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Panpako lezkaOrain 70 urte dago gurekin, bere 
exotismoa eta edertasuna gurera 
ekarri nahian, gutako batzuk 

haien lorategietan ipintzen hasi zirenetik. 
Hala ere, landare inbaditzailea da, eta 
ho rrek esan nahi du tenperatura eta he-
zetasun egokiak topatzen dituenean jaun 
eta jabe egiten dela, urtero milioi bat hazi 
zabalduz, eta lurraldeko beste espezie 
guztiak itotzen dituela.

Gurean egoerarik erosena aurkitu du 
bi zitzeko eta hazteko: Txorierriko errepide 
zaharretik, korridoretik zein trenbidetik 
le hen begiradan erraz sumatu dezakegu 
lan dare honen hedapena, zonalde han-
diak bete ditu eta. Normalean, sakan 
artean eta lanek birrindutako lur-ere-

BEGO VICARIO
UPV-EHU-ko irakaslea

muetan zabaltzen hasten da, eta gero, 
astiro, baina gelditu gabe, gainerako lan-
dare-espezieak bizi diren eremuetara sar-
tzen hasten da, ertzetatik bihotzeraino. 

Landarea erauzteko proba arrakas-
tatsuak egin dira berton zein Asturiasen 
eta Kantabrian, eta hartara badakigu zer 
egin behar den soluzio-bidean jartzeko: 
informazio-kanpainak egin, Aldundien 
la gun tzak udalen bitartez bideratu eta 
hurrengo urteetako jarraipena lur-ja be-
ekin adostu.  

Esaten denez, edozein kolonizazioz 
kon turatu orduko berandu izaten da kon-
ponbidea bilatzeko, baina, agian, orain-
dik garaiz egon gintezke gure paisaia eta 
ekosistemak beren horretan izateko.  

Todos nuestros agentes están 
ocupados, llame más tarde

Duela urte batzuetakoa da go-
goe ta, gu re amak, eta guk bera-
re kin, Gurutzetako ospitalean 

etxean baino denbora gehiago pasatu 
be har izaten zuen, genuen, sa soikoa. 
Gu rutzetako ospitalearen sarrera ko lei-
hatilatako batean “atención al clien te”-ren 
azpian “bezeroarentzako arre ta” jartzen 
zuela-eta neure buruari gal detzen nion ea 
noiz utzi genion gaixo gaudenean gaixo 
izateari, edota gaixoen senitartekoak se-
nitarteko izateari, eta ha si ginen izaten 
“bezero”. Ez dakit orain dinokarren berdin 

dagoen idatzita leiha tila hura zertarako 
den. Hizkuntzaren ku deaketa dela-eta, 
go goan daukadan beste gauza bat da zer 
poztasun hartzen zuen amak, eta hartzen 
genuen guk, medikuak edota erizainak 
euskaraz artatzen zuten, gintuen, apu-
rretan.

Eta urteak geroago horrekin akordatu 
naiz sarri akordatzen naiz, egia esan, 
ama rekin ere sarri akordatzen naizenez 
gero. Mezu bat jaso dut mugikorrean, 
kata lanez: "Igor, una persona que ha 
donat positiu de la COVID-19 t’ha declarat 
com a contacte estret. Per tal de tallar la 
cadena de transmissió i garantir la teva 
salut, accedeix amb el PIN Q.... a l’enllaç: 
https://covid19contactes.catsalut". Inkesta 
bat bete dut. Bertan, izen-abizenak eta 
bestelako datuak eskatzeaz gain, la nean 
baja hartu behar dudan ala ez, eta arreta 
psikologikoa behar dudan ala ez galdetzen 
zidaten, besteak beste. Hu rrengo egunean 

Bartzelonatik deitu di date. Katalanez egin 
didate berba: gal detu didate ea sintomarik 
daukadan, ea Katalunian egin gura dudan 
PCR testa, ea segimendua egiterik gura 
dudan... Ezetz esan diet, sintomarik ez 
dudala eta, edozelan, Euskal Herrian 
egingo ditudala egin beharrekoak, berton 
bizi naizelako. Eta moltes gràcies.

Osakidetzaren arretarako telefono 
zen bakira deitzen aritu naiz. Honezkero, 
ge hienok jakingo duzue zelan funtziona-
tzen duen: grabatutako ahots batek, eus-
karaz eta gaztelaniaz, zera adierazteko 
es katzen dizu: batetik, zertarako deitzen 
du zun; eta, bestetik, euskaraz ala gaz te-
laniaz ar tatua izatea gura duzun. Zenbat 
bider dei tu behar izan dudan? Ba, hogeita 
ha mahiru bider! Ez da esajerazioa, gero! 
Da tu zehatza da. Eta hogeita hamabi 
bider en tzun behar izan dut hauxe: "Todos 
nuestros agentes están ocupados, llame 
más tarde". 

IGOR ELORDUI
Euskara irakaslea eta kazetaria
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Skate park berria Derion
Azaroan, skate park berria inaugu-

ratu zuten Derion, Gazianeko kirol-
gunean hain zuzen ere. Ekitaldian, 
besteak beste, Esther Apraiz Derioko 
alkateak eta herriko irristalari batzuek 
hartu zuten parte. Apraizen hitzetan, 
egitasmoa “uda  lerriko gazteen eskaeren 
ondorio da eta Derioko Umeen Kon-
tseiluarekin izandako lankide tzari esker 
gauzatu da”. Lanetan 50.000 euro ipini 
ditu udalak. 

Guneak 350 metro koadro bai no ge-
hiago ditu eta bertan hain bat modulu 
jarri dira, zeinak klimato lo giarekiko eta 
erabilera intentsiboarekiko erresistentzia 
handia duen material bat erabilita egin 
baitira. Era berean, leuntasun handia 
es kaintzen dute irristatzeko orduan. Di-
seinua ebolutiboa da eta, hortaz, gunea 

handitu ahal da. Bestalde, 0,6 metrotik 1,9 
metrora bitarteko altuerako mailak ditu 
eta hainbat diziplina praktikatu ahal dira 
han, hala nola skatea, rolling-a, bmx-a eta 
scooting-a. Bestalde, quarter arrapala bi 
daude, bata 1,9 metrokoa eta bestea 1,5 
metrokoa, eta zenbait ele mentu pistaren 
erdialdean: 0,9 me troko street spine bat, 
1,2 metroko fly box quarter-bank bat eta 
0,6 metroko erraila duen funbox-disaster 
multzo bat. Azkenik, beste errail bi ipini 
dira: bata sinplea da, hiru metrokoa, 
eta bestea, bikoitza, sei metrokoa. Biek 
0,4 metroko altuera dute, streeteko tri-
kimailuak egiteko.

Apraizek adierazi zuenez, datorren 
urtean patinajeko master class bat anto-
latuko da, diziplina hori hobetu edo ho-
rretan hasi nahi duten herritarrentzat.  

