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diruz lagundutako aldizkaria

Aikor! aldizkariak ez dau bere gain hartzen aldizkarian adierazitako
esanen edota eritxien erantzukizunik.
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Sondika sasoi baten

IÑAKI EGUSKIZAGA
Abokatu erretiratua

G

aur egun Sondika herria Aresti,
Artxanda, Asua, Basozabal, Berreteaga, Goiri, Goronda, Ola-Izartza
eta Zangroiz auzoek osatzen dabe, baina
aireportua egin baino lehen beste auzo
bi egozan: Eleizalde (La Campa) eta Uribe,
1940-1948 bitartean azpiegitura haren
lanengaitik guztiz suntsituta izan ziranak.
Eleizalde herriko erdigunea zan, bertan izan baitziran eleizea, agian XVI. edo
XVII. mendekoa, XII. mendeko beste eleiza baten ganean eregita, bere hilerriagaz;

udaletxea bere kalabozoagaz (“la perrera”); neska eta mutikoen eskolea; herriko
tabernea; abadetxea; Tapia sendiaren
txalet dotorea; goardia zibilaren koartela; eta San Juan erromeria famatua
ospatzen zan zuhaitz hostotsuez inguraturiko landa eder bat. Horren lekuko dira
Museo Etnografikoan jagoten diran XII.
mendeko eleizaren kapitel bat eta XVI.
mendeko ate nagusia, eta Sondikako
oraingo eleizan dagozan Asua eta Susunaga (?) jauntxoen apartako armarri bi.
Aireportuko lehenengo obrek 50
etxe eta baserri baino gehiago apurtu
ebezan, tartean, Uribe auzoa, Uribe Merindadeko merioa bizi izan zan Uribe
baserria barru. Aitatzekoa da Uribe Merindadea Bizkaiko handiena izan zala,
XIX. mendean 37 eleizatez osaturik,
Bakiotik Arrankudiagaraino eta Barakaldotik Meñakaraino zabaltzen zalako.
Akaso auzoaren izenetik etorkion Uribe
merindadeari bere izena, baita gaurko

“Indarkeriarekin” amaitu?

B

elarriko mina eragiten didate
“Indarkeria matxistarekin amaitu behar dugu” bezalako esaldiek. Ez al zarete konturatu kontrako
mezua adierazi gura duela horrek
euskaraz?
Gaztelaniazko “terminar con
esto” euskaraz “HAU amaitu” da, eta
ez “honekin amaitu”. “Zerekin” horrek
adierazi gura duena da horren laguntzaz, hori erabiliz edo horren bitartez
amaituko dugula zeozer; hau da, kasu
honetan, indarkeria matxista erabiliz.
Beraz, kalko oker honekin (hori erabiliz) kontrako mezua zabaltzen ari

OIHANA ASTOBIETA
Irakaslea

Uribe-Kosta lurraldeari be berea. Halaber,
Santimamilarran Bilboko EGIk 5600 ikuslentzat egindako Kirolokieta futbol-zelaia
desagerrarazo eben.
Latxarrizeko Jose Bruno Ganak, Sondikako auzotarrak, gutun hunkigarri batez
adierazo ebanaren arabera, aireportuko lan guztiek 90 etxe eta baserri baino
gehiago hautsi ebezan, baita zereal, lekale, barazki eta mahats tonaz gizarteari
hornitzen eutsoezan ortu emankor ugari
be.
Lehen izentau ondorioz, ganera, beste
larri batzuk be egon ziran, adibidez: etxekaleratzeek sortutako sufrimendua eta
urigintzakoki herriak iparra galdu baleu
bezala gelditu izana, bere erdigunea, mamia zana, desagerturik; zatituta eta auzo
sakabanaturiko herri bihurtuta. Baina
horrezaz guztiaz derrigorrezko isiltasuna
izan zan nagusi.
Galdutako ondasunak ezin doguz berreskuratu; oroimena, aldiz, bai.

gara! Matxismoaren alde ari gara horrela, kontuz!
Gauza bera gertatzen da “presoen
sakabanaketarekin amaitu” bezalakoekin ere. Kartelean hori irakurrita, manifestaziora joateko gogoa kentzen zait,
ez nagoelako sakabanaketarekin ezer
egitearen alde, noski! Sakabanaketa
amaitu behar da, hori erabiliz amaituko dena senide eta lagunen pazientzia
baita, besteak beste.
2019ko asmo berrien artean sartu
dagigun erabilera oker hau zuzentzea.
Hanka-sartzeaz jakitun izanik, mesedez, ea denon artean hau zuzentzea
lortzen dugun, gure inguru hurbilenetik hasita. Eta, gogoratu, “sakabanaketari stop!” eta “ez ezetz da!”.
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L3 Txorierri Plataformak espero du eskualdea
metro-sarean lehenbailehen integratzea
trenetik atera eta metroa hartzeagatik.
Kukullaga-Matiko zatia erabiltzen dutenek, berriz, ez. L3 Txorierri Plataforma diskriminazio horrekin amaitzeko sortu zen
2017an. EH Bilduren ustez, egoera guztiz
diskriminatzailea da, eta neurriak hartu
beharko lirateke egoerari konponbidea
emateko. “Argi dago oztopo eta aitzaki teknologikorik ez dagoela. Borondate politikoa behar da”. Jakinarazitakoaren arabera,
batzarkideek martitzenean aztertuko dute
proposamena.

Bizkaiko Batzar Nagusiek EH Bilduren
arauz besteko proposamena onartu, eta
Bizkaiko Foru Aldundiari eskatuko diote
Txorierri L3 linean integratzea bultza dezala. L3 Txorierri Plataformak pozik hartu
du albistea, eta EH Bilduri eta proposamena onartu duten alderdi politikoei –EAJ,
PSE eta Ahal Dugu– eskerrak emateaz gainera, gizarte-mugimenduaren garrantzia
azpimarratu dute. “Eskerrak eta zorionak
txorierritarrei ere bai, alderdi politikoak

mugitu badira, hori herritarron presioaren
eraginez izan da eta”. Plataformako kideek
espero dute L3 linean integratzea benetakoa izatea, eta lehenbailehen egitea, “teknikoki, eskumenen aldetik, urrats egitea
Garraio Partzuergoari dagokiolako”.
Metroaren L3 linea martxan jarri zenetik, eta Txorierri linea horretan integratuko zela agindu bazen ere, txorierritarrok
beste bidaia bat ordaindu behar dugu
garraio-aldaketa egiten badugu, hau da,

Zerbitzu berria
Bestetik, Kukullaga/Etxebarriren eta
Lezamaren arteko tren-zerbitzu berri bat
eskaintzen du Euskotrenek barikuetan eta
jaiegun bezperetan. Trena 22:59an irteten
da Kukullaga/Etxebarritik eta Lezamara
23:37an iristen da. L3 Txorierri Plataformak
gogoratu duen moduan, hori Euskotrenek
tunel berriaren obrak hasi arte eman zuen
zerbitzua da. “Urrats bat da erabiltzaileon
eskubideak berreskuratu aldera. Bide onetik goaz, baina aurrera jarraitu behar dugu,
Txorierrin oraindik hobetzeko zenbait gai
daude eta; esaterako, Sondikaren eta Lutxanaren arteko tren-lotura indartzea. Astelehenetik barikura, egunero 14.000 pertsona inguru datoz Txorierrira lanera, eta
horrek auto-ilara handiak sortzen ditu Korridorean. Ea arazo horri ere ekiten dioten”.
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Iaz, 70 tona hondakin
organiko batu ziren
Larrabetzun,
konposta egiteko
Larrabetzuko Udalak jakinarazi
duen moduan, hondakin organikoen bilketan ondokoen parte
hartzea izan da: 261 etxebizitza, hiru
janari-denda, bost taberna-jatetxe
eta jatetxe handi bat (Azurmendi).
Orotara, 69.833 kilo hondakin organiko batu dira, eta kilo horietatik
19.688 kilo jatetxe handiari dagozkio. Batutako hondakinak konposta
egiteko erabili dituzte.
Aurreko urteko datuekin alderatuta, hondakin organikoen bilketak
gora egin du Larrabetzun, izan ere,
2017an 64.394 kilo hondakin organiko batu ziren.

Sasimartxo ospatuko
dute Zamudion
Zamudioko udalak eta Arroeta
mendi taldeak antolatuta, otsailaren 24an ibilaldia egingo dute
Zamudioko paisaietatik. Ibilbide bi
egiteko aukera egongo da.
Luzeena hau da: Sabino Arana
plaza – Ganguren – Trikuharrira eta
metrailadore-habietara bisita gidatua (Avril mendiaren azpian) – Sandoni – Arroetako karobia. Lau ordu
eta erdi iraungo du, eta 08:00etan
aterako da Sabino Arana plazatik.
Laburrena, bestalde, hau da: Sabino
Arana plaza – Zamudioztarren bidea
– Trikuharrira eta metrailadore-habietara bisita gidatua – Sandoni eta
Arroetako karobia. Ordu bi iraungo
du, eta 10:00etan aterako da Sabino
Arana plazatik. Kasu bietan, hamaiketakoa eskainiko da 12:30ean,
Arroetako karobian.
Basa dela eta, antolatzaileek botak eta makila eramateko gomendioa egin dute.

Loiuztarrak oso pozik azaldu
dira udal kudeaketarekin
Bertako alkatearen webgunean (www.
josuandoni.eus) irakurri dugun moduan,
Gizaker enpresak inkesta bat egin du, eta
horrek helburu hau eduki du: loiuztarrek
Udalaren eta udal zerbitzuen inguruan
duten iritzia ezagutzea. Herritarren eskaerak ere jaso dira inkesta horretan.
Galderei 18 urtetik gorako 300 lagunek erantzun diete, eta inkesten % 6
euskaraz eta % 94 gaztelaniaz egin dira.
Udalak 2015etik 2018ra bitartean aurrera
eraman duen kudeaketa aztertu dute inkestatuek eta, webgunean adierazitakoaren arabera, emaitzak oso pozgarriak izan
dira, herritarrek Udalari 7,48ko nota eman
diote eta.
Inkestatuek oso ondo balioetsi dituzte
udal zerbitzuak, hala nola kalean aparkatzeko erraztasuna, parkeen zaintza, ikastaroak, zabor-bilketako zerbitzua, herri

lanak, gizarte-zerbitzuak, herritarren segurtasuna eta argiak.
Bestetik, Larrondoko biztanleei galdetu diete Udalak auzoan dituen lokalei
buruz. Inkestatuen % 45,3k erantzun du
lokal horietan gimnasio txiki bat atondu
litekeela; % 43k, kirol ekintzak egiteko
erabilera anitzeko gela bat; eta % 41ek, ultramarinoen denda bat. Josu Andoni Begoña alkateak aipatu du hiru proiektuek
oso emaitza parekatuak eduki dituztenez
beste kontsulta bat egin beharko luketela.
Inkestaren emaitzen arabera, herritarrek oso iritzi ona dute Loiuko Udalari eta
alkateari buruz. Azkenik, herritarren % 78k
adierazi du anbulatorioa gutxienez astean
behin arratsaldez irekita egon beharko
litzatekeela, eta lau loiuztarretatik hiruk
esan dute udal igerilekuak egotea gustatuko litzaiekeela.

LABURRAK 7

Aikor! 188 I 2019ko urtarrila
www.aikor.eus

Sondikak 5,3 milioi euroko
aurrekontuak onartu ditu 2019rako
Bertako Udalak jakinarazi duen moduan, EAJ-PNV alderdiak aurrekontuen
aldeko botoa eman du; eta EH Bilduk eta
PSEk, kontrako botoa. Aurrekontuak onartu baino lehen, parte-hartze prozesu bat
zabaldu zen herritarrentzat eta alderdi
politikoentzat. Sondikoztarrek 65 proposamen aurkeztu zituzten.
Gizarte arloan, Udalak 8.000 euro zuzenduko ditu Eusko Jaurlaritzak kudeatzen dituen gizarte-larrialdiko laguntzak
osatzera. Horrela, premia handiak dituzten sondikoztarrei laguntza emango die.
Era berean, 10.000 euro erabiliko ditu Berdintasunaren Plana garatzeko; eta 60.000
euro, enplegua sustatzeko (langabezia-tasa % 8,7koa da Sondikan). Horren haritik,
gainera, 10.000 euro gehiago bideratuko
dira Eskualdeko Enplegu-planera. Beste-

tik, adierazi dute oinarrizko zerbitzuetarako –etxeko laguntza, gizarte-hezkuntzako
laguntza– badagoela 235.000 euroko diruizendapena.
Inbertsioei dagokienez, proiektu
hauek azpimarratu dituzte: San Joan elizaren ondoko lursaila urbanizatzea eta
bertan plaza bat egitea (220.000 euro),
Gorondaganeko urbanizazioa birgaitzea
(60.000 euro), Txorisoloko jolas-gunea
konpontzea eta kiroldegietan eta eskolan
hobekuntzak egitea.
“Herritarrekin eta alderdi politikoekin batera egindako aurrekontuak dira.
Aurrekontu errealistak, progresistak eta
sozialak dira, Sondikari aurrera egiten
lagunduko diotenak”, esan du Xabier Zubiaur alkateak.

Txorisoloko jolas-gunea konponduko da

Sondika, berriro
pintxotan
Aurreko edizioen arrakasta
kontuan hartuta, Sondikako Udalak
“Sondika Pintxotan” Lehiaketa antolatu du hirugarren aldiz. Lehiaketari
otsailaren 9an emango diote hasiera,
eta, ohi moduan, hiru kategoria
egongo dira: okela, arraina eta askea.
Okelazko pintxoen lehiaketa otsailaren 9an izango da; arrainezkoa,
martxoaren 16an; eta modalitate
askeko pintxoena, apirilaren 13an.
Guztiak 20:00etatik 22:30era.
Sondikako ostalariek pintxorik
onenak egingo dituzte beste behin
ere, herritar guztiek goza ditzaten.
Gainera, Crazy Jazzers taldeak lehiaketa girotuko du, eta 100 euroko
txekeak zozketatuko dira parte-hartzaileen artean.

