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ParadisuraAbuztuaren 3an, Konakrytik etorren 
Boeing 747-a  6:15ean lurreratu zan 
Brusela-Zaventem aireportuan. Bi-

daiariak eskaileretatik jaisten ziran bitar-
tean, hegazkina aztertzen eban teknikariak 
ezker aldeko lurreratze-trenean hiru atza-
mar nabaritu ebazan. Barruan, makurtuta, 
kamiseta, praka laburrak eta sandaliak jan-
tzita, Fode Toure Keita eta Alacine Keita, 15 
eta 14 urteko  nerabe baltz ahulen hilotzak 
egozan, izu-aurpegi petrifikatuagaz. Abioi 
horreek 9.000 eta 11.000 metro tarteko al-
tueran  hegaz egiten dabe eta hortan ten-
peraturea -50 gradukoa izaten da.

Foderen kamisetaren boltsikoan arretaz 
tolestutako orri baten honako mezu hau to-
pau eben: «Zuek ikusten badozue sakrifika-
tzen garela eta gure bizitza arriskuan jarten 
dogula, Afrikan danok sufritzen dogulako 
da; eta behar zaituegu pobreziaren aurka 
borrokatzeko eta Afrikan gudak desagerra-
razoteko. Guk, halanda be, ikasi gura dogu 
eta ikasteko laguntza eskatzen deutsuegu, 
Afrikan zuek bezalakoak izateko. Amaitze-
ko, barkamena eskatzen deutsuegu gutun 

hau idaztera ausartu izanagaitik, zuek as-
ko errespetatzen doguzan oso persona 
ga rrantzitsuak zarielako guretzat. Baina ez 
ahaztu zuengana jo behar dogula kexa-
tzeko, gure indarraren ahultasunagaitik 
Afrikan».

Ginea munduko hamar herririk txiroe-
nen artean dago, nahiz eta bertan mundu-
ko bauxita-erreserbarik handiena, urrea, 
diamanteak, burdin meatzak, aziendarako 
eta nekazaritzarako lur egokiak eta arrain 
ugari dagozan. Baina zelan da posible hori? 
Arrazoi batzuen artean, meatzen ustiaketa 
multinazionalen kontrolpean dagoalako 
eta esportazinorako zergek, baxuak izanik, 
ez dabelako ia etekinik itxiten.

Beste aldetik, emondako maileguaren 
truke, Nazioarteko Diru Funtsak Ginea-
ri merkatuaren liberalizazinoa inposatu 
eutsan. Horrek ekarri eban abeltzaintzan, 
adibidez,  oso jarduera garrantzitsua izan-
da, Estatuak   arrazoizko prezioan saltzen 

ebazan abereentzako botiken biltegia eta 
kontrolak haustea. Hori dala eta, multina-
zionalak eta odol-xurgatzaileak berehala 
sartu ziran prezioen gorakadea  bultzatuz, 
azienda txiki eta ertain askoren desagerpe-
na ekarriz eta ekoizle handienen okelaren 
prezioa herritar gehienentzat eskuraezina 
bihurtuz.

Ia paradisua izan eitekean herrian, go-
sez hiltea edo paradisua ez diran herrieta-
ko bidean hiltea da afrikar askoren adua. 

IÑAKI EGUSKIZAGA
Abokatu erretiradua  

Thuban egon badago

«Zeruak eta lurrak egin dituana / 
memoria argitzera zatoz nirega-
na / esperantza badaukat zero-

rrek emana...». Sebero Iturrino mutrikuarrak 
holan emon eutson hasierea sorta luzeko 

UDANE GOIKOETXEA
Kazetaria

bertso bateri. Bada, mundua erretzen da-
goan honetan gatx egiten jaku hainbestetan 
kantatu jakon esperantza horreri eustea; ez 
dago markesik ez alabarik honeri eusteko gai 
danik eta.

-Zeruak eta lurrak lainopean ditugu- dino 
Thunberg gazteak munduari harriduraz be-
giraturik. Ozen esan dau grisa dala etorkizun 
ez hain urrunekoa, 2030garren urtea aitatuz, 
Apokálypsis berba grekoa bere eginez. Izan 
be, 2,5 milioi hektarea erre ziran Amazonian; 
8 milioi, Australian (Euskal Herria balitz, desa-
gertuta legoke). Edonora begiradea bihurtu-
rik plastikoak agiri dira nongura, airea ez da 
garbia… Artikoa urturik, itsasoa lurra hartuz 
doala entzuten dogu edozein albistegitan. 

Grisa ei da etorkizun ez hain urrunekoa. Ber-
dea zan, ostera, egiptoarren Osiris jainkoaren 
azalaren kolorea: esperantzarena, landaredia 
berbiztuaren ikur eran. Hareek be lurretik 
zeruetara begira egin zituen Piramide han-
diak. Urtea hasi eta batera esan deuskue as-
tronomoek Thuban izeneko izarra –egiptoa-
rrentzat iparraldeko izarra– izar bikotea dala, 
alkar eklipsatzen dabena. Inoiz batak bestea 
guztiz estaltzen ez dauan arren, gure be-
gietarako ikusiezinak dira. Oraintsu itaundu 
deusku Angela Kochoska ikerlariak: “Zelan 
ez gara jaubetu orain arte?”. Klimak aldatzen 
dihardu. Eklipsaturik gaukaz egunerokoak. 
Zeren distirak ez deusku izten hori ikusten, 
mundua zaintzen? Thuban egon badago. 
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2020ko otsailaren 20a gogoan izateko 
data izango da Larrabetzun, egun horre-
tan Memoriaren interpretazio-zentroa 
aurkeztu baitzen jendaurrean. Zentroa 
Anguleri Jauregian atondu da. Aretoak L-
itxura du, eta guztira 100 metro kuadro. 
Bisitariek ibilbide antzeko bat egin deza-
ten, panelak ipini dira eta, besteak beste, 
gerraren aurreko eta osteko urtekoak 
nolakoak izan ziren ezagutu ahalko da. 
Gainera, herrian zein inguruko mendie-
tan topatuko aztarnak jarriko dira ikusgai. 
“Erakusketan ez da gerrarik, armarik edo 
bonbarik azalduko, sentipenak baizik”, 
adierazi du Iñigo Gaztelu alkateak. Bestal-
de, Karraderan elkartea gerra bizi zutenen 

Zorionak Gure Señeak  
elkarteari!

Memoriaren zentroa aurkeztu da 
Larrabetzun 

Gure Señeak irabazteko asmorik ga-
beko elkarteak 10 urte beti ditu aurten 
eta hori ospatzeko hainbat ekintza antola-
tu ditu. Lehenengoa otsailaren 19an egin 
zen Derioko Kultur Birikan. “Oso hunkiga-
rria eta polita izan zen. Berrehun pertsona 
inguru batu ginen ekitaldian eta  izuga-
rrizko giroa egon zen. Kultur Birika lepo-
raino zegoen! Oso pozik gaude”, esan dute 
elkartekideek.

Gure Señeak elkarteaz gain, beste 33 
erakundek osatzen dute Bizipoza elkartea, 
eta Derion egindako ekitaldian hari buruz-
ko dokumentala estreinatu zen. Gainera, 
“Gure Señeak, 10 urte aukera baten bila” 
erakusketa ere ipini zen ikusgai. Erakus-
keta martxoaren 1era arte izango da. Eki-
taldian parte hartu zuten lagunen artean 
hauek izan ziren: Esther Apraiz Derioko al-
katea, Ortzi Garitano eta Aitor Arrizubieta 
Toko bertsolariak eta Gaizka Garitano eta 
Ane Azkona Athleticen kideak. 

eusteko guneak diseinatzen esperientzia 
dutelako, adibidez, Elgetan eta Gernikan. 
Dena dela, lanean jarraituko dugu eta in-
terpretazio-zentroa ez da amaiera izango, 
abiapuntua baizik”. 

Bestetik, martxoaren 2tik 13ra bitar-
tean, “Gogoan hartzeko izenak” erakus-
keta izango da Anguleri Kultur Etxean. 
Martxoaren 2an, bisita gidatua egingo da 
19:00etan. 

a: Gure Señeak

testigantzak jasotzen ibili da, eta horien 
bideoak ikusgai jarriko dira telebista ba-
tean. 

“Azken 10 urteotan, hainbat  ekintza 
egin dira herrian, memoria historikoa 
berreskuratzeko. Hori dela eta, gune fin-
ko bat atontzea pentsatu genuen. Proze-
su parte-hartzaile bat eratu genuen eta 
Stoa enpresa kataluniarrarekin ipini gi-
nen harremanetan, memoria historikoari 

Bestalde, hilaren 23an elkartearen 
eguna ospatu zuten eta haren barruan 
Kepa eta Arene neba-arreben oroimenez-
ko lasterketa egin zen. Martxoaren 1ean, 
Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoek 
Bizi Dantza ikuskizuna eskainiko dute De-
rioko kiroldegian, 12:00etan, Lainomendi 
dantza taldearen laguntzarekin.  
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Kurtzeko geltokiko trenbide 
gaineko igarobidea zabalduta

a: www.ets-rfv.euskadi.eus

Eusko Trenbide Sareak (ETS) hil hone-
tan zabaldu du Kurtzeko geltokiko tren-
bide gaineko oinezkoentzako igarobidea 
Lezaman. Orain arte geltokiaren kanpoal-
detik zihoan lur azpiko igarobidea baino 
ez da egon, eta, irisgarritasuna hobetzeaz 
gainera, azpiegitura berriari esker, sarbide 
zuzena egongo da nasa biren artean. Iga-
robidea ez ezik igogailuak ere aurreikusi 
ziren Kurtzeko geltokiaren lanetan; ETSk 
jakinarazi duenez, igogailuak martxoaren 
amaieran ipintzea espero dute.

Lanei dagokienez, lurrak hondeatu 
dira igogailuen behealdeko zuloak egite-
ko eta hobiaren euste-hormak eta zimen-

datzeak eraikitzeko. Bestalde, igogailu 
panoramikoek zortzi lagunentzako le-
kua (630 kg) izango dute, telefono bidez-
ko konexioa eta bideozaintza-sistema. 
Igogailuen ondoko eskailerak 12 metro 
luze den igarobideak lotzen ditu. Ho-
rrela lortzen da “trenbideak gainditzea 
eta nasa biak geltokiaren kanpoaldetik 
modu irisgarrian lotzea. Auzotarren mu-
gikortasuna ere hobetzen da”, azaldu 
dute. Igarobidea gauez argiztatuko da. 
Lehen zegoen lur azpiko pasabidea pun-
tu beltza zen eta, gainera, mugikortasun 
urria duten pertsonek ez zuten erabil-
tzen. Hura kentzeko, betelanak egin dira. 
Lanek 446.000 euroko aurrekontua izan 
dute.  

Sondikako  
aurrekontuak  
ia % 3 handitu dira

Sondikak  5.473.410 euroko au-
rrekontuak onartu ditu 2020. urtera-
ko; iaz baino % 2,76 gehiago. Udalak 
jakinarazi duenez, aurrekontuek 
ardatz nagusi bi dituzte: gizarte-in-
bertsioak eta udal-instalazioak eta 
azpiegiturak hobetzea.  Gizarte-zer-
bitzuei dagokienez, udalak % 6 han-
dituko du Mankomunitateari egiten 
dion ekarpena eta, hortaz, 160.000 
euro baino gehiago emango dio. 
Era berean, ia 60.000 euro bidera-
tuko ditu Behargintzara prestakun-
tza eta enplegua sustatzeko, eta 
10.000 euro zuzenduko ditu herriko 
merkataritza bultzatzeko kanpaina 
bat egitera. Bestalde, euskararako 
eta berdintasunerako diru-partida 
100.000 eurokoa izango da.

Auzoetako eta hiriko azpiegitu-
rak hobetzeko, 62.000 euro inberti-
tuko dira; 20.000 euro, gaztetxean; 
45.000 euro, erretiratuen klubean 
eta liburutegian; 13.000 euro, futbol-
zelaian; eta 20.000 euro, eskolan. 
Azkenik, 30.000 euro erabiliko dira 
irisgarritasuna hobetzeko.
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Apirilaren 14an amaituko da Aireportuaren Plan 
Zuzentzaileari alegazioak aurkezteko epea 

Plan Zuzentzailean jaso denez, Bil-
boko Aireportuak terminala handitzeko 
asmoa du, hegaldi gehiago hartzeko. 
Besteak beste, planak egitasmo hauek 
aurreikusi ditu: aireontziak aparkatzeko 
plataforma handitzea, gaur egungo termi-
nala birmoldatzea eta handitzea, bidaia-
rientzako aparkalekuak handitzea, bloke 
teknikoko eraikin berria egitea langileen-
tzat, aire-kargako eremua aireportuaren 

iparraldera eramatea, aireportuaren 
hegoaldea berrantolatzea hegazkintza 
orokorreko eta exekutiboko bidaiarien-
tzat eta zentral elektrikoa eta erregaien 
eremua handitzea. Egitasmoek eragina 
izango lituzkete hurrengo udalerri haue-
tan: Derio, Erandio, Loiu, Sondika eta Za-
mudio.

Abiazio Zibileko Zuzendaritza Na-
gusiak –Garraio, Mugikortasun eta Hiri 

Agenda Ministerioaren menpe dagoena– 
jendaurrean jarri ditu Iraunkortasunaren 
Txostena eta Bilboko Aireportuaren Plan 
Zuzentzailea berrikusteko proposamena. 
Herritarrek eta erakundeek apirilaren 14ra 
arte aurkeztu ahalko dituzte alegazioak. 
Proposamena Gobernuaren Bizkaiko Or-
dezkariordetzan (Bilbo) eta www.mitma.
gob.es/el-ministerio/buscador-partici-
pacion-publica webgunean kontsultatu 
daitezke.

Ezetz gauez lan egiteari
Bestetik, AENAk Eurokopan gauez lan 

egiteko proposamena egin die langileei, 
eta horiek proposamena botatu dute. Bo-
tazioan galdeketara deituta zeuden langi-
leen % 75ek hartu dute parte, eta ia % 96k 
kontrako botoa eman dute.

