kartoi prentsatua erabilita, kamara
aurrean benetakoak emoten eben arma-
dura bat eta ezpata bat egin geinkeala.
Jenteak ikusi ebazanean, eretxiz aldatu
zan.



INTERESGUNEAK AURKI DAITEZKEEN WEBGUNEETAKO BATZUK

1.- Informatikako baliabideak -Ortografia akatsak zuzentzeko
-Ordenagailua euskaraz jartzeko 

2.- Hiztegiak -Euskarazko hiztegi guztien webgunea
-Hiztegi terminologikoak, on line

3.- Gazteen txokoa -SMS hiztegia
-Gazteentzako atarietarako sarbidea

4.- Gurasoen txokoa -Marrazki bizidunak eta filmak euskaraz
-Pertsona-izenak euskaraz

5.- Euskara ikasteko txokoa -EGA prestatzeko webgunea
-Entzungaiak eta irakurgaiak

6.- Euskara elkarteak -Txorierriko euskara elkarteak

7.- Bizkaiera -Testuak batueratik bizkaierara
-Bizkaierazko zuzentzaile ortografikoa

8.- Merkataritza eta ostalaritza -Menuak euskarara itzultzeko gunea
-Ostalaritza hiztegia

9.- Leku-izenak euskaraz -Euskal Herriko leku-izenak
-Kale-izendegiak euskaraz

10.- Kirola -Kirolak praktikatzeko argibideak euskaraz
-Saskibaloi eta eskubaloi hiztegiak
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Guztira euskarari 
lotutako 60 sarbide

aurki daitezke txokoan

Euskararen txokoa 

Mankomunitateko web-orriaren gune berria

Txorierriko Zerbitzuen Mankomunita-
teko Euskara Zerbitzuak baliabide berriak
jarri ditu txorierritarren eskura. Horiek
horrela, maiatzetik aurrera Mankomunita-
teko web-orrian, eta epe laburrean Txorie-
rriko udaletako web guneetan, kontsulta-
tu ahalko dira euskarari lotuta dauden
hainbat webgune interesgarri.

Denok dakigu interneten euskararen
inguruko hainbat baliabide daudela.
Baina askotan, momentu jakin batean
behar dugun informazioa ez dugu erraz
topatzen, ez dakigulako non kontsultatu.
Eskaintza oso zabala den arren, oso saka-
banatuta dago. Horrexegatik, Euskara
Zerbitzutik pentsatu genuen oso lagun-
garria izan zitekeela herritarrentzako
webgune interesgarrienen aukeraketa
bat egitea. Argi geneukan adin eta interes
desberdinak kontuan hartu behar geni-
tuela, eta herritarrek modu erraz eta azka-
rrean topatzeko moduan eskaini behar
genituela baliabide horiek.

Aukeratutako webguneak interesgu-
ne ezberdinetan sailkatu ditugu, izan ere
seme-alabentzako euskarazko marrazki
bizidunen bila dabilenak edo eta ordena-
gailua euskaraz jarri nahi duen gazteak,
erraz aurkitu behar dute bilatzen duten
hori.

Guztira 10 interesgunetan multzokatu
ditugu aukeratutako webgune guztiak.
Taula honetan adibide batzuk jarri ditu-
gun arren, une honetan guztira 60 sarbide
aurki daitezke Euskararen txokoan. 

Beraz, Euskararen txokora sartu eta
“trasteatzera” animatu nahi zaituztegu,
horrela, aurrerantzean, ezin izango dugu
esan interneten euskaraz dagoen eskain-
tza ezagutzen ez dugunik.

Bukatzeko, argi utzi nahi dugu hau ez
dela aukeraketa itxi bat, gune berriak
sortu ahala eguneratzen joango garen
zerbait baizik, eta edozein herritarrek
interesgarria izan daitekeen bestelako
web-orririk ezagutuko balu, eskertuko
genuke guri jakinaraztea: euskera@txorie-
rri.eu.
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Berdintasunerako Plana
proposatu dira, helburu hauek dutenak:
indarkeriazkoak ez diren jokabideak gara-
tzea, prebentzioa hobetzea, eta indarke-
riaren biktimei eta haien seme-alabei
arreta osoa bermatzea.

Xedea da Plana tresna erabilgarria iza-
tea, Txorierriko emakumeen eta gizonen
artean eraginkorra den benetako berdin-
tasuna lortzeko. Plana Mankomunitatea-
ren web-orrian dago eskuragarri. Edozein
zalantzarik izanez gero, edo edozein ekar-
penik zein iradokizunik egin nahi izanez
gero, aukera dago berdintasun teknikaria-
rekin harremanetan jartzeko.

Emakumeek eta gizonek gizartean
tradizioz izan duten zeregina nabarmen
aldatzen ari da. Eta emakumeen eta gizo-
nen artean benetakoa eta eraginkorra
den berdintasuna lortzeko bidean, aldeko
gizarte-aldaketak izan dira bizitza publi-
koaren eta pribatuaren hainbat arlotan.
Hala ere, botere-harreman pertsonalen
eta sozialen errealitatea asimetrikoa da,
eta emakumeak, gizonekin alderatuta,
desberdintasun egoeran daude.

Egoera hori aldatzeko, hau da, emaku-
meen eta gizonen arteko harremanen
errealitate asimetrikoa aldatzeko, politika
publikoak behar dira, desberdintasunak
desagerraraztera bideratuta daudenak.
Horregatik, Emakumeen eta Gizonen Ber-
dintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
Legea betetzeko, Txorierriko Zerbitzuen
Mankomunitateak Berdintasunerako I.
Plana onetsi du.

Halako planek zelako egitura eduki
behar duen Emakundek ezartzen du. Txo-
rierriko Zerbitzuen Mankomunitateak
2016ra arteko Berdintasunerako Plana
egin du. Hurrengo lerrotan zertzelada
batzuk emango ditugu horri buruz:

Gobernantzari buruzko atalean 22
ekintza jaso dira, eta haien xedea da
genero ikuspegia Mankomunitateko sai-
letako eguneroko lanean sartzea. Helbu-
rua da sail guztiek argibideak izatea, des-
berdintasunak desagerrarazteko bidean
hobetzeko.

Ahalduntzeari eta balioak aldatzea-

ri buruzko ardatza herritar guztiei, eta
bereziki emakumeei, zuzendutako 14
ekintzak osatzen dute. Asmoa da kon-
tzientzia sorraraztea norbanako zein talde
mailan, betiere emakumeen eta gizonen
arteko desberdintasunaren inguruan.

Beste ardatz batek antolaketa sozial

erantzukidea jorratzen du. Bertan azal-
tzen diren ekintzen bidez, kontziliazioa
erraztu, eta emakumeen eta gizonen arte-
ko erantzukidetasuna sustatu nahi da,
arlo pribatuko zereginei dagokienez
(nagusiak eta adingabeak zaintzea, etxe-
ko lanak…).

Azken ardatzak emakumeen aurka-

ko indarkeria du hizpide. Han 10 ekintza

GOBERNANTZA

1. ARDATZA. 

EMAKUMEEN AHALDUNTZEA ETA BALIOAK ALDATZEA

2. ARDATZA. 

ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUKIDEA

3. ARDATZA. 

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA

Besteak beste, 
ahalduntzea eta 

emakumeen aurkako
indarkeria batu 

dira testuan

TXORIERRIKO MANKOMUNITATEKO 

I. BERDINTASUNERAKO PLANA 
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t: Itxaso Marina / a: I.M. eta T.O.A.

Abesbatzea 32 kidek osatzen dabe
gaur egun, eta Santa Kurutze ermitan ba-
tu gara hareetako batzukaz. Hitzordura
etorri dira, besteak beste, Pili, Nekane,
Rosi, Valeri, Enrique, Jabier, Encarni eta
Amaia; koruaren zuzendaria be, Paula,
bertan dago. Urteurrenetan egin ohi dan
moduan, abesbatzak eginiko lehenengo
urratsak gogoratu doguz. Abeslari batzuk
hasikeratik ibili dira bertan, eta, azaldu
deuskuen moduan, gizarte eta kultura
arloan herrian egoan kezka bati erantzu-
teko sortu zan korua. Baegozan dantza

talde bat, txistulari talde bat eta umeen
koru bat, baina hareetatik aparte ez
egoan garai hatan Sondikan beste auke-
rarik aisialdiaren arloan. Testuinguru ho-
rretan, 1988. urtean, jaio zan Sondikako
Gaztedia taldea. 