The Beach Boys, Olan
BBK Music Legends Jaialdia
ekainaren 14an eta 15ean egingo
da BBK-k Olan duen zentroan.
Antolatzaileek jakinarazi duten
moduan, The Beach Boys bertan
izango dira. Ben Harperrek ere
kontzertua eskainiko zuela esan
zuten aurretik.
Oraindik talde asko konfirmatu
barik badaude ere, sarrerak salgai
ipini dira Kutxabank-eko orotariko
kutxazainetan. Egun bietako abonamenduak 95 euro (gehi gastuak)
balio du; eta egun bakoitzeko
sarrerak, 55 euro (gehi gastuak).
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Lezaman ipinitako taulek
desadostasuna sortu dute

Abenduan, sei informazio-taula ipini
zituzten Lezaman. Taula bakoitza herriko
leku esanguratsu batean jarri zen: Kurtze
ermitan, Andra Mari elizan, herriko plazan, Mikel Zarate plazan, Oxangoiti baserrian eta Athleticeko zelaian, hain zuzen
ere. Tauletako alde batean, lekuaren edo
ondare-eraikinaren gaineko informazioa
dago; eta beste aldean, Athletic Club futbol taldekoari buruzko informazioa, besteak beste, jokalari ohiak eta filosofia.
Lezama Bizirik elkarteak Kurtze ermitaren eta Andra Mari elizaren ondoan ipinitako taulak kentzeko eskatu zion Udalari. Izan ere, euren ustez, leku horietan
Athleticen propaganda-taulak ipintzea
onartezina da, “gure ondare historikoari
zor diogun begiruneagatik”. Jon Ander
Aurrekoetxea Lezamako alkateak adierazi
duen moduan, kartelak ez dira kenduko,
“herriarentzat onak direlako”. Horri lotuta,
Udalak, Sei urratsak izenburupean, ohar

bat zabaldu du lezamarren artean, egoera
azaltzeko.
Jakinarazitakoaren arabera, Udala eta
herriko merkatariak bisitariak nola erakarri aztertzen ibili ziren, eta taulak jartzea
bururatu zitzaien 2017an. “Urtean, hainbat lagun hurbiltzen zaizkigu, batez ere
Athleticeko zelaietara etortzen direnak
eta Done Jakue Bidea egiten dutenak.
Horiek ez dute gure herria benetan ezagutzen, eta, gainera, ez dute herrian ezer
kontsumitzen”. Bisitariak herriko lekurik
adierazgarrienetara hurbiltzeko, ibilbide
bat diseinatu dute, 45 minutuan egiten

dena. “Informazio-tauletan non dauden
azaltzeaz gain, paseatzen dabiltzan tokiari buruzko erreferentziak dituzte, baita
gure historiaren eta kulturaren berri ere.
Ez dugu ahaztu behar gehienak futbolzaleak eta Athleticen jarraitzaileak direla.
Hori dela eta, tauletan klubaren historiako
pasarteak eta jokalari historikoei buruzko
argibideak ere eskaintzen zaizkie”.
Proiektua Gabriel Alvarez de Arcaya
eta Yolanda Isasi lezamarrek diseinatu zuten, eta Athletici aurkeztu zioten. Azaldu
duten moduan, klubak proiektua onartu
zuen, eta gastu guztiak bere gain hartu zituen. “Are gehiago, bere irudia eta marka
doan utzi dizkio Lezamari”. Dirurik ere ez
du jaso, proiektua Athleticek eta Udalak
indarrean duten hitzarmenaren barruan
dagoelako. “Horren bidez, herriak diruekarpen bat jasotzen du urtero. Era berean, Lezama Sport Kirol Taldeak eta Bizia
Kirol Taldeko kimuen taldeak Athleticeko
futbol-zelaietariko bat erabiltzeko aukera
dute”.
Desadostasuna
Lezama Bizirik elkarteak ez du uste
taula horiek egokiak direnik. “Hirigintzari dagokionez, hanka-sartze handia egin
da: oso taula handiak dira, irisgarritasuna
eta ikuspena oztopatzen dituzte… Baina
hirigintza-jardunbide txarren kontrako
legerik ez dago”, esan dute www.lezamabizirik.eus webgunean. Hala ere, euren
ustez, Kurtze ermitaren eta Andra Mari
elizaren ondoan ipinitako taulek ez dute
Euskal Kultura Ondareari buruzko Legea,
ezta Lezamako Hirigintza Plan Orokorra
ere, “eraikin biak babes berezia duen inguru batean daudelako”.
Udala zein elkartea prest azaldu dira
batzeko, eta azalpenak eman eta entzuteko. “Baina ados ez bagaude, eta panelak
kentzen ez badira, dagokien erakundeei
–Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza– helaraziko diegu gure kexa”, esan dute elkartekoek.

LABURRAK 9

Aikor! 188 I 2019ko urtarrila
www.aikor.eus

Apirilaren 10ean eta 11n, Txorierrik Klika
a: AEK

Korrika, euskararen aldeko herri lasterketa erraldoia, apirilaren 4an irtengo
da Garestik eta, hamar egunean Euskal
Herri osotik igaro ondoren, Gasteizen
amaituko da hilaren 14an. Txorierritik
apirilaren 10ean pasatuko da. Larrabetzura Usansolotik sartuko da 13:43an,
eta Lezama, Zamudio, Derio, Sondika
eta Loiu zeharkatu ondoren, Leioarako
bidea hartuko du. Hurrengo egunean,
16:46an, Loiura sartuko da berriro Erandiotik.
Korrika 21. aldiz egingo da aurten,
eta, ohi bezala*, aurreko lasterketa
amaitu zen herrialde berean hasiko da:
Nafarroan; Gares herrian, hain zuzen
ere. Mezu sekretua daraman lekukoa
bertatik abiatuko da apirilaren 4an,
17:00etan, eta egun bi geroago Iruñera ailegatuko da. Apirilaren 7an, Donibane-Garazitik, Mauletik eta Baionatik
pasatuko da, eta Gipuzkoan sartu-irtena
egin ondoren, Lapurdira eta Nafarroara
sartuko da berriro. Apirilaren 9an, Nafarroa eta Araba artean sigi-saga ibili,
eta Bizkaira ailegatuko da hurrengo
egunean. Bilbora apirilaren 11n sartuko
da, eta bideari kostaldetik jarraituko dio,
Gipuzkoara berriro sartzeko. Hegoaldetik Bizkaira abiatuko da (Otxandio),
eta handik berriz ere Gipuzkoara sartuko da, Gasteizerako bidea hartzeko.
Mezuaren irakurketa eta jai handiaren
hasiera 12:30erako aurreikusita daude
Andra Maria Zuriaren plazan. Ibilbidea
herrika eta eskualdeka dago ikusgai
www.korrika.eus webgunean.
Aurten, “Klika” aukeratu dute Korrikaren lelo, izan ere, “klika egitea aukera
bat hartzea da, euskararen aukera hartzea”. Kilometroak erreserbatzeko aukera urtarrilaren 14an zabaldu zen.

Elurretara, Gailur mendi taldearekin
Lezamako mendi taldeak irteera bi
antolatu ditu otsailerako elurretara. Hilaren 17an, Lunadara joango dira eskolako umeekin eta gurasoekin. Hitzordua
08:30ean ipini dute eskolan, eta, esan duten moduan, edozein tresna eraman daiteke elurrarekin gozatzeko: lerak, plastikoak… Izena ematea lehenbailehen egin
behar da: gailurmt@outlook.com.
Bestetik, otsailaren 23an, elur-erraketak jantzi, eta ibilbidea egingo dute.
Oraindik ez dute erabaki nora joango diren; adierazi dute hori irteera baino egun
batzuk lehenago egingo dutela, dagoen
elurraren arabera. Nolanahi ere, esker-

tuko dute izen-ematea denboraz egitea,
horrela joan-etorria eta elur-erraketen
alokairua modu egokian kudeatu ahalko
dituzte eta.
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Zabortegi ilegalak, arazoa
Zamudioko basoetan
a: Pedro Mirones

Pedro Mirones getxotarrak adierazi
digun moduan, Errege Magoen Eguneko
bezperan bizikletaz zebilen gure bailarako mendietatik, eta Zamudion zabortegi
ilegal bat topatu zuen (Zamudio eta Bilboren arteko mugaren inguruan). Bere
esanetan, erraz sartu zen zabortegira.
“Deriorantz jaisten nenbilela, hormigoizko bloke batzuk ikusi nituen eta hara
hurbildu nintzen. Arropa zegoen, autozatiak, adreiluak, altzari apurtuak, obrahondakinak… Gainera, su hondarrak
ere bazeuden eta zuhaitz batzuk erreta
zeuden”. Mirones Txorierriko Zerbitzuen
Mankomunitatearekin eta Zamudioko
Udalarekin ipini da harremanetan, zabortegi ilegal horren berri emateko eta,
azaldu digunaren arabera, erantzuna
jaso du Zamudioko Udaletik. “Erantzun
didate jakinaren gainean egon direla, eta
lurraren jabeari esan diotela hondakinak-eta bertatik kendu behar dituztela”.
Aikor! aldizkariak Igotz Lopez Zamudioko alkate eta Mankomunitateko
presidentearengana jo du eta, azaldu
digunaren arabera, zabortegi ilegalak
arazoa dira herri batzuetan, baina batez
ere Zamudion. Zabortegi horien iturburua lizentziarik gabeko obrak dira.
“Legez kanpoko obrak direnez, ez dute
hondakinak non utzi eta basoetan botatzen dituzte”. Hondakin gehienak Bilbon
egiten diren obrarenak diren susmoa
dago. “Zamudio, berez, herri handia da
hedaduraz, eta erraza da gure basoetara
etorri eta zarama berton botatzea”. Lopezen hitzetan, Udala Ertzaintzarekin dabil
lanean ea hondakinak botatzen dituztenak harrapatzen dituzten, baina zaila

da “asteburuetan eta kontrol gutxiago
dagoenean egiten dutelako. Bestalde, lau
lagun-edo etortzen dira eta haietako batzuk bidean ipintzen dira, norbait baletor
besteei ohartarazteko”. Lurraren jabeek
toki horietarako sarbidea ere itxi dute,
“baina bidea beste leku batetik zabaltzen
dute”.
Zamudioko alkateak azaldu digun
moduan, hondakinak lur publikoetan
botatzen badira, Udalak jaso egin behar

ditu; baina baso pribatuak badira, lurraren
jabeak hartu behar du ardura hori. “Inoiz
hondakinak bide-ertzean utzi badituzte,
leku erdipubliko batean, ahalegindu gara
horiek batzen, hurrengoak ere han botatzea ekiditzeko”.
Lopezen iritziz, zabortegi ilegalek dakarten arazoari konponbidea emateko,
sorburua –legez kanpoko obrak– errotik
konpondu behar da. Hala ere, badaki zaila
dena, eta bitartean beste behin behineko
irtenbide batzuk topatu behar direla uste
du: adibidez, lizentziarik eduki ez arren,
obra ilegaletako hondakinak nonbait kudeatzeko aukera ematea. “Ez da irtenbiderik egokiena, baina ingurumenari egiten
zaion kaltea askoz handiagoa da”.
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Bernabe Vitoria Atxa I Ostalaritza eta glamurra, eskutik
Larrondoko Bernabe tabernak bere kapitainaren izena du: Bernabe Vitoria Atxa. Berrogeita hamaika
urteko ostalariak ohiko janaria eskaintzen duen negozio familiarraren burua da, eta 1983tik kalitateko menuak ematen ditu, bere amatxuren gainbegiratupean. Baina bistan dago ostalaritzaz gain Bernabek moda
ere maite duela. Moda-ikasketak egin ditu, eta hurbilekoek diote Alexander McQueen diseinatzaile britainiarraren lanak maite dituela.
Testua eta argazkia: Jon Goikouria Larrabeiti
@jongoikouria

Nahiz barrikuntza egon
zure alkandoran,
zure korbatan eta
txapelaren forman.
Gauza batzuk irauten
dabenez denboran,
jaki tradizionalak
beti dagoz modan.
Itallen Bertso Eskola
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t: Itxaso Marina / a: Johanna Arzoz

Nondik atera ziren hainbeste emakume iazko Martxoaren 8an?
Ez zen bat-bateko zerbait izan. Alde
batetik, mugimendu feministak hamarkadetan egindako lanaren emaitza izan zen;
eta bestetik, hainbat faktore mediatikok
ere izan zuten eragina, esaterako, La manada-ren ebazpena eta #metoo kanpainak.
Sistema heteropatriarkalak eskaintzen dizkien indarkeriaz eta etorkizunaz gogaituta
dauden emakumeak konturatu ziren emakumeoi gertatzen zaiguna ez dela zorte
txarra edo norberaren pertzepzioa, emakume guztiok bizi dugun egoera baizik.
Nahikoa dela esan genuen, eta emakume
bati mina egiten badiote, emakume guztioi egiten digutela.
Zeintzuk dira aurtengo erronkak?
Iaz baino emakume gehiagok atera
behar dugu kalera, eta hori oso erronka
handia da. Batez ere Bizkaian, Bizkaiko eta
Bilboko mugimendu feministaren lanari
esker, emakume gehien bildu ginen lekua
izan zelako. Erronka da gurea mugimendu
indartsua eta iraultzailea dela erakusten
jarraitzea. Izan ere, Agendan gero eta presentzia handiagoa izateak ez du ekarriko
gure proposamen politikoa arintzea; guztiz
kontrakoa.
Gero eta emakumezko kazetari, aktore, abeslari… gehiagok diote feministak direla.
Gero eta feminista gehiago egotea
beti da ona. Feminismoa mugimendu
horizontala da, erreferente asko dituena.
Eta horrela, beren lanagatik ikusgai diren
emakumeek feministak direla esatea ona
da, mugimenduari estigma kentzen diotelako eta hura normalizatzen laguntzen
dutelako. Hala ere, ez ditugu horiek gure
erreferente bihurtu behar. Gure erreferenteak, gaur egun ditugun eskubideen alde,
kalean borrokatu duten eta borrokatzen
duten emakumeak dira, adibidez, 1917an
kalera atera ziren Errusiako langileak eta
Bizkaiko zaharren egoitzetako langileak.
Feministon esanetan, emakumeen
kontrako indarkeria estrukturala da.
Adibide argi bat da emakume guztiok
etxera, gauez, bakarrik joaten garenean
dugun beldurra. Gizonek ez dute beldur
hori. Indarkeria estrukturala da, gizartearen estruktura guztiek onartzen dutelako:
komunikabideak, legeak, hezkuntza- eta
osasun-sistemak, herri-kultura…
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“Ez dut puntu morerik edo
nahi, politika feminista