Kerman Lejarragak 
eutsi dio gerrikoari

Kerman Lejarraga boxeolariak 
EBU (European Boxing Union) 
elkartearen Europa mailako 
superwelter kategoriako gerrikoa 
defendatu zuen abenduaren 4an, 
Bilbao Arena aretoan. Morgako 
Errebolberrak KOz irabazi zion Jack 
Faltley britainarrari bederatzigarren 
roundean. Guztira, Lejarragak 34 
garaipen lortu ditu profesional 
mailan (horietako 26, KOz) eta 
bakarrik porrot bi. Gainera, 
laugarren aldiz lortu du Europako 
txapelketa eta horri esker da euskal 
boxeolaririk onena, izan ere, aurretik 
Paulino Uzcudunek, Urtainek eta 
Senínek hiru txapelketa irabazita 
zituzten. 

Ez da oraindik jakinarazi 
Lejagarraren hurrengo urratsa 
zein izango den. Adituen iritziz, 
errebantxa eskainiko dio Dylan 
Charrat frantsesari, irailean irabazi 
zion boxeolariari. “Boxeoaren 
langilea naiz: deitzen didatenean, 
hara joango naiz borrokatzera, ez 
dut beste aukerarik”, esan zuen 
Lejarragak borroka bukatuta.  

a: www.dazn.com
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Bonu-kanpaina 
berria Zamudion

Merkataritza- eta ostalaritza-
bonuak atera dituzte berriro 
Zamudion. Bonuak abenduaren 
31ra arte erosi ahalko dira www.
zamudio.eus webgunean edo 
AdiZamudio aplikazioa erabilita. 
Bonu bakoitza 20 euroren truke 
eskuratu ahalko da, baina bere 
benetako balioa 35 eurokoa izango 
da. Erosketak urtarrilaren 13tik 
maiatzaren 4ra arte egin ahalko 
dira eta herritar bakoitzak gehienez 
bonu bi erosi ahalko ditu mota 
bakoitzeko. 

% 100eko hobaria, 25 
urte baino gehiagoko 
ibilgailuetarako, Loiun 

Josu Andoni Begoña Loiuko 
alkateak bere webgunean jakitera 
eman duenez, udal-ordenantza 
aldatu dute eta hori dela-eta % 
100eko hobaria ezarriko diete 
herriko ibilgailu historikoei edo 
gutxienez 25 urteko antzinatasuna 
dutenei. Hobaria ezarri ahal izateko, 
kontuan hartuko dira egite-data, 
lehen matrikulazioa edo ibilgailua 
egiteari utzi zitzaion data. Neurria 
urtarrilaren 1ean sartuko da 
indarrean. 

Juan Luis  
Goikoetxea,  
ohorezko 
euskaltzaina

Euskaltzaindiak Osoko bilkura egin 
zuen azaroaren 31n, Iruñan. Bertan 
ohorezko euskaltzain berriak izendatu 
zituen;  Juan Luis Goikoetxea derioztarra, 
haien artean. Orotara 26 ohorezko eta 19 
urgazle berri izendatu ziren. 

“Ohorea da, hainbat urtetan lantaldean 
egin dudan lanaren onarpena da eta. Eus-
kaltzaindiak 1968an onartu zuen euskara 
batua, eta nire belaunaldikoak lehenak 
izan ginen hori irakasten; hasieran, Bil-
boko Zazpi Kaleetan, eta gero, Bizkaia 
osoan: Bermeo, Ondarroa... Gazteak gi-
nen eta geuk osatu genuen euskara ikas-
teko metodologia. Baina garai hartan, 
1969an, frankismoan geunden eta egoera 
erabat desberdina zen: ez zegoen Eusko 

Jaurlaritzarik, Euskaltzaindiaren egoitza 
ez zegoen Plaza Barrian, Erriberan baizik, 
ezin zen hamar laguneko bilerarik egin...”, 
esan digu Goikoetxeak. 

Goikotxea (Mungia, 1947) eus kal-
tzain urgazle izendatu zuten 1983an. Ha-
rrezkero, hainbat batzordetan har tu du 
parte: Irakaslegoa, Oinarrizko Eus kara, 
Az kue Biblioteka, Euskalkien lan taldea... 
Era berean, zenbait idazlan egin ditu: 
Eus kalkia eta hezkuntza, Eus kal dunaren 
anekdotak... Goikoetxea dok torea da pe-
dagogian (UPV-EHU) eta katedraduna 
izan zen Derioko Txorierriko Institutuan, 
erretiroa hartu zuen arte. Euskaltzale amo-
rratua da, Bostak Bat lantaldeko kidea eta 
Mendebalde Kultur Alkarteko buru ohia.
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Loiuk Erdi Aroko 
gaztelua eraikiko 
du txikientzat

Josu Andoni Begoña Loiuko 
alkateak bere webgunean 
jakinarazi duenez, Erdi Aroko 
gaztelua eraikiko da herrian. 
Gaztelua umeentzako jolas-gunea 
izango da eta, Begoñaren esanetan, 
“Loiuko parke tematikoa osatuko 
du gaur egungo tirolinarekin eta 
egingo den Spashapark-arekin 
batera”. Aurreikuspenen arabera, 
eraikitze-lanak hiru hilabeteren 
buruan amaitu litezke.

Jolas-gune berria lau urtetik 
14 urtera bitarteko umeentzat da. 
Orotara 270 metro koadro izango 
ditu, eta gehieneko altuera ia 
hiru metrokoa izango da. Besteak 
beste, atal hauek edukiko ditu: 
zabalik egongo diren hiru txirrista, 
txirrista itxi bat, egurrezko zubia 
eta eskailerak, soka-sarea, su-
hiltzaileen barrak eta gora egiteko 
zenbait elementu. Begoñak azaldu 
moduan, egitasmoaren helburua 
da udalerria dinamizatzea, “auzotar 
guztiak erakartzeko, baita inguruko 
herrietako bisitariak ere”. 

Loiuk ia bost milioi euroko 
aurrekontuak onartu ditu 2022rako

Josu Andoni Begoña Loiuko alkateak 
bere webgunean jakinarazi duenez, udal 
osoko bilkurak aho batez onartu ditu 
2022ko aurrekontuak: ia bost milioi euro. 
Aurtengo ekitaldiko aurrekontuekin alde-
ra tu ta, datorren urtekoek % 14ko igoera 
izango dute eta inoizkorik handienak 
izango dira. “Susperraldi ekonomikoak 
xe datu ditu aurrekontuak eta pertsonak 
daude horien erdigunean. Loiu berritzai-
lea, dinamikoa eta ekintzailea sustatu nahi 
dugu, berdintasunaren eta bizikidetzaren 
balioetan oinarrituta eta bere identitatean 
sustraituta".    