Enpresa-batzordearen ustez, zuzen-
daritzak ez du proposamena justifikatzen 
duen daturik eman, eta eragina izan ze-
zakeen langileen lan-baldintzetan. Bes-
talde, aireportua gauean zabaltzea gizar-
tean pil-pilean dagoen eztabaida da, eta 
pentsatzen dute aurrekaria ezarri ahalko 
lukeela. Gainera, gogora ekarri dute Fo-
rondako aireportua 24 orduan dagoela 
zabalik, eta, haien iritziz, Eurokopa anto-
latzeko orduan, UEFAk Bilboko eta Gas-
teizko aireportuen arteko osagarritasuna 
onartu zuen”. 
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Alegazioa Silicatos de Malpica  
enpresa handitzeari

Lezama Bizirik elkarteak jakinarazi 
duenez, Silicatos de Malpica enpresa ki-
mikoak (FMC Foret, lehen) herrian duen 
lantegia handitzeko izapideak hasi ditu. 
Enpresak labe berri bat eta beste insta-
lazio batzuk ipini nahi ditu eta, ondorioz, 
“ekoizpena bikoiztu ahal izango du”. Ho-
rregatik kezkatuta azaldu dira: “Jarduerak 
eragin esanguratsuak ditu ingurumenean 
gaur egun, eta lantegia handitzeak horiek 
proportzionalki handitzea ekarriko du: ku-
tsadura atmosferikoa, industria-likidoak 
isurtzea, zarata, bibrazioak, energia-kon-
tsumo handia…”.

Lezama Bizirik elkarteak esandakoa-
ren arabera, enpresak berak jakinarazi 
du 2018an  atmosferara 32.000 tona CO2 
baino gehiago isuri zutela. Talde lezama-
rraren ustez, ekoizpena handitzen bada, 
emisioa ere handituko da. Gainera, azal-
du dute enpresak aurreikusi duela isuri 
likidoak % 70 handituko direla, hau da, 
11.300 metro kubikotik 19.240 metro ku-
bikora, eta azken bolumen hori isuri ahal 
izateko baimena eskatuko duela. Bestal-
de, esan dute enpresaren jardueraren on-

dorioak enpresak berak aztertzen dituela 
hiru urterik behin, hori administrazioak 
egin beharrean. 

Elkartearen iritziz, administrazioak 
enpresa handitzeko baimena emango 
du, ziur asko. “Eragin garrantzitsuak aitor-
tu ditu; hala ere, kontrolatzen badira eta 
neurri zuzentzaileak hartzen badira, “ba-
teragarriak” direla uste du. Baina nork kon-
trolatzen du?”. Horren harira, Zaldibarreko 
zabortegia ekarri dute gogora. Hori guztia 
kontuan hartuta, alegazioaren bidez, Le-
zamako elkarteak eskatu du ingurumen-
administrazioak enpresaren jarduera zu-
zenean eta etengabean kontrolatzeko eta 
neurri zuzentzaileak ere ikuskatu ditzala. 
Horrezaz gainera, adierazi dute Lezama-
ko Udalean zein URA agentzian ekimenak 
aurkeztuko dituztela, horiek ere erantzu-
kizuna bete dezaten. “Baita Kurtzeko in-
dustrialdea urbanizatzeko eta poligono 
arteko errepidea eraikitzeko hartu zituz-
ten konpromisoak bete ditzaten ere”. Esan 
dutenez, Angetu inguruan egindako kal-
tea oraindik ez da konpondu eta, gainera, 
nabarmen hondatu da.

Deriok 9,3 milioi euroko 
aurrekontua onartu  
du 2020rako 

Zehatz-mehatz, 9.345.761 euroko 
aurrekontua onartu da, aurreko urtean 
baino 1,3 milioi euro gehiago (% 16, 
69ko igoera). Udalak azaldu duenez, 
igoera batez ere Aldekone sektorean 
lursail bat milioi bat euroan saltzea 
aurreikusten delako da. Aurreikuspen 
hori gabe, igoera % 4,20koa da. 

Jakinarazitakoaren arabera, 
1.203.600 euro bideratuko dira 
hainbat egitasmotara. Besteak beste, 
37.500 euro zuzenduko dira eskola-
ren atzean aparkaleku bat egiteko 
proiektua idaztera; diru-partida hori 
ere erabiliko da aparkalekuak handi-
tzeko – Gernikako Arbolakoa kasu– 
eta eskolaren inguruan aparkaleku 
espres bat atontzea aztertzeko. Udalak 
300.000 euro ipiniko ditu Hiri Antola-
menduko Plan Orokorra egiteko, eta 
100.000 euro bideratuko ditu hainbat 
txokotan LED argiak jartzera. Halaber, 
ibilgailu elektrikoak kargatzeko gune 
bat ipintzeko asmoa du (8.500 euro) 
eta inbertsioak egingo ditu hezkun-
tza-eraikinetan (27.000 euro) eta 
aisialdiari lotutako eraikinetan (24.200 
euro). Azpiegitura berriak atontzeko 
eta daudenak hobetzeko inbertsioak 
ere egingo ditu: Herriko plaza (33.000 
euro), Uribe Parkeko komunak (50.000 
euro) eta nagusientzako zirkuituak eta 
haurrentzako guneak (66.000 euro). 
Bestetik, lan hauek egingo dira aurten: 
Uribe eta Ganbe kaleetan trafikoak 
sortzen dituen arazoak konpontzeko 
neurriak betearaztea (125.000 euro), 
Uribe Parkean estalkia jartzea (156.000 
euro), Euskal Herria 4-6 – Correos 
(113.000 euro) eta Unbe Kaleko II. 
Fasea (245.000 euro). DUK (Derioko 
Udal Kiroldegia) erakunde autono-
moari dagokionez, 1.135.565 euroko 
aurrekontua onartu da: 537.565 euro 
bazkideen diru-ekarpenen bidez 
finantzatuko da eta gainerakoa udalak 
ipiniko du.
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Txarriboda-bertso  
afaria, Lauroetan

Aurregoiti jatetxean egingo 
da otsailaren 28an, 21:00etan. 
Bertan, Xabi Paia eta Andoni Egaña 
bertsolariak ibiliko dira bat-batean. 
Txarriboda-bertso afariak 27 euro 
balio du eta txartelak erosteko, 
telefono-zenbaki hauetako batera 
deitu daiteke: 649 497 147 (Iñaki), 
944 533 786 (Juantxu) eta 944 532 
440 (jatetxea). 

Facebook gizarte-sarean Txorierri 
Institutua Ikasle Ohiak / Ex-alumnos In-
situto Txorierri taldea zabaldu da. Taldea 
Txaber Saiz Erostarbe larrabetzuarrak, 
Nahia Fernandez de Mendiola Zabala 
bilbotarrak eta Ines van Herckenrode 
Guerrero leioaztarrak ipini dute mar-
txan, eta institutuko ahalik eta ikasle ohi 
gehien biltzea du helburu. 

“Insitutuko zuzendariak ikasle ohiak 
batu nahi ditu eta guri eman digu hori 
egiteko ardura. Asmoa da etorkizunean 
zenbait ekintza egitea eta ikasle ohiek 
horietan parte hartu dezatela”, azal-
du digute. Talde irekia da eta edonork 
eman dezake izena. Gazteek taldean 
lagun asko batzea espero dute. Gainera, 
beste bide batzuk ere erabiliko dituzte 
egitasmoaren berri emateko, hala nola 
kartelak, ahoz ahokoa eta Instagram gi-
zarte-sarea.

Txorierri Institutuko ikasle 
ohien bila dabiltza

Gazteak LEINN gradua ikasten dabil-
tza Mondragon Unibertsitatean. Kontatu 
digutenez, gradu horrek lidergoa, ekin-
tzailetza eta berrikuntza ditu ardaztzat 
eta, oinarrizko ikasgai batzuk izan ezik, 
ekinaren ekinez eta proiektuetatik ikas-
ten dute. Horri lotuta, besteak beste, ta-
tuajeen jardunaldiak antolatu dituzte eta 
merkatu-azterketa egin dute. Txorierri Ins-
titutuko ikasle ohiak batzeko egitasmoaz 
gainera, Union proiektuan dabiltza bu-
ru-belarri. Proiektu horrek gazteei orien-
tabide akademikoa ematea du helburu. 
Bestalde, laster ingurumenaren aldeko 
lasterketa solidario bat antolatzeko asmoa 
dute. “Ekintzak antolatzeak motibatzen 
gaitu gehien. Ideia da ikasketak amaitzen 
ditugunerako gure enpresa sortuta izatea. 
Gaur egun, 17 lagunok gaude lantaldean 
–Legit enpresa– eta bakoitzak gehien gus-
tatzen zaizkion proiektuak jorratzen ditu”. 

Larrabetzuk ia 150.000 
euro bideratuko ditu 
dirulaguntzetara

Zehatz-mehatz, 154.850 euro 
izango dira, iaz baino % 6 gehia-
go. Dirulaguntzak gizatalde eta 
egitasmo hauetara zuzenduko dira: 
beharrizan ekonomikoak dituzten 
familiak, putzu septikoen garbiketa, 
kirol- eta kultura-elkarteak, euskara 
eta alde zaharretik kanpo dauden 
eraikinetan egiten diren termiten 
kontrako tratamenduak. 

Horrezaz gainera, 2020. urtean 
Larrabetzuko Udalak beste diru-
laguntza batzuk banatuko ditu, 
besteak beste, herriko jaietarako, 
nazioarteko garapen-proiektue-
tarako, euskal jaietarako, konpos-
tajerako eta jubilatuen etxerako. 
Dirulaguntzak eskatzeko epea 
zabalik dago.

a: Goiena
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Memoriaren ibilbidea atondu da Zamudion

36ko gerraren hasieran, Eusko Jaurlari-
tzak Burdinazko Gerrikoa egiteko agindua 
eman zuen, Bilbo eta inguruak matxina-
tuen erasotik babesteko. Laurogei kilo-
metrotik gorako defentsa-lerroak Arabako 
eta Bizkaiko hainbat udalerri zeharkatzen 
zituen; Zamudio, haien artean. Azpiegitu-
raren kontrako erasoak 1937ko ekainaren 
11n hasi ziren Gaztelumendin, eta egun bi 
geroago lortu zuten gerrikoa gainditzea. 
Zamudio gerraren frontean izan zen, be-
raz.

Burdinazko Gerrikoaren memoria-
ren ibilbidea hauen lanari esker atondu 
da: Zamudioko Udala, Gogora institutua, 
Bizkaiko Foru Aldundia eta Amagoia Gue-
zuraga historialaria. Helburua da egun 
haietan gertatutakoa eta gerrako biktima 
guztiak gogora ekartzea. Hamaika kilome-
troko ibilbidea da eta Arroetako karobian 
hasten da. Zamudioko Parke Teknologi-
koa zeharkatzen du eta, San Bartolome 
baselizatik igarota, pixkanaka-pixkanaka 
doa Berreaga-Urrusti-Gaztelumendi men-
di-lerrotik. Mendikate horretan, Burdinaz-
ko Hesiaren zati handi bat altxatu zen eta 
orduko egituretako eta trintxeretako ba-
tzuk oraindik ere ikusgai daude basoen 
artean. Gailurrera igo ostean, ibilbideak 
Fulla baserrirantz egiten du eta apurka-
apurka Zamudiora itzultzen da. Ibilbidea 
otsailaren 14an inauguratu zuten, Sasi-
martxo Egunean. 

Burdinazko Hesia zein haren elemen-
tu gotortuak kultura-ondasuntzat jo ziren 
2017ko urrian, Monumentu Multzo kate-
gorian, eta ordutik babestuta daude.

a: Zamudioko Udala
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Berak hazitako zortzi setterrak beti alboan, Arkaitzek mendia eta ehiza maite ditu. Bost urte 
zituela aitaren eskutik murgildu zen ehiza munduan; eta ondoren, osabaren eskutik. Aretagako 
Sandike baserriko 37 urteko lagunak oilagorrak ehizatzen ditu Txorierrin, urritik urtarrilera. Txa-
kurrei lepoko GPSdunak jartzen dizkie eta eskopeta labur bereziak erabiltzen ditu, oso teknika 
arina behar baita oilagorrak ehizatzeko.

Testua eta argazkia: Jon Goikouria Larrabeiti
@jongoikouria

Zortzi txakur bueltaka, 
behiz bizkor, behin bare, 
baina nor da eskopeta 
labur horren jabe?
Ehiztariak gustatzen 
jakuz halan da be, 
tiroa botata huts 
egiten badabe.

Itallen Bertso Eskola

Arkaitz Meabe Torrontegi I Ezkertiarraren tiroak
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Gurpide Larrabetzuko alkarteak 10 urte bete dauz: hamarkada bat, herriko baserritarren 
eta kontsumitzaileen arteko zubiak eregiten eta, beraz, lehenengo sektorea bultzatzen. 
Gurpide komunidadea handia da eta alkarteak sustatzen dituan ekintzetan ehunka la-
rrabetzuarrek hartzen dabe parte. Urteurrenaren harira, beste aurrerapauso bat emon 
dabe eta auzolanera deitu deutsee komunidadeko partaideei.

Gurpide komunidadea,  
martxan eta auzolanean!

a: Gurpide eta Idoia Andres

Urteurrena urtarrilaren azken dome-
kan ospatu eben. Herriko baserri bat bi-
sitatzeaz ganera, ekitaldi musikatua eta 
kopaua eskaini ebezan Anguleri kultur 
etxean, egitasmoaren partaideei 10 urtean 
emondako laguntzagaitik eta babesagaitik 
esker ona azaltzeko. Era berean, alkartea-
ren proiektu barria aurkeztu eben jente-
aurrean. Proiektuak auzolana dau ardatz 
nagusitzat. “Aurrera begira jarri gara eta 
ikusi dugu gure komunidadea, elikadura 
osasuntsua eta baserriaren jarduerea sos-
tengatzen dituana, arabere gehiago indar-
tu eta aktibatu daitekeala”, azaldu dabe. 