IRANTZU VARELA I feminista
Zutunik! talde feministak antolatuta eta Faktoria Lilak
koordinatuta, urtarrilean hasiera eman diote Larrabetzuko I. Eskola Feministari. Lehen tailerra Irantzu Varela feministak eta kazetariak eman du.
Zer nolako erantzukizuna dute erakunde publikoek horretan?
Osoa, gizarteek dituzten indarkeriak
gizarteek beraiek onartzen dituztenak direlako. Emakumeen kontrako indarkeria
deuseztatzeko dagoen modu bakarra prebentzioa da, eta prebentzioa desberdintasunak deuseztatzea da. Badakigu emakumeon kontrako indarkeria suntsitzea
epe luzerako lana dela, baina, era berean,
argi dugu hori ez dela bakarrik legeen bidez konpontzen, baizik eta indarkeria legitimatzen duten estrukturak kentzen eta
berriak egiten. Jakin badakit emakume
gehiago hilko dituztela, baina espero dut
gizartearen erantzuna gero eta handiagoa
izatea, eta erakundeek beren erantzukizu-

na gero eta gehiago onartzea. Nik ez dut
puntu morerik edo adierazpenik nahi; nik
politika feministak nahi ditut, indarkeria
matxista deuseztatu ahal duten bakarrak
direlako.
Mugimendu feminista hasi da VOXen kontra mobilizatzen.

“Gizarteek dituzten
indarkeriak
gizarteek
beraiek onartzen
dituztenak dira”
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adierazpenik
k baizik”

Militantea

Argi daukat beren lepotik barre egin
behar dugula, asko, desaktibatu nahi baditugu; hala ere, benetan hartu behar ditugula
ere badakit. Izan ere, lehen alderdi politikoa
da bere programan esplizituki azaldu duena
Espainiako estatuak indarkeria matxistaren
eta desberdintasunen aurka borrokatzeko
dituen tresna bakarrak deuseztatu nahi dituela, hala nola Genero-indarkeriaren Kontrako Legea eta Berdintasun Legea. Baina
gauza da gainerako alderdiek ere adierazpenak baino ez dituztela egiten. Aurreko
urtearen amaieran, ia alderdi guztiek egin
zuten bat Genero-indarkeria Deuseztatzeko
Estatuko Itunarekin; hala ere, itun horrek ez
du ez edukirik, ez aurrekonturik, eta ez da
martxan ipini. Eta hurbilago ditugu emakume bat hiltzen dutenean minutuko isilunea
egiten duten erakundeak, baina gero neurri
eraginkorrik hartzen ez dituztenak eta mugimendu feministari entzuten ez diotenak. Bilbon, adibidez, indarkeria matxistari lotutako
iazko datuak oso kezkagarriak izan ziren,
baina Udalak aurrekontuaren % 0,3 baino
gutxiago zuzentzen du Berdintasun Arlora.
Gero eta gehiago hitz egiten da feminismoari buruz komunikabideetan. Zergatik?
Martxoaren 8agatik. Kaleko mobilizazioek helburu bi dituzte: aldarrikatzea
eta zenbat garen kontatzea. Feminismoan
urteak gabiltzanok bagenekien gero eta
gehiago ginela, baina egun horretan txundituta geratu ginen; eta kalera lehen aldiz
atera ziren emakumeak ere asko garela
konturatu ziren. Horrek indar eta ausardia
handiagoa eman zigun. Alderdi politikoek,
erakundeek eta komunikabideek ere zenbatu dute zenbat garen, eta ohartu dira ez
garela “lau feminazi zoro eta haserre”, asko

baizik. Are gehiago, gizarte-mugimendurik
indartsuena eta jende gehien biltzen duena gara gaur egun. Komunikabideek indar
bizia garela ulertu dute.
Matxismoak gazteen artean gora
egin du.
Nire ustez, ez du gora egin; gertatzen
dena da sistema gazteen errealitatera egokitzen dela. Hau da, desberdintasunak eta
sistema patriarkalak beraien tresnak berritzen dituzte, eta gazteei funtzionatzen
duten diskurtsoak eskaintzen dizkiete.
Guk eskatzen dugu eskolan feminismoa
irakasteko, eta hori desberdintasuna interpretatzeko eta deuseztatzeko tresnatzat
hartzeko, indarkeria matxista suntsitzeko

“Gizarte-mugimendurik
indartsuena eta
jende gehien
biltzen duena gara
gaur egun"

“Feminista izatea
zapalkuntzamodu guztien
kontra
egotea da”

Irantzu Varela feminista eta kazetaria da; Faktoria Lila egitasmoa koordinatzen du eta El tornillo saioaren
aurkezlea ere bada. Horrezaz gainera,
El nunca me pegó dokumentala zuzendu du. Bere hitzetan, ez du gogoratzen
feminista egin zen eguna, baina bai
sistema heteropatriarkala ez zitzaiola
gustatzen konturatzen hasi zen eguna.
“Txikia nintzela, cowboy-pelikula bat
ikusten nengoen eta pentsatu nuen
han agertzen ziren emakume tuntu-

nek eta ahulek ez zutela zerikusirik nik
inguruan nituen emakumeekin. Gero,
emakumea izateak dakarrenari lotuta,
haserrea, amorrua eta hainbat sentsazio barneratzen hasi nintzen, eta gainerakoa irakurketa feministen eta bidean
topatu ditudan feministen eskutik heldu da”. Feminista izatea gogorra dela
aitortu digu, “egiten duzun guzti-guztia
zalantzan ipintzen duzu-eta. Hala ere,
zoriontsua izateko ezagutzen dudan
modu bakarra da”.

modu bakarra delako. Baina ez da egiten
iraultzatzailea izango litzatekeelako, eta gizartearen estruktura askori komeni zaielako desberdintasunak egoten jarraitzea: lan
berbera egiteagatik gutxiago kobra dezagun, erabakitzeko guneetan emakume gutxi egon daitezen… Ez nabil bakarrik multinazionalez, baizik eta, oso jatorrak direla
uste duten arren, beraien amak edo bikotekideak zaintzeei lotutako doako lanaren
% 89 egiten dieten gizon horietaz ere bai.
Gero eta gertuago dago heteropatriarkatuaren amaiera?
Nik uste dut baietz. Hala ere, epe luzerako helburua eduki beharrean, pentsatu behar dugu bakoitzak gaur zer nolako
iraultza txikia egin ahal dugun. Gurea ez
baita azkeneko helburua duen borroka,
eguneroko hainbat helburu dituen borroka baizik, esaterako, emakume guztiok
libre izatea eta matxismoa ez ezik zapalkuntza-modu guztiak deuseztatzea: esplotazio kapitalista, arrazakeria, dibertsitate
funtzionala dutenek jasotzen duten diskriminazioa… Feminista izatea zapalkuntzamodu guztien kontra egotea da eta.
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Lauroetarra Europako iparraldean
t: Itxaso Marina Ondarroa / a: I.B.

“Sintef enpresan nago, Ocean eraikinean. Hor ozeanoakaz zerikusia daukan
edozein arlo lantzen da: petrolioa, energia berriztagarriak… Nire proiektua mikroplastikoetan oinarrituta dago”. Egia
esan, Global Training bekek kimika esparruan eskaintzen ebazan aukera gehienak Europako enpresetan izan ziran, eta
Itsasneri berdin eutsan herri batera edo
bestera joateak. “Alkarrizketea urrian egin
genduan Skype-ren bidez, eta esan eusten
ea azaroaren 6rako han egon ahalko nintzan. Bada, ados esan neban nik. Sei hileko
bekea da eta ez dakit kontratua luzatzeko
aukerea egongo dan; enpresaren araberakoa da hori”.
Elkarrizketa hau egin orduko, Itsasnek
hile bi eskas eroiazan Trondheim-en, eta
oraindino hango bizimodura egokitzen
ebilen. “Lanera 09:00etan sartzen naz eta
gaua da; lanetik 16:00etan urteten dot
eta ordu horretarako ilundu du. Izokina salbu –oso gozo dagoana–, okerrena
bazkaria da: enpresan bertan bazkaltzen
dot, 11:30ean, eta egunaren arabera entsaladea dago, zopea edo ogitartekoak
egiteko tomatea, pepinoa, gaztaia, hestebeteak… Goseak hilik urteten dot lanetik,
baina, jakina, nik 16:00etan ez dot afaltzen –norvegiarrek bai–, hori eginez gero,
21:00etarako barriro goseak hilik egongo
nintzatekeelako. Beraz, etxera ailegatzen
nazenean meriendea hartzen dot, eta
saiatzen naz 20:00etan-edo afaltzen”.
Norvegiarren izaera nasaia azpimarratu dau. “Garrantzi handia emoten deutsie
kafe-orduari, esate baterako. Enpresan
kafe-makina piloa dago eta guztiak doakoak dira. Lanera ailegatzen diranean,
09:00etan, kafea hartzen dabe, eta, gero,
beste geldialdi bat egiten dabe 14:00etan,
barriro kafea hartzeko: euren artean berbaz egoten dira, eta nahiko nasaiak dira;
ez dabilz presakaz”. Orokorrean jente jatorra dan arren, nahiko isilak be badirala
esan deusku. “Lagun bigaz bizi naz, baina
ni pisua ailegatu nintzanean bakarrik hareetako bat egoan, eta bere logelan emoten eban denbora gehiena. Normala izaten ei da, konfiantzea hartzen daben arte”.
Arratsaldeetan, dendaren bat ikustera
urteten dau, “dagoan hotzagaz ezin da-

ITSASNE BEITIA AGIRRE I kimikaria
Global Training bekeari esker, 24 urteko lauroetarra
Norvegiako enpresa baten dabil praktikak egiten. Gabonetako oporraldia etxean emon dau, eta guk Europako iparraldeko herrira itzultzear egoala harrapatu
dogu. Trondheim urian pozik dagoela kontatu deusku.

lako kalean egon”, edo lagunen bategaz
lotzen da zeozer hartzeko. “Baina egunero
be ezin da atera, garagardo batek, adibidez, 10 euro balio dauz-eta”. Norvegiarren zaletasunen gainean aitatu deusku
eskiatzeko ohitura handia dabela. “Iraupen-eskia egiten dabe: eskiak hartu, eta
kanpoaldeetara joaten dira hori praktika-

tzera”. Bere ustez, bitxikeria dana be eduki
dugu hizpide. “Norvegiar gehienak Espainiako hegoaldera edo Kanariar Uharteetara doaz eguzki bila, eta askok etxea erosi
dabe han. Are gehiago, Alacanten badago bakarrik norvegiarrak bizi diran herri
bat, eta euren egunkaria eta guzti dauke”.
Bestetik, orain arte, ez dau Norvegian tu-
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“Lanera sartzen
nazenean gaua da;
lanetik urteten
dodanean be bai”
“Gustatuko litzakit
lana eta turismoa
buztartzea, jente
eta kultura barriak
ezagutzeko”
rismoa egiteko aukera handirik izan; halanda be, laster konponduko dau hori, ze
lagunak egin dauz, eta Europa iparraldeko
txoko eder ahalik eta gehien ezagutzeko
asmoa dabe.
Bidaiatu
Erasmus bekea dala eta, Itsasne Polonian izan zan karrerako azken urtean, lau
hilean. “Herri bietan hotz handia dagoan
arren –Norvegian, hotz handiagoa, beharbada; eta argi gutxiago–, diferenteak
dira. Polonian dana da merkeagoa, baina
Norvegiako jentea askoz jatorragoa da.
Gainera, danek dakie ingelesez eta danek
egiten dabe ahalegina zuri laguntzeko.
Dana dala, oso esperientzia ezberdinak
izan dira: Polonian ikasle-egoitza baten
izan nintzan, eta beti egoan nogaz egon
eta zer egin; Norvegian, ostera, nire kabuz
nabil”.
Lanari jagokonez, Norvegian espainiar
askogaz egin dauala topo esan deusku.
“Krisiaren ondorioz joan dira hara: lehenago, familiako kide bat; eta ondoren,
beste bat edo familia osoa. Erizain batzuk
ezagutu dodaz, eta praktikan nabilen enpresan be badagoz Espainiako lagun batzuk. Ikusi dudanagaitik, lan-baldintzak
onak dira Norvegian, eta soldatak be onak
dira”. Era berean, ikerkuntzan diru gehiago inbertitzen dabela esan deusku, eta
gobernuak, hilero, 800 euroko laguntzea
emoten deutsuela ikasten jarraitzen daben gazteei.
Etorkizunari begira, Itsasneri ikerkuntzan aritzea gustatuko litzakio, eta uste

dau orain dala urte batzuk pasatzen zanagaz alderatuta, gaur egun aukera gehiago
dagozala lana topatzeko. Halanda be, norvegiarren moduan ez dauka presarik, eta
lan “serio bat” topatu baino lehenago, gurako leuke bidaiatzea eta beste herri eta
kultura batzuk ezagutzea. “Ahal bada, gus-

tatuko litzakit Norvegian denbora gehiago
emotea; edo bestela, eta herri hotz bitan
egon nazela kontuan hartuta, bero egiten dauan herri batera joatea, Australiara,
berbarako. Ez dakit, ahal badot, gustauko
litzakit lana eta turismoa buztartzea, jente
eta ohitura barriak ezagutzeko”.
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Gurot! Euskal Galderen Unibertsoa
Hamabi urtetik 17 urtera bitarteko gazteentzako jolasa da,
eta horien aisialdian euskara sustatzea du helburu