Talde barriaren eginkizunak bi ziran:
alde batetik, euskal musika korala bultza-
tzea eta, bestetik, urteera soziokulturalak
antolatzea. Udalaren eta Bizkaiko Foru Al-
dundiaren laguntasunagaz, talde koralari
itxurea emoten joan ziran eta, azkenean,
ahots mistoen abesbatzea osatzera ani-
mau ziran. Jesus Maria “Txuma” Olagüek,
nahiz eta Erandiogoikoan ibili ababe,

Sondikan euki eban parrokia lehenengoz,
eta taldekideek berarengana jo eben,
abesbatzea zuzentzeko eskatzera. Abade-
ak atsegin handiz onartu eban eskaria.
“Guk ez genkian ezer musikaren gainean;
abesteko zaletasuna baino ez geunkan.
Eta Txumagaz habanerak abesten ikasi
genduan, abesti herrikoiak... eta euske-
razko abesti asko. Berbak gaztelaniara
itzultzen euskuzan, egileak zer adierazo
gura eban ulertu gengian eta kantuaz on-
do jaubetu geintezan. Probasaioak bene-
tan bizi zituan: begiak itxi eta “Hau bai
ederra!” esaten eban”.

Zalez osatua

Sondikako abesbatzak bere lehenen-
go zuzendariaren izena hartu eban izen-
tzat. Korukideek aitatu daben moduan,
musikea maitatzen irakatsi eutsen Txu-
mak. “Garrasika abesten genduan, baina
pozik baino pozago”. Inoz bere bila joan
behar izan eben Erandiogoikora, proba-
saiora agertzen ez zalako. Karta-jokoan

TXUMA OLAGUE ABESBATZA

Badira hogeta bost urte Txuma Olagüe Sondikako abes-
batzea sortu zala. Hogeta bost urte musikaz, soinuz, aha-
leginez, gogoz, ilusinoz... beteak. Indarrak batzeko urteak
be izan dira. Gugaz errepasau ditue.

Ahots bat, arima bat  
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topaten eben, probasaioaz ahaztuta. Bai-
na pasadizu horreetaz aparte, Txumak bere
azken egunera arte bete eban abesbatzea-
gaz hartutako konpromisoa. “Hil baino
lehen, taldea ez ixteko esan euskun, beti
egongo zala baten bat guri irakasteko”.
Abadea 1995. urtean hil zan. Hurrengo
urteetan Inma Fonsecak, Arantza Azkorrak
eta Alberto Carrerak hartu eben batutea,
eta 2002. urtetik hona, Paula Perezek.

Aurreko lerroetan aitatu dan moduan,
abesbatzeak lehenengo urratsak emon
zituanean, haren kideek gitxi ekien musi-
kearen eta abesteko tekniken inguruan.
“Baina badaukagu orain maila ona, e!”. Izan
be, 25 urtean asko ikasi dabe, “batez be,
oraingo zuzendariagaz, beharra gogor egi-
narazoten deuskulako”. “Zalez osoturiko
taldea izan arren, oso maila ona dauka;
baita herrialdeko beste abesbatza batzu-
kaz alderatuta be. Ikasteko daukien gaita-
sunak liluratu egiten nau, ikasitakoa
buruan gordeteko gaitasunak, zelan abes-
ten daben... Oso pozik nago”, ganeratu dau
zuzendariak. “Gaur egun garana guztion
beharraren emaitzea da: zuzendariarena
eta gurea”.

Abesbatzearen oraingo egoerea bizi
daben moduan gogoratzen ditue hasiera-
ko urteak: ilusinoz. Probasaioak erretira-
duen kluba egon zan lekuan egiten zi-
tuen eta handik parrokiaren lokaletara
joan ziran. “Lokalak ez egozan egoera
onean: baegoan hotza, hezetasuna... eta
akustikea be ez zan ona. Baina ez euskun
ardura. Ermitara orain dala zazpi urte eto-
rri ginan eta hau beste gauza bat da. Bal-
dintza hobeak daukaguz hemen. Gainera,
neguan hotz handia egin dauenean, kul-
tura-etxean egin doguz probasaioak”.

Anfitrioiak

Korua sortu zanetik parte-hartze akti-
boa euki dabe herriko bizitza soziokultu-
ralean. Halan, deitu deutseen leku guztie-
tara eroan ditue euren ahotsa eta musi-
kea: Santa Ageda, hainbat inaugurazino...
Era berean, kontzertuak antolatu ditue
eta beste herri batzuetako abesbatzak
konbidau ditue Sondikara. “Baita Idahoko
koru bat be. Biran egozan Bizkaitik, eta
emonaldi baten topau ginan eurakaz.
Herrira etorri ziran eta oso esperientzia
polita izan zan”. Bizkaiko Abesbatzen

Korua herrian gizarte
eta kultura arloan
egoan kezka bati 

erantzuteko sortu zan

Korukideek gitxi ekien
musika arloan eta 

Txumak ha maitatzen
irakatsi eutsen

Koruak eta bertako
kideek parte-hartze

aktiboa daukie 
herriko bizitza 

soziokulturalean 
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tzen saiatzen da urtero, “aire freskoa dala-
ko”.

Eleizea beteta

Probasaioak astean hiru ordutan egi-
ten ditue, eta, kontzertua eskini behar ba-
dabe, ordu gehiago sartzen ditue. Entzu-

leei jagokenez, esan deuskue orain herri-
ko eleizea beteten dala, baina hasieran
oso jente gitxi etorten zala kontzertuak
entzuten. “Paula gugaz dagoanetik, abes-
batzak beste itxura bat hartu dau eta kon-
tzertuetara jente gehiago etorten da.
Egunduko ilusinoa egiten deusku horrek”. 

Eguna be Sondikan egin zan eta 2.700
korukide batu ziran bertan. Txuma Ola-
güe abesbatzea anfitrioi ezin hobea izan
da topaketa horreetan guztietan.

Sondikako mugetatik kanpo be eskini
ditue emonaldiak eta, beste batzuen arte-
an, Errioxan, Ziortzako kolegiatan, Erribe-
rrin, Gipuzkoako hainbat herritan eta Lla-
nesen izan dira. Atzerrira joateko gonbi-
dapenak be jaso ditue, baina honegaitik
edo hagaitik ezin izan ditue onartu. Inoz
egin beharko daben gauzea da.

Abesbatzeak badaukaz urtean zehar
hitzordu finko batzuk: Txumaren oroime-
nezko kontzertua, Udabarriko kontzer-
tuak, Txorierriko Gabon-kanten Jaialdia
eta Begoñako basilikan egiten dan Bizkai-
ko Abesbatzen Astea. “Azken hori, behar-
bada, ilusino handiagoagaz prestaten
dogun ekintzea da. Eta arreta handiago-
gaz. Han parte hartu ahal izateko, epaima-
haiak aurreko urtean emondako puntua-
zinoa hartzen da kontuan, eta gu emai-
tzarik onenak izaten dituen abesbatzeta-
riko bat izaten gara, bost urtean han egon
garalako jarraian”. Esandakoez aparte,
abesbatzea ekintza ezbardin bat antola-



AIKOR! 126 l 2013ko maiatza
www.aikor.com GAI NAGUSIA 21

Gutariko askok edo gehienok erlijino-
agaz eta antxinako konposizinoakaz lo-
tzen dogu musika korala. Horregaitik, ko-
rukideen eretxiz, oso inportantea da erre-
pertorioagaz asmatea, entzuleak erakar-
tzeko. “Jenteari erritmoa eta mobimentua
daukiezan abestiak gustetan jakoz, eta
gauza barriak egin daitezala”. Txuma Ola-
güe abesbatzearen errepertorioa oso za-
bala da, barrokotik gure garaietara. “Gos-
pela abesten dogu, espiritualak, habane-
rak... baina batez be euskal folklorea eta
oraingo konpositoreen beharra lantzen
doguz, oso inportantea dalako obra mo-
dernoak ateratea. Gainera, oso konposito-
re onak daukaguz berton”. 