Jakinarazo dabenez, baserritarrek la-
guntza behar dabe hainbat zereginetan, 
berbarako, patatak batzen, porruak ipin-
ten, indabak garantzen edo haizeak apur-
tutako berotegiak konpontzen. Bertoko eta 
sasoiko produktu osasuntsuen kontsumoa 
gehiago zabaltzeko be badago lan handia: 
bertoko produktuen azokea indartzea, nu-
trizionisteakaz kontsumo-tailerrak egitea, 
sasoiko produktuak erabilita sukaldaritza-
ikastaroak antolatzea, errezetak alkartru-
katzea eta dastaketak egitea. Lan horree-
tan guztietan be laguntzea behar dabela 
adierazo dabe, eta idea eta indar barriak, 
pixkanaka-pixkanaka ordezkoa bermatze-
ko. “Orduan, komunidadea gehiago lotze-
ko eta aktibatzeko, akordau jaku hemendik 
aurrera auzolanetara deitzea; hau da, gure 
arteko harremanak estutuz, komunidade 
hau martxan eta auzolanean jartzea. Eta 
holan, jente gehiagoren laguntzeagaz eta 
lanagaz, Larrabetzun bertoko eta sasoiko 
elikadura osasuntsua zabaltzen jarraitzea”.

Hasteko, WhatsApp talde bat osatu 
dabe, eta horretan deialdiak jaso gura 
daben guztiek emon leikie izena. Aurrei-
kusitakoaren arabera, hemendik eta uda 
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bitartean birritan deituko dabe auzolane-
ra. “Deialdi bakotxean, ziur gagoz gura eta 
nahi dogunon artean lan-kuadrilla politak 
sortuko doguzana honetan edo hartan au-
zolanean laguntzeko”. Izena emoteko, 628 
124 556 telefono-zenbakira jo daiteke.

Anguleri kultur etxera alkartearen 10. 
urteurrena ospatzera hurbildu ziranak 
gustura izan ziran, eta antolatzaileek era-
kutsitako hurbiltasuna estimau eben. Era 
berean, astero barazkien otzarea hartzen 
dabenek bertatik bertara ezagutu ahal izan 
eben kontsumitzen dabezan produktuak 
zelan ekoizten diran.

 
Ahaleginean
Gurpide alkarteak eta bere inguruan 

sortutako komunidadeak 10 urte daroez 
Larrabetzuko lehenengo sektorea indar-
tzeko ahaleginean: otzarak, konpostatzea, 
eskolako jantokia, bertoko produktuen 
azokea, lurren inbentarioa… “Jarduera ho-
rreetan oso sare zabalak hartzen dau parte. 

Horretara, bada, 315 auzokide dabilz kon-
postatzea egiten; 50 etxetan jasotzen dabe 
astero sasoiko produktuek betetako otza-
rea; ahal dogun neurrian, bertoko produk-
tuakaz elikatzen doguz eskolako haurrak; 
txorizoak, okela edota sasoian ardi-esnea 
eta gaztai freskoa zein sikua eskuratzeko 
aukerea dago; eta herriko dendetan be 
bertoko baserrietako produktu batzuk da-
goz salgai”.

Ekimenetan ehunka larrabetzuarrek 
hartzen dabe parte, eta alkarteak hareeta-
ko bakotxak komunidadea osatzeko egiten 
dauen ahalegintxua eskertu dau. “Baserri-
tarrek jateko naturalak eta kalitatekoak es-
kaintzen deuskuez; produktu ekologikoek 
eta sasoikoek betetako saskia astero eros-
ten dabenek elikadura osasungarria eta 
bidezkoa bultzatzen dabe; eta hondakin 
organikoak bereizten dabezan 300 fami-
liak eta bederatzi establezimentuk baino 
gehiagok tokiko nekazaritzari eta honda-
kinen kudeaketa jasangarriari laguntzen 
deutsee”. Bestalde, azpimarratu dabe es-
kolako umeek eta gurasoek eta jantokiko 
langileek Larrabetzuko eskolea elikadura 
osasungarriaren eta tokian tokikoaren 
erreferente bihurtu dabela, eta esker ona 
adierazo deutsuee bai tokiko produktuen 
urriko azokea sustatzen daben herritarrei, 
bai landu bako lurrak nekazaritzako eta 
abeltzaintzako ekimen berrietarako laga-
tzen dabezan personei.  
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t/a: Gaizka Eguzkitza 

Zelan sartu zinen boxeoan?
Aita eta neba entrenatzen ibiltzen 

ziren eta 10 urte nituela neu ere hasi nin-
tzen entrenatzen. Hasiera batean, jolasa, 
eskolaz kanpoko jarduera izango balitz 
bezala aritzen nintzen: koordinazioa eta 
abiadura lantzeko jolasak-eta. 

Hasieran jolasa, baina iaz hasi zinen 
lehian sartzen, ezta?

Bai, neba hasi zen lehian sartzen eta 
udan gogor hasi zen entrenatzen. Berari 
laguntzea erabaki nuen eta uda pasatu 
eta gero Zamudiobox taldekoek esan zi-
daten lehian sartzeko. Gustura nenbilen 
eta onartu egin nuen. 

"Boxeoa edonork  
egin dezake, baina 

lehian sartzeko,  
egunero entrenatu 

behar zara"

"Beldurra apurka- 
apurka gainditzen  

duzu. Kolperen bat jaso 
dut baina ez da  

hainbesterako izan"

"Ringean ibiltzea zirraragarria da"
IZARO UNGO I boxeolaria

Boxeoa berpiztu egin da Euskal Herrian. Garai batean, zaletasun handia egon zen, bai-
na denboraren poderioz galdu egin zen. Azken urteotan, aldiz, elkarteak eta puntako 
boxeolariak sortu dira eta borrokak antolatzen hasi dira berriro. Zamudiobox elkartea 
horren harira sortu zen eta bertan Izaro Ungo gazteak entrenatzen du, besteak beste. 
Gaur egun lehian dabilen taldeko neska bakarra da, eta, iaz, 15 urteko zamudioztarrak 
Espainiako Txapelketan hartu zuen parte. 

Nolako lehiak izan ziren?
Hasiera batean, gimnasioen arteko 

borrokak egin genituen. Lehia pare bat 
izan nituen eta, harrezkero, Bizkaiko Txa-
pelketan hartu nuen parte. 

Entrenamenduak eta borrokak egi-
ten dituzu. Zein nahiago?

Askoz gehiago sufritzen da entrena-
tzen, borrokatzen baino. Eta zenbat eta 
gehiago sufritu entrenamenduetan, or-
duan eta gutxiago sufrituko duzu ringean 
(kar, kar). Hala ere, nik nahiago dut borro-
katzea: adrenalina asko askatzen duzu, 
oso zirraragarria da. 

Erraza izan zen ringean sartzeko 
beldurra gainditzea?

Astakilo hutsa naiz eta aurrera egiten 
dut (kar, kar). Beldurra apurka-apurka 
gainditzen duzu. Kolperen bat jaso dut 
baina ez da hainbesterako izan. 

Zergatik erakartzen zaitu boxeoak?
Hainbat esparru lantzen direlako: in-

darra, koordinazioa, abiadura, erresisten-
tzia... Eta gainera, lagun handiak egin di-
tut: Zamudiobox taldea familia bezalakoa 
da, aurkariekin ere harreman ona dut... 
Lagun giro polita dago boxeoan. 

Ematen duen bezain gogorra da bo-
xeoa?

Bai. Boxeoa edonork egin dezake, 
baina lehian sartzeko, egunero entrena-
tu behar zara. Oso saiatua izan behar da. 

Gainera, pisua kontrolatu behar da eta 
horretarako gogor entrenatu behar da, 
eta askotan elikadura zaindu. Eta hori niri 
bereziki kostatzen zait. Dena dela, jendea 
etortzera eta probatzera animatu nahi 
nuke. Gimnasioan ez dugu inor joko. Esan 
dugun moduan, boxeoak alderdi bi ditu: 
batetik, entrenamendua, zaletasuna, ki-
rola; eta bestetik, lehia. Eta ringean hori 
nahi duena bakarrik ibiliko da. Eta batez 
ere neskei esango nieke jendeak esaten 
duenari kasurik ez egiteko, paso egiteko.   

Nolakoa da emakumezkoen bo-
xeoa?

Janzkerari dagokionez, gizonezkoen 
boxeoa bezalakoa –eskularruak eta kas-
koa–, baina neskok bularrean babesgarria 
ere janzten dugu. Borrokak ere antzekoak 
dira: junior kategorian (14-16 urte), minu-
tu biko hiru round jokatzen ditugu; eta 
gazte kategorian (16-18 urte), hiru minu-
tuko hiru round. Elite kategorian, gizonez-
koek kaskoa kentzen dute, baina emaku-
mezkook ez.

Oso desberdina da gizonezkoen eta 
emakumezkoen boxeoa? 

Bai, mutilek gogorrago jotzen dute-
lako. Askoz oldarkorragoak dira. Bestetik, 
batzuetan neskok arazoak ditugu aurka-
riak topatzeko, emakume gutxi dabiltzala-
ko honetan. Izan ere, aurkaria norberaren 
adinekoa eta pisukoa izan behar da. Iaz, 
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"Apurka-apurka  
noa. Ea iazko  

emaitzak hobetzen  
ditudan. Eta  

gero gerokoak"

esate baterako, Bizkaiko txapelketa iraba-
zi nuen eta, horretarako, aurkari biri iraba-
zi behar izan nien. Euskadiko txapelketa 
ere irabazi nuen, Arabatik eta Gipuzkoatik 
neskarik aurkeztu ez zelako. Beraz, Espai-
niako txapelketarako txartela lortu nuen. 
Eta hori mutilei ez zaie gertatzen, mutil 
gehiago dabiltzalako. 

Profesionala izatea gustatuko li-
tzaizuke?

Ez dakit. Apurka-apurka noa. Momen-
tuz Espainiako txapelketa dut helburu. 
Iaz, laurok hartu genuen parte, eta fin ibili 
arren, lehenengo borrokan galdu egin 
nuen. Ea aurten emaitza hobetzeko gau-
za naizen. Eta gero gerokoak. Lehenago 
Euskadiko txapelketa etorriko da. Hortik 
aparte, kanpora ere joaten gara borrokak 
egitera: Asturiasera, Valladolidera... 
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Mankomunitateak 8,27 milioi euroko 
aurrekontuak onartu ditu 2020rako

Onartu zen 2020ko ekitaldiko aurre-
kontu orokorra 8.270.345,93 eurokoa da, 
bai diru-sarrerei bai gastuei dagokienez. 
Gainera, horrekin batera, Txorierriko Udal 
Euskaltegia erakunde autonomoaren eta 
Behargintza Txorierri SL merkataritza-
erakundearen aurrekontuak ere onartu 
ziren: 716.743,62 euro eta 826.525,65 
euro, hurrenez hurren.

Aurrekontuak gastu publikoaren 
printzipio orokorrak errespetatzen ditu. 
Horrela, gastu publikoen sostengura-
ko ekarpenean oinarritzen da, ahalmen 
ekonomikoaren, berdintasunaren eta 
progresibitatearen printzipioen arabera, 
Mankomunitateak ezarritako ordainaraz-
pen sistema zergadun guztiekin behar 
bezain bidezkoa izan dadin.

Onetsitako aurrekontuak aldaketa 
hauek ditu hasieran, 2019an, onartuta-
koarekin alderatuta: Mankomunitatearen 
beraren aurrekontua % 2,24 hazi da; Txo-
rierriko Udal Euskaltegiarena, % 14,91; 
eta Behargintza Txorierrirena, % 5,76.

2020ko ekitaldirako, prezio publi-
koak mantentzearen aldeko apustu gar-
bia egin da, eta, beraz, ez da aurreikusi 
Mankomunitateak ezarritako prezioak 

igotzea. Hala ere, nabarmendu behar da 
2017an gizarte-zerbitzuen arloan ema-
ten hasi ziren zerbitzuak finkatzeak –Gi-
zarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Pres-
tazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko 
Dekretuaren 2. Xedapen Gehigarriaren 
ondorioz– eta Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Maparen aurreikuspenak ezartzeak diru-
sarrera berriak ekarriko dizkiotela Man-
komunitateari, Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistema zabaltzeko aparteko funtsetik.

Ohiko zerbitzuak modu beretsuan 
emango dira.

Bestalde, langileen ordainsariak % 2,5 
igotzeko kreditua esleitu da, 2020rako 
Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak 
ezartzen duenaren esanetara. Lan-kon-
tratuko langileak kontratatzeko kredi-
tua ere esleitu da, gizarte-zerbitzuetako 
koordinatzaile bat kontratatzeko, 2019ko 
aurrekontuak onespeneko osoko bilku-
ran erabaki zen bezala.

Lehen mailako gizarte-laguntzan ere 
12.000 euro gehitu dira, gizarte-bazter-
ketako arriskuan dauden pertsonentzako 
apartamentuetarako. Mankomunitatea-
ren egoitza zaindu, konpondu eta man-
tentzeko behar diren kontu-sailei eusten 

zaie, bai eta bere jarduera behar bezala 
egiteko behar diren guztiei ere. Halaber, 
dagoeneko esleituta dauden eta nahitaez 
bete behar diren zerbitzuen kontratuen 
zenbatekoak jasotzen dira, sinatutako 
kontratuek behartzen dituzten prezioen 
berrikuspenekin.