Aurrekontuen helburua da udalerria 
eraldatzea eta hobetzea, eta euren bai-
tan 23 inbertsio egingo dira. Inbertsio 
horien artean daude udal-igerilekuak, 
au zoe tako kirol- eta aisialdi-instalazioak, 
saneamendu-sareak hobetzea, kultura- 

eta jai-ekintzak berpiztea, bidegorriaren 
laugarren fasea, Erdi Aroko gaztelua Za-
baloetxen, hondakinak batzeko zerbitzu 
berria, tokiko enpleguaren plana eta el-
kar teei diru-laguntza ematea. 

Begoñaren hitzetan, udalaren gober-
nu-taldeak kudeaketa egokia egin du 
eta, hortaz, “udal-kutxa sendoak izanik 
au rre egin genion pandemiari, eta, orain, 
horren osteko egoerari ere egingo diogu 
aurre”. Era berean, adierazi du udalaren 
lehentasuna herritarren beharrizanei 
eran tzutea dela eta horretarako diru-
la guntza eta enplegu-plan gehiago 
egongo direla. Horri lotuta, esan du De-
nontzat elkartearen diru-laguntza % 33 
handituko dela. Elkarte horrek herriko 
elikagaien bankua kudeatzen du eta, 
Begoñak azaldu moduan, eskari gehiago 
jasotzen ari da.  
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Indarkeria matxistaren kontrako 
esaldiak, Lezamako zebra-bideetan

Esaldi Laburren Lehiaketa antolatu 
zuen lehen aldiz Lezamako Berdintasun 
Kontseiluak. Lehiaketaren helburua izan 
zen indarkeriaren matxistari eta ho mo-
foboari aurre egiteko euskarazko esal di 
originalak idaztea, eta lezamarrek orota ra 
39 esaldi aurkeztu zituzten. Esaldi ho rie-
tako bederatzi aukeratu, eta herriko ze-
bra-guneetan idatziko dira.   

Aukeratutako esaldien artean, hu-
rren go hauek daude: “Emakumeen as-
ka ta suna, jendartearen heldutasuna”, 

“Bel durra ez dadin zure itzala izan” eta 
“Gogoratu: ger tatzen den guztian konplize 
izan ahal za ra”. Esaldiak, besteak beste, 
idatziko di ra eskolaren sarrerako zebra-
bi dean, udal etxearen aurreko eta atzeko 
zebra-bi deetan eta farmaziaren aurrekoan. 
An to la tzaileek eskerrak eman dizkiete par-
te-hartzaileei, “gizarte berdinzalearen al de 
borrokatzeagatik eta indarkeria ma txis ta 
eta homofoboa arbuiatzeagatik”. Bes talde, 
Lezamako Udalak adierazi du ahal eginduko 
dela egitasmoa ahalik eta ari nen garatzen. Lezamak bat egin 

du `Inspirarte´ 
proiektuarekin

Egitasmoaren helburua da 
euskal literaturarako zaletasuna 
bultzatzea eta euskal idazleen 
lana ikusgai egitea. Horretarako, 
euskal literaturako aipuak idatziko 
dira Bizkaiko hainbat herritako 
kaleetan. Esaldi bakoitzak QR 
kode bat dauka, erabiltzaileak 
ekimenaren webgunera jo dezan. 
Bertan, informazio gehiago 
topatuko du egileari eta lanari 
buruz. Lezaman, lau lekutan 
margoztu dituzte esaldiak: 
Ludoteka (Unai Elorriaga), 
Gaztegunea (Irati Goikoetxea), 
Uribarri Topalekua (Idurre 
Eskisabel) eta udaletxeko horma 
bat (Mikel Zarate). 
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WhatsApp taldearen 
harpidedunen arteko 
zozketa

Karmele Artetxe da abenduko 
irabazlea eta Baserri Antzokian lagun 
birentzako bazkaria jasoko du saritzat. 

WhatsApp taldean sartzeko eta 
Txorierriko albisteak jasotzeko, idatzi 
ALTA hitza eta bidali whatsapp mezua 
747 406 561 telefono-zenbakira.

Puppy laguntza-txakurra 
hezteko dirua batu dute

Puppy labrador arrazako bost hila be-
teko txakur emea da eta, apur bat han-
diagoa denean, hezten hasiko dira Liher 
eta Haizea Zamudioko anai-arreben la-
guntza-txakur bihur dadin. Umeek autis-
moaren espektroko nahasmendua dute 
eta txakurtxoak lagunduko die etxean 
zein kalean moldatzen. Txakurra hezteak 
18.322 euro balio du eta zenbait egitasmo 
ipini dira martxan dirua batzeko. Joana 
Otero anai-arreben amak jakinarazi due-
nez, diru guztia batu dute azaroan.

Oso pozik eta eskertuta azaldu da 
Otero. Txakurra hezteko dirua batzeko 
hi ru urteko epea zutela esan zieten, bai-
na dirua uste baino askoz arinago lortu 
dute. “Kanpaina maiatzaren 31n ipini ge-
nuen martxan eta joan den hilabetean, 

azaroaren 24an, lortu genuen diru-kan-
titate osoa biltzea. Hori jendeak era-
kutsitako eskuzabaltasunagatik izan da; 
eta euren babesagatik. Ezin sinetsirik na-
bil…”. Kanpaina martxan ipini zenetik, 
zen bait ekintza egin dira dirua batzeko. 
Zamudion, esterako, azoka solidarioa an-
to latu zen eta herritarrek ere euren diru-
ekarpena egin dute.  

Oteroren esanetan, egitasmoaren 
web gu neak https://proyectopuppy.obra-
so cia lis chadia.com/ martxan jarraituko 
du herritarrek ikus dezaten Puppyren tre-
bakuntza zertan den. Era berean, Oterok 
lanean segituko du egoera antzekoa du-
ten beste familia batzuei laguntzeko. Is-
chadia Gizarte Ekintzak trebatuko du Pu-
ppy. 
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"Harro nago abeslariez"

koa zela gu isilaraztea eta abestea debe-
ka tzea; hortaz, entseguak online egitea 
proposatu nien neskei. Hasieran itzela 
izan zen: soinua ez zen abiadura berean 
heltzen, sarearen arazoak, batzuk soinu 
barik geratzen ziren… Egokituz joan gi-
nen. Classroom plataforma erabilita, 
ahots bakoitza grabatuta bidaltzen nien, 
ahots teknikoa banaka lantzen genuen, 
errepertorioa txandaka ikasi, ahotsetara 
landu…”. Bideokliparen bat ere grabatu 
zuten, eta herriko jaietan birtualki parte 

a: ZKK 

Gezuragaren esanetan, garrantzitsua 
eta zaila da halako proiektu baterako au-
keraketa egokia egitea. “CDan euskal 
Ga bon-kantek pisu handia duten arren, 
pentsatu nuen interesgarria eta di ber-
tigarria izango litzatekeela ohiko kan tei 
gaurkotasun-kutsua ematea, molda ke-
tak eginez eta musika-estilo ezber din-
ekin jolastuz. Horrela, espero dut en-
tzuleek disfrutatzea Dringilin Dron eta 
Olentzero abesti ezagunetarako egin da-
ko ahots-moldaketa alaia eta piano ra ko 
konposatutakoa uztartzearen emaitza re-
kin. Bestalde, Argentinako Gabon-kanta 
bat da gaztelaniazko abesti bakarra, eta 
ingelesezko kantei dagokienez, bata da 
aita Madina oñatiarrak Estatu Batuetan 
sortutakoa eta bestea da John Rutterren 
Gabon-kanta; koruko kideei asko gusta-
tzen zaie azken hori, eta bai ala bai abestu 
behar genuen”. 