Euskaraz jolastu nahi duzu? Txorierriko Mankomunitateak, Uribeko beste udal
batzuekin batera, Gurot! Euskal galderen
unibertsoa deituriko jolasa sortu du. Gurot! kultura unibertsala eta euskal kultura
euskaraz eta online lantzeko jolasa da,
galdera-erantzunen bidezko norgehiagoketan oinarritutako jolas interaktiboa,
hain zuzen ere.
Aplikazioa, berez, 12-17 urte bitarteko
gazteentzat prestatu da, eta helburu nagusia gazteen aisialdian euskararen erabilera sustatzea da. Tresna eraginkorra izan
gura luke, gazteek jolasaren bidez euskara
hutsezko harremanak izan ditzaten.
Proiektuaren sustatzaileak eta antolatzaileak hauek izan dira: Txorierriko, Uribe
Butroeko eta Uribe Kostako Mankomunitateak, eta Mungiako, Erandioko, Getxoko
eta Leioako Udalak. Horiek elkarlanean
aritu dira, Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz.
Aplikazioaren jatorria
Urteotan Txorierriko Mankomunitatea, inguruko eskualdeetako udalekin
batera, arduraz ibili da ondarearen bilketa
nola gizarteratu eta gazteengana nola heldu aztertzen. Hainbat batzarren ostean,

Udal eta Mankomunitateen ordezkariek,
jolasaren edukiez arduratu den Joseba
Santxo euskal filologoarekin batera, langaia zabaldu behar zela pentsatu zuten,
gazte guztiengana iritsiko bazen. Halandaze, mendebaldeko euskaraz eta kulturaz gain, Euskal Herri osoko gaiak eta gai
unibertsalak ere sartzea erabaki zuten.
Horrelaxe, ba, zortzi arlo hauek landu
dira galdera-erantzunetan: Gizartea (Geo

grafia/Historia...), Natura (Biologia/Geo
logia/Ekologia...), Hizkuntza (Hizkuntzalaritza/Literatura/ Mitologia...), Artea (Margolaritza/Eskultura/Arkitektura...), Kultura
(Etnografia/Sukaldaritza/Ohiturak...), Zientzia (Fisika/Kimika/Teknologia/Informatika...), Kirola (Herri kirolak/Kirol olinpikoak/
Kirol markak...), eta Aisia (Musika/Zinema/
Antzerkia/Komikia...).
Galderak prestatzean, irizpide hauek
hartu dira kontuan: gazteen formaziorako
galdera interesgarriak izatea, galdera harrigarriak edota jakingarriak izatea, eta galdera bakoitzaren hiru erantzun posibleen
bitartez gazteengan zalantza eta jakingura
sortzea, eta dena bizkaieraren ukitua duen
idazkerarekin, Uribe Kosta eta Uribe Butroe eskualdeen ezaugarri linguistiko eta
kulturalei arreta berezia emanez.
Gurot! Euskal Galderen Unibertsoan
600 galdera baino gehiago daude, eta
lehiaketan parte hartu nahi duten gazteak
ekainaren 21era arte lehiatuko dira. Horretarako, Gurot! app-a jaitsi www.gurot.eus
webgunean, jolastu eta puntuaziorik handiena eskuratzen dutenen 100 finalisten
artean egingo da zozketa. Sari potoloa jasoko du irabazleak: Iphone 6 telefono mugikorra, eta Hesian taldearekin argazkia,
eta backstage-rako sarrera hain zuzen ere.
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TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA 17

Txioa aretoa
Izen-ematea bukatuta, 2019. urtean,
Txorierriko gazteez osatutako 10 musika taldek erabiliko dute entsegu-lokala.
Hainbat estiloko taldeak dira, Hardcore.
exe taldearen rap-etik hasi eta The Equalizers taldearen rock klasikoko bertsioetaraino, Sakatu elektrotxarangaren jai giroko estiloko musikatik pasatuz.

Mugi Txorierri proiektuari
hasiera eman zaio
Urtarrilean, Txorierriko jarduera fisikoaren orientazio zerbitzuko lehenengo hitzorduak hasi dira. Mugi Txorierriren helburua Txorierriko biztanleen artean jarduera
fisikoa sustatzea eta sedentarismoa murriztea da, eta, horretarako, hainbat eragileek
osatutako sare bat dabil lanean. Programaren lehengo fase honetan, osasun zentroek JFOZera (Jarduera Fisikorako Orientazio Zerbitzua)bidaltzen dituzte baldintzak
betetzen dituzten pertsonak. Gainera, jarduera fisikoko sustapenaren inguruko hitzaldiak eman dira IES Txorierri BHIko DBHko 4. mailako ikasleentzat. Hitzaldi horietan, JFOZko arduradunak, Aitor Mayordomok, jarduera fisikoaren onuraz hitz egin
die ikasleei, hau da, onura fisiko, mental eta sozialei buruz. Era berean, Txorierrin jarduera fisikoa egiteko dauden baliabideak erakutsi dizkie.

Lokalean programa
Gazte-lokaletan aurrera eramaten
den hezkuntzako esku-hartzea, Lokalean
programa, alegia, Txorierriko Zerbitzuen
Mankomunitateko esku-hartze komunitarioko zerbitzuaren ardatz bihurtu da.
Gazteen artean gero eta ezagunagoa
den programa da, gazteekin lan egiteko
helburua duena, eta gazte-lokalak aukera edota heziketarako esparru moduan
ikusten dituena. Gaur egun, Txorierrin
dauden 15 gazte-lokalekin lan egiten ari
da, eta horietaz gain, beharrak dituzten
beste bost gazte-talderekin ere. Gainera,
bitartekaritza lanak egin dira, arazoren bat
egon denean.

Euskerearen Erabilera Plan barria (2018-2022)
onartu dau Mankomunidadeak
Abenduaren 26an, Txorierriko Zerbitzuen Mankomunidadeko osoko bilkurak
Euskerearen Barne Erabilera Plana onartu eban. Aurreko planen ildoari jarraituz,
eta izenak salatzen dauan lez, plan honen
helburu nagusia da Mankomunitateko
administrazinoak, ahoz eta idatziz, euskeraz emoten dauan zerbitzua hobetzea.
Plan honetan, ganera, euskerea zerbitzuhizkuntza izatetik lan-hizkuntza izateko
bidean jarri gura da.
Plan estrategikoa da onartu barri
dana, eta marko orokorra zehazten dau.

Bertan, Plangintzaldi honetarako helburuak, kontuan izango diran oinarri nagusiak, diagnostikoa eta hizkuntza-irizpideak jasotzen dira.
Diagnostikoa egiteko, BIKAIN ziurtagiriaren metodologia erabili da. Holan,
ondo zehaztutako adierazleak (helburuak)
egongo dira, aurrerago be erabili ahal
izango diranak, geure administrazinoan
euskerearen erabilerak gora edo behera
egiten ete dauan neurtzeko.
Plangintzaldi honetako barrikuntzea
da urtero kudeaketa plan bat onartuko

dala, langileakaz adostu ostean. Bertan,
ekintza zehatzak eta egingarriak jasoko
dira: batzuek erakunde osoari eragingo
deutsie; eta beste batzuek, barriz, arlo jakin
bati baino ez.
Edozelan be, geure administrazinoan
euskerearen erabilerak gora egitea bilatzen da. Mankomunidadeak Erabilera Plana onartu dauan lez, Txorierriko Zerbitzuen
Mankomunidadea osatzen daben sei udalek be plan bana onartu dabe. Horrek, norabide beretsuan jarduteko eta sinergiak
sortzeko aukerea zabalduko deusku.
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“Ez nago etorkizunari begira;
oraina ondo dago”
t: Itxaso Marina / a: Peru Galbete eta Txakur Gorria

MALEN AMENABAR LARRAÑAGA I ilustratzailea

Onintza Enbeita Bizkaiko Bertsolari
Txapelketea irabazi dauan lehenengo
emakumea izan da.
Nire ustez, itzela izan da: alde batetik,
txapelketea lehen aldiz emakume batek
irabazi daualako; eta bestetik, Onintza
bera izan dalako: hau da, ekinean urteak
emon dauzan emakume bat. Oso polita
izan zan Onintza txapela jantzita ikustea.
Buruz burukoan Etxahun Lekuegaz
batera ibili zan. Bihotza erdibanatuta?
Bai. Finalean nire hurbileko pilo bat
lagun izan ziran baina, egia esan, nik
Etxahunek irabaztea gura neban, hori
hurbilago dodalako. Etxahun eta Onintza
belaunaldi berekoak dira eta urteak emon
dabez lanean; beraz, batak zein besteak
irabaztea polita izango zan. Baina, bueno,
txapela sinbolo bat da, eta hori emakume
batek irabazi izana ondo egon da.
Dinoe zeuk be oso txapelketa ona
egin dozula.
Nire azken saioa azaroaren 25ean izan
zan eta, hile batzuk pasatu dirala, esango
neuke txapelketaz lehen aldiz kontziente
izan nazala. Nire laugarren txapelketea
izan da, baina aurrekoak inertziaz egin
dodaz; azken honetan aurre-lanketa bat

Larrabetzukoa sormen handiko gaztea da, eta hori oholtza gainean ezeze bere lanetan be ikusgarria da, bertsotan ibilteaz gainera, ilustratzailea da eta. Hogeita bost urte
baino ez dauzala, etorkizun polita dau esparru bietan.

“Txapela sinbolo
bat da, eta hori
emakume batek
irabazi izana
ondo egon da”

egon da, neure burua ikusi dot oholtza
gainean, zer esan gura dodan eta zer
esango dodan pentsatu dot, nogaz nagoan, non… Ez dakit adinari lotutako
kontua izango dan… Sinatuko neuke horrelako txapelketa bat beti egiteko.
Zergaitik?
Oso ondo pasatu dodalako; eta hori ez
jat aurrekoetan gertatu. Gainera, lehenengo biderrez sentidu dodaz publikoaren
txaloak, «Ai ama, nigaitik dira…» (kar, kar).
Gainera, zure helburua be bete
duzu: finalaurrekoetara ailegatzea.
Bai, eta, gainera, puntuazioz Bizkaiko
hamargarren izan naz… Nik, emakumezko moduan, asko exijitzen deutsat neure
buruari, baina aurten kultura beste esparru batzuetan be egoteak –Txakur Gorria
eta diseinatzaile-lana– lasaitasuna ekarri
deust, eta ez dot pentsau oholtza gainean
bai ala bai egin behar nebala ondo; pu-

“Emakumea izateaz
gainera, ona izan
behar dozu egiten
dozun horretan;
bertsolaritzan be bai”

blikoa kultura beste esparru horeetan be
eduki dodalako.
Emakumezko moduan, zeure buruari asko exijitzen deutsazula esan
dozu.
Nire ustez, ez da kasualidadea txapelketan askoz emakume gutxiago hasi, eta
gero final parekidea izatea. Azken baten,
emakumeok gizonek baino gehiago pentsatzen dogu esparru publikoan aritzeko.
Nik, adibidez, eta diseinatzaile moduan,
mila buelta emoten deutsedaz nire lanei,
nahiz eta orain lanok dagozan moduan
aurkezten ikasten nabilen, eta kito. Emakumea izatea jokabide horretan dagoan
faktorea da, izan ere, irakatsi deuskue guk
ezin doguzala gauzak egiteagaitik egin.
Hau da, emakumea izateaz gainera, ona
izan behar dozu egiten dozun horretan.
Hori da gizarteak gugandik espero dauana, eta bertsolaritzan be gertatzen da.
Zelako bertsolaria zara?
Oso zail egiten jat neure buruari bertsolaria esatea, baina gero pentsatzen dot:
«Beste bat bertsolaria bada, ba, neu be
bai, ezta? ». Niri asko gustatzen jat umorea eta ironia erabiltea. Nire ustez, bertsolari ona da dakiana umorea erabilten eta
gauza sakonak kantatzen. Eta nik, azken
txapelketa honetan, gauza biak egiteko
aukerea eduki dot, eta egin dot. Gaine-
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ra, Malen bertsolari bat deskubridu dot,
lehen ez nintzana, edo banintzana, baina
publiko aurrean azaltzen ez zana. Lasaitasuna transmititu dodala esan deuste eta,
egia esan, lasai ibili naz: plazan egoteko
modu ona dodala ikusi dot. Lehen, beharbada, urduritasuna transmititzen neban
eta orain ikasi dot hori barrutik eroaten.
Zein da deskubritu dozun Malen
bertsolari hori?
Jendearengana ailegatzen dana. Horrela jarraitzea gustatuko litzakit.
Zelan ailegatu zinan bertsolaritzara?
Ama oso bertsozalea da eta, txikia
nintzala, bertsotan hasteko esaten eustan;
baina nik ezetz, ez jatala gustatzen. Gero,
Arantza Plaza etortzen zan eskolara, bertsolaritzea irakastera, eta hasi jatan gustatzen. Gainera, Larrabetzu oso bertsozalea
da eta Etxahun be badogu, guretzat erreferentea dana. Baina, halan eta guztiz be,
ni ez nintzan bereziki bertsozalea. Seigarren mailatik DBHko lehenengo mailarako
udan bertso udalekuetara joan nintzan
eta, orduan bai, orduan esan neban «Nik
hau gura dot». Baina ez bakarrik bertsoengaitik, ezpadaze sormena lantzeko gunea
zalako. Ostean, bertso-eskola ipini zan
martxan Larrabetzun eta Etxahunegaz
hasi ginan. Eta esan behar dot bertsolaritzan jarraitzen badot, hori neurri handi
baten berari esker dala.
Zergaitik?
Oso irakasle ona izan dalako. Eta ez da
koipea emoteagaitik, e!
Eta serio noz hasi zinan?
Hamalau urte nebazan txapelketa baten kantatu neban lehen aldia, baina, nire
kasuan, bertso-eskolea ez zan serio hartzeko gauza bat; uste dot serio aurten hartu dodala. Bueno, serio esaten dodanean,
kontziente adierazo gura dot.
Zerk erakartzen zaitu bertsolaritzatik?
Sormen-diziplina moduan zoragarria
da, bat-batekotasuna erabilten dalako, eta