Mankomunitateak hondakin organi-
koak edukiontzi marroian biltzeko siste-
maren aldeko apustua egiten jarraituko 
du, baina sistema ezarri ondoren, orain, 
hasierako proiektua handitu edo indar-
tu nahi da, parte-hartzaileei laguntzeko: 
saltokietan poltsak banatu, aholkularitza 
eman eta abar. Bestetik, berdintasunera-
ko teknikariaren lanaldia luzatu egin da, 
Txorierriko Udalei zuzenago eta hobeto 
erantzuteko. Jarduera fisikoa bultzatze-
ko eta herritarren artean sedentarismoa 
gutxitzeko partida 26.804 eurora arte 
handituko da Mugiment proiektuarekin. 
Egitasmo hori eragile komunitarioek eta 
udaletako teknikariek sortu zuten, BFA-
rekin, Eusko Jaurlaritzako Osasun Pu-
blikoarekin eta Osakidetzarekin batera. 
Euskarari dagokionez, 41.000 euro daude 
EUSKARALDIA proiekturako. Era berean, 
gizarte-larrialdietarako laguntzak % 7,24 
handitu dira, 2019an baino 35.000 euro 
gehiago.

Mankomunitateak enplegua sustatze-
ko egin duen apustuari jarraiki, 254.000 
euroko ekarpena egingo zaio Behargintza 
Txorierri SL / EGAZ sozietate publikoari. 
Izan ere, enplegua da Txorierriko herrita-
rrentzako lehentasun nagusia. Hori dela 
eta, Mankomunitateak behar horri eutsi 
nahi dio, kalitatezko eta lehen mailako 
enplegu-zerbitzuaren alde eginez. Gai-
nera, Behargintzak Txorierriko enpresei 
laguntzeko zerbitzua ematen jarraitzen 
du. Amaitzeko, ekitaldi honetan Manko-
munitatearen egoitza handitzeko obrak 
egingo dira. Horretarako, 14.000 euroko 
aurrekontua egin da obrak finantzatzeko 
kreditua amortizatzeko zenbatespen gisa.

Mankomunitatearen aurrekontu-pro-
iek tu horretan, argi eta garbi pertsonen, 
enpleguaren, euskararen, berdintasuna-
ren, gizarte-zerbitzuen, osasunaren eta 
abarren aldeko apustua egiten da.
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Data eta ordua garbi

Mihiluze lehiaketa

Ipuin lehiaketaren 
sari banaketa
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Gure mezu, kartel eta idatzietan, sa-
rritan, ekitaldi edo hitzaldi baten berri 
emateko, data eta ordua adierazi behar 
izaten ditugu. Baina, garbi al dugu nola 
eman behar ditugun? Nahiz eta Euskal-
tzaindiak horiei buruzko arauak 1995. ur-
tetik emanda dituen, oraindik ere forma 
desegokiak ikus daitezke. Data adieraz-
teko orduan, aukera bat baino gehiago 
dago: “Derion, 2020ko otsailaren 23an” 
edo non kasu-marka (inesiboa) erabili 
garik: “Derio, 2020ko otsailaren 23a”.

Kontuan hartu hilabeteak letra xehez 
idatzi behar direla, eta gogoratu non ka-
sua hartzean, bi zenbaki berezi ditugula: 
11n eta 31n (non kasu-markarik gabe: 
martxoaren 11, martxoaren 31). “Otsailak 
23” ere erabili liteke, baina aposizioan: 
“Gaur, otsailak 23, egun seinalatua da...”. 
Hori bai, horrelakoek ezin dute deklinabi-
de markarik jaso (otsailak 23an*).

Orduen berri emateko gogoan izan 
beharreko bi kontu ditugu: forma jasoak 
lau digitu eskatzen ditu eta minutuak 
singularreko kasu-markak hartzen dituz-

Txorierriko Zerbitzuen Manko-
munitateak martxan jarri du berriro 
Mihiluze lehiaketa. Horrek Lehen 
Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako 
ikasleek euskaraz jolastea du helbu-
ru. Parte hartu nahi dutenek izena 
eman ahal dute Txorierriko ludote-
ketan martxoaren 22ra arte. Irabaz-
leek sari politak irabazteko aukera 
izango dute: Madrilgo Warner par-
kerako sarrerak, Senda Viva parkera-
ko sarrerak, Donostiako Aquariume-
rako sarrerak eta Hontza Extreme 
Abentura Parkerako sarrerark, hain 
zuzen ere. 

Informazio gehiago: 
www.txorierri.eus

Txorierriko Ipuin Lehiaketa aur-
ten 22. aldiz egin da. Zerbitzuen 
Mankomunitateak urtero antola-
tzen du lehiaketa eta martxoaren 
27an banatuko dira sariak. Ekintza 
Derioko Kultur Birikan egingo da, 
19:00etatik aurrera eta Imanol Ituño 
magoak ikuskizuna eskainiko du, 
ekitaldia girotzeko. 

te, 17:30ean (eta ez 17:30etan), 10:10ean 
eta 08:15ean. Dena dela, kartel, egita-
rau eta antzekoetan erdiko bidea erabil 
genezake: arratsaldeko 6etan, goizeko 
11,30etan...
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Martxoaren 6a, barikua
–“Gure gorputzaren gaineko indarkeria” 
tailerra, Gaztetxean.
Martxoaren 8a, domeka
–Ekitaldia, Kultura Aretoan.
Martxoaren 13a eta 27a
–“Gizonak, parekotasunaren alde lankide-
tzan” tailerra, Gaztetxean.
Martxoaren 20a, barikua
–“Parekotasunaren aldeko esekitokiak” 
tailerra, Gaztetxean.   

GARRASIA TALDE  
FEMINISTAK ANTOLATUA
Martxoaren 7a, zapatua
–13:00 Batukada feminista herritik, Re-
percusion Feminista batukada taldearen 
eskutik.
–15:00 Bertso-bazkari feminista, Altzora 
euskara elkartearekin batera.
–18:00 Poteo feminista, herritik. 
Martxoaren 8a, domeka
–Bilboko manifestaziora joatea.
Martxoaren 15a, domeka
–Zineforuma, arratsaldean.
Martxoaren 28a, zapatua
–19:30 Hitzaldia. 

Martxoaren 3a, martitzena
–17:00 “No murieron de sífilis. La 
verdadera historia de las «Mujeres 
Fantasma» hitzaldia, Kultur Birikan. 
Sutondoan elkarteak antolatua. 
Martxoaren 4a, eguaztena
–17:00 Sufragistas bideo-foruma, 
Kultur Birikan. Sutondoan elkarteak 
antolatua. 
Martxoaren 6a, barikua
–“Postureoa, gizarte-sareetan” 
tailerra, Gaztelekuan.
Martxoaren 8a, domeka
–10:30 Grafitia hastea.
–11:00 Parekotasunaren aldeko 
martxa.

Martxoaren 6a, barikua
–Berdintasunaren aldeko tailerrak, Ludo-
tekan. Arratsaldean. 
Martxoaren 7a, zapatua
–10.00-14:00 eta 16:00-18:00 Autodefen-
tsa tailerra, Uribarri Topalekuan.
–19:30 Toca ganar antzezlana, Ausartak 
taldearen eskutik. Kultura Aretoan.
Martxoaren 8a, domeka
–13:00 Elkarretaratze ibiltaria, plazan. 
Martxoaren 13a, barikua
–18:00-20:00 Sexu-tailerra, emakumeen-
tzat, Kultura Aretoan.

MOREAK TALDE  
FEMINISTAK ANTOLATUA
Martxoaren 8a, domeka
–13:00 Kalejira.
–15:00 Bazkari feminista. Izena ematea, 
herriko tabernetan.

18  MARTXOAREN 8A

Giza eskubideen alde  
eta faxismoaren kontra

Sondika

Derio

Lezama

Emakumeen Nazioarteko Eguna domekan izango 
da aurten, eta Euskal Herriko mugimendu feminis-
tak horregatik ez du grebara deitu. Hala ere, kaleak 
betetzeko deia egin du “eskuin mutur zaharkituari, 
misoginoari eta homofoari aurre egiteko”. Bestalde, 
aurtengo aldarrikapenak giza eskubideak izango ditu 
ardatz. Talde feministek eta erakundeek antolatuta, 
hainbat ekitaldi izango ditugu Txorierrin ere bai. 

–12:15 Txanoak apaintzeko tailerra.
–12:15 Zumba.   

KOXAK TALDE  
FEMINISTAK ANTOLATUA
Martxoaren 7a, zapatua
–19:00 Poteo feminista, beheko partetik.
Martxoaren 8a, domeka
–10:00 Gosari feminista, frontoian.
–11:15 Herriko Plazara jeistea.
–11:30 Elkarretaratzea, Herriko Plazan.
–12:18 Bilbora, trenez.
–13:00 Bilboko manifestazioa.
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Martxoaren 6a, barikua
–11:00-13:00 Ekitaldia ikastetxeetako 
ikasleekin. 
–Martxoaren 7a, domeka
14:30 Adierazpena.
14:45 Bazkaria.
16:30 Iñaki Basabe.
18:00 Karaoke. 

Martxoan
–Marchinlilac ekimena, liburutegian: 
emakume idazleen gida eta lehiaketa, 
neska eta mutil abenturazaleen gida eta 
lehiaketa eta berdintasunaren atala. 
Martxoaren 6a, barikua
–17:30ean Berdintasuna lantzeko taile-
rrak, Ludotekan.
–19:00 Sex o no Sex antzezlana, Virginia 
Imazen eskutik. Zamudiotorren.
–19:30 Iholdi Beistainen kantaldia, Crazy 
Guitar tabernan. Lagatzuk antolatua.
Martxoaren 7a, zapatua
–11:30 Parekotasuna lantzeko umeen-
tzako ipuin-saioa, liburutegian. 
Martxoaren 8a, domeka
–12:00 Elkarretaratzea, Sabino Arana 
plazan. 
Martxoaren 13a, barikua
–19:30 “Postureo” tailerra, Gaztesta-
zioan.   

ZAPATA GORRIAK  
ELKARTEAK ANTOLATUA
Martxoaren 7a, zapatua
–Tailerra, goizean 
Martxoaren 8a, domeka
–19:00 Elkarretaratzea. 

ZUTUNIK! TALDE  
FEMINISTAK ANTOLATUA
Martxoaren 7a, zapatua
–19:00 Irina Gonzalez kantari kubatarra-
ren emanaldia, Hori Bai gaztetxean.
Martxoaren 8a, domeka
–Bilboko manifestaziora joatea.
Martxoaren 11, eguaztena
–19:00 Andrazaharren manifestua hizpide,  
Mari Luz Estebaren eskutik. Anguleri 
kultur etxean. 
Martxoak 15, domeka
–18:30 Donekak Hori Bain: Piromania 
emanaldia, Anariren eskutik.   

MARTXOAREN 8A  19

Loiu

ZamudioLarrabetzu
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200 ale ditugu kalean

IdIosInkrasIa sarea aIkor!lagun

onlIne

Esku artean duzuna Aikor! aldizkariaren 200. alea da. Eta zenbaki potoloa denez gero, atze-
ra begiratu, eta hausnartu dugu hamarkada bitan egindako lanari buruz. Aldizkariaren 
“aldaketa fisikoa” ere aztertu dugu eta urte hauetan euskararen eta euskal kulturaren in-
guruan izandako gertaera gogoangarrienetako batzuk ekarri ditugu orrialdeotara. Bestal-
de, 200 aleetan euskararen eta euskal kulturaren alde lan egiten duten hamaika pertsona 
eta elkarte elkarrizketatu ditugu. Tamalez, ez dugu leku nahikorik guzti-guztiak aipatzeko 
eta, gainerakoak ahaztu barik, gutxi batzuk nabarmendu ditugu. Esker ona, guztientzat.      

Aikor! aldizkariaren 0 alea 2001eko 
abenduan eman genuen argitara. Egitas-
moa TOTOAN Txorierriko Euskara Elkar-
teen Federazioak –Lagatzu, Zorrizketan, 
Arrekikili– bultzatu zuen, helburu bi zi-
tuela: alde batetik, euskararen erabilera 
sustatzea; eta bestetik, herritarren arteko 
harremanak estutu eta txorierritarron sa-
rea osatzea. Euskara elkarteak jaio berriak 
ziren garai hartan eta herrialde batzuetan 
ahaleginak egiten zebiltzan euskarazko 
tokiko komunikabideak sortzeko; beste 
batzuetan, bazeuden. Guk ere ahaleginak 
merezi zuela pentsatu genuen eta, balia-
bide gutxi izan arren, ilusio handiz ipini 
genuen aldizkaria martxan. Harrezkero, 
hilero-hilero eta oztopoak oztopo, etxera 
eraman dizkizuegu eskualdeko berriak 
eta txorierritarron bizipenak, lorpenak eta 
gogoak. Mota askotako lagunak ateratzen 
dira gurean eta, momentu batean edo 
bestean, Txorierri osoa egon da berton 
ordezkatuta.

Aikor! martxan ipintzeak guztion aha-
legina eskatzen zuen eta txorierritarrek ez 
zuten dudarik izan euren laguntza emateko 
orduan. Loiutik Larrabetzuraino, euskaltza-
leen sare handia eratu zen aldizkariaren in-
guruan. Azken urteotan, 180 kolaboratzaile 
baino gehiago izan ditugu eta bakoitzak 
modu batean edo bestean lagundu digu: 
protagonistak gugana hurbilduta, herriko 
albisteak jakinarazita, artikuluak idatzita, 
argazkiak bidalita edota ideiak proposatu-
ta. Zerrenda luzea da eta beldur gara ez ote 
dugun baten bat aipatu barik utziko. Nola-
nahi ere, bereziki gure kolaboratzaileetako 
bi gogora ekarri nahiko genituzke: Zaloa 
Jaka eta Igor Urrutikoetxea. Lehena, beti 
laguntzeko prest azaldu zelako; eta biga-
rrena, mundua eta langileen borroka beste 
ikuspegi batetik ulertzen irakatsi zigulako. 
Biek gazte-gazte zirela utzi gintuzten, 
baina dauden tokian daudela 
betiko izango dira gure sa-
rearen partaide.