Kanta batzuek, Hator, hator kasu, 
haur tza rora eraman dituzte koruko ki-
deak; eta beste batzuek, Gau iluna esate-
rako, bakea eta lasaitasuna ekarri dizkiete. 
“Niretzat kanta bereziak dira neuk sortuta-
ko moldaketenak eta semeak, Berartek, 
pianoz konposatutakoak. Kontuan hartu 
behar da proiektua etxean egotera derri-
gor tu gintuztenean hasi zela. Batzuek 
txa lo egiten zuten, eta beste batzuek, 
mu sika jo; guk musika sortu genuen 
elkar la nean. Ez ditut momentu horiek 
ahaz tuko: elkarrekin ederto pasatu ge-
nuen, egun osoan sorkuntza-lanetan eta 
musikaz gozatzen”. Gezuragak gogora 
eka rri ditu konfinamenduaren une latzak. 
“Abesbatzok isilarazi gintuzten eta ezin gi-
nen elkartu gehien gustatzen zitzaiguna 
egiteko. Baina nik oso argi nuen ezinez-

IRATXE GEZURAGA I Zamudioko Kamara Koralaren zuzendaria

Zamudioko Kamara Koralak Gabonak kantari lana aurkeztuko du abenduaren 28an, 
19:00etan, San Martin elizan. Bederatzi abestik osatutako lana da eta kantak hiru 
hizkuntzatan abestu dituzte: euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz. Hala ere, Iratxe Gezuraga 
abesbatzaren zuzendariak azaldu digunez, gehienbat guretzat ezagunak diren Gabon-
kantak jaso dituzte, “hau da, Euskal Herrian ohituraz abesten direnak eta gaur egungo 
konpositore euskaldunek sortutakoak”.  

“Pentsatu nuen ezin 
ginela ilusiorik gabe 

egon eta proiektu  
berria martxan jarri 

behar genuela”

“Gustatuko litzaidake 
jendeak Gabon-kantak 

entzun eta etxean 
abestea, eta euren 

oroimenean gelditzea”

hartu. “Iazko urrian konturatu ginen ezin 
izango genituela ohiko ekintzak egin 
–Olen tzero egunean baserriz base rri 
abestea, udaberriko kontzertuak, elkar-
tru keak…– eta pentsatu nuen ezin ginela 
ilusiorik gabe egon eta proiektu berria 
martxan jarri behar genuela: Gabonak 
kantari lana grabatu”.  

Euskal Herriko Abesbatzen Elkartean 
eta Eusko Jaurlaritzan egitasmoa aurkez-
tu, izapideak bete eta baimena lortu 
on  doren, Kamara Koralaren kideak el-
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kartzen hasi ziren, lana grabatzeko unea 
hurbil zegoen eta. “Poz-pozik geunden 
guztiok: ondo entzuten genioen elkarri, 
seguruago sentitzen ginen kantatzeko 
or duan… Azkenean, aurtengo maia tza-
ren 19an eta ekainaren 5ean graba tu ge-
nuen Zamudioko San Martin eli zan. Ins-
trumentuak, bestetik, Xabi Abu rru za garen 
estudioan grabatu dira”. Emaitza izan da 
abesbatzak gogotsu eta ahalegin handiz 
egindako lana. “Ez dugu erraztasunik izan: 
elkartzea eta abestea debekatu ziguten, 
entseguak gure ar te ko distantziari eutsita 
eta maskara jan tzita egin ditugu eta horrek 
ekarri digu, besteak beste, airerik eza, 
ahotsaren bo lumen irreala… Nolanahi ere, 
helburua izan da koruko kideek momentu 
latzetan elkarrekin abesten jarraitzea 
eta, jakina, oso pozik gaude lortutako 
emaitzarekin. Ni harro nago abeslariez, 
guztiek eginda ko ahaleginagatik eta era-
kutsitako gogoa gatik”. 

Sendagarria
Nahiz eta ikasteko prozesua gogorra 

izan, Gezuragaren esanetan, merezi izan 
du abesteak ekartzen duen onuragatik. 

Sasoi onean
Zamudioko Kamara Korala 

bi abesbatzek osatzen dute: na-
gusien abesbatzak eta gaztee nak. 
Guz tira 18 pertsonek hartu dute 
par te Gabonak kantari lanaren 
gra bazioan. “Kamara Korala sasoi 
onean dago. 2016an umeen eta 
gazteen abesbatza eratu genuen 
eta haiek ere lan bikaina egiten 
ari dira. Pozik eta gogotsu dabiltza 
sortzen diren proiektuekin. Dato-
rren urterako berriro ere hainbat 
kontzertu martxan ditugu ja-
da”. Zamudiokoaz gainera, bes-
te musika-saio bi izango di tuzte 
Txorierrin, Gabonetan: aben dua-
ren 30ean, 19:00etan, Derioko 
San Isidro elizan; eta urtarrilaren 
2an, 19:00etan, Baserri Antzokian. 
“Horietan CDan abestutakoaz 
dis frutatzen jarraitzeko aukera 
izango dute hara hurbiltzen di re-
nek”. 

“Kantua terapia da. Ikerketen arabera, 
abesten dugunean, gorputzak endorfinak 
sortzen ditu eta ardurak albo batera uzten 
ditugu, gogoa gure baitan ipintzeko. 
Ondo sentitzen gara, baikor, eta barne-
energia lantzen dugu, arnasketa eta kon-
tzen trazioa. Lasaitzen laguntzen digu eta 
talde-lana eta harremanak indartzen ditu. 
Musikak sentimenduak eragiten ditu, eta 
sentsazioak helarazi; sendatu egiten gaitu. 
Abesbatzan hori guztia bizi izaten dugu. 
Isiltasunetik abiatuta eta artistiko bihurtu 
nahian, gure gorputzekin sortzen ditugun 
soinuekin jolasten gara interpretazio ego-
kia sortzeko”.