Azaldu deuskuen moduan, kontzertu
bakotxak bere berezitasunak daukaz eta
eskini behar daben ikuskizun motaren
arabera, abesti batzuk edo beste batzuk
aukeratzen ditue. “Esate baterako, ospaki-
zun baten parte hartu behar badogu,
energia handia daukien abestiak aukera-
tzen doguz”. Dana dala, ikuskizuna preste-
tako orduan, entzule guztiengan pentse-
tan dabe eta errepertorioaren barruan da-
netarik sartzen saiatzen dira. “Horren hari-
tik, gustauko litxakigu gure emonaldieta-
ra lagun gehiago etortea, gazte gehiago,
eta gure beharra ezagutu eiela”. Eskari hau
egin daben arren, eskerrak emon gura
deutseez sondikoztar guztiei, “beti senti-
duten doguzalako hareen babesa eta la-
guntasuna”.

Abesbatzea 48 urtetik 87 urtera bitar-
teko 32 gizon-emakumek osotzen dabe.
Euskeraz, gaztelaniaz, ingelesez eta lati-

Hareen errepertorioa
oso zabala da 
eta batez be 

euskal folklorea 
lantzen dabe

Bizkaiko Abesbatzen
Astean, Begoñan, 
bost urte jarraian 
hartu dabe parte



Txuma Olagüe abesbatzak lau
kontzertu berezi antolatu ditu bere
25. urteurrenaren haritik. Lehenen-
goa apirilaren 27an emon eben Area-
tzako bandeagaz batera. “Ikusgarria
izan zan eta jenteak oso pozik urten
eban aretotik”. Beste hirurak hurren-
go hilabeteetan eskiniko ditue.

Halan, ekainaren 1ean abesbatze-
aren sortzailearen oroimenezko kon-
tzertua emongo dabe, arrastiko
8etan, eleizan. “Olagüe behe-ahotsen
taldeak, Pentagrama soinu alkarteak
eta Gorantaileak dantza taldeak be
hartuko dabe
parte bertan”. Era
berean, azaroaren
22an, emonaldi
berezi bat eskiniko
dabe eta ekitaldira
joateko gonbidape-
na zuzendari eta
korukide ohi guztiei
egingo deutsee.

Azken kontzertua abendua-
ren 28an izango da, Txorie-
rriko Gabon-kanten jaialdia-
ren barruan. Izan be, hori
prestetako ardurea Sondika-
ko abesbatzeak eukiko dau
aurten.

“Urteurrena ilusino han-
diz prestetan gabilz, eta
espero dogu sondikoztarrak
eta txorierritarrak kontzertue-
tara etortea eta gure beharra
gustukoa izatea”.

Urteurrena ospatzeko ekitaldiak

nez abesten dabe eta hareen ahotsen
arteko orekea perfektua da. “Hasi ginane-
an, 18 lagun inguru ginan, eta 40 lagun
izatera be heldu gara. Bolada batzuk izan
dira jente gitxi euki doguzanak, baina
inoz ez dogu pentsau korua bertan behe-
ra ixtea”. Korukideen eretxiz, abesbatzek
orokorrean eukiten daben arazo nagusia
da gazteek ez dabela halako egitasmoe-
tan parte hartzeko interesik. Halan, aitatu
dabe lehen baegozala umeek osoturiko
koru asko, eta ohikoa zala musikeagaz
zerikusia eukien ikasketak edo eskolaz
kanpoko ekintzak egitea. “Orain badagoz
beste zaletasun eta lehentasun batzuk.
“Deia zabaldu gura deutsegu sondikoztar
guztiei, euren adina edozein izanda be,
abesbatzan parte hartzen animau daite-
zan. Ikusi daien abesbatza baten abestea
ez dala zerbait tristea, guztiz kontrakoa
baino”.

Esperientzia aberasgarria 

Dana hobetu daitekean arren, euren
indarguneak ilusinoa eta zaletasuna dira-
la dinoe. “Gainera, gure arteko giroa oso
ona da. Oso ondo egiten da behar ber-

ton, begirune handia deutsagu alkarri.
Esperientzia erabat aberasgarria da maila
pertsonalean”. Txorierriko beste abesba-
tzakaz be badabe oso hartu-emon ona
eta ekintza baten edo bestean parte har-
tzera konbidatzen baditue, ez dabe za-
lantzarik eukiten, eta hara joaten dira.

Autortu deuskue Udaletik jasoten da-
ben laguntzeagaz eta bazkideek egiten
daben ekarpenagaz moldatu egiten dira-
la, baina uste dabe instituzinoek oro har
ahalegin handiagoa egin beharko leukiela
kultura arloan. Etorkizunari begira badau-
kie ilusino pilo bat: atzerrira bidaiaren bat
egitea, beste herrialde batzuetako abes-
batzak ezagutzeko eta euren musikea ber-
tara eroateko; eta disko bat grabetea. “Az-
ken hori buruan aspalditik daukagun ideia
da. Diskoaren xehetasunak badaukaguz,
zeintzuk izango diran diskoa osotuko
daben abestiak... Baina honegaitik edo ha-
gaitik grabazinoa atzeratzen joan gara...
Eta, jakina, diru-laguntzea beharko geun-
ke diskoa egin ahal izateko... Ea inoz ame-
sa egia bihurtzen dan!”.

Alkarrizketea abesbatzearen hasikere-
raren gainean berba egiten hasi gara,
lehenengo urratsei errepasoa emoten. Eta
amaitzeko, korukideek abesbatzatik pasau
diran lagunak ekarri ditue gogora, bizirik
dagozanak zein aspaldian itxi gindueza-
nak. “Eta batez be berba batzuk euki gura
doguz Andrés Mendiolarentzat. Abesba-
tzea dan guztia berari esker dalako”.
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Disko bat 
grabetako idea 

aspaldian 
dabe buruan  

Abesbatzea 48 urtetik
87 urtera bitarteko 

32 gizon-emakumek
osotzen dabe
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a: Juanjo Ortiz

Jai-batzordetik azaldu deuskuen mo-
duan, aurreko urteetako formatua hartu
dabe kontuan jai-egitaraua diseinetako
orduan. Izan be, erantzun ona daukien
ekintzak dira eta hareetako batzuk, gai-
nera, derrigorrean antolatu behar dira,
herritarrek halan eskatzen dabelako.
“Edozelan be, azpimarratu gurako geun-
ke aurten, lehenengo aldiz, alkarte edo
talde batzuek ekarpena egin deutsiela
jai-egitarauari, eta ekitaldiak antolatu di-
tuela haren barruan”. 

Ekainaren 21ean, barikuan, Lantegi
Batuak-ek flashmob bat egingo dau, eta
herriko kultura- eta kirol-alkarteek herri
bazkaria antolatu dabe zapaturako. Beste
alde batetik, herriko dendariak, ostalariak
eta zerbitzu sektoreko profesionalak
indarrak batzen dabilz alkarte bat osatze-
ko. Alkartearen eginkizun nagusia Sondi-

Sua eta jai-giroa nagusi izango dira 
herrian ekainaren 21etik 24ra arte   

Parte-hartze handiagoa

Flashmob bat egingo da
eta merkataritza arloko

eskaintzak dituen 
puxikak askatuko dira

rrek herriko saltokietan erabili daiezan.
Alkarteek, beraz, parte-hartze aktiboa-
goa eukiko dabe aurtengo jaietan.