Arestian aipatu dugunez, baliabide 
gutxirekin eman genituen lehenengo 
pausoak. Tamaina honetako proiektu bat 
aurrera eramateko, lan-tresnak ez ezik 
sostengu ekonomikoa ere ezinbestekoa 
da eta bidean hiru finantziazio-iturri izan 
ditugu: dirulaguntza publikoak, haraneko 
denden eta enpresen iragarkiak eta ai-
kor!lagunen diru-ekarpena. Zenbait kan-
paina zabaldu ditugu bazkideak hartzeko 
eta, lagun askoren ahaleginari esker, 247 
aikor!lagun gara gaur egun. Bestalde, Txo-
rierriko merkatariek hasiera-hasieratik eta 
urte hauetan guztietan, krisialdia egonda 
ere, adierazitako babesa benetan esker-
tzekoa da. Eurak ere aikor!lagunak dira 
eta eurek ere ezinbesteko ekarpena egin 
dute haranean euskara zabaltzeko.

2007. urtean beste pauso bat egin eta aikor.
com webgunea sortu genuen. Horrek txorierrita-
rron bilgune birtuala izatea zuen helburu nagusi-
tzat, eta, paperezko edizioko albisteez eta artikuluez 
gainera, zenbait atal ipini ziren haren bidez partikularrek 
eta elkarteek ekarpenak egiteko, hala nola bloga eta ar-
gazki-galeriak. Bederatzi urteren ondoren, harago joan eta 
aikor.eus ipini genuen martxan. Atari berria modernoagoa da 
eta, gaur egungo beharrizanetara erabat egokitzeaz gainera, 
txorierritarron parte-hartzea bultzatzen jarraitzen du. Era berean, 
bat egiten du .eus euskararen eta euskal kulturaren komunitatearen 
Interneteko lehen mailako domeinuarekin.  



Aikor! 200 I 2020ko otsaila
www.aikor.eus

TxorI koskorra TokIkom
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Badira19 urte Aikor! jaio zela, 
eta, edozein izaki moduan, koskor-
tuz eta sendotuz joan da adin-na-
gusitasunerantz. Horrela, aldizkaria 
Txorierrirekin batera hazi da eta 28 
orriko 4.000 ale banatzetik 40 orriko 
8.000 ale banatzera pasatu da, aha-
lik eta auzo eta biztanle gehienen-
gana ailegatu ahal izateko. Gainera, 
zuri-beltzak aspaldian utzi zion le-
kua koloreari eta aldizkariaren disei-
nua goitik behera berriztu genuen, 
irakurleei eta iragarleei produktu 
modernoagoa eta erakargarriagoa 
eskaintzeko. Aikor! euskaltzaleek, 
kazetariek, hizkuntzalariek eta artis-
tek osatutako talde plural eta zabal 
baten eskutik ailegatu da helduaro-
ra, horien guztien lan eskuzabalari 
esker. Alabaina, bizitza etengabeko 
ikasprozesua da eta datozen urtee-
tan ere han eta hemen arakatzen 
jarraitzeko asmoa dugu, garai be-
rrietara egokitzeko eta helduago 
bihurtzeko.

Aikor!, gainerako tokiko ko-
munikabideen antzera, indartsua 
da bere ingurunean, baina Euskal 
Herri mailan oso indar eta eragin 
eskasa du. Hori dela eta, 2010ean 
hasita tokiko beste hainbat komu-
nikabiderekin batera batzearen 
al deko lana bultzatu zuen, eta 
2012an Tokikom sortu genuen on-
doko zeregin hauekin: 

–Toki komunikabideen solaski-
detza bateratua beste eragile pu-
bliko zein pribatuen aurrean.

–Jarduera esparru komunen 
kudeaketa: publiziztatea, presen-
tzia digitala, kudeaketa, eroske-
tak...

–Sektorearen garapena eta he-
dapena errazteko konbergentzia 
es trategikoak diseinatzea.

Horrela, gaur egun TOKIKOMek 
29 bazkide ditu, orotara 66 komu-
nikabide kudeatzen dituztenak, 
eus karri guztietan: papera, irratia, 
te lebista eta digitala.
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KORRIKA
Aikor! aldizkarian 2003ko apirilean 
jaso genuen lehen aldiz Korrika. 
Euskararen aldeko lasterketaren 
13. edizioa izan zen hura, eta ha-
rrezkero zortzi biderrez gurutzatu 
du Txorierri. Guztietan partikula-
rrak, elkarteak, erakundeak eta 
enpresak izan ditu zain, tipi-tapa, 
euskararen lekukoa eskuz esku 
emanez. 

LEZAMAKO TOPONIMIA 
LIBURUA
Liburuan 1.100 bat toponimo batu 
ziren eta lana 2004ko urtarrilean 
aurkeztu zuten jendaurrean. 
Harrez gero, horren moduko beste 
lan batzuk egin dira Txorierrin, 
euskara elkarteek eta gainerako 
eragileek bultzatuta. Esate bate-
rako, Derioztarren euskara liburua 
2006an kaleratu zen, eta Hizkuntza 
aldakortasuna Larrabetzun liburua, 
2017ko azaroan.  

BERBALAGUN
TOTOAN TEEFk eta Mankomu-
nitateak Txorierriko Berbalagun 
egitasmoa ipini zuten martxan 
2008ko irailean, euskaldunak 
eta euskalduntzen zebiltzanak 
harremanetan jartzeko eta eus-
karaz modu naturalean egin 
zezaten. Hala ere, egitasmoa 
ez zen berria gurean: Arrekikili 
euskara elkarteak 2002an sortu 
zuen berbalagun taldea Larra-
betzun; eta Tximintx euskara 
elkarteak, udal-euskaltegiak 
eta Txepetxea AEK euskalte-
giak, 2005ean Derion.  

MIKEL ZARATERI OMENALDIA
2004an 25 urte bete ziren Mikel Zarate 
idazle lezamarra hil zela, eta apirilean 
ekitaldi-sorta zabala antolatu zen hura 
gogora ekartzeko. 2019ko apirilean ere 
omenaldia egin zioten herrian, bere he-
riotzaren 40. urteurrenera harira. Zaratek 
ekarpen handia eta garrantzitsua egin 
zien euskalgintzari eta euskarari, eta 
Lezamako Udalak eta Elkar argitaletxeak 
Mikel Zarate haur-literatura saria sortu 
zuten bere omenez 2010ean.  

LITERATURIA
2009ko ekainaren 5etik 7ra 

bitartean, Larrabetzu euskarazko 
liburu-azoka handia bihurtu zen 

lehenengo aldiz. Literatura Eskolak 
bultzatuta, Euskal Herri osotik 

etorritako irakurleen eta idazleen 
arteko topagunea izan zen bost 

urtean, harik eta 2014ko apirilean 
Zarautzera eraman zuten arte.

EUSKAL EZKONTZA
Gorantzaileak dantza taldearen 40. 

urteurrenaren harira, euskal ezkontza 
antolatu zen lehenengo aldiz 2006ko 

irailaren 7an Sondikan. Ondorengo ur-
teetan ere euskal ezkontza antzeztu da 

bertan, baina esan behar da Sondika-
koa ez zela gurean egin zen lehenengo 

ezkontza izan: Derion 2000ko urrian 
antzeztu zen lehen aldiz eta han 

herriko talde guztiek hartu zuten parte. 
Handik urte bira berriro antolatu zuten.        

20
01
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ALTZORA
Sondikako euskara elkartea 2011n 
sortu zen, herrian euskararen era-
bilera bultzatzeko eta sondikozta-
rrak euskaraz bizi ahal izateko bi-
deak zabaltzeko. Baina ez da urte 
hauetan jaio den euskara elkarte 
bakarra: askoz lehenago, 2003an, 
Tximintx jaio zen Derion helburu 
bera betetzeko; gainera, hausnar-
keta-prozesu sakon baten ostean, 
komunitate bihurtu zen iaz.     

FUTBOL ENTRENATZAILEEN 
ESKOLA EUSKARAZ
Egitasmoak TOTOAN TEEFk eta ITZARRI 
aholkularitza enpresak ipini zuten 
martxan 2010eko irailean, Txorierriko 
Mankomunitatearen eta Foru Aldun-
diaren laguntzarekin eta eskualdeko 
futbol kluben oniritziarekin. Proiektuak 
entrenatzaileei tresnak ematea du 
helburu, entrenamenduetan euskara 
erabil dezaten eta, ondorioz, gazteek 
euskara aisialdiarekin eta kirolarekin 
ere lotzeko.

MINTZA EGUNA
Txorierriko Berbalagun egi-
tasmoak eta Tximintx euskara 
elkarteak Euskaltzaleen Topagu-
nearekin batera antolatuta, Euskal 
Herriko mintzalagunen, solaslagu-
nen eta berbalagunen jaia 2017ko 
ekainaren 3an ospatu zen Derion. 
Egitarau oparoa gozatu ahal izan 
zuten, hala nola bisita gidatua 
Bilboko hilerritik, bertso-triki-dan-
tza-poteoa eta bazkaria. 

AKARBALTZ GAUA
Kultur Bilguneak sustatuta, 2015eko 
urriaren 31n ospatu zuten lehenengo 
aldiz Larrabetzun, Halloween ospakizu-
naren harira, umeak Estatu Batuetako 
iruditeriatik urrundu eta Euskal Herriko 
mitologiara eta ohituretara hurbiltzeko. 
Zamudioko Udalak, bestalde, 2017an 
antolatu zuen lehendabiziko aldiz Ari-
men Gaua; eta Altzora euskara elkarteak, 
herriko taldeek, eskola-ludotekak eta 
udalak iaz bultzatu zuten Gau Beltza.  

EUSKARALDIA
2018ko azaroaren 23tik abendua-

ren 3ra arte Euskaraldia egin zen 
Euskal Herriko hainbat herritan. 

Egitasmoak hizkuntza-ohituretan 
eragitea izan zuen helburu, eta 

Txorierrin 2.492 lagunek egin 
zuten bat harekin: 1.636 ahobizi 

eta 856 belarriprest. Arduradunen 
esanetan, Euskaraldiak eskualdea 

uste den baino euskaldunagoa 
dela utzi zuen agerian.

BASERRI ANTZOKIA
2016ko urriaren 5ean, Baserri An-
tzokiak oihala igo zuen Txorierrin, 
Derion hain zuzen ere. Euskararen 

inguruko Euskal Herriko azpie-
giturarik handienetako bat da, 
eta, euskara eta euskal kultura 

sustatzeaz gainera, haraneko zein 
inguruko euskaltzaleen topagu-

nea izatea du helburu.  

20
20



Aikor! 200 I 2020ko otsaila
www.aikor.eus24  GAI NAGUSIA

JEAN HARITSCHELHAR
Euskaltzainburua (1988-2002)

Baigorrin jaio zen 1923an. Bizitza osoa eman 
zuen euskararen alde lan egiten, batez ere eus-
kaltzainburua eta Baionako Euskal Museoaren 
zuzendaria izan zenean. Gainera, Bordeleko 
Unibertsitateko katedraduna eta Baigorriko 
alkatea ere izan zen. 2013an hil zen Biarritzen.

KEPA JUNKERA
musikaria

Bilbotarra (1965) trikitiaren maisua da. Junke-
rak 29 disko eraman ditu argitara eta hainbat 
estilo jorratu ditu, batez ere folka. Bere ibilbi-
dean, sari garrantzitsu batzuk jaso ditu: esate 
baterako Grammy Latindarra (2004an) eta Es-
painiako Musika Saria (2011n).

PORROTX
pailazoa

Joxe Mari Agirretxek (Lasarte-Oria, 1964) talde 
arrakastatsua osatu du Pirritxekin eta Mari-
mototsekin batera. Taldekideek euskararekin 
konpromiso tinkoa adierazi dute azken 32 ur-
teotan: guztira, 27 ikuskizun antzeztu dituzte, 
33 disko eta 400 abesti grabatu.

BENITO LERTXUNDI
Musikaria

Oriotarra (1942) euskal musikagintzaren erre-
ferente nagusietako bat da. Lertxundi euskal 
kultura bultzatzeko sortutako Ez dok amairu 
taldeko kidea izan zen, besteak beste Xabier 
Leterekin eta Mikel Laboarekin batera. Guztira 
16 disko plazaratu ditu.  

MIREN AGUR MEABE
idazlea

Lekeitiarra (1962) euskara eskola ematen hasi 
zen, baina batez ere idazle eta itzultzaile aritu 
da. Hainbat liburu idatzi ditu, gehienbat poesia 
eta gazte-literatura arloetan. Bere liburu batzuk 
katalanera, gaztelaniara eta galegora itzuli dira. 
2006an, Euskaltzaindian sartu zen.

NATXO DE FELIPE
Musikaria

Bilbotarra (1949) Oskorri talde mitikoaren ahots 
nagusia eta aurpegia izan zen 1971tik 2015era 
bitartean. Oskorrik hainbat disko kaleratu zi-
tuen eta lan ikaragarria egin zuen euskal kan-
tutegi tradizionala lau haizeetara ezagutzera 
emateko.

MAIALEN LUJANBIO
bertsolaria eta idazlea

Hernaniarra (1976) 2009an lehenengo ema-
kumea izan zen Euskal Herriko Bertsolari Txa-
pelketa Nagusia irabazten, eta 2017an berriro 
eskuratu zuen txapela. Bestalde, kolaborazioak 
egin ditu zenbait musikarirekin: Alaitz eta Mai-
der, Anje Duhalde, Mikel Markez, Oskorri...

a: Santiago Yaniz a: XDZa: Peru Iparragirre

Gurean izan direnak
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ETXAHUN LEKUE
Larrabetzuko bertsolaria erreferente handia da 
gurean: Itallen bertso eskola zuzentzeaz gaine-
ra, bertsolaritza-eskola ematen du herri-ikaste-
txetan. Ohiko da Lekue bertso-saioetan eta txa-
pelketetan ikustea. 2016ko abenduan Bizkaiko 
txapelketa irabazi zuen.