Gabonak kantari CDa aurkezpenaren 
egunean bertan eskuratu ahal izango 
da. Ez da salgai ipiniko, baina Kamara 
Ko ralarekin harremanetan jarrita ere 
egongo da lana lortzeko aukera. “1987tik 
hona Olentzero Egunean abestu ohi di-
tu gun kanta batzuk ere bildu ditugu, en-
tzuleek memorian gorde ditzaten. Gus-
tatuko litzaidake jendeak Gabon-kantak 
en tzun eta etxean abestea, gurekin dis-
frutatzea eta, aldi berean, abestiak euren 
oroimenean gelditzea”. 
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"Indarkeria obstetrikoa guztiz

ema kumearen intimitatearen eta pri ba-
tutasunaren aurka jokatzea, jendea er-
ditze-gela nor den esan gabe sartzea ka-
su, eta tratu txarrak eta iraingarriak”.   

Bere esanetan, azaldutako indarkeria 
horietaz gainera, indarkeria sinbolikoa ere 
bada. “Botere-harremana dago profesio-
nalaren eta emakumearen artean, eta 
pro fesionala bera ere ez da konturatzen 

Fernandezekin hitz egiteko aukera 
izan dugu. Azaldu digunez, indarkeria-
mo ta bi daude indarkeria obstetrikoaren 
bai tan: fisikoa eta psikologikoa. “Indar-
keria fisikoaren barruan sartu daitezke 
gehiegizko medikalizatzea eta prozesu 
naturaleen patologizazioa, esate betara-
ko, perineoa sistematikoki moztea, be-
harrezkoa ez denean zesareak egitea, 
Ha milton maniobra, poltsa amniotikoa 
errutinaz apurtzea… Baita ama eta umea 
arrazoirik gabe banatzea ere. Bestalde, 
pandemia dela-eta dezente gertatu da 
emakumea bikotekidearekin edo kon-
fiantzako pertsonarekin egon ezin izatea, 
eta badakigu hori zein inportantea den”. 
Jardute zaharkituak ere aipatu ditu. “Adi-
bidez, derrigorrean etzanda erditu behar 
izatea eta Kristeller maniobra; hau da, 
emakumearen gainean jarri eta besoa edo 
ukondoa erabilita umetokiaren gainean 
bultzatzea, umea atera dadin, ondorio kal-
tegarriak ekartzen dituen arren”. 

Indarkeria psikologikoari lotuta, aipu 
izan ditu, besteak beste, emakumearen 
autonomia-printzipioa ez errespetatzea, 
egiten ari zaionari buruzko informaziorik 
ez ematea eta bere onespenik gabe jar-
dutea. “Emakumearen erabakiak ez 
erres pe tatzea ere bada indarkeria. Esate 
baterako, emakumeak eskubidea du esa-
teko ez duela nahi erditzea abiaraztea, 
eta batzuetan hori bere nahiaren kontra 
egiten da. Era berean, bortizkeria da 

ESTITXU FERNANDEZ I buruko osasun perinatalean aditua  

Indarkeria obstetrikoa da haurdunaldian, erditzean edo erditze ostean emakumeek 
pairatzen dituzten tratu txarrak edo jardute desegokiak. Indarkeria-mota isila da, isilena, 
beharbada. Psikologoa izateaz gainera, Estitxu Fernandez aditua da buruko osasun 
perinatalean eta, Zutunik! Elkarte feministak gonbidatuta, azaroan hitzaldia egin zuen 
Larrabetzun. Bertan, indarkeria obstetrikoaren inguruko gakoak izan zituen hizpide.

“Profesionala  
bera ere ez da 
konturatzen  

bortizkeria obstetrikoa 
erabiltzen ari dela”

bortizkeria erabiltzen ari dela. Guztiz nor-
malizatuta dagoen tratua da: horrela ikasi 
du eta horrela egiten du. Eta, gainera, 
arrunta da emakumeak pentsatzea be-
re hobe beharrez hori guztia egin die-
zaioketela. Oso zaila da konturatzea hor 
indarkeria dagoela”. Amaren eta umearen 
osasun fisikoan eta mentalean eragiten du. 
“Ondorio psikologikoak eta sozialak ditu 
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normalizatuta dago"
eta harremanetan du eragina, amaren eta 
umearen buruko osasunean… Era berean, 
perineoko lesio batek edoskitzean eragin 
dezake, sexu-harremanetan, umearekiko 
harremanetan… Erdiondoko ondorioak 
gu txitan diagnostikatu eta tratatzen dira; 
emakumeak bakardadean bizi ditu”.   

Gainera, aurreko lerroetan esandako 
jarduteak oso momentu zaurgarri batean 
egiten dira. “Garrantzitsua da ulertzea zer 
den erditze fisiologiko bat. Esku hartu 
ga beko erditze batean, emakumea oso 
momentu berezian dago. Bere garuna 
erabat eraldatu da haurdunaldian eta be-
reziki erditzean eta, hortaz, sistema lin-
bikoa, emozioena eta zentzumenena oso 
anplifikatuta daude. Ondorioz, zentzu-
menen bidez ailegatzen zaion informazio 
guztia ere oso anplifikatuta dago eta 

Hurbiletik

“Errespetatu bazaituzte, 
oso ahaldunduta atera 

zaitezke erditzetik; 
erditze traumatikoa  
izan bada, txikituta”

Estitxu Fernandez Maritxalar 
(Lesaka, Nafarroa, 1975). Psikolo-
goa da, eta buruko osasun perina-
ta lean aditua. Gaztetik izan du ema-
kumearengan eta bere inguruko 
gaietan interesa, eta indarkeria 
obs tetrikoa pairatu duten emaku-
meen testigantzak jasotzen dabil 
gaur egun. Gure erditzearen jabe 
liburuaren egilea da eta bertan er-
ditze kontzienteak garaiotan duen 
garrantzia azpimarratzen du. In-
formatuta egotea eta bizi duen 
egoeraz jabetzea erditzera doan 
emakumearentzat zein inportantea 
den azaldu du liburu horretan; hala 
ere, eta indarkeria obstetrikoari 
da gokionez, argi utzi du ez dela 
emakumearen ardura nola artatzen 
duten: “Berak ez du obstetrizian 
mas ter bat egin behar”. Bestalde, 
bertsolaritzan ibilia da eta orain 
dela urte batzuk telebistan ikusi 
ge nuen kazetari-lanetan. Beste 
ba tzuen artean, Sorginen laratza, 
Ber tatik bertara, Kirolez kirol eta 
Biztanleak telebista-saioak aur kez-
tu zituen ETBn, eta Tartaria irra-
tsaioa, Euskadi Irratian.  

ger tatzen dena memorian gelditzen da 
grabatuta. Horrek amaren erditze ondoko 
ahalduntzean eragiten du: errespetatu ba-
zaituzte, oso ahaldunduta atera zaitezke 
erditzetik, baina erditze traumatikoa izan 
bada, berriz, txikituta”. 