hizkuntzatik –herri honetan ondare handi
bat dana– sortzen dan gauzea dalako. Baina niri gehien gustatzen jatazanak giroa
eta lagunak dira: nire lagunik onenetarikoak bertsolariak dira edo bertsolaritza
munduan dabilz. Giroak berak eta gure
artean sortzen dan giroak erakarten nabe
asko: ez dakit nora joan lagunak animatzera… Euskal Herriko txapeltea, esaterako, itzel gustaten jat. Nerea Ibarzabal, nire
adiskidea dena, aurreko txapelketan ibili
zan, eta izugarria izan zan bere txapelketea bizi izatea, bera animatzera joatea…
Bertsotan ibiltea oso gatxa dala
emoten dau.
Oso. Gogoratzen dot Igorren Onintza,
Oihana Bartra, Nerea eta laurok kartzelan
urteteko geundela, eta bat-batean Onintzak bota ebala, «Ai, ene, hau ez dago ordainduta!». Eta egia da: oholtzara urten
dozu eta ez dakizu zer kantatuko dozun.
Amildegi bat da: salto egiten dozu eta
batzuetan bat-batean zerbait bururatzen
jatzu; eta beste batzuetan, egundoko kolpea hartzen dozu.
Dana dala, ikasten da bat-batean
egiten. Zelan entrenatzen zara?

“Malen bertsolari
bat deskubridu
dot azken txapelketan:
jendearengana
ailegatzen dana”

“Bertsolaritzatik
gehien gustatzen
jatazanak
giroa eta
lagunak dira”

a: Bizkaiko Bertsozale Elkartea

Azken txapelketeari jagokonez, asko
lagundu deust txapelketaz kontziente izateak. Gai asko entzun dodaz, baita txapelketen CDak be. Txapelketan hiru pisukide
ibili gara: Nerea, Xabier Iturraspe eta hirurok. Nerea baegoan finalaurrekoetan, aurreko txapelketan be finalean ibili zalako,
baina Xabierrek urte asko eroiazan bertsotan ibili barik, eta horren atxakiaz eta
udabarriko faseari begira, astero bertsoeskola antolatzen genduan etxean. Gero,
udako oporraldiaren ondoren, konturatu
nintzan horrek asko lagundu eustala. Oso
gai potoloak dagoz, eta gauzea da pentsatzea horreen gainean zer esango zeunken.
Bizkaiko Txapelketea urte bi barru
izango da barriro. Badakit barriro aurkezteko asmoa dozula, baina txapela
inoz lortzeko esperantzarik?
Ez, ez! Nik ez neban espero ezta hamargarren geratzea be; beraz, txapela, ez.
Halanda be bertsolaritzan jarraituko dozu. Zeintzuk dira zure helburuak?
Egia da igaz bertsolaritzak pisu asko
hartu dauala nire bizitzan, txapela inoz
baino gehiago prestatu dodalako. Baina,
osterantzean, bertsotan egiteak ez dau
pisu handirik nire bizitzan: bizpahiru saio
dodaz hilean eta horreekaz nahiko. Hori
bai, orain dator Martxoak 8a eta emakumeok saio asko edukiko doguz. Bestetik,
azken txapelketea asko gustatu jat, antzeman dodalako jendea nigaz gogoratu
dala saioetarako.
Euskerearen egunaren haritik, Ez
da kasualitatea bertso-saio musikatuan
izan zinan Sondikan.
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Hori txapelketeak emon deustan gauzarik onena izan da. Lehen aldia izan da
saio horretan parte hartu dodana, eta uste
dot txapelketean egindakoa lagungarria
izan dala hor egoteko.
Erosoago zagoz areto txikietan, lagunen artean?
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Bai, nahiago dot. Nik nire lagunakaz
kantatu gura dot.
Zure lan-ibilbideaz arituko gara.
Ilustrazinoa, kartelgintzea eta animazinoa lantzen dozuz.
Nire kabuz lan egiteaz gainera, Euskal
Herriko Bertsozale Elkartean nabil diseina-

tzaile, eta Txakur Gorria sormen-taldeko
kidea be banaiz.
Zergaitik ikasi zenduzan Arte Ederrak?
Beti gustatu jat marraztea eta margotzea, eta txikitan klaseko onena nintzan
marrazketan. Baina nik ez neban batere
argi Arte Ederrak ikasi edo ez, etorkizun
gitxiko ikasketak zirala pentsatzen nebalako, lanik ez zala egongo. Nik, berez, Arkitekturea ikasi gura neban. Donostiako
Fakultatera sartzeko proba bat egin behar
zan, eta nik hori suspenditu egin neban.
Bartzelonara joatea be pentsatu neban…
Gurasoek asko lagundu eusten erabagia
hartzen, eta eskerrak! Ez dakit nork suspenditu eustan, baina asko zor deutsat. Ze
hain ondo pasatu dot eskolan…
Eta zergaitik aukeratu arlo horreek?
Karreran nengoala hasi nintzan Hori
Bai gaztetxerako kartelak egiten, eta gero,
karreraren azken urtean, ilustrazino munduan sartu ginan Mariñe Arbeo eta biok.
Gogoratu neban txikitan zenbat gustatzen jatazan Elena Odriozolaren lanak…
Gero, Olentzerok Kafkaren Metamorfosia
ekarri eustan, ilustratuta, eta itzela izan
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Txakur Gorria

Malenek Txakur Gorria sormen taldea
osatzen dau Mariñe Arbeogaz, Ane Labakagaz eta Nerea Ibarzabalagaz. Hasieran
autoedizinoa eben oinarri, baina hasi
ziran kanpoko proiektuak sartzen eta
egitasmoa be handitzen joan zan: azken
udan kooperatiba bihurtu dabe. "Gure
lan egiteko moduaren ondorioz, oso ikasketa-prozesu bizia da. Sormena banaka
lantzea gogorra da, eta egia da taldeak
babesa emoten deutsula. Baina babes
horretan ikasi behar dozu delegatzen,
zure lana aintzat hartzen eta besteena be
bai, eta onartzen, beharbada, besteek zuk
baino hobeto egin dabela… Oso prozesu
polita da, eta baliagarri jat bizitzarako".
Malenek eta Mariñek irudia lantzen
dabe; eta Nereak eta Anek, testua. Bes-

zan. «Imajinatu neu hau egiten!». Bai, ilustratzailea nazela esango neuke.
Pozik zagoz zure lanagaz. Baina zelan dago ilustrazino-mundua?
Nire ustez, sormen-mundua gatxa da,
eta batez be gazteontzat. Izan be, ez baduzu txapelketaren bat irabazten, ez dozu
argitaratzeko aukerarik. Horregaitik han
zuzen sortu genduan Txakur Gorria: gura
genduana argitaratzeko.
Sormen handikoa zara?
Asko lan egin behar da, ze gauza bat
da sortzea, eta bestea gustura geratzea.
Adibidez, zenbat balio dau kartel batek?
Kartel sinple bat izan daiteke, beharbada,
baina sinpletasun horretara ailegatzeko,
ordu asko sartu behar dira. Horri lotuta,
deskantsatzen be jakin behar da.
Zuk badakizu?
Ikasten nabil.

teak beste, Durangoko Azokaren azken
edizinoaren kartela egin dabe; Pirritx,
Porrotx eta Marimotots pailazoen azken
CDaren diseinua, eta hareen bideokliparen animazinoa. Ilustrazinoak be lantzen
dabez Hitzetik Hortzera saiorako, eta
umeentzako ipuinak be asmatzen dabez.
Erakusketak antolatzen dabez, eta tailerrak emoten dabez.
"Autoedizinoa mantentzen saiatzen
gara. Adibidez, liburu batzuk atera genduazan Durangoko Azokarako, eta oso
harrera ona eduki dabe. Lauhazka. Kaiera bat jarraitzeko koadernoan, adibidea
ipintzearren, oso ondo islatu da gure
filosofia, izan be, hor dagozanak banakako lanak dirala pentsatu leitekeen arren,
kolektibitatetik sortutakoak dira".

Burura etorri jat, besteak beste, Gotzon Barandiaranen azken liburuaren
(Hitzen ahairea) portadea egin dozula.
Eta Peru Arbarka sariari lotuta, Ezpainetakoa liburua be ilustratu egin dot. Sari
horrek zati bi daukaz: lehenenik idazleek
aurkezten dabe euren lana eta irabazlea
aukeratzen da; eta gero ilustratzaileok lan
irabazle horretan oinarrituta egiten dogu
gure lana. Azken edizioa Ane Labakak
(idazlea) eta biok irabazi dogu. Biok Txakur Gorriko kideak bagara, bai, baina ez
da tongorik egon, e! Hasieratik amaierara
arte neuk bakarrik ilustratu dodan lehenengo liburua izan da, eta oso polito lotu
da.
Zelan imajinatzen dozu etorkizuna?
Egia esan, ez nago etorkizunari begira;
oraina ondo dago, eta nik lanean jarraitu
gura neuke. Orain nagoen moduan edo

“Asko zor deutsat
Arkitekturako
Fakultatera sartzeko
probea suspenditu
eustanari”
hobeto banago, ederto. Txakur Gorrian,
berbarako, nahiko lan egin dogu, eta
momentu honetan gure lana nahiko publikoa da; halanda be, badakit egoerak
inoz beherantza egingo dauana. Beraz,
lan egin behar da, eta proiektuak sortu
edo topatu. Niri asko gustaten jat gauzak
zelan egin pentsatzea, nora jo… Ez dakit,
etorkizuna lanean imajinatzen dot; osterantzean, ez da egongo.
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“Ez nago ziur nire
bertsoak gustetan
ete jatazan; nire
ilustrazinoak gustetan
jatazana, hori ziur”

“Oso pozik
nago
estilo bat
markatzen
nabilelako”

Zelango lanak dozuz eskuartean?
Hilero kartel bat egiten dot Domekak Hori Baien egitasmorako, eta Txakur
Gorrian emanaldi bat prestatzen gabilz
Joxean Artzeri egingo jakon omenaldiari
begira. Bertsolari aldizkarirako be bagabilz
lan batzuk egiten…
Lana badozu, beraz.
Bai, eta ezin gara kexatu. Baina ez dot
gura inork pentsatzea lan honegaz abe-

rasten naizela. Azken baten, gure kooperatiba da eta bakotxak bere soldatatxoa dauka. Sormenak ez dau emoten
aberasteko. Batek esan eban inoren
kontura bizi ginala, baina ez da egia.
Sortzaileon bizitza ez da batere aberatsa diru aldetik; beste gauza batzuetan,
ordea, bai.
Kritika on asko dozuz, baina zelan hartzen dira txarrak diranak?

Egon egongo dira –eta ona da, gainera–, baina orain arte ez dot kritika txarren barririk izan. Dana dala, uste dot oso
erraza dala sortzen diran gauzak kritikatzea, gauza bisualenak diralako. Azkotan
entzuten dogu «Nire umeak be egingo
leuke hori». Bada, ez da horrela. Emaitzea
gustatu edo ez, horren atzean lan bat eta
ikasketa bat dagoz. Beste lanbide batzuk
ez dira zalantzan jartzen; gurea, bai. Eta
nik aldarrikatu gura dot guk egiten doguna be lana dala. Kritikea kritikatzeagaitik
ez jat gustetan. Halanda be, baten batek
zerbait txarrik badau esateko, bada, esan
dagiala: azken baten, neu naz kritikoena
nire lanagaz. Momentuz, kritika onak jasotzen nabil, eta oso motibagarria da.
Zelango ilustratzailea zara?
Langilea, eta zorte handia eduki dot,
inguruko jente askok proiektuak eskaini deustazalako. Oso ziur ez nago neure
bertsoak gustetan ete jatazan; baina ziur
nago neure ilustrazinoak gustetan jatazana. Detaileak asko gustetan jataz… Testu
bat hartzen danean, nire eritxiz, hori literalki ilustratzea ez da ona, testuari indarra
kentzen jakolako. Zure interpretazinoa
egin behar dozu, irudiak erabilita, eta nik
oso gogoko dot jolastea.
Eta zelangoa da zure sortze-prozesua?
Bizitzan, ez naz pertsona ordenatua
eta garbia; ondorioz, ilustrazinoan be ez.
Apur bat kaotikoa naz. Testureakaz jolastea gustetan jat: marraztu, dana zikindu,
eskaneatu eta gero ordenagailuan lan
egin. Oso prozesu esperimentala da, eta
egin dodana gustatzen jatan momentuan
uzten deutsat lan egiteari. Nire ustetan,
Maite Gurrutxaga da Euskal Herrian dagozan ilustratzailerik onenetariko bat, eta
beragaz egon naz tailer baten: hain ondo
eta garbi egiten dau dana, paper bakar
bat erabilita… Nik ezin dot; ez naz bere
modukoa inoz izango…
Noski, zeuk zeure bideari eta estiloari ekin behar deutsozu.
Bai, eta oso pozik nago estilo bat markatzen nabilelako. Halanda be, beldur
deutsat gelditzeari. Ze, hainbeste gustetan jat orain daroadan bizitzea! Hori dala
eta pentsatu dot prestakuntza-saio gehiago egitea, baina orain lanpetuta nago eta
eskola asko kanpoan dagoz… Ez dakit.
Lagun batek esaten deust hori etorkizuneko Malenen kezka dala; beraz, ez arduratzeko.
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Ayotarren azken menua
Atxaerandio jatetxea oso ezaguna da Txorierrin. Izan ere, zaharrenetariko bat da, irekita
150 urte baino gehiago eman duelako. Denbora tarte horretan, Atxaerandiotarren lau
belaunaldik euskal sukaldaritza tradizionalik onena eskaini diete bezeroei. Hala ere, jatetxearen ateak abenduaren 31n itxi ziren betiko, Ayo Atxaerandio ahizpek erretiroa hartu
dutelako. Zoritxarrez, bosgarren belaunaldiak ez du jatetxean jarraitzeko asmorik.
t/a : Gaizka Eguzkitza