JUAN LUIS GOIKOETXEA
Txorierri Institutuko irakasle ohia euskaltzain 
urgazlea da, eta Bostak Bat lantaldeko eta 
Mendebalde Kultur Alkarteko kidea. Euskara-
ren aldeko hainbat egitasmotan ibilia, bereziki 
bizkaiera eta Txorierriko euskalkia zaindu ditu. 
Derioztarrak liburu batzuk kaleratu ditu, hala 
nola Euskalkia eta hezkuntza  eta Euskaldunaren 
anekdotak.  

ELKARTEAK
Euskara elkarteez gainera, Txorierriko elkarte 
asko jo eta ke dabiltza lanean, berton zein kan-
poan euskara eta euskal kultura zabaltzeko: 
dantza taldeak, abesbatzak, txistu-taldeak, Ber-
toko, Taberna Ibiltaria, Pentagrama…Guzti-guz-
tiek harro egoteko moduko lana egiten dute.

TOTI MARTINEZ DE LEZEA
Larrabetzuarra Txorierriko zein Euskal Herriko 
idazlerik emankorrena da. Literatura-genero 
anitz jorratzen ditu eta helduentzat ez ezik 
gazteentzat eta umeentzat ere idazten du. Bere 
lanak euskaraz, frantsesez, alemanez, portu-
gesez, txineraz eta errusieraz itzuli dira. Euskal 
Herriko kondairak, historia eta ohiturak ere era-
man ditu liburuen orrialdeetara. 

GAIZKA PEÑAFIEL
Lezamarrak oso gaztetxoa zela erakutsi zuen 
euskal kulturarekiko eta musikarekiko zaletasu-
na. Trikitilariak kolaborazioak egin ditu zenbait 
musikarirekin, eta bere lanak ere plazaratu ditu: 
Lezamako Andra Mariak abestia, Ekidazu diskoa 
eta Lagunartean diskoa. Argazkigintzarako pa-
sioa ere badu, eta bere argazki-kamerako objek-
tiboa herriaren bilakaeraren zein euskal musika-
taldeen ibilbidearen lekuko izan da.

Bertokoak

BELEN GANA
Loiutarra euskara militantea da: oso gaztetxoa 
zela hasi zen lanean euskara arloan eta Txepe-
txa Derioko AEK euskaltegiaren arima izan da 
2017ra arte. Emakume nekaezina da, eta gogo-
tsu ikusi dugu Korrika antolatzen edota Txorie-
rrin euskararen inguruan sortzen diren ekintza 
guztietan parte hartzen. Erretiroa hartu arren, 
euskarak bere bizitzaren ardatzetako bat izaten 
jarraitzen du.

MIREN ELORRIAGA
Derioko katekista izan zenak lan handia egin 
zuen herrian euskararen alde. 1974an-edo Kili-
Kili egitasmoa sortu zen umeei euskara irakas-
teko, eta bera haren partaideetako bat izan zen: 
Umeei euskal kultura hurbiltzen ere ahalegindu 
ziren eskoletan.



Aikor! 200 I 2020ko otsaila
www.aikor.eus26  INAUTERIAK

Sondikako Inauteriek nobedade han-
dia ekarri eben igaz, izan be jai-gunean 
batu ohi dan oso jente-kopuru handia 
kontuan hartuta, karpa bi ipini ziran: bata, 
Iturrikosolo kalean; eta bestea, Lehenda-
kari Agirre kalean. Azaldu ebenez, Inaute-
riak ordura arte tren-geltokiaren ondoko 
aparkalekuan egin ziran, baina, sarrera-
urteera bakarra izateaz ganera, hori leku 
itxia zan eta, horregaitik, arriskutsua izan 
leiteke, zerbait gertatu ezkero. Aurten be 
karpa biak ipiniko dira. Halanda be, alkar-
teak adierazo dauen moduan, joan dan 
urtean lagun piloa hurbildu zan Sondi-
karaino, eta eguraldi txarra izan ezkero, 
karpetan ez zan pertsona guztiak hartze-
ko lekurik egongo. “Eskerrak eguraldi ona 
egin ebana, eta espero dogu aurten be 
horrela izatea. Ganera, karpa handiagoak 
ipintzeko modurik ez dago, kaleetako ga-
rajeen sarrerea oztopatuko litzatekealako. 
Dana dala, guk pozik-pozik hartzen doguz 
Sondikara etortzen diran lagun guztiak”.

Sondikako Inauterien Alkarteak aurre-
ko urteetakoen antzeko egitaraua anto-
latu dau, “oso ondo funtzionatzen daben 
ekintzak diralako”. Holan, otsailaren 28an, 

Mila kolore, mila aurpegi
Inauteriak jada ospatu doguz Txorierriko herri gehienetan, baina otsailaren 28an eta 
29an Sondikakoen txandea da. Zalantza barik, bailarako hitzordu garrantzitsuetako bat 
da, eta bertan jentetza handia batzea espero da, aurreko urteetan moduan. Sondika-
ko Inauterien Alkarteak herritar guztientzako ekitaldiak antolatu dauz, egun bitan zehar 
umeek, gazteek zein helduek ondo-ondo pasau daien.
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Otsailaren 28a, barikua
–16:00 Txupinazoa eta jaien hasierea.
–17:00 Jolasak, eskolan. Gorondagane 
gurasoen alkarteak antolatua.
–18:00 Umeen kalejirea: eskolatik he-
rrira, sardinagaz eta buruhandiakaz.
–18:30 “Xaibor” diskofestea, umeen-
tzat.
–19:00 Txanpi-potea, txosnetan.
–20:00 Taberna Ibiltaria.
–00:00 Kontzertua: Mafalda.
–02:00 Erromeria: Bidean.
–04:00 Dj animatzailea.
Otsailaren 29a, zapatua
–11:00 Umeen parkea.
–12:00 Tostada lehiaketea.

Egitaraua

–12:00 Kalejirea, Elaiak txistu taldeagaz 
eta Elutxa txarangeagaz.
–13:30 Patata tortilla txapelketea.

–16:00 Kafea eta dantzea, Nagusien 
Etxean.
–18:00 Umeen desfilea.
–18:30 Elutxa txarangea, herritik.
–19:30 Umeen mozorro lehiaketearen 
sariak banatzea.
–19:30 Txokolatadea.
–20:30 Kalejirea, Hortzmuga taldeagaz.
–21:30 Sardinaren hiletea.
–21:30 Tostada, patata tortilla eta era-
kusleiho lehiaketen sariak banatzea.
–21:30 Nagusien mozorro lehiaketea-
ren sariak banatzea.
–22:30 Kontzertua: Perro Loco.
–00:00 Erromeria: Gora Herria.
–03:00 Dj animatzailea.

barikuan, txupinazoa botako da arrasti-
ko 4etan eta sondikoztarrek ondoetorria 
egingo deutsie mila arpegiko eta kolore-
ko jaiari. Umeentzako jolasak izango dira 
eskolan; eta ondoren, umeen kalejirea 
eta Xaiborren diskofestea. “Nobedade 
moduan, Taberna Ibiltaria ibiliko da txos-
netan gaueko 11ak arte, helduak be hara 
erakartzeko. Bestalde, Mafalda taldeak 
kontzertua eskainiko dau eta uste dogu 
jente asko erakarriko dauela”. Barikuko 
mozorroaren gaia “musikariak” izango da, 
eta Facebooken bidez erabagi da. “Beti 
egiten dogu holan: alkarteak lau gai pro-
posatzen ditu eta jenteak gehien gustetan 
jakona botatzen dau”.

Alkartearen berbetan, ez da beha-
rrezkoa zapaturako ekitaldi berezirik an-
tolatzea, “berez jentetza handia batzen 
dauen eguna dalako”. Ekintzak goiz-goi-
zetik hasiko dira. Umeen parkea egongo 
da, kalejirea eta tostada eta patata torti-
lla txapelketak. Zapatuko mozorroaren 
gaia librea izango da, eta ekintza honeek 
egongo dira arratsaldean, besteak beste: 
umeen desfilea, txokolatadea, kalejirea 
eta sardinaren hiletea. “Kalejirea oso eki-
taldi berezia da guretzat, bertan herriko 
talderik gehienek hartzen dabelako parte, 
bakotxak bere mozorroagaz eta karro-
zeagaz. Aurten Hortzmuga taldea eukiko 
dogu kalejirea zein sardinaren hiletea gi-
rotzen eta oso ikuskizun polita izango da”. 
Perro Loco rock taldea agertokira igoko da 
gaueko 10,30etan eta Gora Herria taldeak 
erromeria eskainiko dau ostean. Sondika-
ko kaleak kolorez eta mota askoko per-
tsonaiaz beteko dira beste behin; goazen 
ospatzera, beraz!   

Perroloco  taldea
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Ermitak iluntasunean
a: Alex Albarrán

Alex Albarrán zamudioztarrak herri-
ko bost ermitak fotografiatu ditu gauez, 
eta egindako argazki ederrak ekarri ditu 
orrialde hauetara irakurleekin partekatze-
ko. “Hainbat lekutan ikusi ditut ermiten 
argazkiak baina guztiak egunez aterata 
zeuden eta horregatik animatu nintzen 
gauez egitera, ea zelan irtengo ziren. 
Lehenengo ermita fotografiatu, eta emai-
tza polita zela ikusi nuen: aurrera jarrai-
tzeko akuilua izan zen hori”, azaldu digu. 
Proiektuak denbora eskatu dio. Horrela, 
bada, irailaren amaieran hasi, eta azaroa-
ren amaieran amaitu zuen. “Alde batetik, 
astia izan behar da; eta beste alde bate-
tik, eguraldiaren menpe zaude: hotza, 
euria… Gainera, argazkiren bat errepika-
tu behar izan nuen, ordenagailuan ikusi 
nuenean konturatu nintzelako beharba-
da beste teknika bat erabilita hobeto gel-
ditu zitekeela”. Material egokia izatea ere 
inportantea da, eta gertalekua presarik 
gabe eta azken xehetasuna ere zainduta 
atontzea. “Argiztapen egokia lortzeko, 
haririk gabeko flash-kliskagailuak erabili 
nituen, linternak…”. Alabaina, tamalez, 
argazkia ez da beti lehen saiakeran ate-
ratzen. “Saiakuntza eta akatsa ezinbeste-
koak dira hobetzeko eta ikasteko”.

Albarrán aire girotuko teknikaria da 
eta argazkigintzarako zaletasuna lanki-
de batek piztu zion orain dela urte asko. 
“Berak egindako lanak erakusten zizki-
dan, eta, jakin-minaren eraginez, han 
eta hemen arakatzen joan nintzen, kux-
kuxeatzen, ikasten, materiala erosten…”. 
IZAE Zamudioko argazki-elkarteko kidea 
da gaur egun. “Argazkigintza poztasun 
handia dakarren zaletasuna da, ekinaren 
ekinez emaitzak ikusten direlako, nahiz 
eta batzuetan nahi dena lortzen ez den”. 
Aipatu digutenez, denetariko argazkiak 
egiten ditu. “Paisaia gehiago, agian. Erre-
tratuak ere egiten ditut: gustatzen zaizkit, 
beste argiztapen-teknika batzuk erabili 
behar direlako. Rally-zalea ere banaiz, eta 
argazki-kamara probetara eraman ohi 
dut. Era berean, argazki artistikoagoak 
egiten saiatzen naiz, eta promoziorako ar-
gazkiak egin dizkiot Broken Izotz taldea-
ri”. Hurrengo proiektua buruan du dagoe-
neko eta erretratua izango du ardaztzat.
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Pil-pilean dauden  
gaiak jorratu dira:  

koronavirusa, adimen 
artifiziala, minbizia, 

ETEak eta start up-ak... 

"Gurean modu lasaian 
eman nahi ditugu  

ezagutzera zientziaren 
onurak eta  

zientzialarien aurpegiak"

30  ADIMENA AGERTOKIAN

Zientzia, patxadazt/a: Gaizka Eguzkitza

Adimena Agertokian proiektua Baserri 
Antzokia Fundazioak garatu du otsailaren 
12, 13, 19, eta 20an, Laboral Kutxa eta Biz-
kaiko Zientzia eta Teknologia Parkearen 
laguntzarekin. Proiektuak aukera eman 
die Parkeko enpresei nahiz ikertzaileei 
oholtzan euren ikerketak zein ekoizpenak 
aurkezteko. Hitzaldi laburrak izan dira, 15-
20 minutukoak eta, ondoren, entzuleek 
galderak egin ahal izan dituzte.  Giroa la-
saia eta intimoa izan da, bertan bildu di-
renek, hizlariez gain, kafeaz eta mokadu 
batekin disfrutatu dutelako eta, amaieran, 
partaideen artean sariak banatu dira. 

Guztira 18 lagun izan dira hitzaldietan 
parte hartu dutenak: Biotalde enpresako 
Nahikari Alberdi, Mari Carmen Aretxalde 
eta Mireya Alvarez; Itturbaltza ustiategiko 
Unai Beitia; Datik enpresako Iñigo Etxabe; 
Barante enpresako Lola Vivanco; Euskal 
Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Maite 
Maguregui, Miren Basaras, Jon Saenz eta 
Harkaitz Eguiraun; Biolan-Osasen enpre-
sako Larraitz Añorga; Gaiker enpresako 
Maria Genua; Cicbiogune enpresako Gon-
zalo Jimenez eta Arkaitz Carracedo; Neiker 
enpresako Carlos Garbisu; Txorierri Ikaste-
giko eta Azti enpresetako ordezkariak... 
Batzuek euren enpresaren proiekturen 
baten berri eman zuten, eta beste batzuek 
gaur egun pil-pilean dauden gaiak jorratu 
zituzten: adimen artifiziala, koronabirusa, 
minbizia, proteinen ingenieritza, in vitro 
ikerketak, nazioarteko bekak, enpresa txi-
ki eta ertainak eta start up-ak... 