Desioak errespetatu
Fernandezen aburuz, emakumeak 

ez du inongo ardurarik eragiten zaion 
in darkeria obstetrikoan. “Emakumea 
on do tratatu behar da haurdunaldian 
zein erditzean eta erditze ondoan. Ebi-
dentzia zientifikoek erakusten dituzten 
jarduteei jarraitu behar zaie, eta bereziki 
emakumeen desioak errespetatu behar 
dira, beste edozein praktika mediko-os-
pitalariotan moduan eskubidea baitugu 
gure nahiak errespetatu daitezen. Momen-
tua eta egoera muturreraino errespetatu 
beharko lirateke”. Indarkeria obstetrikoari 
aurre egiteko, ezinbestekotzat jotzen du 
osasun-profesionalak heztea. “Nolanahi 
ere, euren lan-baldintzak zeintzuk diren 
ere aztertu beharko luke, eta euren buruko 
osasunari ere arreta handiagoa eskaintzea. 
Osasun-langileak ere zaindu beharko li ra-
teke, eta trebatu, emakumearentzat hain 
berezia den egoera ulertu dezaten”. 

Azkenik, azpimarratu du gizarte pa-
triar kal batean bizi garela eta ez da goe la 
konfiantzarik emakumearen eta ume aren 
gorputzean. “Osasun-para digma meka-
ni zista ere badugu: ospitalea da fabrika, 
emakumea, makina, eta umea, produktua. 
Emakumeak ez du era bakitzeko aukerarik, 
objektua balitz bezala tratatzen da eta ha-
rekin behar den guztia egiten da umea 
ondo atera dadin". Osasun-paradigma ho-
rretatik aldentzeko ahaleginetan gabil tza, 
apurka-apurka. Izan ere, nahiz eta indar-
keria obstetrikoa bortizkeria-motarik isile-
na den, gero eta gehiago hitz egiten da 
berari buruz. 



Aikor! 220 I 2021eko abendua
www.aikor.eus14  GAZTEA ETA 

"Gure lanak merezi du: ahotsa 
ematen diogu behar duenari"

Bustamante abeslariaren alabaren bila 
joan nintzen Kantabria aldera; bekaduna 
izanda, 12 ordu eman dut lanean, lau 
orduko kontratua izan arren... 

Beti erreportari ibili zara. Lan polita 
bezain gogorra, ezta?

Bai. En jake saioan, erredaktore sartu 
nintzen, bulegotik atera barik. Baina Zal-
dibarren zabortegia eraitsi zenean, ka-
lera ateratzea eskatu zidaten eta horrela 

t/a: Gaizka Eguzkitza

Zergatik ikasi kazetaritza?
Txikitatik gustatzen zait telebista. Ne-

rabe nintzanean, reality-show saioak eta 
pren tsa arrosa gustuko nituen. Zorionez, 
hel du naiz, eta gaur egun ez zaizkit batere 
en tretenigarriak iruditzen (kar, kar). Ha-
ma bost urte nituela albistegiak ikusten 
ni tuen eta argi nuen albistegia aurkeztu 
nahi nuela. 

Gaur egun, En jake saioan zabiltza 
erreportari... 

Bai. Nik batez ere gizarte-gaiak lan-
tzen ditut. Gainera, politika, eta oro har, 
gaur kotasuna jorratzen dugu. Bitxia da, 
nik lehen politikaz ezer ez nekielako. 
Master ikaragarria da bertan lan egitea.  

Leioan karrera bukatu eta berehala 
hasi zinen lanean. Zein da zure ibil  
bidea?

Batez ere telebistan egin dut lan: 
praktikak Telecinco katean egin nituen 
eta gero kontratatu ninduten. Hasieran, 
garrantzirik gabeko lanak egiten dituzu, 
baina nagusien konfiantza lortzen du-
zunean, zuzenean agertzeko aukera ema-
ten dizute. Gogoan dut agertu nintzen 
lehenego aldia, Pedro Piqueras en saioan. 
Halaber, EFE agentzian eta Antena 3 eta 
Telemadrid kateetan ere egin dut lan. 

Ez diozu lan egiteari utzi. Zoriontsu 
sentitzen zara? 

Neurri batean, bai, zorte ona behar-
beharrezkoa baita, baina gogor egin 
dut lan nagoen lekura heltzeko. Inoiz 
ez diot ezeri ezetz esan, hau da, lan 
egiteko jarrera ona erakutsi dut beti eta 
horri esker lan egiteko aukera izan dut. 
Adibidez, bakarrik joan nintzen Aranda de 
Duero herrira albiste baten berri ematera; 

MIKEL EGUÍA I kazetaria

Gaztea izan arren, ibilbide oparoa du Mikel Eguía ka-
zetariak. Gaur egun, derioztarrak pil-pileko gaien be-
rri ematen digu ETB katearen En jake saioan. Eguíak 
ka zetaritza maite du, baina beste pasio bat ere badu: 
dantza. 

"Lekukoek esaten 
didatena esango 
dut. Kazetariok 

independienteak 
izan behar dugu"

jarraitzen dut. Lana gustatzen zait, errea-
litatea zuzenean ikusten dudalako, eta 
hori erredakziotik ez duzu ikusten. Esate 
baterako, gaur COVID ziurtagiriari buruzko 
galderak egin dizkiet herritarrei, kaletik. 
Eta nork bere iritzia eman dit. Jendeak 
berak, eta ez Eusko Jaurlaritzak edo beste 
komunikabideren batek, esan dit zer uste 
duen. Lana bada gogorra, bai. Jendea 
nazkatuta dago komunikabideekin eta 
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Goizean, kazetaria;  
arrastian, dantzaria

Mikel Eguía Ariasek (Derio, 1994) 
pasio bi ditu: kazetaritza eta dantza. Eta 
oso "zoriontsua" da biak uztartu ahal 
izateagatik. "Goizean, kazetaria naiz 
eta arratsaldean, dantzaria. Aukeratu 
be har izatekotan, uste dut dantzaren 
alde egingo nukeela. Uda honetan 
lan-ekaintza egin didate, baina uko 
egin diot, dantza utzi behar nuelako", 
esan digu Eguíak. Guztira, hamabi urte 
daramatza dantza egiten eta gaur egun 
kategoriarik altuenean –nazioarteko 
A maila– jokatzen ditu txapelketak. 
"Le hen ezin genuen lehia burutik ken-
du; gaur egun, aldiz, paso egiten dugu 
emaitzekin".  