Asua eta Erletxe lotzen dituen errepidean dago Atxaerandio jatetxea, Sondika eta Erandio udalerrien arteko mugan,
lehengo aireportuaren beheko aldean.
Rosa Mari eta Maria Jesus Ayo Atxaerandio ahizpekin gelditu gara bertan. Rosa
Mari gazteagoa da, 66 urte ditu, eta Maria
Jesusek, 72. Lehenengoa 18 urte zituela
hasi zen familiako jatetxean lan egiten;
eta nagusiak, 16 urte zituela. Abenduaren
31n, tabernan 45 urte lanean eman ondoren, erretiroa hartu zuten, eta, ondorioz,
taberna itxi zuten. Ez dakite taberna nork
ireki zuen, ezta noiz ere, baina argi dute
birramamak han egin zuela lan. "Familiak
gutxienez 150 urte daramatza jatetxean",
esan digu Rosa Marik.

Eraikina antzinako baserria da eta
oraindik jatorrizko egiturari eusten dio,
bistako egurrezko habeak, barne. Denboraren poderioz, berrikuntzak egin behar
izan dira han, noski, eta horietako batean
eraikina 1736an egin zela ziurtatzen duen
harrizko plaka bat jarri zuten fatxadan.
Goiko aldean Rosa Mari eta Iñaki, bere
gizona, bizi dira. Beheko aldean, taberna
dago: sukaldea, 80 lagunentzako jatetxe
bi, eta taberna bera. Atxaerandio betiko
taberna da, egurra eta harria dekorazioan
nabarmentzen diren horietako bat.
Menua ere betikoa zen: txuleta, bakailaoa, legatza, indabak, txipiroiak, tripakiak... "Batez ere jantokiak ematen zigun
jaten. Garai onenetan erabat beteta geneukan, bai eguerdian, bai gauean. Hiru
hilabeteko itxarote-zerrenda izaten ge-

nuen. Orain arte ere leku libre gutxi izan
dugu zapatuetan bazkaltzeko; gauean,
ordea, jende gutxiago etortzen zen. Baina
hori tabernari guztiei gertatu zaie", esan
du Maria Jesusek. Ayotarrez gain, beste
bost lagunek egiten zuten lan tabernan:
neska bi, sukaldean; zerbitzari bi, jantokian; eta Iñaki, barran.
Denboraren poderioz, tabernak hainbat aldaketa bizi izan ditu. Garrantzitsuenetariko bat 1983ko uholdeen eragindakoa izan zen. Etxea ia urperatuta gelditu
zen, urak 4,50 metro gora egin zuelako.
Hori zela-eta, taberna eta etxea hondatu
ziren eta, besteak beste, antzinako familia-argazkiak galdu zituzten. "Uholdeak
gertatu zirenean, Murtzian geunden
oporretan. Hondamendia telebistan ikusi
genuen, eta, berehala etorri ginen etxera.
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"Batez ere, jantokiak
ematen zigun jaten.
Garai onenetan hiru
hilabeteko itxaronzerrenda izaten genuen"

“Zazpi urteko ume bat
negarrez hasi zen itxiko
genuela jakin zuenean.
Barikuro etortzen zen
afaltzera familiarekin”

Uholdeek gogor jo zuten Asua, eta inguruko jende gehiena beste leku batera joan
zen bizi izatera. Ia bakarrik gelditu ginen",
adierazi du Iñakik.
Baina hori ez da aldaketa bakarra izan.
Esate baterako, alkohola antzemateko
kon
trolak zorroztu zirenean, jatetxeak
bezeroak galdu zituen, batez ere gauez.
Eta aireportua Sondikatik Loiura eraman
zutenean ere bai. “Aireportuko langileak
egunero etortzen ziren hona, bazkaltzera.
Baita inguruko enpresetako langileak ere.
Pentsa ezazu alboan 2.000 langile zituzten
enpresak genituela. Orain, ordea, tailer
eta enpresa txikiak baino ez daude. Horiek jarraitzen dute etortzen, noski, baina
gutxiago dira. Dena dela, moldatzen gara,
bezero batzuek utzi diote etortzeari eta
beste batzuk hasi dira etortzen. Guk ospea
izan dugu beti eta inguruan gertatu diren
aldaketek –gehienak kaltegarriak edozein
denda edo tabernatarako– guri ez digute
hainbeste kalterik ekarri”.

Maria Jesus ez dago triste, nekatuta
baizik. "Azken bolada honetan, lur jota
nengoen, lan egitea gogorregi egiten zitzaidan. Bizitza osoa eman dugu tabernan
eta bada erretiroa hartzeko garaia". Rosa
Marik ez daki hemendik aurrera zer egingo duen. "Oraindik ez dut erretiroa hartu

Rementeria eta Zarra
Bai, Atxaerandio oso jatetxe ezaguna
zen. Eta horregatik, bezeroak leku guztietatik etortzen zitzaizkien. "Lagun mota
guztiei eman diegu jaten: aberatsak zein
pobreak; txorierritarrak zein kanpokoak;
politikariak, medikuak, lantegiko langileak…". Batzuk ezagunak dira. "Azken astean, Unai Rementeria Bizkaiko Foru Ahaldun nagusia etorri zen Joseba Goikouria
Erandioko alkatearekin batera. Gainera,
Josu Ortuzar Euskalduna jauregiko zuzendari ohia ere etortzen zen; eta Telmo Zarra
Athleticeko futbolari ohia alboan jaio zen
eta harreman estua geneukan berarekin
eta familiarekin...”. Ayotarrek harreman
estua zuten betiko bezeroekin, eta horietako batzuk triste azaldu dira jatetxea itxi
dutelako. "Batzuek opariak ekarri dizkigute; eta zazpi urteko ume bat negarrez
hasi zen itxiko genuela esan genionean.
Gixajoa familiarekin barikuro etortzen zen
afaltzera".

dudala barneratu. Uste dut abuztuan
gaudela, oporretan, eta datorren hilabetean berriro lanera etorri beharko dudala
(kar, kar)". Ayotarren seme-alabek ez dute
tabernan lan egiten jarraitzeko asmorik;
beraz, ez da Atxaerandio jatetxean bosgarren belaunaldirik egongo. “Bakoitzak
badu bere lana. Hemen lan egitea gogorgogorra da eta gazteak beste lan batean
erosoago badaude, gu pozik”. Ahizpek
ez dakite taberna saldu edo alokatuko
duten. "Jatetxea alokatzeko eskaintzak
jaso ditugu, baina, egia esan, ez dakigu
zer egin". Momentuz, Atxaerandio jatetxearen ateak itxita daude. Rosa Mari eta
Maria Jesus Ayok azken menua zerbitzatu
dute.

“GADE graduak Dual aukera izatea
oso erakargarria iruditzen zait”
Lander Bilbao (Bilbo, 19 urte), myGADE (Enpresen Administrazioa
eta Zuzendaritza) gradu dualaren 1. maila ikasten ari da
Mondragon Unibertsitateko
Enpresagintza Fakultatean.
Definitu zure burua: non egin dituzu orain arteko ikasketak? Baduzu hobby edo zaletasunik?
Nire ikasketak Lauro ikastolan burutu nituen. Hobbyei dagokienez, kirola egitea asko
gustatzen zait, eta batez ere futbola ikustea,
Athletic zalea naiz eta, horrez gain, asteburuetan
lagunekin egotea gustatzen zait.
Zergatik aukeratu zenuen myGADE gradua?
Eta zergatik Mondragon Unibertsitatea?
Ekonomiarekin lotutako ikasketak egin nahi nituelako aukeratu nuen. Bestetik, ikasle ohia den
lagun batek Mondragon Unibertsitateari buruz
oso ondo hitz egin zidan. Gainera, Mondragon
Unibertsitateak antolatutako hitzaldietan azaldu
ziguten bezala, beste unibertsitateekin konparatuta, oso desberdinak dira, bereziki lan egiteko
eran. Honetaz gain, graduak Dual aukera eskaintzea oso erakargarria iruditu zitzaidan.
Nola baloratzen duzu orain arte bizitako esperientzia?
Orain arte, dena ondo doa, unibertsitate egokia
aukeratu dudala pentsatzen dut.
Nola definituko zenuke myGADEn jasotzen
duzun ikasteko metodologia?
Metodologia dinamikoa dela esango nuke, denok parte hartzeko aukera ematen diguna. Egunero etorkizunerako prestatzen gaituztela pentsatzen dut, horregatik eraginkorra dela deritzot.

Unibertsitatetik zer da gehien gustatzen zaizuna? Eta zerbait hobetzeko?
Nahiko erraza iruditu zait Batxilergotik unibertsitatera emandako jauzia
eta nik uste dut unibertsitateak
ematen dituen klase dinamiken
ondorioz izan dela. Oraingoz, hasi
nintzenetik hiru hilabete baino ez
dira igaro, horregatik, ez zait ezer
bururatzen hobetzeko, denborarekin ikusiko dut zer hobetu daitekeen.
Lanean ari zara ikasten duzuen bitartean edota laster hasiko zara, Dual ereduan.
Non ari zara jardunean edota non hasiko zara
eta zer lan mota egiten?
Esan didatenaren arabera, Walter Packen hasiko
naiz lanean, komertzial arloan lan egingo dut,
baina hasten naizenean hobeto zehaztuko didate zein den nire zeregina.
Zer nolako ekarpena uste duzu egiten dizula
eredu dualak?
Lan esperientziak emango dit gaur egun premiazkoa dena eta horrek onura handiak ekarriko
dizkit. Izan ere, lehenengo urtean hasita lanmundua hurbil ezagutzeko aukera izango dut.
Atzerrira joan zara edota joango zara myGADEn?
Oraindik ez dut atzerrira joateko aukerarik izan,
baina 3. mailan joango naiz. Esperientzia ikaragarria izango da.
Etorkizunari buruz zeintzuk dira zure asmoak?
Graduan zehar ahalik eta ondoen trebatzea eta
esperientzia handia lortzea arlo desberdinetan.
Hori bukatutakoan, nire formakuntza osatzeko
master bat egitea beharrezkoa dela uste dut. Horrek guztiak lagunduko dit lan munduan sartzen.
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Barrukoa adieraztearen artea
t: Itxaso Marina Ondarroa

Biztanleriaren bizi-itxaropena handitu egin da, eta, ondorioz, adimen-desgaitasuna duten lagunena ere bai. Biotz
Zulueta Lantegi Batuak-eko proiektuen
teknikariak esan digun moduan, zahartzeak dakartzan sintomak lehenago agertzen dira kolektibo horretako pertsonen
artean. “Helburua da laguntza ematea
erretretaren adinera ahalik eta egoera
onenean ailega daitezen. Horretarako,
sintomak antzemateko tresnak garatu ditugu, eta sintomak arintzeko lagungarriak
izan daitezken metodologiak aztertzen
gabiltza”. Arteterapia metodologia horietako bat da. “Pentsatu genuen bidea izan
litekeela, gure emozioei buruz hitz gabeko hizkuntza erabilita hitz egin ahal izateko. Arteterapia aurretik genuen landuta,
Bilboko Arte Ederretako Museoan eta
terapeuta berarekin, eta erabaki genuen
eskola Derioko lantegira ekartzea”. Tailerra
duela urte bi ipini zen martxan, eta bertan
Lantegi Batuak-ekin kontratua duten zortzi lagunek hartzen dute parte.
Karen Lund tailerra zuzentzen duen
terapeuta da eta, hasteko, Arteterapia

Urtarrilean, Lantegi Batuak-eko langileek Arteterapia tailerrean egindako lanak ikusgai ipini dira Derioko Kultur
Birikan. Ehun obra inguruk osatutako erakusketa izan da,
eta egileek beren sentimenduak azaleratu dituzte lan bakoitzean.
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zer ez den azaldu digu: ez da marrazten
eta margotzen ikasteko eskola. “Sikoterapiaren modalitate bat da, arreta sortzehezkuntzetan ipintzen duena. Askotan
zaila da, hitzak erabilita, sentimenduak
adieraztea, eta sortze-hezkuntza horien
bidez lortzen dugu sentimendu horiek
azaleratzea. Hala ere, lana adierazpenetik
baino harago doa, eta sentimendua landu
ere egiten da, pertsona sentitzen duenaz
kontziente izan dadin ”. Lundek eskaintzen duen eskolak parte-hartzaileen gogoa hartzen du kontuan. “Nik ez diet proposamenik egiten: bakoitzak nahi duena
lantzen du; gero, guztion artean aztertzen
dugu obretan adierazten dena”. Parte-hartzaileek, besteak beste, margo likidoak,
collagea, argizari-arkatzak eta idazketa
erabiltzen dituzte.
Terapeutaren hitzetan, oso harreman
berezia sortzen da Arteterapian dabiltzan
lagunen artean, eta horrek begirunea,
konfiantza eta enpatia ekartzen ditu. “Interesgarria da gune bat izatea, zeinetara
pertsonala dena ez ezik besteekin ditugun gatazkak ere –lanean, adibidez–
eraman baititugu. Gainera, aurreiritziak
ere gainditzen dira, eta besteak beste
ikuspuntu batetik ezagutzen ditugu”. Horrezaz gainera, Arteterapia baliagarria da