Baserri Antziokia Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkean 
dago kokatuta, Derion. Inguruan, hainbat enpresa eta ia 
3.000 ikertzaile daude eta horiei hitza eman diete Baserri 
Antzokiko Fundazioko arduradunek, Adimena Agertokian 
proiektuari esker. Otsailean, hainbat hitzaldi entzun ahal 
izan ditugu bertan, patxadaz, edaria eta jatekoa, dohai-
nik, hartu dugun bitartean.  

"Zientziak beti izan du garrantzi han-
dia, baina gaur egun are handiagoa du, 
edozein gizarte aurreraturen motorra eta 
mamia delako. Beraz, proiektu honetan 
bai oinarrizko ikerketa eta bai ikerketa 
aplikatua hartu dira kontuan. Horretaz 
gain, ezin dugu ahaztu zientziak garapen 
pertsonalean erabateko eragina duela, 
eta horregatik, leku gehienetan ez bezala, 
Baserri Antzokian modu ludiko, lasai eta 
patxadatsuan eman nahi ditugu ezagu-
tzera zientziaren onurak eta zientzialarien 

aurpegiak", esan dute Baserri Antzokiko 
arduradunek.

Egitasmoa batez ere Bizkaiko Zientzia 
eta Teknologia Parkeari eta UPV/EHUri 
egon da zuzenduta. Dena dela, ahalik 
eta jende gehien proiektuaren partai-
de egitea ere helburu garrantzitsua da. 
Baserri Antzokiko Patronatuak Parkeko 
enpresetako ikerketan nahiz garapenean 
aritzen diren langileei eta enpresei eurei 
eskaintza zuzena egin die, oholtzan euren 
lan, proiektu edota jakituria azal dezaten. 
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“Ikerlariek duten  
benetako balioa  

erakutsi nahi izan  
dugu jendearen nahiz 

enpresen aurrean"
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Eta aukera berbera eman die Parkean 
lan egin nahi duten talentuei ere. Era be-
rean, proiektuari aberastasun handiagoa 
emateko helburuz, UPV/EHUn ikerketan 
diharduten ikertzaileei ere egin zaie parte 
hartzeko gonbidapena, "denon ekarpe-
narekin proiektua askoz aberatsagoa eta 
erakargarriagoa izango baita". 

Ospea, zientzialariei
Adimena Agertokian proiektuaren an-

tolatzaileek aitorpena eman nahi izan die-
te ikertzaileei eta, era berean, gizarteari 
aditzera eman ikerketaren garrantzia. Ho-
rregatik, proiektua bideratuta dago, alde 
batetik gizartearen aurrean gure talentu 
hauek azalaraztera, eta bestetik, euren au-
toestimua eta harrotasuna handitzera. Az-
ken finean, gaur egungo gizartean duten 
benetako balioa erakutsi nahi izan dugu 
jendearen nahiz enpresen aurrean". 

Baserri Antzokiak, taberna eta jatetxea 
izateaz gainera, gizarte-balioak ere susta-
tu eta zabaldu nahi ditu Fundazioaren 
bidez: euskara, kultura eta kasu honetan, 
zientzia. Eta ez ditu Txorierrik eskaintzen 
dituen aukerak baliatu gabe utzi nahi. Izan 

ere, Baserri Antzokia Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkearen egonda, Euskadiko 
gune teknologikorik handienean eta ga-
rrantzitsuenean, enpresa erreferenteak 
dauzka, Bizkaian ez ezik baita Estutu Es-
painiarrean eta Europan ere. Inguru hurbi-
lean dauden enpresa motak dira, besteak 
beste, aeronautika, automozioa, elektro-
nika, energia eta ingurumena, ikerketa eta 
garapena, ingeniaritza, medikuntza eta 
biozientziak, zerbitzu aurreratuak, zerbi-
tzu orokorrak eta informazio-teknologiak. 
Guztira 10.000 langile inguru dabiltza Par-

kean eta euretariko 2.900 baino gehiagok 
ikerketa eta garapenean dihardu. 

"Horregatik guztiarengatik uste dugu 
Baserri Antzokiak azpiegitura ezin hobea 
eskaintzen duela proiektu hau aurrera 
eramateko, Txorierri erdian gaudelako 
eta hemen 37.000 langile eta 2.300 en-
presa baino gehiago daudelako". Anto-
latzaileak pozik agertu dira proiektuaren 
emaitzarekin. Adimena agertokia azale-
ratu da eta guztiok izan dugu hori bar-
neratzeko aukera, kafetxo bat hartuaz, 
patxadaz.
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Derioztarra oso gaztetxoa zela hasi zen borroka-arteen 
munduan, eta hiru hamarkadatan egindako lan gogorrak 
hainbat titulu eta aintzatespen ekarri dizkio. Hizpide bere 
grina izan dugu, nola ez ba! 

"Beti saiatzen  
naiz neure  

burua hezten  
eta denetarik  

ikasten"

32  BORROKA-ARTEAK

t: Itxaso Marina / a: L.V.

Nola hasi zinen borroka-arteak egi-
ten?

Hamaika urte nituela hasi nintzen, 90. 
urtean. Taekwondoa eta judoa barik, ni 
borroka-arte osoagoek erakartzen nindu-
ten eta, kick boxinga egiteko, izena eman 
nuen Mungiako gimnasio bakarrean; Van 
Damme-ren eta gainerakoen pelikulen 
eraginez, beharbada. Kick boxingaz gai-
nera, irakasleak orduan egiten zebilen bo-
rroka-artea irakasten zigun, baita defentsa 
pertsonala ere. Izugarri gustatzen zitzai-
dan eta gogoz entrenatzen nintzen, harik 
eta 98. urtean gerriko beltza lortzeko az-
terketa egin nuen arte. Hurrengo urtean 
irakaslearen laguntzaile ibili nintzen, eta 
hark eskola emateari utzi zionean, neuk 
hartu nituen beraren taldeak.

Krav maga ere egiten eta irakasten 
duzu.

Madrilera joan behar izan nuen irakas-
le-ikastaroa egitera, garai hartan hemen 
non ikasi ez zegoelako, eta Israelgo irakas-
leekin ibili ginen. Egia esan, ikastaroa ar-
te-borrokak aurretik ezagutzen genituen 
lagunontzat zen, eta israeldarrengandik 
ikasi genuen batez ere lana nola egiten 
zuten. Asko entrenatu eta sufritu nuen…

Sufritu?
Bai. Krav maga borroka-sistema bat 

da, eta israeldarrek ataka estuan jarri gin-
tuzten zenbat pairatzeko gauza ginen 

“Guztiok izan beharko gen  
pertsonalaren oinarrizk

LUIS VAZQUEZ I borroka-arteen irakaslea

xignean ostikadak tibiaz eman daitezke; 
hala ere, boxeo frantsesean zapataren 
puntaz jo behar da. Punta hori gogortuta 
dago. Diziplina hau Galiziako mutil baten 
bidez ezagutu nuen eta berarekin ikasi 
nuen, Frantziako federazioak Estatuan 
duen irakasle baimendu bakarra baita: 
hona gonbidatu dut ikastaroak ematera 
eta neu ere askotan joan naiz kanpora 
gehiago ikastera. 

Izan ere, ikasteko grina handia 
duzu.

Bai, beti saiatzen naiz neure burua 
hezten eta denetarik ikasten. Horri lotuta, 
asko bidaiatzen dut: Italiara, Portugalera, 
Estatu Batuetara… Onenekin ikastera. 
Oporretara joaten naizenean ere begira-
tzen dut leku horretan nork zer ikastaro 
emango duen.

Kanpotik ere etortzen dira zurekin 
ikastera.

Besteak beste, Holandako Italiako, 
Alemaniako eta Norvegiako lagunak eto-
rri dira nirekin entrenatzera. Ona da kan-

jakiteko. Gure burua erasotzaile baten au-
rrean defendatu behar izan genuen; gero, 
erasotzaile bi; hiruren aurrean… Oso-oso 
gogorrak izan ziren; azken batean, haiek 
ohituta daude horrela lan egitera… Dena 
dela, kontuan hartu behar da irakaslea iza-
teko ikastaro batez ari garela; ohiko esko-
lak ez dira inola ere horrelakoak.

Eta boxeo frantsesa, zer da?
Kick boxingaren antzekoa da, baina 

“dotoreagoa”, nolabait esatearren. Arau 
batzuk aldatzen dira: esaterako, kick bo-
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uke defentsa  
o ezagutza”

poan ere ezaguna izatea. Bestalde, fede-
razioko beste kide birekin batera, birritan 
izan naiz Erroman defentsa pertsonaleko 
ikastaroa ematen. Esperientzia polita da 
oso, beste diziplina batzuk ezagutzeaz gai-
nera, erabat pozgarria delako besteek nor-
beraren lana kontuan hartzea. 

Nolako ikastaroak ematen dituzu 
hemen?

Defentsa pertsonala irakasten diet sei 
urtetik gorako umeei Derioko eskolan, eta 
nagusientzako saioak BC Fun Fitness Gym 
gimnasioan egiten ditugu, Zamudion. 
Azken saio horietan kick boxinga, boxeo 
frantsesa eta krav maga uztartzen ditugu. 
Gainera, gimnasio edo zentro batek eska-
tuz gero, defentsa pertsonaleko ikastaroak 
antolatzen ditut emakumeentzat.

Edonork eman dezake izena saio ho-
rietan? 

Bai, bost urtetik gorako edozeinek; 
eta berdin dio sasoian dauden edo ez, 
denboraren poderioz lortuko dutelako. 
Are gehiago, oso inportantea da sasoian 
egotea: geure burua nola defendatu jakin 
arren, fisikoki zein mentalki ondo ez ba-
gaude, gutxi egin dezakegu benetako era-
so baten aurrean. 

Ezinbestekoa da gaur egun gure bu-
rua defendatzen jakitea?

Egungo panorama ikusita, bai. Nire us-
tez, guztiok ikasi beharko genuke borroka-
arteren bat, edo, behintzat, defentsa per-
tsonalaren oinarrizko ezagutza izan. Baita 
prebentziorako oinarrizko ezagutza ere, ez 
baitugu zertan hasi elkar joka: batzuetan 
egoera bat edo beste prebenitu dezakegu, 
zerbait larriagoa gerta ez dadin.

Sariak jaso dituzu borroka-arteetan 
egindako ibilbidea dela eta. Harro?

Golardoek-eta pozten naute, jakina! 
Eta harro nago, 11 urte nituenetik egin 
dudan lana aintzat hartzen delako. Baina, 
egia esan, ez diet sariei inportantzia han-
dirik ematen; ni jendeak ondo pasatzeak 
eta ikasteak asetzen nau benetan. Saria 
ikasleek jasotzen dutenean gehiago poz-
ten naiz.

Dena dela, gogor entrenatu behar 
izan zara tituluak lortzeko.

Ordu asko egin ditut entrenatzen: 
ordu bi egunero, eta batzuetan, lau ere 
bai. Entrenamenduen ostean eskola ere 
eman dut askotan, arratsaldeko 4etatik 
gaueko 10ak arte. Zapatuetan eta dome-
ketan ere entrenatzen naiz. 

Zerk erakartzen zaitu hainbeste?
Orokorrean borroka-arte guztiak gus-

tatzen zaizkit. Haien filosofiak erakartzen 
nau, besteei adierazten diegun begiru-
neak, ariketak, nire buruarengan dudan 
konfiantzak, nire burua defendatzen ja-
kiteak… Borroka-arteek energia ematen 
didate: entrenatzen ez naizen egunean 
txarto sentitzen naiz.

Txapelketa gutxitan hartu duzu 
parte, ordea.

Nahiago dut ikasleak hezi, eta txapel-
ketetara beraiek joatea. Nolanahi ere, iaz 
lehiatu nintzen maisuen kategorian. Ez 
nuen nahi, baina aurreko urteotan lagun 
batzuek alamena eman zidaten txapelke-
taren batean parte hartzeko eta azkenean 
konbentzitu ninduten. Irabazi egin nuen.

Lehiatu zarenean Estatuko txapel-
ketetan izan da. Nolako maila dago?

Oso maila ona dago borroka-arte 
guztietan; eta batez ere Euskadin eta bo-
xeoan.

Noiz arte egin daitezke borroka-ar-
teak?

Gorputzak nahi duen arte. Nire ikas-
leetariko batek 60 urte ditu eta 20 urteko 
gazte asko baino hobeto dago. Beste-
tik, iaz 66 urteko gizon bat eraman nuen 
lehiatzera eta bigarren geratu zen. 

Asmorik duzu etorkizunari begira?

–Borroka-arteetako Espainiako txapel-
duna: defentsa pertsonala eta maisuen 
kategoria.
–OEKAMeko krav magako arduradun 
nazionala.
–CESBFeko savate defentsako ardura-
dun nazionala (boxeo frantsesa).
–Borroka-arteetako eta boxeo frantse-
seko Euskadiko delegatua.
–Nazioarteko irakaslea.
–Krav maga: gerriko beltza, 4. dan.
–Kick boxing: gerriko beltza, 4. dan. 
–MMAren lehen mailako irakasle nazio-
nala.
–Boxeo frantsesa: eskularru horia.
–Borroka-arteen merezimendu domina, 
2019.
–Borroka-arteak zabaltzeko lanaren 
urrezko domina, 2017.
–Gonbidatua, nazioarteko seminarioe-
tan. 

Curriculuma

Entrenatzen jarraitzea eta ikasleei 
helburuak lortzen laguntzea: tituluak ira-
baztea izan daiteke, defentsa pertsonala 
ikastea edo bakarrik ariketa fisikoa egitea. 
Batzuk Espainiako txapeldunak eta txa-
peldunordeak izan dira eta nahiko moti-
batuta daude. Izan ere, oso esperientzia 
erakargarriak dira, ikasitakoa praktikan 
ipintzen delako eta horrek ondo sentia-
razten zaituelako… Sentsazio asko izaten 
dira.