Jarreraren aldaketaz gainera, Mikel 
dantza latindarretan (sanba, boleroa, 
pasodoblea, txa-txa-txa eta jive-a) es-
pe zializatu da.  “Kirol dantzan, hamar 
dantza daude, bost standar eta beste 

bost latindar. Eta goi-mailan, bata edo 
bestea aukeratu behar duzu, hamarrak 
ezin direlako menperatu". Eguíak Sara 
Macarrilla derioztarrarekin egiten du 
dantza. “Hamar urte daramatzagu el ka-
rrekin, hezur eta mami gara; primeran 
ezagutzen eta ulertzen dugu elkar. Eta 
gure harreman estua aditzera ematen 
dugu pistan: herrikideak gara, lagunak, 
herri berean ematen dugu uda... Arre-
batzat hartzen dut”.  

niri irainak esan dizkidate kalean lanean 
nengoela. Hala ere, gure lanak merezi 
egiten du: ahotsa ematen diogu behar 
duenari. Kaleko kazetaritza gustatzen zait. 
Politikariek nahikotxo egiten dute berba; 
jendearen txanda da. 

Askotan autozentsuratzen zara?  
Ahaleginak egiten ditut horrelakorik 

ez gertatzeko. Eta horregatik nagusiek 
errietaren bat egin didate. Komunikabide 
guztiek dituzte arauak eta horiek errespe-
tatu egiten ditut. Baina nik lekukoek eta 
elkarrizketatuek esaten didatena esango 
dut. Eta hori norbaiti ez bazaio gustatzen, 
hor konpon. Zorionez, lasai egiten dut lo 
gauean. Kazetariok independienteak izan 
behar dugu. 

Zelan dago ogibidea?
Oso txarto dago: soldata eskasak, al-

di baterako kontratuak, lantaldeak ge ro 
eta txikiagoak dira, nahiz eta lana ge-
ro eta handiagoa izan, lana ez da be-
har bezala aintzat hartzen... Adibidez, 
le hengo astean, Telemadridek itxi egin 
zuen Bilboko egoitza. Eta beste adibide 
bat: nik ez dut kameraririk, nik nire burua 
grabatzen dut telefono batekin. 
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Plazan denok daukagu lekua:  
kirol egokitua eta inklusiboa

Azaroaren 20an, Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak Plaza 
Inklusiboaren lehenengo jardunaldia antolatu zuen Derion

Horretarako, Haszten elkartearen la-
gun tza izan dugu; elkarte horrek, aniz-
tasun funtzionala duten Bizkaiko haurren 
kolektiboan kirola bultzatzen du, beraz, 
euren helburu nagusia dibertsitate fun-
tzionala duten pertsonen bizi-kalitatea 
ho betzea da, kirolaren eta jarduera fisiko 
inklusiboaren bidez. Elkarte horrekin 
hain bat jarduera egi ten aritu gara urtean 

zehar, hala no la, sentsibilizazio saioak es-
koletan, edo aniztasun funtzionala du ten 
gaz teei zu zen duta egon diren ekintza es-
pezi fikoak.

Azaroaren 20ko jardunaldi inklusiboa 
jai-amaiera bat izatea nahi genuen, per-
tsona guztientzat irekia, nahi zuenak hain-
bat jardueratan parte hartzeko aukera 
izan zezan. Lehenengo orduan, Gela 

pedagogi koa ren laguntzarekin, bizikleta 
ibilbide txiki bat egin zen herrian zehar.

Ekitaldian 30 partaide inguru elkartu 
ziren, umeak eta helduak, parte hartzeko 
eta gozatzeko gogoz. Jarduerak ordubete 
inguru iraun zuen, eta bertaratuek prime-
ran pasatu ei zuten.

Goiz erdian jendea animatzen hasi 
zen; musikak erakarrita futbol kantxan 
prestatzen ari zena kuxkuxeatzera hur bil-
du ziren. Futbol zelaian gurpildun aulkie-
tan egiteko zirkuituak prestatu zituzten 
eta helduak eta txikiak probatzera ani matu 
ziren.

Ondoren, atletismo-jarduera egin zen, 
eta Beste Bira elkarteak parte hartu zuen 
bertan. Goizeko unerik esanguratsuena 
izan zen, non Haszten, Beste Bira eta 
bertara hurbildutako neska-mutilak elkar tu 
ziren. Jolasak eta barreak izan ziren na gusi.

Goiza amaitzeko, Haszten elkarteak, 
oroigarri gisa, plaka bat eman zion Josu 
Andoni Begoña Mankomunitateburuari, 
Txo rierriko Mankomunitateak kirol egoki-
tua eta inklusiboa bultzatzeko egiten duen 
lanagatik.
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Txorierri Eskualdeko Enplegu Plana tresna bat da 
lurraldearen tokiko garapena gidatzeko, udal-erakundeek 
kontratazioak sustatuz, erabilera edo interes publikoko 
jarduerak egin ditzaten.

“Txorierri 2021” proiektuak  
enplegua sustatuko du eskualdean

285.005 euroko aurrekontua duela,  
En ple gua Sustatzeko Txorierri 2021eko 
Proiektua gauzatuko da. Proiektu horren 
helburua da kontratazioak sustatzea 
mer ka tu ez-arruntean, laneratzeko zail-
ta sun bereziak dituzten pertsonen en-
ple ga garritasuna handitzeko, haien 
kua li fi kazioa, gaitasun pertsonalak eta 
mo tibazioa indartuko dituen aldi baterako 
lan-esperientziaren bidez.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 
proiektuaren % 63 finantzatuko du 
(181.645 euro), eta gainerako % 37a 
(103.360 euro) proiektua osatzen duten 
zor tzi erakundeek jarriko dute. Alde ba-
te tik, Txorierriko sei udalek (Derio, La-
rra betzu, Lezama, Loiu, Sondika eta 
Za mudio); eta bestetik, Egaz Txorierri Toki-
garapenerako Agentziak eta Txorierriko 
Zerbitzuen Mankomunitateak berak.

Guztira, Enplegu Planak 18 lanpostu 
berri sortuko ditu Txorierrin egoera ahul-
en ean dauden pertsonen eta enplegua 
lortzeko zailtasun handienak dituzten ko-
lektiboen artean.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 
ezartzen duenez, Txorierriko Enplegu 
Pla nean parte hartzen duten pertsonek 
lan gabezian egon behar dute, enplegu-
eskatzaile gisa izena emanda, baita era-
kunde kontratatzaile bakoitzaren jar due-
ra-eremuko udalerrian erroldatuta ere.

Era berean, kolektibo hauetakoren ba-
tekoak izan beharko dute: diru-sarrerak 
ber matzeko errentaren titularrak edo onu-
radunak, iraupen luzeko langabeak, 35 ur-
tetik beherakoak, 45 urtetik gorakoak edo 
gizarte-bazterketako arriskuan daudenak.

Kontratatutako pertsona guztien 
%  15ek, gutxienez, 55 urtetik gorakoak 
izan behar dute, eta gutxienez % 30ek 
diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titu-
la rrak edo onuradunak izan behar dute. 
Horrez gain, parte-hartzaileen % 40, gu-
txienez, emakumeak izango dira.