“Askotan zaila da, hitzak
erabilita, sentimenduak
adieraztea; sortzehezkuntzen bidez
lortzen dugu sentimendu
horiek azaleratzea”
“Lana adierazpenetik
baino harago doa, eta
sentimendua landu
ere egiten da, pertsona
sentitzen duenaz
kontziente izan dadin”
erlaxatzeko eta autoestimua handitzeko.
“Guk ez diogu emaitzari notarik ipintzen;
berdin dio pertsona batek marrazten badaki edo ez. Guk adierazteari ematen diogu garrantzia, eta pertsona bat bere sentimenduak adierazteko gauza izan delako
pozik badago, horrek bere autoestimua

handituko du. Gakoa zure burua ulertzea
da, baita ondoan dituzunak ere”.
Ikusi baino, begiratu
Mikel Perez Arteterapia tailerreko
parte-hartzaileetariko bat da, eta hasiera-hasieratik darama bertan. Kontatu digunaren arabera, txikitatik eduki du oso
lotura estua idazketa eta marrazketarekin.
Horregatik, tailerrean izena emateko proposamena egin ziotenean, eta hasieran
apur bat urduri ibili bazen ere, ez zuen
asko pentsatu. Perezek batez ere idazketa erabiltzen du adierazteko orduan. “Beti
eduki dut idazteko gaitasuna eta horretaz
baliatzea erabaki dut, sentitzen dudana
kanpora ateratzeko”.
Arteterapiarekin duen esperientzia
azaltzeko, lehenengo saioetan egin zuen
lana eman digu adibide: urtzen dabilen
bihotza. “Izan ere, oso pertsona isila izan
naiz beti, eta tailerrari esker barruan nituen beste sentimendu batzuk azaleratzen joan dira. Arteterapia nire burua ezagutzeko zait baliagarri, hazteko, ditudan
balioez konturatzeko, nire kideengana
hurbiltzeko, enpatia izateko, pazientzia
handiagoa edukitzeko, pertsonak ikusi
baino pertsonei begiratzeko… Pozik nago
oso”.
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Karpa bi ipiniko dituzte
Sondikan, Inauteriak ospatzeko
a : Jon Goikouria Larrabeiti

“Iaz, Udalarekin batera erabaki genuen
karparen kokalekua aldatzea, batez ere segurtasun arloko arrazoiengatik. Orain arte,
Inauteriak tren-geltokiaren ondoko aparkalekuan egin dira, baina hori leku itxia da,
sarrera-irteera bakarra duena, eta zerbait
gertatuko balitz arriskutsua izango litzateke”, esan digu Jone Karkamo Sondikako
Inauterien Elkartearen kideak.
Azaldutakoaren arabera, azken urteotan gero eta jende gehiago hurbiltzen da
Sondikako Inauterietara: 5.000 lagun baino gehiago. “Orain arte izan dugun karpan,
aldiz, 2.000 lagunentzako lekua baino ez
dago. Ez da segurua”. Jai-gunea herrigunetik gehiegi ez urruntzeko, antolatzaileek
karpa bi jartzeko proposamena egin diote
Udalari. “Bata, Iturrikosolo kalean; eta bestea, Lehendakari Agirre kalean, lehen azokan jartzen zen moduan. Lekua apur bat
txikiagoa izango litzateke –lehen 875 m2
zeuden, eta 700 m2 orain – , baina auke-

Inauteriak martxoaren 8an eta 9an egingo dira Sondikan,
eta aurten jai-gunea beste modu batean atonduko da.
Izan ere, karpa bi ipiniko dira: bata, Iturrikosolo kalean; eta
bestea, Lehendakari Agirre kalean.
rarik onena dela iruditzen zaigu: ez dago
itxita eta karpatik kanpo egoteko aukera
ere badago”.
Karpa bi ipintzeko aukera baztertu
ez bazuten ere, Udalak hasieratik adierazi
zuen karpa bakarra ipini nahiago zuela.
Hala ere, karparen tamainaren eta horren
kokalekuaren haritik hainbat aukera aztertu ostean, karpa bakar bat ipintzea bideragarria ez dela ikusi dute, eta elkartearen
proposamena onartu dute. Beraz, aurten
karpa bi egongo dira Sondikako Inauterietan.
Ordutegia
Udalak eta Sondikako Inauterien Elkarteak bilera gehiago egingo dituzte

Inauteriei lotutako beste gai batzuk aztertzeko, hala nola egitaraua, aurrekontua
eta ordutegia. Horri lotuta, aipatzekoa da
elkarteak eskatu duela musika goizeko
7ak arte jartzea, baina Udalak esan diela
goizeko 5etan kendu behar dela. Euren
jarrera azaltzeko, agintariek hainbat arrazoi eman dituzte: batetik, “legeak ezartzen
duen ordutegia” da; eta bestetik, jaiak bat
egin behar du atsedena hartzeko eskubidearekin. Gainera, gogora ekarri dute iaz
borrokak izan zirela eta zabor-edukiontzi
batzuk erre zituztela. “Halakoak 5:00etatik
aurrera gertatzen dira”. Azkenik, Udalaren
ustez, garbiketa-langileek denbora behar
dute jai-gunea behar bezala garbitzeko.
“Inoiz langileek errespetu falta larriak pai-
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Kokalekua
segurtasun arloko
arrazoiengatik
aldatzea erabaki da
Karpa bat Iturrikosolo
kalean ipiniko da; eta
bestea, Lehendakari
Agirre kalean
ratu dituzte, beren kontra eta egiten duten
lanaren kontra”.
Nolanahi ere, Udalak aintzat hartu
du guztiek Sondikako Inauteriak aurrera
ateratzeko egiten duten lana, eta aipatu
du “inoiz baino ilusio handiagorekin eta
jai-gune berri batean” ospatuko dituztela.
“Denon artean hobetuko dugu Sondika
osoarena den eta Sondika osoarentzat
egiten dugun jai hau”. Bestalde, Sondikako
Inauterien Elkarteko kideek ere adierazi
dute ahalik eta Inauteririk onenak antolatzea dutela helburu.
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Kadaltso baserria

a: Zamudioko Udala

Kadaltso baserria XVI. mendeko eraikina da, eta Txorierriko etorbidearen ertzean dago, Deriorako bidean. Maria Diez
de Cadalsoren familiak 1506an agindu
eban hori egitea. Horretarako, garaiko
teknikak, materialak eta ezaugarriak erabiltzen baziren be, Kadaltso baserria oso
berezia da, eta antzekotasun gitxi dau inguruko baserriakaz.
Alberto Santana historiagilearen esanetan, harrizko eta egurrezko etxea da,
ojiba-leihoak dauazana, eta itxura gotikoa
dauana. Eraikinak jatorrizko elementu
batzuk mantentzen dauz, esate baterako,
zilarrez edo eztainuz estalita dagozan hiru
tatxet apaingarri. Denporearen poderioz,
hainbat aldiz eraberritu egin dabe, baina
bere esentziari eutsi egin deutso.
Santanak etxearen arkitektura ikusgarria azpimarratu dau, eta aitatu dau
euskal baserrien lehenengo belaunaldikoa dala. Hasieran, Zamudiotorreri lotuta
egon zan; eta gero, Cadalso familiari, armarriak adierzoten dauan moduan. XVIII.
mendean, garaiko ohitureari jarraituz, erdibitu eben, errentan ipintzeko eta ahalik
eta etekin gehien ateratzeko. Lehenengo
maizterrak 1704an sartu ziren etxera, eta
gaur egungo jabeak hareen ondorengoak
dira.
Bere garaian, Txorierriko jauretxerik
inportanteena izan zan, baina urteen joanak asko hondatu egin dau. Horregaitik,
Zamudioko Udalak erosiko dau, eta bere
kontzerbazinoa bermatzen dabezan lanak
egingo dauz, hala nola eraikina habetzea
eta arkoelogia-indusketak.
Cadalso familiak sustraiak Zamudion
dituan arren, beste herri batzuetara zabal-

Zamudioko ondare bi
berreskuratuko dabez
Hango Udalak jakinarazo dauan moduan, Kadaltso baserria erosi eta berreraikiko dau, eta Arroetako karobia be
ipiniko da martxan.

Karea erabilten zan,
besteak beste, lurra
ongarritzeko eta
hormak zuritzeko
Kadaltsakoa
euskal baserrien
lehenengo
belaunaldikoa da
du zan leinua. Horrela, bada, Jose Cadalso
y Vizcarra merkataria Cadizera ezkondu
zan eta bertan jaio zan bere semea: Jose
Cadalso idazlea (Cadiz 1741-Gibraltar
1782).
Artxiboetan agertzen dan moduan,
Cadalso familiak hamahiru etxe ebazan
Abando, Barakaldo, Loiu, Zamudio, Erandio, Fika, Lezama eta Derio elizateetan,
1704. urtean. Familiako beste adar bat A
Coruñako Noya herrian finkatu zan, eta

bertan Luis Cadalso y Rey de Andrade jaio
zan 1843. urtean. Ha Itsas Guardien Errege-konpainian sartu zan hamabost urte
geroago.
Bizkaiko Korrejidoreak kapare-titulua
eman eutsan Zamudioko Juana de Cadalso y Vizcarra andreari 1719. urtean, eta
Cadizeko Diego de Cadalso y Vizcarrak be
titulu hori lortu eban 1771. urtean.
Beste alde batetik, Juan de Cadalso
Garay y Vizcarra Carlos III. Ordenako zal-
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dikoa eta Miliziako koronela izan zan, eta
Diego de Cadalsok Gernikako Batzar Nagusietan parte hartu eban 1762. urtetik
1764. urtera, erregidore ganboatar moduan.
Hilabeterik behin biztea
Beste alde batetik, Zamudioko Udalak Arroetako karobia martxan jartzeko
asmoa be badau. Antxina, bertan karea
egiten zan, besteak beste, lurra ongarri-
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tzea, hormak zuritu eta desinfektatzeko,
eta behien azala osatzeko. Urte askoan
egon da erabili barik, eta karobian oso
egoera txarrean egon da. Udalak zaharberritu egin dau, eta jatorrizko itxura
emon deutso. Esan daben moduan,
karabia barriro inauguratzeko asmoa
dabe, eta, horretarako, datozan hilabeteetan gitxienez hilabeterik behin biztuko dabe, zementua eta harria berora
egoki daitezan.

32 BERBALAGUN

Aurtengo Euskaraldia amaitu da eta
proposamen ederra egin nahi dizuegu,
ekimen horretan hartutako indarrari
eusteko: Berbalagun proiektuan parte
hartzea. Taldeak irailetik dabiltza martxan, baina, ez kezkatu, izena ematea urte
osoan dago zabalik.
Taldeak herrien eta parte-hartzaileen
ordutegiaren arabera antolatzen dira. Beraz, ziur gaude zure beharrizanetara eta
helburuetara egokitzen den taldea egongo dela. Gainera, berdin dio zure euskara
maila ona edo ez hain ona bada; Berbalagun egitasmoari esker hobetuko duzu
zure euskara maila, eta lagun berriak ere
egingo dituzu. Bestetik, seme-alabekin
batera euskaraz olgatu nahi baduzu, beste proiektu bat duzu eskura: Gurasolagun.
Berbalagun proiektuak euskaraz on
do moldatzen direnak eta hain ondo
moldatzen ez direnak elkartzen ditu, za
letasun baten inguruan euskaraz aritzeko. Oso metodologia ona da euskaraz
hitz egiteari beldurra galtzeko. Bestetik,
Gurasolagun egitasmoak euskaraz hitz
egiteko ohitura duten gurasoak eta mintzapraktika egin nahi dutenak biltzen ditu
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Urte osoan zabalik!