Pentagrama soinu alkarteak bere
saioa eguenean eskiniko dauen arren,
jaiei barikuan emongo jake hasikerea.

kako merkataritzea birbiztea izango da
eta horretarako hainbat ekintza jarriko
ditue martxan. Hareetako bat San Joan
jaietan bertan egingo dabe. Landan puxi-
kak askatuko ditue eta hareen barruan
eskaintza bereziak egongo dira, herrita-
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Jai-egitaraua

Saihestuezina da gero eta sakonagoa dan
krisiaren gainean berba egitea, eta Son-
dikako jai-batzordeak be haren eragina
nabaritzen dau urtero. “Dana dala, ahale-
ginak egiten doguz herritarrek ahalik eta
gitxien igarri degioen. Jaiek irauten da-
ben lau egunetan errutineaz ahaztu dai-
tezan eta ondo pasau daien”. Nahiz eta
aurrekontua gero eta estuagoa izan, jai-
batzordeak beste behin be lortu dau adin
guztietako herritarrei zuzendutako ekin-
tza sorta zabala antolatzea.

Su garbitzailearen inguruan

Besteak beste, jolasak, apar jaia eta
mago baten emonaldia egongo dira
umeentzat, eta gazteek pil-pilean dago-
zan taldeen musikaz gozau ahal izango
dabe. Mandoilek eta Canteca de Macao
taldeek eta Oihan Vegak soinua jarriko
deutsie zapatu gauari. Horrezaz gainera,
erromeria izango da barikuan eta dome-
kan. “Ahaleginik handiena musika arloan
egiten dogu, ziur asko”.

Gastronomiak be lekua eukiko dau
jaietan: tortilla, sukalkia, gaztaia dasta-
tzea... Eta txapelketak egingo dira: pintu-
rea, musa... Era berean, dantzen agerral-
diak egongo dira eta txistulariek be ur-
tengo dabe kalejiran. Baina ekitaldi guz-
tien artean, bereziena zaindariaren egu-
nean, su garbitzailearen inguruan, egin-
go dabena izango da, ziur asko. “Jaietan
giro polita egotea espero dogu, jenteak
parte hartu daiala eta gozau daiala. Son-
dikoztarrek zein honaino hurreratzen di-
ranek giro ona topauko dabe, baita guz-
tiei zuzendutako ekintzak be”.

Ekainak 20, eguena

–19:30: Pentagrama kultura-alkartea-
ren emonaldia, Kultura-etxean.
Ekainak 21, barikua

–13:30: Flashmoba, Lantegi Batuak-ek
antolatua. 
–15:30-17:30: Haur-parkea, Goronda-
gane guraso-alkarteak antolatua.
–17:30-19:30: Diskofestea, Dj Pacogaz,
Gorondaganeren eskutik. 
–20:30: Txupinazoa.
–21:00: Tortilla lehiaketea.
–23:30: Erromeria, Honat taldeagaz.
–03:00: Dj bat.
Ekainak 22, zapatua

–09:00: Aire zabaleko pintura lehiake-
tea.
–11:00-14:30: Haur-parkea.
–12:30: Kalejirea, Elaiak txistu taldea-
gaz.
–13:00: Apar-jaia.
–13:30: Idiazabal gaztaia dastatzea.
–14:30: Herri bazkaria, kultura- eta
kirol-alkarteek antolatua.
–18:00: Pintura lehiaketako sariak
emotea, Udaletxean.
–18:30: Balkoi Apainduen Lehiaketako
sariak emotea. 

–19:30: Dantzen agerraldia, Gorantzai-
leak dantza taldearen eskutik.
–20:30: Txarangea.
–23:00: Suak.
–23:30: Kontzertuak: Mandoilek eta
Canteca de Macao.
–02:00: Dj Oihan Vega.
Ekainak 23, domekea. 

San Joan gaua 

–12:00-14:00: Zurezko jokoak.
–14:30: Sukalkia.
–16:30: Mus txapelketea.
–18:00: Dantzen agerraldia, Gorantzai-
leak dantza taldearen eskutik.
–20:30: “Txartelak aidean” ekitaldia,
Dendarien alkarteak antolatua.
–21:00: Txitxi-burruntzia.
–21:00: Berbenea, Izargi taldeagaz.
–23:30: San Joan sua.
–00:30: Berbenea, Izargi taldeagaz.
Ekainak 24, astelehena

–11:30: Kalejirea, Elaiak txistu taldeagaz.
–12:00-15:00: Fanfarrea.
–12:30: Mezea eta aurreskua.
–13:30: Kopaua, jubiladuentzat.
–18:00: Oliver magoa.
–19:30: Gorritiren animaliak.
–21:00: Azken trakea.

Kultura eta kirol 
alkarteek herri 

bazkaria antolatu 
dabe zapaturako    



t: Gaizka Eguzkitza

Hainbat talde dabil alkarlanean Litera-
turia antolatzeko: Literatura Eskola, Arreki-
kili, Hori Bai, Larrabetzuko Udala, Gurpide
eta Larrabetzuko liburutegia. Gotzon Ba-
randiaran antolatzaileetariko bat da, eta,
esan deuskun moduan, “aurten eguraldi
ona egiten badau, kalean egin gura doguz
ekitaldiak”. Literaturia inoz baino presente-
ago egongo da kalean; kale gorrian, leloak
dinoen moduan. “Erakunde publikoek kul-
turea denpora-pasa hutsa izatea gura
dabe, baina guk uste dogu hori baino
askoz gehiago izan beharko litzatekeela:
kulturak denporea pasetako balio behar
dau, jakina, baina baita sentiduteko be,
gogoetak egiteko, konpartitzeko, eztabai-
datzeko... Eta horretarako, kulturea kalean
egon behar da, herritarren eskura”.

Gotzonen eretxiz, erakunde publikoek
ez dabe euskal kultura behar moduan
zaintzen, ezta Literaturia be, eta horren-
gaitik “kale gorrian” sentiduten dira. “Urte-
ro-urtero erakunde publikoetara joten
dogu diru eske, eta gero eta gitxiago emo-
ten deuskue. Izapide pilo bat bete behar
izan doguz, diru-laguntza sistema horre-
tan sartzeko, eta horrek buruko min itzelak

ekarten deuskuz. Gure ustez, laguntza
gehiago behar da Literaturia moduko eki-
taldi bat antolatzeko. Izan be, euskal kul-
turan inbertsinoa egitea izango litzateke,
Literaturia dalako euskera hutsean egiten
dan euskal literaturari buruzko ekitaldi
bakarra Euskal Herrian. Antza danez, di-
rua badago Bilbao Basket taldearentzat,
baina ez guretzat. Hori iraingarria da, bai
horixe! Beraz, aurten ez deutsegu ezertxo
be eskatu”. 

Krisiak, ostera, ez dau kikildu antola-
tzaileek urtero egiten daben euskal kul-

turgintzaren aldeko apustua. Are gitxia-
go. Halan, Literaturiak bat egingo dau
Topaguneak sustatutako “Irakurri, gozatu
eta oparitu” kanpaineagaz, Txorierriko
euskera alkarteek egin daben moduan.
Horrek irakurketea sustatzea eta euskere-
aren erabilera gozagarria bultzatzea ditu
helburu, eta ekainaren 30era arte iraungo
dau. “Jentea hasi da irakurtzen, deskontu-
txekeak hartzen... Eta txekeei esker, Lite-
raturian be merkeago lortu ahal izango
dira liburu batzuk. Pozik gagoz, kanpai-
nearen inguruan mobimentua dagoalako

Euskal kulturgintza, kale gorrian
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Garai txarrak lirikarako
Golpes bajos taldeak
1983an idatzitako kanta
bat da. Literaturiako anto-
latzaileek be uste dabe ba-
dirala garai gatxak lirikara-
ko, eta horregaitik, “Kale
gorrian” aukeratu dabe
lelotzat aurtengo edizino-
rako. Euskera hutsez  egi-
ten dan literaturari buruz-
ko Euskal Herriko azoka
bakarra bosgarren aldiz
egingo da Larrabetzun,
maiatzaren 31tik ekaina-
ren 2ra bitartean.



herrian. Azken baten, geuk be irakurtze-
ko ohiturea sustatu gura dogu”.  