Aikor! 200 I 2020ko otsaila
www.aikor.eus34  ISPILUAN

Jo… Jaiobarri emozionalak 

t: Einer Larrabeiti  

Gure gizartea gerran bizi omen da. 
Eta harro esaten dau gainera: “Borrokatu 
egin behar da!”. Badirudi jarrera hau edo 
gerlari etiketa hau jakean ez badaroazu, 
ez zagozala izarrik. Ez dozuzala Sistemak 
sortutako zailtasunak benetan bizi. Halan, 
hauxe da gure egunerokotasuna: norbai-
ten eta zerbaiten kontra ibiltzea eta, hala-
ber, defentsiban aritzea. Eta ez “goikoen” 
kontra bakarrik. Geure artean be bai, au-
tomatikoki. Adibiderik argienak norberak 
bere inguruan aurkituko dauazanak dira, 
baina hona hemen batzuk: harek ni ha-
serratuazo egin nau (magia bidez behar-
bada?); arropa labur eta estua badaroazu, 
ez zara feminista; politikoen egozentris-
moaren aurrean biziki haserratzen ez ba-
zara, ez daukazu ideiarik be; haragirik jan 
gura ez dozunez, desbardin ikusten zaitut; 
niretzako hor ez bazagoz, beti zugandik 
urruntzen naz.

Halakoak ez dira normalean horren 
zuzen esaten, baina apaingarriak erabili 
arren (gure burua zuritzeko), horreexek 
dira mezuak. Gainera, horretariko edozein 
adibideri heldu-ahotsa jartzen deutsagu-
nez, persona arrazionalak garala sinisten 
dogu. Baina, hemen garrantzitsua edukia 
da. Hobeto ikusteko, jarri ume-ahotsa 

baieztapen bakotxari. Badirudi, ume kexa-
ti baten eskakizunak dirala, ezta? Gauzak 
norbere gustura egon daitezan. Inposizi-
noak “goikoek” egiten dituenean kexatu 
egiten gara, geuk be gure jarrerakaz alda-
menekoari bardina transmititzen deutsa-
gun bitartean.

Norbere barruan zer gertatzen dan 
ikustea baino erosoago egin jaku beti kan-
pora begira bizitzea; sufrimendua 
norberak ereiten eta indartzen 
dauala konturatu barik. Halan 
be, gure barruko ahotsa ezin 
da isildu. Ahalegindu egin dira 
kanpotik be, medika-
mentu eta drogen bi-
dez gure gorputzak 
eta kontzientziak 
i s i l  a r a z t e n , 
anestesiatuz. 
A l a b a i n a , 

arazoak ez konpontzeaz gain, ez da lortu 
gure sena amatatzea. Ez da arrazionala, ez 
eta ukigarria be. Ostera, ondo sentitzeko 
behar eta egin gura doguna errealidade 
bihurtzeko dago hor, gugan eta guretza-
ko. Beti.

Frogatu egizu: senetik abiatuta ezagu-
tu eta zaindu zeure pentsetako era, gorpu-
tza eta bihotza. Lehenengo kanpokoagaz 
hastea ez da ez erantzulea, ezta  eragin-
korra be. Gero bai, lan egin hobetu gura 
dozuzan egoera eta baldintzen alde. Era 
horretara, borrokatu beharrean sortu egi-
zu. Zeozertarako bizi gara. Puntu eta jarrai.

“Zerbaitek jota hil beharko dogu", dinot nik. Ze uste dot 
gauza garrantzitsuagoak dagozala gorputzera zein toxiko 
sartzen dodan konturatzea baino; ariketa fisikorako den-
pora erreserbatzen ibiltzea baino, edo nire pentsamen-
duak zein motatakoak diran behatzea baino. Puntu eta 
amaitu.

Einer Larrabeiti Zaratek norbere buruarekin eta gainerakoekin dugun jokabideari buruz hausnartzen du. Egunerokotasunean aurki ditzakegun egoera 
eta sentsazioak ardatz hartuta, hainbat gairen inguruan mintzatuko da sail honetan.
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Erpurua eta txikilina
t: Juan Luis Goikoetxea / a: www.humintell.com

Erpurua –orkoloa Zamudion– gure 
eskuko hatz lodia da. Telefono mugiko-
rretako emotikonoen artean agertzen da 
irabazle zeinua adierazteko; auto-stope-
rako ere erabiltzen dugu. Txikilina, ostera, 
atzamar txikia da. Gutariko askok kafea 
kikaran edaterakoan, hatz txikia luze-luze 
ipintzen dugu.

Erpurua sendoa denez, gai da beste 
lau hatzen aurrez-aur jartzeko. Beraz, er-
purua hizkuntza balitz, ingelesa, espainola 
edo frantsesa sinbolizatuko luke. Txikilina, 
berriz, hizkuntzaren sinbolotzat hartuta, 
izango litzateke euskara, Islandiako ber-
beta edo Norvegiakoa.

Euskarak estaturik ez daukanez –Pako 
Aristiren hitzak–, estatuaz baino Euskal 
Herriaz berba egiten dugu. Kirmen Uribek 
dioenez, Euskal Herria euskaraz mintzo 
den pertsona multzoa da, lekua baino 
gehiago. Orduan, gure arazoa da, estatua 
daukatenek hizkuntza nazionala deitzen 
diotela beraien berbeta handi edo txikiari, 
eta guk hizkuntza txikia beti euskarari.

Testuinguru horretan, gure idazleak 
sarri mintzatzen dira euskararen txikita-
sunaz, minorizatua izateaz. Karmele Jaiok 

idazten du Bernardo Atxagak sagu txiki 
batekin konparatzen duela hizkuntza gu-
txituko idazlea, ate erraldoirik zabaldu 
gabe areto handietan sartzeko gai den 
saguaz.

Txikiari Txorierrin, Mungialdean nahiz 
Arratian txikerra esaten zaio; egurra txi-
kertu egiten da, eta pezeta-aroan, txakur 
handiak eta txakur txikerrak erabiltzen 
ziren moneta moduan, eta herri kantute-
gian etxeko ume txikerrari “txikerrentxu” 
kantatzen zaio.

Erpurua indartsua da. Hala ere, haur 
txiker asko ikusi ditugu atzamar lodi hori 
ahoan dela lolo egiten. Hatz txikerra, os-
tera, txikitasunean gozo-gozoa da. Zeo-
zergatik deitzen dira txikilin “Galletas chi-
quilín” ospetsuak.

Erpurua hizkuntza  
balitz, ingelesa,  

espainola edo frantsesa  
sinbolizatuko luke.  

Txikilina, berriz, izango  
litzateke euskara
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Brokoli- 
mokadutxoak

t: sukaldean.com / a: recetasgartis.net

Osagaiak:
–4 patata (xerra mehetan ebagiak)
–20 hirugihar-xerra (ketuak)
–Idiazabalgo gaztaia, arraspatua (ez 
erabat ondua)
–Gurin-puska eder bat
–Gatza eta piperbeltza

Prestetako erea:
Pastela egiteko, lurrezko kazola 

biribil bat edo pastelak egiteko mol-
de bat erabili geinke. Moldea gurinaz 

igurtziko dogu eta hirugihar-xerrak ipini-
ko doguz. Xerren muturra kanpora ate-
rako dogu, gero pastela itxi ahal izateko. 
Osagaiak erabilita geruzak egingo doguz: 
patata, gaztai apur bat, gurin-puskatxo 
batzuk, hirugiharra… Azken geruzak pa-
tatazkoa izan behar dau. Hirugihar-xerren 
muturrakaz pastela itxiko dogu. Trinko-
trinko gelditu behar dau. Aluminio-pape-
rez estaliko dogu eta laban 25 minutuan 
izango dogu 200 graduan. Jalgitzen itxiko 
dogu eta epeltzen danean, xerra loditan 
ebagiko dogu eta entsalada berdeak la-
gunduta aterako dogu mahaira. 

Patata- eta hirugihar-pastela

t/a: eroski.es

Osagaiak (lau lagunentzat):
–400 g brokoli
–Arrautza 2
–Tipula bat
–Porru bat
–75 g Emmental gaztai
–30 g Parmako gaztai
–3 koilaratxo perrexil
–Oliba-orioa
–Gatza
–Ogi birrindua

Prestetako erea:
Perrexila txikituko dogu eta gaz-

tai biak birrinduko doguz. Osagai 
guztiak ontzi baten nahasiko doguz, 
ore uniformea lortu arte. Hozkailuan 
ordubetean izango dogu. Oreagaz 
bola txikiak egingo doguz eta zilin-
dro-itxurea emongo deutsegu. Ogi 
birrindutik pasatuko doguz eta la-
bean 200 graduan izango duguz 20 
minutuan edo gorritzen diran arte.   
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Gomendioak Sudokua
LITERATURA: NAGUSIAK
–Amua (Elkar poesia), Aritz Gorro-
txategi.
–Kapitalismoa eta emakumeen aur-
kako indarkeria. Iraganeko eta gaur 
egungo sorgin-ehizak (Katakrak), 
Silvia Federici.
–Isiltasun urte luzeak (Alberdania), 
Francisco Castro.
–Lardaska (Txalaparta), Patricia 
Highsmith. Itzultzailea: Josu Baram-
bones Zubiria

LITERATURA: GAZTEAK
–Ovimamiak eta papaguaraiak 
(Mezulari) Gracia Iglesias / Susana 
Rosique (il. )
–Euli fiririren festa (Pamiela - Kalan-
draka), Eva Mejuto, Sergio Mora.
–Erotik (Denonartean), Antton Kaza-
bon, Jokin Mitxelena (il.).
–Bazen arkumetxo bat izatez txerria 
zena (Ttarttalo), Milja Praagman eta 
Pim Lammers
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Ezetz bost desberdintasunak topatu irudi bien artean. Bukatzen duzunean, irudiak margotu eta moztu ahal dituzu. 
a: www.onlykidsonly.com

Umeen txokoa: bost desberdintasunak
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Hitzaldiak

Erakusketak

Azokak

Kirolak

Musika

Bestelakoak

Sondika

Larrabetzu

Sondika

Lezama

Sondika

Larrabetzu

Zamudio

Sondika

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Alzheimerra. Martxoaren 26an, 
18:00etan, Kultur Etxean.

Txakolinaren Eguna, martxoaren 29an. 

Nekazamudio. Martxoaren 7an, 
11:00etan, Kultura Etxean. 

III. Mendiko Bizikletaren Topaketa. 
Martxoaren 7an, 17:00etan, Kurtze ba-
selizan. Zorribikek, Gela Pedagogikoak 
eta udalak antolatua. 

Ouka Leleren lanak. Martxoaren 6tik 
30era, liburutegian. 

Ikastaroetan baja emateko epea: mar-
txoaren 2tik 13ra.

Musika Kalean: Sambalu perkusio-
taldea. Martxoaren 7an, 20:30etik 
22:30era.

Irteerak

Ikuskizunak

Ikastaroak

Loiu

Sondika

Lezama

Sondika

Zamudio

Larrabetzu

Larrabetzu

Sondika

Derio

Lezama

Zamudio

Larrabetzu

Larrabetzu

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

Larrondoko mendi martxa. Martxoaren 
29an, Zentro Zibikoan.  

Zugaztieta. Martxoaren 15ean, 
09:00etan; izena ematea: martxoaren 
11ra arte, liburutegian. Gurasoen elkar-
teak eta Udalak antolatua.

Arranoaitz. Martxoaren 7an, 08:30ean, 
Herriko Plazan. Gailur mendi taldeak 
antolatua.
Zugarramurdi. Martxoaren 15ean, 
08:30ean, eskolan. Gailur mendi taldeak 
antolatua.
Gredoseko mendilerroa. Martxoaren 
18tik 22ra (martxoaren 18an, 16:00etan, 
Herriko Plazan). Gailur mendi taldeak 
antolatua. 

Zinegoak festibaleko film laburrak. 
Martxoaren 14an, 20:00etan, Kultur 
Etxean.

Menopausia. Martxoaren 7an, 
10:30ean, Zamudiotorren. 
Udal ikastaroetan izena emateko azken 
eguna: martxoaren 13a.
Zen meditazioa. Martxoaren 19an, 
19:00etan, eskolan.  

Bertso-saioa. Martxoaren 13an.
ETAren agiri bulegoa antzezlana, Gilki-
txaro taldearen eskutik. Martxoaren 
29an, 18:30ean, Hori Bai gaztetxean.     

Binakako Promozio Txapelketaren 
Finalerdiak: Bengoetxea VI – Larunbe 
vs Arteaga II – Aretxabaleta. Otsailaren 
28an, 20:00etan, frontoian.  

Udal ikastaroetan izena ematea: mar-
txoaren 9tik 13ra, liburutegian.

Nerbioiko ur-jauzia. Martxoaren 15ean, 
08:30ean, kiroldegian. Untza mendi 
taldeak eta udalak antolatua. 
Eskoriatza – Oñati, Eskoriatza – San 
Prudencio. Martxoaren 22an, 08:30ean, 
Nagusien Etxean. Untza mendi taldeak 
antolatua. 

Zuhaitz Eguna eta Sasimartxoa. 
Martxoaren 1ean, 11:00etan, Kurtze 
ermitaren ondoko landetan.

Gipuzkoa. Martxoaren 29an, 08:00etan. 
Arroeta mendi taldeak antolatua.  

Udaberriko txangoetan izena emateko 
epea: martxoaren 23tik 27ra.   

XLI. Udaberriko Kontzertuak. Martxoa-
ren 13an, 20:00etan, Andra Mari elizan. 

2020 Jiu Jitsu Oso Duro txapelketa 
irekia. Martxoaren 1ean, 10:00etan, 
kiroldegian. 
San Jose eguneko plater-tiroko saioa. 
Martxoaren 21ean, 10:00etan, Teknolo-
gia Parkeko tiro-zelaian.  

Zamudio
>

>

>

Irakurri, Gozatu eta Oparitu kanpaina, 
martxoaren 16tik maiatzaren 31ra arte. 
Adintsuen Taldearen bazkaria. Martxoa-
ren 26an eta 27an, 16:30ean, Adintsuen 
Etxean. 
Uda Gaztean izena emateko epea: 
martxoaren 27tik apirilaren 5era. 