Gurasolagun

umeekin batera, eskola orduen ondoren,
euskaraz jolasak eta antzeko ekintzak
egiteko. Gainera, ohiko ekintzez gainera,

Getxo photo

Bisita Arte Ederretako Museora

Larrabetzu-Morga ibilbidea

hamaika ekitaldi egin dira urtean zehar,
hala nola ibilaldiak, museoetara irteerak
eta afariak.
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Iruña Veleia

telefonoa:
63575 35 95
e-maila:
txorierri.berbalaguna@gmail.com
antolatzaileak:
TOTOAN TEEF
Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea

Bisita txakolindegira

Datozen ekintzak
Arte Ederretako museoa
Otsailak 14
“68aren ostean. Artea eta praktika
artistikoak Euskal Herrian 1968-2018”
erakusketa bisitatuko dugu. Erakusketan, hainbat diziplinatako ia 150 obra
batzen dira –eskultura, argazkigintza,
bideo-artea eta paperaren gaineko
obra–, eta zenbait belaunalditako 100
artista inguru. Erakusketaren bidez
ezagutuko dugu, alde batetik, azken
mende aldaketan inguru berezi horretan, artea modernizatzeko zein
modu egon diren; eta bestetik, Euskal
Herrian hasi ziren ibilbide pertsonalek

eta kolektiboek Estatuan zer nolako
garrantzia izan duten.
Ermitaz ermita
Otsailak 24
Hamahiru kilometro inguruko ibilbidea da: oso polita eta jende gutxik
ezagutzen dituen bidexketatik. San
Kristobal eliza –Urgoiti jauregia–Berreaga mendia–Geldoko eskola–San
Bartolome ermita ibilbidea egingo
dugu.
Sagardotegia
Martxoa
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Egin toot Mastodon.eus gizarte sarean
Mastodon.eus gizarte sare librea da,
eta euskaldunak batu, eta munduarekin
harremanetan jartzea du helburu. Horrela, bada, berezitasun bi ditu: euskarazko
instantzia da, eta Interneteko euskal komunitateak berak komunitatearentzat
sortutakoa da. Mastodonen, elkarrekin
konektatuta dauden milaka instantzia
daude: batzuk erabilera orokorrekoak
dira; beste batzuk, hizkuntz komunitate
baten inguruan sortutakoak; eta gai jakin
baten inguruan sortutakoak ere badira.
Gizarte sareak milioi bi erabiltzaile ditu
dagoeneko.
Proiektua sortzeko, hainbat eragilek
egin dute lan elkarrekin: PuntuEUS Fundazioa eta Azkue Fundazioa erakundeak,
Dinahosting eta iametza enpresak, Talaios
kooperatiba, Laborategia 2.0, eta Librezale aktibista. Horrek euskarazko komunitatearen inguruan dauden, eta sor daitezkeen bestelako instantziekin elkartzea
eduki du helburu.
Mastodonek abantaila nabarmenak
ditu gizarte sare ezagunekin alderatuta,
batez ere euskaldunontzat, hizkuntza komunitate txiki bat osatzen dugulako. Izan
ere, software librea da, hau da, sare deszentralizatua da, eta, horregatik, komunitatea bakoitzaren esku daude datuen kudeaketa, pribatutasuna, erabilera-arauak
eta hizkuntza. Gainera, datuak ustiatzen
ez direnez, ez dago publizitaterik. Sare sozial zentralizatuetan (Twitter, Facebook...),
ordea, hizkuntza enpresa horien erabakien araberakoa da, eta atzerapausoak
nabarmenak dira: Twitterren interfaze
berritik euskara kendu dute, eta Googlek
iragarkiak euskaraz jartzea debekatu du.
Izen-emate erraza
Mastodon kode irekiko sarea da, hots,
edonork sortu dezake instantzia bat eta
norberaren arauak ezarri. Beraz, instantzia

bakoitzak berezko izaera izango du. Izena
emateko, Mastodonek beharrezko datuak
baino ez ditu eskatzen, e-posta eta izena. Mastodonen erabiltzaileak pertsonak
dira, ez produktuak, merkataritza-sarea ez
delako. Aplikazioa IOs eta android telefonoetan deskarga daiteke.
Izena eman eta gero, ezarpenen atalean daude kontua pertsonalizatzeko
aukerak. Erabiltzaileak ohiko galderak irakurri ahal izango ditu: Zer da mastodon?
Zer da federazioa? Zer da instantzia bat?...
Azkenean, hobespenetan, hizkuntza atalean, euskara aukeratu ahal da. Handik
aurrera, erabiltzailea mezuak edo tootak
idazten hasiko da. Horiek askoz jota 500
karaktereko luzera izango dute, eta kronologikoki argitaratuko dira. Erabiltzaile
bakoitzak nahi dituen lagunei jarraitzeko aukera dauka.
“Sare sozial globalen parean,
software libreko tresna honek auke-

ra berriak ireki dizkigu. Badakigu komunitate bakoitzaren beharrei begira sortutako eztabaida eta elkarrekintza-tresnak
ezinbestekoak direla. Gure komunitateak,
gure herriak, gure hizkuntzak munduari
begiratzeko ikuspuntu propioa izateko
espazioak sortu behar dituzte, eta hau bat
gehiago da bide horretan”, esan du Talaios
Kooperatibako Gorka Juliok. "Mastodon
mikroblogintza sare sozial bat da, baina
ez da ohikoa. Mastodon ikuspuntu humanoago batetik sortu da, beste sareen
akatsetatik ikasita. Mastodonen pertsona
zara; ez produktua. Ez dago ordaindutako
iragarkirik, eta zure datuekin ez da salerosketarik egiten”, gaineratu du Iametza
enpresako Asier Iturraldek.
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t: Juan Luis Goikoetxea / a: Gaizka Peñafiel

Astoz etorri den Olentzeroren ostean,
eta gameluz hurreratu diren erregeen
atzetik, oinez datoz kantariak otsailaren
4an, Agata Deunaren bezperan; baina igaro ondoren otsailaren 2an Kandelario eta
3an Abadiñoko abere-azoka.
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Agata Deuna

“Zorion etxe hontako denoi,
Oles egitera gatoz,
aterik ate ohitura zaharra
aurten berritzeko asmoz.
Ez gaude oso aberats diruz
ezta ere oinetakoz,
baina eztarriz sano gabiltza,
ta kanta nahi dugu gogoz”.
Ohiturari jarraituz, abesbatzako neska-mutilak joaten dira aterik ate, etxerik
etxe, kalerik kale, bertsolaria edo kantaria
tartean dela, makila eskuan, eta otzara besoan. Agurra kantatzen hasi baino lehen,
itauna egiten du koruko solistak edo aurrelariak: Kantatu ala errezatu? Errezatu
–etxekoren bat zendu bada–, eta taldekoren batek Aitagurea edo Agurmaria jakingo duelakoan.
Tradizioari eutsiz, helburu bi bete gura
izaten dira: Santa Agata martiriaren berri
ematea eta dirua batzea. Orain urteak, ja
tekoa edo edatekoa eskatzen zen –odolosteak, txorizoa, arrautzak...–; gaur egun dirua da gurago, lagunarteko afaria egiteko.
“Orduan –orain urteak– Santa Ageda
kintoek egiten eben. Sei edo zortzi-edo
etorten ziran. Egun hotza! Ez dakit edu-

rra izan ez bazan. Gure amak taloak euki
zituan azpiran eurentzat. Derio txikerra
zan. Ordu erdi edo egoten ziran etxe bakotxean. Txarria be hilda euki genduan.
Ama difuntuak saiheskia eta txorizoa ipini eutsen taloagaz. Hareek ekarri zeudian
gosea eta hotza. Behingoan amaitu eben
dana”(1).
Tradizioak aldatuz doalako irauten
omen du: Iñaki Basartek reggae musikaz

kantatzen dizu orain Youtuben Santa Agata.
Betiko oinarrian
euskal herriz herri,
gure Santa Agata
urtero da berri.
(1) Tximintx eta Derioko Udalaren Derioztarren
euskara liburutik.

36 SUKALDARITZA

Etxeko sukaldaritza

Porruak, patatakaz
eta makailaoagaz

t: Maite Lekerika / a: antena3.com

Osagaiak (lau lagunentzat):
–400 g bakailao-solomo gezatu
–6 porru (zati zuria 10 minutuan
egosita)
–3 patata ertain egosita
–3 berakatz-ale
–Kaiena bat
–Oliba-orioa
–Gatza eta perrexila
Prestetako erea:
Patatak zurituko doguz eta 1,5
zentimetroko dadoetan ebagiko do-

guz (panadera moduan). Azpil baten ipiniko doguz. Porruak bost zentimetroko
zatietan (luzetara) ebagiko doguz, eta pataten gainean ipiniko doguz.
Bestetik, makailaoa orio ugaritan konfitatuko dogu 15 minutuan. Oriotik atera,
eta azala kenduko deutsagu. Solomoak
izpituko doguz, eta zatiak (laskak) patata
eta porruen gainean ipiniko doguz.
Berakatzak eta kaiena txikituko doguz, eta orio apur baten (makailua konfitatu doguna) prijiduko doguz. Zartagina
sutatik kendu, eta perrexila (txikituta)
gehituko dogu. Eragingo dogu eta makailaoaren gainetik botako dogu.
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Txanpinoi-kremea
Osagaiak:
–Porru bat
–250 g txanpinoi
–½ berakatz-atal
–Oliba-orioa
–Barazki-salda
–2 gaztatxo
–Perrexila
–Gatza
Prestetako erea:
Porrua (bakarrik zuria dana) biguntzen ipiniko dogu orio apur bategaz. Bigun dagoanean, txanpinoiak
(dadoetan ebagiak), berakatza (txikitua) eta gatza gehituko doguz. Hamar minutuan itxiko dogu biguntzen.
Gero, barazki-saldea botako dogu,
eta 10 minutuan egosiko dogu. Gaztatxoak gehituko doguz, eta irabiako
dogu, harik eta kremea egiten dan
arte. Perrexil apur bat erabiliko dogu,
txanpinoi-kremea apaintzeko.

a: sevilla.abc.es
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Umeen txokoa: 10 desberdintasunak
Ezetz 10 desberdintasunak
topatu irudi bien artean.
Bukatzen duzunean,
irudiak margotu eta moztu
ahal dituzu.
a: es.hellokids.com
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4 7 6
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2 8 1

3 1 8
9 6 7
4 5 2
8 4 5
1 9 6
7 2 3
5 3 9
2 8 1
6 7 4

LITERATURA: GAZTEAK
–Kandido eta besteak (Pamiela–Kalandraka), Fran Pintadera / Christian
Inaraja (il.).
–Poza (Elkar). Uxue Alberdi.
–Enigmak (Ttarttalo). Ana Gallo.
Victor Escandell (Il.).

1

4 9 6
2 5 3
8 1 7

LITERATURA: NAGUSIAK
–Neguko argiak (Pamiela), Irati Elorrieta.
–Landareak Lantzen 2019 - Urte Osoko
Gida-Liburua (Argia Firme), Jakoba
Errekondo / Antton Olariaga (il.).
–Poema bat da herri hau! / Ce Pays est un
poeme. (Elkar). Itxaro Borda. Severine
Dabadie (il.).
–Rosa itzuli da (Erein). Pako Aristi.

Sudokua

7 5 2
8 1 4
6 3 9

Gomendioak

38 AGENDA: OTSAILA

Azokak
Zamudio
> Nekazamudio. Otsailaren 2an, Kultura
Etxean.

Erakusketak
Sondika
> Joan Miroren litografiak. Otsailaren 4tik
27ra, liburutegian.
Derio
> Jose Almagiaren olio-pinturen erakusketa.
Otsailaren 5etik 28ra, Kultur Birikan.

Hitzaldiak
Derio
> “Maitasuna: nola gutxiago sufritu eta
gehiago disfrutatu”, Coral Herreraren
eskutik. Otsailaren 18an, 18:00etan,
Kultur Birikan.
Lezama
> “Sexualitatea, autozainketatik gozamenera”, Izaskun Zarrandikoetxearekin.
Otsailaren 8an, 18:00etan, Kultura
Aretoan. Emakumeentzat.
Larrabetzu
> Literaturaz
berbetan: Harkaitz Canoren
Fakirraren
ahotsa liburua.
Otsailaren 20an,
19:00etan,
Anguleri Kultur
Etxean.

Ikastaroak
Sondika
> Mindfulness, emakumeentzat. Izena
ematea eta informazioa: otsailaren 4tik
8ra, liburutegian.
Derio
> Argazki digitalak errebelatzeari buruzko
mintegi “arina”, DAT taldeak antolatua.
Otsailaren 12an, 19:30ean, Kultur Birikan.

Larrabetzuko I
Eskola Feminista
> “Emakume guztiak ala inor ez”
tailerra, Arrazializatutako Feminista
Taldearen eskutik. Otsailaren 7an.
> “Generotik atera daiteke” tailerra,
Josebe Iturriozek zuzenduta. Otsailaren 14an.
> “Onura batzuentzat soilik” tailerra,
Alaia Elorrietarekin. Otsailaren
21ean.
> “Parekidetasuna eta Hezkuntza”
tailerra, Nagore Iturriozen eskutik.
Otsailaren 28an.
Tailer guztiak 18:00etan, Anguleri
Kultur Etxean.

Zamudio
> Zen meditazioa. Otsailaren 1ean,
20:00etan, eskolako musika-gelan;
otsailaren 2an, 11:00etan; otsailaren 3an,
11:00etan; otsailaren 15ean, 20:00etan,
otsailaren 16an, 11:00etan; otsailaren
17an, 11:00etan; eta otsailaren 21ean,
19:00etan.
> “Ura, laborategian”, umeentzako ikastaro
zientifikoa. Otsailaren 16an, 11:30ean,
liburutegian.

Ikuskizunak
Derio
> Play out, muriendo de éxito antzezlana.
Otsailaren 15ean, 20:30ean, Gurea
Aretoan. Prezioa: 3 euro.

Irteerak
Sondika
> Santa Eufemia ermita eta Berdatzandi.
Otsailaren 24an, 09:00etan, Udalak eta
Gurasoen elkarteak antolatua. Izena
ematea: otsailaren 20ra arte, liburutegian. Prezioa: 3 euro.
Zamudio
> Espinosa. Otsailaren 17an, Arroeta mendi taldeak antolatua.
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Musika
Zamudio
> Gozatu Zamudio-Disfruta Zamudio
musika-saioa. Otsailaren 9an, 19:00etan,
herrigunean.
Larrabetzu
> Domekak Hori Baien: Asla. Otsailaren
17an, 18:30ean.

Ospakizunak
Derio
>

Santa Ageda, Ipar-Alde abesbatzaren
eskutik. Otsailaren 2an eta 4an.

Zamudio
>

Santa Ageda, 2001ean jaiotako nesken
eta mutilen eskutik. Otsailaren 4an.

Lezama
>

Santa Ageda, Ekidazu abesbatzaren
eskutik. Otsailaren 4an, arratsaldean.

Txapelketak
Zamudio
Txorierriko Pala Txapelketaren finala:
lau eta erdiko banakakoa eta bikoteka.
Otsailaren 23an, 18:00etan, frontoian.

>

Bestelakoak
Larrabetzu
> Irakurketa saioak, Saroarekin. Otsailaren
22an, 16:30ean, Anguleri Kultur Etxean.
Izena aurretik eman dutenentzat.