Edizino honetan, igaz beste ekitaldi
egongo dira, baina aurten denpora-tarte
handiagoak egongo dira ekitaldien arte-
an. “Jenteak esan deusku batzuetan saio
batetik bestera arnasa hartzeko denpora-
rik be ez dagoala”. Azokaren eszenatokiak
berberak izango dira: herriko plaza,
Anguleri Kultur Etxea eta Hori Bai gazte-
txea. Diru-laguntzarik eza dala-eta, gazte-
txean egingo diran ekitaldietan sarrera
kobrauko da, aurreko urteetan egin ez

den moduan. “Holan, artistek euren beha-
rraren truke dirua jaso ahal izango dabe”.
Prezioak ekintzen araberakoak izango di-
ra; halanda be, gehienez sei euro kobrau-
ko da.

Horrezaz gainera, aurtengo Literatu-
riak hainbat nobedade ekarriko ditu. “Au-
rreko urteetan, zapatu goizean, Euskal He-
rriko irakurle taldeetako kide batzuk bil-
tzen genduzan Larrabetzun, gogoeta egi-
teko. Aurten, ostera, urtean zehar irakur-
keta taldeetan egiten doguna erakutsi
gura dogu. Horretarako, bost liburu auke-
ratu doguz, eta hareen inguruko solasal-
diak egingo doguz herriko plazako bost
txokotan. Ekitaldia zabalik dago gura
dauanarentzat. Egileak be bertan egongo
dira”. Hausnarketea egiteko gunea dome-
kan irekiko da, “Egungo itzulpengintzaren
erronkak: Zelan erantzun egun euskal lite-
raturan ditugun beharrizanei?” solasal-
dian, alegia. 

Karparik ez

Bestalde, aurten ez da karparik ipiniko,
eta, ondorioz, liburu azoka Andra Mari
kalean egingo da. Han dagozan lonja bi-
tan liburu-denda bat irudikatuko da: ba-
tak Verdes-Atxirika izango dau izena; bes-
teak, Isaac López de Mendizabal. “Biak oso
garrantzitsuak izan ziran euskal literatu-
ran, eta horregaz keinu bat egin gura deu-
tsegu lehengo liburu-dendei eta euren
jaubeei. Antxina saltzaileek liburu guztiak
ezagutzen zituen eta eroslearen gustuen
arabera emoten zituen aholkuak”. 

Aitatutakoak nobedade bakarrak izan-
go ez diran arren, Literaturiak betiko ari-
mari eutsiko deutso. Urtero legez, idazle-
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Egitaraua

Maiatzak 31, barikua

–19:00: Publikoari gorroto. Antzezlana.
–22:30: Goienetxe anaiak. Musikea.
Ekainak 1, zapatua

–11:00: Irakurle taldeka. Idazleak ber-
tan egonda, honako liburuak hartuko
dira hizpide: Intemperies (babes bila),
Lourdes Oñederra; Kristalezko begi
bat, Miren Agur Meabe; Inurrien hizte-
gia, Mariasun Landa; Txartel bat
(des)herrira, Garazi Goia; Alkasoroko
benta, Mikel Taberna. 
–12:00-14:00: Liburuen aurkezpenak.
–14:30: Bazkaria.
–17:00: Hormako paper horia liburua
irakurtzea.
–17:30: Urrezko sagarra. Josu Kamara.
Umeentzako ipuin kontalaria.
–18:30: Alkartasun basatia errezital-
dia.
–22.00: Ez haut abandonatuko emo-
naldia (Bide Ertzean + Jon Benito).
–22:00: Anari. Musikea.
Ekainak 2, domeka

–11:00: “Egungo itzulpengintzaren
erronkak: Zelan erantzun egun euskal
literaturan doguzan beharrizanei?”
solasaldia.
–12:00-14:00: Liburuen aurkezpenak.
–17:00: Baxuko taldearen errezitaldia
(Poesia + musika). 
–18:00: Josu Bergara eta Pau Alabajos
bakarlariak.

LITERATURIATXUA

–Ekainaren 1ean eta 2an ume zein
gazteentzat hainbat ekitaldi.

“Kulturea denbora-pasa
baino zerbait gehiago

da, eta herritarren eskura
egon behar da, kalean”

“Familia osoak 
hona etorri eta 
ondo pasetako 

aukerea eukiko dau”



ek eta irakurleek aurrez aurre egoteko
aukerea eukiko dabe. Antolatzaileek egi-
tarau oparoa prestau dabe, bai nagusiei,
bai umeei zuzenduta. “Familia osoak ho-
na etorri eta ondo pasetako aukerea euki-
ko dau”, berretsi dau Gotzonek. Aurreko
edizinoetan gertatu dan moduan, Larra-
betzura bertara joan ezin danak interne-
ten bidez jarraitu ahal izango dau azoka,
www.literaturia.org webgunean. 

Literaturian liburuak ez dira protago-
nista bakarrak. Izan be, kontzertuak eta
antzezlanak be egongo dira. Besteak
beste, Goienetxe anaiak, Bide Ertzean tal-
dea eta Jon Benito, eta Anari arituko dira.
“Goienetxe anaiek rap emonaldia eskaini-
ko dabe. Hareetako bat bertsolaria da,
eta bestea, idazlea, eta hartuemon han-
dia dabe ahozko eta idatzizko literaturea-
gaz. Anari orain dala urte bi etorri zan
hona, eta aho zabalik itxi ginduzan. Aur-
ten barriro etortzeko eskatu deutsagu; ea
emonaldi gogoangarri hori errepikaten
dauan”. Bestetik, Pau Alabajos bakarlariak

katalanez abestuko dau. Antzerkiari jago-
konez, barikuan, Xabier Mendigurenen
lan batean oinarritutako Publikoari go-
rroto antzezlanak ongi etorria emongo
deutso azokeari. Eta zapatuan, Josu Ka-
marak Urrezko sagarra ipuina kontauko
deutsie umeei. 

Hitzordu finkatua

Bost urte pasau dira lehenengo Lite-
raturia bultzatu zanetik, eta, Gotzonen
ustez, hitzordua guztiz finkatuta dago
herrian. “Bai, larrabetzukoek jakin bada-
kie ekainaren lehenengo asteburuan

Literaturia dagoala. Ildo honeri jarraituz,
lagungarria izan da azken urte eta erdian
herrian egin dan kultur bilgunea. Han
alkarteek alkarri emoten deutsagu bako-
txaren programaren barri, eta agendak
bateratzen doguz. Herri ikuspuntua emo-
ten deutsagu kultureari, eta alkarlana
sustatzen dogu”. Eta herrian ez eze, kan-
poan be atxikimendua jasoten dau azo-
kak, euskal literatura munduan ibilten
diranentzat (idazleak, irakurleak, argitale-
txeak...) erreferentzia baita. “Bidea apur-
ka-apurka egin dogu, baina sendo. Baka-
rra da Literaturia”.
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“Larrabetzukoek jakin
badakie ekainaren 

lehenengo asteburuan
Literaturia dagoala”

Anarik kontzertu zoragarria eskini eban orain dala urte bi. Pau Alabajos katalanez arituko da.
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Zelan bururatu zitzaizun Titan De-

sert lasterketara joatea?

Rubén Glerak eta nirekin mendiko
bizikletaz ibiltzen diren batzuek animatu
ninduten eta hazia jarri zuten. Egia esan,
hasiera batean nik ez nuen oso argi ikus-

ten. Niri mendiko bizikletaz ibiltzea gus-
tatzen zait, baina zalea baino ez naiz,
astean behin irteeraren bat egiten duena,
baina ez 100 kilometroko sei etapa egite-
ko ohitura duena. Azkenean, erdi txan-
txetan esan nuen parte hartu nahi nuela
eta kideek nik jakin barik apuntatu nindu-
ten. 

Eta Marokora abiatu zinen...

Ez. Polar enpresak antolatzen duen
zozketan parte hartu nuen eta Bartzelo-
nan egiten dituzten sailkapen-probetan
aritzeko aukeratu ninduten. Eta lortu
egin nuen sailkatzea. Polar enpresak eta
bere babesleek ordaindu zizkidaten bi-
daia eta materiala. 

Entrenamendu berezirik egin ze-

nuen?

Bai. Hilabete bi faltan nituen Maroko
aldera joateko, eta gogor entrenatu be-
har izan nuen. Entrenatzaile bat hartu
nuen eta Titan lasterketako parte-hartzai-
le batzuei deitu nien, ahalik eta informa-
zio gehien biltzeko. Lehenengo hilabete-
an izugarri kostatu zitzaidan entrenatzea,
baina bigarrenean sendoago ibili nin-
tzen.

Zelan lasterketa? 

Oso gogorra izan da. Ibilbidea zaila
zen eta batez ere haizeak gogor jotzen

zuen. Nik ondo ikusi dut neure burua, eta
pozik nago nire errendimenduarekin.
Gainera, hemen entrenatzen duzunean
gertatzen ez den moduan, erabat kon-
tzentratuta zaude lasterketan, bizikleta
baino ez duzu buruan. Hemen, aldiz,
hurrengo egunean lana duzu...

Zer da ekarri duzun onena?

Nire buruari erakutsi diot gai naizela
desertuan 600 kilometro bizikletaz egite-
ko. Batzuetan buruak dio: “gehiagorik ez”;
gorputzak, ordea, aurrera egiten du. Las-
terketak erakutsi dit lana gogor egiten
duzuenean, edozein gauza lortu ahal
duzula. Esaerak esaten duen moduan:
non gogoa, han zangoa. Era berean, las-
terketaren antolaketa goraipatu nahiko
nuke, txirrindulariok eskura izan dugula-
ko dena: ibilaldian jeepak gertu daude

Titan Desert lasterketa Marokoko desertuan egiten da,
eta txirrindulariek 600 kilometro egiten dituzte sei egu-
nean. Rubén Glera zamudioztarrak iaz hartu zuen parte
han, eta aurten Alaitz Barrena lezamarraren txanda izan
da. Alaitz kirolari peto-petoa da eta garaipentzat hartzen
du hara joatea eta lasterketa bukatzea.

“Zoriontsua naiz bizikletaren gainean”

30 KIROLA

ALAITZ BARRENA l txirrindularia



Baduzu Titan lasterketara itzultze-

ko asmorik?

Momentuz ez. Lasterketa gustatu
egin zait, baina beste leku batzuk ezagu-
tu nahi ditut. Dena dela, esaten da laster-
keta berezia dela eta, drogak moduan,
menpekotasuna sortzen duela. Hau da,
behin joaten dena berriro joango dela.
Auskalo zer egingo dudan datorren urte-
an! 

Normalean, emakumezko gutxia-

gok hartzen dute parte lasterketetan

gizonezkoek baino. Arazorik izan duzu

inoiz emakumezkoa izateagatik?

Ez, Titan lasterketan ez dago bereiz-
ketarik. Are gehiago, txirrindularien arte-
an oso giro polita dago eta guztiok gaude
elkarri laguntzeko prest. Horrek indarra
ematen dizu aurrera egiteko, erronka
gainditzen laguntzen dizu. Jendea harri-
tu egiten da emakumezkoak bizikleta
gainean ikusten dituenean, baina beste-
rik ez. Zergatik daude emakumezko gu-
txiago? Auskalo! Kirol gogorra da eta
benetan gustatu behar zaizu. Ni zorion-
tsua naiz bizikleta gainean, mendian. Gai-
nera, emakumezkoak oso lanpetuta ga-
biltza: lana, umeak, familia... Dena dela,
gero eta gehiago gara.
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“Lasterketak erakutsi 
dit lana gogor 

egiten duzuenean, 
edozein gauza 

lortu ahal duzula”

KIROLA 31

eta anoa-postu asko ipintzen dituzte. Eta
kanpamenduak itzelak dira eta oso bal-
dintza duinak dituzte: medikuak, komu-
nak, dutxak, nahi beste janari... Eguna
bukatzen denean, etaparen laburpena
egiten dizute, irudiek eta argazkiek osa-
tua. Eta hurrengo egunean zer izango
duzun ere jakinarazten dizute.

Garaipentzat hartzen duzu Titan

lasterketara joatea eta hura bukatzea?

Bai horixe. Parte-hartzaile batzuk txi-
rrindulari profesionalak dira, baina ni
zalea baino ez naiz. Lasterketan ez nin-
tzen inoiz onenen artean ibili, eta zein
postutan bukatu nuen ere ez dakit. Maro-
kon zaudela ez zara konturatzen zer lortu
duzun, baina etxean egonda benetan
estimatzen dut esperientzia. 

Alaitzek 38 urte ditu eta esporta-
zio enpresa batean egiten du lan.
Korrika egitea “betidanik” gustatu
zaio, baina 30 urte zituela hasi zen
bizikletaz ibiltzen. Berehala kontura-
tu zen maila ona zuela eta hainbat
martxatan hartu du parte. “Nik zale-
tasuntzat hartzen dut eta primeran
pasatzen dut lasterketetan”. Neska
lezamarrari bizikletaz ibiltzea eta
korrika egitea gustatzen zaizkio; ez
da harritzekoa, beraz, Alaitzek dua-
tloiak ere egitea. 

Kirolaria Lezamako Zorribike tal-
deko kidea da, eta eurekin ibiltzen
da bizikletaz, mendiz mendi. “Herri-
ko lagunak dira. Denboraren pode-
rioz, taldea sendotu egin da: hasie-
ran jaiak zirela-eta antolatzen ge-
nuen mendi martxa bat, gaur egun
opena dena, hau da, profesional
mailako lehiaketa, eta bizitasuna
ematen dio herriari, kanpoko jende
asko etortzen delako”.

Korrikalaria



AIKOR! 126 l 2013ko maiatza
www.aikor.com32 AZOKA TXIKIA

t/a: Bestorrene

Txoriberri Derioko kultur elkarteak
azoka txikia antolatu du ekainaren 9rako.
Azoka Sollube kalean eta inguruko kalee-
tan kokatuko dute, 10:00etatik 14:30era.
“Ideia hauxe da: etxean ditugun eta era-
biltzen ez ditugun gauzak hartu eta azo-
kara eraman, han salgai jartzeko, opari-
tzeko edo beste gauza batzuen truke
aldatzeko. Bakoitzak nahi duen sistema
erabil dezake, eta azokara edozein gauza
eraman daiteke, hala nola altzariak, auto-
mobilaren bolantea, arropa edo bizikleta
bat”, azaldu digute antolatzaileek.

Orotara 70 leku edo gune atonduko
dira eta parte-hartzaile bakoitzak gehie-
nez hiru leku hartu ahalko ditu. Leku
bakoitzak metro bi edukiko du eta hiru
euro balio izango du. Azokan edozein
pertsonak har dezake parte eta izena
emateko, telefono zenbaki hauetariko
batera deitu behar da: 630 55 02 16 eta
695 70 22 02.

Txoriberri elkarteak 2006. urtean
antolatu zuen lehendabizikoz azoka. “Bir-
ziklapena eta berrerabiltzea bultzatzea
dugu helburu. Gauzak zakarrontzira bota
beharrean, merke saldu, besteren batek
erabili ahal ditzan”. Esan diguten moduan,
azoka txikia oso ekintza arrakastatsua da
eta Derioko mugak gainditu ditu. “Gas-
teiztik ere hurbildu dira azokara”. Hala ere,
aipatu digute oraindik badaudela aurrei-
ritziak mota honetako ekintzen inguruan.
“Jendeari kostatzen zaio topikoak apur-
tzea, besteek bigarren eskukoak diren

tzen ez dugunari etekina atera eta diru
apur bat lortu ahal badugu, ba, ondo
baino hobeto”.

Arrunta Europan

Pirinioak pasatu eta Europa osoan
bigarren eskuko produktuen inguruan
dagoen kultura guztiz ezberdina da. Ipa-
rraldeko edozein herritan aurki daitezke
brocante-ak, zeinetan bigarren eskuko
hainbat produktu saldu eta erosten baiti-
ra. Beste kultura bat da: hemen zaborrera
botatzen dena berrerabili egiten da han.

Aipatutako moduko azokak oso era-
kargarriak dira Santiago de Domingo
derioztarrarentzat, eta berak ezagutzen
dituen hainbat adibideren berri eman
digu. “Donibane Lohitzune ondoko Ahe-

Brocante-tik azoka txikira

edo oso merkeak diren gauzak erosten
ikus ditzatela, gauza horiek saldu... Guk
beldur hori gainditu nahi dugu, eta azoka
txikia ekintza arrunta bihurtu. Gainera,
gurea bezalako azokak ohikoak dira Euro-
pako hainbat herrialdetan”. Krisiari aurre
egiteko bidetxoa ere izan daiteke. “Erabil-

Ahetzeko azokara 
hegoaldeko lagunak

hurbiltzen dira gauzak
erostera, gero hemengo

merkatuetan saltzeko
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tze herritxoan, esate baterako, hilero egi-
ten da brocante bat. Hara hegoaldeko
hainbat lagun hurbiltzen dira gauzak
erostera, gero hemengo merkatuetan sal-
tzeko”. Santiago hainbat brocante-tan
izan da Frantzian, Alemanian, Belgikan
eta Holandan, eta beste adibide bat

moduan Belgikako Temploux herritxokoa
ipini du. “Egun eta gau bitan zehar dago
zabalik, eta 1.500 erakustoki baino gehia-
go ditu”. Frantziako Lille hirikoa handiena
omen da, 10.000 erakustoki dituena. 

Baina ez dago azoka handietara joan
beharrik, edozein herritan edo auzunetan

arrunta baita auzokideek behar ez dituz-
ten gauzak etxe aurrean salgai jartzea,
adibidez, herriko jaiak direnean.

Ohiturarik eza

Ahaleginak egiten ari dira ohitura hau
gure inguruan zabaltzeko, eta brocante-
ak azoka txikiak bihurtu dira. Hala, Mun-
gian nahiko errotuta dago ohitura hau,
eta Loiun aurten egin da lehenengo aldiz.
Derion orain dela zazpi urte hasi ziren
egiten, eta azoka urtean bitan antolatze-
ko asmoa dutela adierazi dute arduradu-
nek: bata udan, eta bestea neguan.

Nolanahi ere, azoka txikiek arazo
nagusi biri egin behar diete aurre. Hasie-
ran esan den moduan, ez dugu gure gau-
zak salgai jartzeko ohiturarik eta, gainera,
hala egiteak lotsa apur bat ere ematen
digu. “Era berean, eguraldia beste oztopo
bat izan daiteke, aurretik ez dagoelako
jakiterik euririk egingo ote duen. Baina
kontuan hartzekoa da Europan oro har
eguraldi kaxkarragoa egiten duela, eta
normaltasunez hartzen dela. Euria bada,
olana bat ipini eta kito. Berton ere ohitu-
ra hartu beharko genuke”. 
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Lagatzu Zamudioko euskera alkarte-
ak Lagatzu Eguna – Euskal Jaia egingo
dau ekainaren 29an. Bilgune bihurtu dan
ekintzea da, antolatze-beharretan herri-
ko alkarte gehienek hartzen dabelako
parte. “Emon hegoak euskereari” lelotzat
dauala, Lagatzu Eguna – Euskal Jaiak oso
erakargarriak izango diran barritasun
nagusi bi ekarriko deuskuz aurten.

Aurreratu deuskuen moduan, Agirre
Lehendakaria plazan, giza mosaiko bat
osatuko dabe. “Han biltzen dan bakotxak
kartoi mehe bat eroango dau, eta kartoi
guztiak batuta aurtengo edizinoaren
leloa osatuko dogu. Argazkiak aterako
dira eta mosaikoa zerutik be grabauko
da. Helikoptero bat erabiliko da horreta-
rako. Alkarte bakotxak leloaren letra bat
osatzeko ardurea hartuko dau”.

Agirre Lehendakaria plazatik Leizaola
plazara joango dira kalejiran eta bertan
flashmob bat egingo dabe. Eskolako
umeek eta gurasoen alkarteak flashmo-
baren koreografia asmatuko dabe eta

Lagatzuko webgunean jarriko dabe ikus-
gai (aikor.com/txokoa/lagatzu/), parte-
hartzaileek dantzea ikasi  dagien. Gaine-
ra, entsegu orokor bat be egingo da.
Bideo bat editatuko da, eta, bertan,
mosaikoa eta flashmoba jasoko dira.

500 lagundik gora 

Egun horretan egongo diran ohiko
ekintzen artean merezi dau herri bazkaria
aitatzea. Herri bazkaria eskola zaharreko
patioan egingo da, eta, aurreko urteetako
parte hartzaile kopuruari erreparatuta,
antolatzaileek bertan jarriko dan karpa-
pean 500 lagundik gora batzea espero

dabe. Bazkalostea Taberna Ibiltariak giro-
tuko dau. Herriko alkarteek harekaz bate-
ra abestuko dabe. “Euskerea kalera atera-
tea dogu helburu, eta euskal giroan jai-
egun bat ospatu”.

Bestalde, Lagatzu euskera alkarteak
ekitaldi sorta zabala antolatu eban maia-
tzean, Euskal Astearen haritik. Beste
batzuen artean, ibilaldiak egin ziran, erre-
fuxiatuen kanpamentuen bizi diran saha-
rarren egoerea ezagutzeko aukerea euki
eben, eta Gazta zati bat dokumentala
emon zan. Antolatzaileen esanetan, guz-
tiak oso ekintza arrakastatsuak izan ziran
eta aurreikuspenak bete egin ziran

Helikoptero 
bat erabiliko 

da irudia 
zerutik grabetako    

Giza mosaikoa eta
flashmob bat 



2013ko maiatzaren hasierako datua da:
2012an gure Autonomia Erkidegoko
10.633 gaztek jo duela atzerrira, askok
lanik ezagatik. Krisi ekonomikoaren
barruan bizi gara. Erregea ere krisian bizi
da ze, elefante-okela jateko eta deutsch-
landiako haragia dastatzeko Botswana-ra

joan behar izan du. Han egin ditu afaria
eta safaria, arma beroak erabiliz. Bestal-
de, azken hamarkadan Euskadin zazpiz
biderkatu da atzerritarren kopurua. Eta
oraindik gora doa. Zelan izan liteke hori?

Nire aspaldiko lagun batek taberna
berria zabaldu du. Behargin bi nahi ditu.
Asko etorri zaizkio lanpostua eskatzera.
Arazo larria sortu zaio: euskara dakitenak
kontratatu gura ditu. Hauek 752 euro
eskatzen dizkiote; Portugalekoek –Iñaki
Eguskizaga adituak dio “Os recibos ver-
des”en menpe daudela, hau da, eskubi-
derik bako langileak direla– 540 euro;
Perukoek 400 euro Nola jokatu? Ez du
merezi euskaragatik 200 edo 300 euro
gehiago ordaintzea?

Kapitalismoa dirua egiteko makina
da, bihotzaren ordez mikrotxipak ditue-
na. Itxuraz, euskaragatik 300 euro xahu-
tzea interbentzionismoa izango litzateke.
Hala ere, kapitalak onartzen du interben-
tzionismo hori bankari dirua emateko
orduan. Beraz, bizi garen sisteman  eus-
karagatik 300 euro gehiago ordaintzea
txotxolokeria litzateke. Hau mixeria!

Europan Merkel karua; Errusian Putin
handia eta Cuban Castroenteritisa. He-
men, itxuraz, sortu, asmatu, egin egin
behar da bidia, geuk geuria.
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t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Gustagarria da atzerrira joatea, be-
giak lur berrietan irekitzea, belarrietan
urruneko doinuak entzutea. Baina gogo-
rra da langabeziak herritik botatzea, di-
ruagatik lagunak eta adiskideak galtzea.

Gazteak atzerrira: joan ala bota?

(*) Ahozko moduan esaten dana, letra baltzez doa
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Etxeko sukaldaritza

Krema frititua 

Tomate-purea

Osagaiak:

–Kipulea (6 koilarakada)
–Kilo bat tomate
–8 koilarakada orio
–60 g arroz
–Bezperako ogia (frititua)
–Gatza

Prestateko erea:

Kipulea fritituko dogu. Gorri-
tzen hasten danean, arroza botako
dogu. Bost minutu pasau ostean,
tomatea (zatituta) botako dogu.
Bost minutuan eukiko dogu erre-
gosten eta, ondoren, ura botako
dogu. Egosten 35 minutuan izango
dogu. Surtatik kendu eta ondo ira-
biauko dogu. Gatza eta ogi frititua
(zatituta) botako deutsaguz atze-
nean.      

Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak (lau lagunentzat):

–Litro erdi esne
–100 g azukre
–50 g maicena uruna
–25 g gurin
–Lau gorringo
–Kanela-zotz bat
–Urina
–Arrautza bi
–Ekilore-orioa

Prestateko erea:

Gorringoak, azukerea eta maicena
urina nahasi eta ondo irabiauko doguz.
Kazuela baten, esnea kanelagaz egosiko
dogu. Bero dagoala, apurka-apurka bota-
ko deutsagu aurreko nahasketeari, eragi-
teari itxi barik. Su motelean ipiniko dogu,
beti eragiten, eta gurina botako dogu.
Ondo eragingo dogu. Loditzen danean,
surtatik kendu eta azpil batera botako
dogu. Azpila bustita egon beharko da.

Nahasketea hotzitzen danean, lauki-
txoetan ebagiko dogu. Laukitxo bakotxa
urinetik eta arrautzatik pasauko dogu,
eta oriotan fritituko dogu. Frijitu ostean,
kanela eta azukerea botako deutseguz
ganetik.
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Hileko galdera

Koloreek emozioak sortzen
dituzte gugan, eta gure aldartea
haien eraginez alda daiteke. Oroko-
rrean, kolore beroak estimulatzaile-
ak dira eta optimismoa sorrarazten
dute. Hala ere, oldarkortasuna ere
helaraz dezakete. Hotzak diren
koloreek lasaitasuna adierazten
dute eta horregatik nagusi dira
ospitaleetan eta mediku-kontsulte-
tan. Ikerketa batzuen arabera, kolo-
re beroek areagotu egiten dute
bihotz-erritmoa; kolore hotzek ez
bezala.   

Zelako 
eragina 
dute gugan 
koloreek?? 4
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Sudokua



>

>

Derio

Eskolako jaia. Ekainaren 21ean.
San Joan sua. Ekainaren 23an, San Migel
plazan. 

Hitzaldiak

“Beituk 10 urte bete ditu”. Ekainaren
12an, 19:30ean, Kultur Birikan.
DerioKOmunikazioak antolatua.
Manuela, Inma Roizen liburua. Ekaina-
ren 14an, 20:00etan, Kultur Birikan.
DerioKOmunikazioak antolatua.

>

>

Derio
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>

Musika
Zamudio

Jaiak

Eskolako jaia. Ekainaren 22an.
San Joan sua. Ekainaren 23an, Bideko-
etxe parkean. 
San Zenon. Ekainaren 23an, Galbarria-
tu auzoan. 

>

>

>

Zamudio

Udal ikastaroak. Ekainaren 4tik 26ra,
Erakusketa Aretoan.

>

Erakusketak

Sondika

Zamudioko Kamara Korala. Ekainaren
29an, 20:00etan, Pí elizan (Bartzelona).

>

Lezama

Ekidazu. Ekainaren 2an, 20:30ean, El
Redentor elizan (Getxo); ekainaren
16an, eguerdian, Lezamako eskolan;
ekainaren 23an, iluntzean, Lezaman.  

>

>

Larrabetzu

Gari. Ekainaren 16an, Hori Bai Gaztetxe-
an. 
Musika eskola. Ekainaren 18an,
19:30ean, Andra Mari elizan. 

Kirolari ateak zabalik. Ekainaren 2an,
kiroldegian eta frontoian.
Kirol anitzeko eta psikomotrizitate
kanpusak. Ekainaren 24tik 28ra, gura-
soen elkarteak antolatua. Izena ema-
tea, ekainaren 21era arte: jokatz.com.

>

>

Derio

Dantzaldia. Ekainaren 16an,
19:00etan, kanpoko frontoian. Nagu-
sien elkarteak antolatua.
Agenda 21. Ekainaren 19an, 19:30ean,
Kultur Birikan. DerioKOmunikazioak
antolatua. 

>

>

Derio
>

>

Zamudio

Peña Karria (Valderejo). Ekainaren 9an,
Arroeta mendi taldeak antolatua.
Ondarroa-Lekeitio. Ekinaren 23an,
Arroeta mendi taldeak antolatua.  

>

>

Zamudio

Kirolari ateak zabalik. Ekainaren 1ean
eta 2an, Bidekoetxe parkean eta fron-
toian. 
San Pedroetako plater-tiroko saioa.
Ekainaren 22an, 10.00etan, Teknologia
Parkeko tiro zelaian. Ehiza elkarteak
antolatua. 

>

>

>

Derio

Aeromodelismo. Ekainaren 1ean,
17:00etan, Seminarioan. SUBYKE klu-
bak antolatua. 
Ibaialde. Ekainaren 6tik 13ra, Kultur
Birikan. 
Eskola-agenda. Ekainaren 10etik 19ra,
Kultur Birikan.

>

Lezama

“Zahartze osasuntsua”. Ekainaren 20an
eta uztailaren 11n, 17:30ean, Adin-
tsuen etxean.

>

Sondika

Itxina. Ekainaren 16an, gurasoen elkarte-
ak eta Udalak antolatua. Izena ematea:
ekainaren 13ra arte, liburutegian.

Irteerak

Kirolari ateak zabalik. Ekainaren 2an,
kiroldegietan.

>

Kirolak
Sondika

Bestelakoak

Gorbeia (gaua aterpetxe batean
emango dute). Ekainaren 8an, Gailur
mendi taldeak antolatua.
Alto Carrión (Palentzia). Ekainaren
21etik 23ra, Gailur mendi taldeak
antolatua.    

>

>

Lezama

San Joan sua. Ekainaren 23an, frontoi
atzeko landan.   

>

Lezama

Mendi martxa. Ekainaren 30ean,
08:00etan, plazan.

>

Larrabetzu

San Antonio. Ekainaren 13an, Elexal-
dean. 
Eskolako jaia. Ekainaren 14an eta
15ean. 

>

>

Larrabetzu

Udalekuetan izena ematea. Ekainaren
3tik 7ra, Anguleri kultur etxean.

>

Larrabetzu