Enplegua sustatzeko “Txorierri 2021” 
proiektuan garatu beharreko jarduera 
guz tiak udal-erakunde bakoitzak antze-
mandako beharren arabera diseinatuta 
dau de, eta mota guztietako profilak jaso-
tzen dituzte. Horrela, bai tituludunak 

bai kualifikazio txikiagoko pertsonak gi-
zar teratzea sustatzen da, eta udal-zer-
bitzuak indartzen dira, bai teknikoak eta 
administratiboak, bai birgaitzeko eta 
man tentzeko zerbitzuak.

Kontratazioak 2021eko abenduaren 
31 baino lehen hasi beharko dira, eta 
2022ko ekainaren 30a baino lehen amaitu. 
Eskaintzak Lanbideren bidez kudeatuko 
dira, eta, handik, hautagaitzak eskualdeko 
enplegua kudeatzen duen Egaz Txorierri 
erakundera bideratuko dira; erakunde 
ho ri arduratuko da ezarritako irizpideak 

betetzen direla egiaztatzeaz. Kontuan 
har tu behar da 2019ko edo 2020ko edi-
zioetako Enplegu Planen batean parte 
har tu duten pertsonek ezin izango dutela 
berriro parte hartu.

Proiektu hau asmo handiko plana da, 
gutxienez 3 hilabeteko lan-esperientzia 
es kaintzen du, % 50eko gutxieneko lanal-
diarekin, eta lanpostu jakin batzuetan 9 
hilabetera eta/edo lanaldi osora zabaltzen 
da. Pizgarri handia da lan-egoera ahulean 
dauden pertsonentzat, eta pizgarri izango 
da beren helburu profesionalak lortzeko.
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“Gai partikularra 
da, bakoitzak bere 

sentimenduak 
dituelako, baina 

unibertsala ere bai"

“Saiakerak ikerketa 
zabaltzeko aukera 
ematen du, eta gai  

bat sakontzeko  
modua da”

“Heriotza antibalioa da”
OSKAR GAZTELU I irakaslea eta dazlea

Bilboko Udalak Migel de Unamuno Saiakera Lehiaketa 
an tolatu du 12. aldiz, eta hori Oskar Gaztelu Bilbao la-
rrabetzuarrak irabazi du. Gazteluk Heriotzari aurrez aurre 
begira saiakera aurkeztu du, oraindik gure gizartean des-
erosoa den gaiari buruz hausnartzeko gonbitea egiten 
duena.  

drozefaliaz hil zen sei urterekin”. Hiru testi-
gantza ere jaso ditu, hurbilekoak joaten 
di renean, nolako bizipenak eta faseak 
izaten ditugun azaltzeko. 

Gazteluren hitzetan, gure gizartean 
guztiz estigmatizatuta dago heriotzari 
bu ruz hitz egitea. “Gauza negatibotzat 
jo tzen da: jendeak zoriontsu bizi nahi du 
eta badirudi beste bati heriotzaz mintza-
tzen bazatzaizkio eguna hondatuko 
dio zu la. Tabu horrek ekartzen du per-

t/a: Itxaso Marina Ondarroa

Lanaren helburua da heriotzari buruz 
beste begirada bat eskaintzea, eta, 
horretarako, bertan batu ditu hainbat 
ideia, pentsamendu eta jarduera. “Alde 
batetik jaso dut antzinako beste kultura 
batzuek heriotza nola ikusten duten eta 
bere inguruan zer-nolako errituak egi-
ten dituzten. Indonesian, Tana Torajan, 
esaterako, gorpua zulo batean uzten 
dute eta denbora-tarte bat pasatzen de-
nean handik ateratzen dute etxera era-
mateko. Bestalde, heriotzaren gaineko 
ideia ezberdinak ere ekarri ditut lanera, 
hala nola biozentrismoa, hau da, denak 
bizidunen inguruan funtzionatzen duela 
pentsatzea, eta transhumanismoa. Az-
ken hori modan dago gaur egun eta 
bere oinarria da gizakiak teknologia 
berriekin guztiz bat egitea, batzuen ustez, 
hilezkortasuna ere lortu ahal izateko”. 

Larrabetzuarrak hiltzen laguntzeari 
bu ruzko hausnarketak ere bildu ditu la-
nean, eta heriotzaren aurrean pertsonek 
izan ohi dituzten faseak, adibidez, uka-
zioa, amorrua edo depresioa. Era berean, 
idazleek-eta heriotzaren inguruan sor tu-
ta ko lanei erreparatu die. “Esate batera ko, 
emaztea hil zenean Xabier Letek idatzi-
tako poemak, edo Isabel Allendek alaba 
zenari buruz idatzitako liburua”. Miguel 
de Unamunori, sariketari izena ematen 
dionari, ere egin dio keinua. “Izan ere, 
nire ustea da Unamunok sei urte zituela, 
aitak bere buruaz beste egin zuela, eta, 
kasualitatez edo, Unamunoren semea hi-

tso nak tokirik ez izatea bere dolua adie-
razteko. Proposamen batzuk daude 
ho rri erantzuna emateko, esaterako, in-
guru seguruak sortzea, pertsonek zer 
gertatzen ari zaien kontatu ahal izateko. 
Azken batean, oso gai partikularra da, 
bakoitzak bere sentimenduak dituelako, 
baina, aldi berean, oso gai unibertsala 
ere bada, guztioi gertatzen zaigulako. 
Antzinako errituak baliagarriak ziren ba-
be sa emateko, eta nire proposamena 



Aikor! 220 I 2021eko abendua
www.aikor.eus UNAMUNO SARIA  19

Hurbiletik
Larrabetzu, 1964. 
Magisteritzan diplo-
maduna da, Euskal 
Filologiaren arloan, 
eta Ingeles Filologian 
lizentziaduna. Lehen eta 
Bigarren Hezkuntzako 
irakasle ibili da 29 urtean, 
eta gaur egun Leioako 
Helduen Hezkuntzako 
Ikastetxeko (HHI) ikas-
keta-burua da. Interes 
handia du psikologia 
transpertsonalean eta 
pertsonen portaeretan 
eta pentsatzeko moduan. 
Pertsonalitatea ren 
enea grama ikasi du eta 
formazioa programazio 
neurolinguistikoa,  
PNL, ere badu. 

da, lehenengoak ez badira, erritu berriak 
sortzea, death kafeak kasu. Jendea ho-
rietara joaten da heriotzari buruz hitz 
egitera”. 

Heriotzari lekua emateko proposame-
na egiten du, hortaz. “Izan ere, askotan 
hilzorian dagoenari ez zaio esaten joango 
dela, nahiz eta berak badakien. Familiak 
ez du hura sufritzea nahi, baina hilzorian 
dagoenak ere ez ditu senideak sufritzea 
nahi, eta ez dago komunikaziorako au-

ke rarik. Gainera, oso garrantzitsua da 
do luaren prozesua ondo egitea, hu ra 
amaitzen ez bada, norberaren osasunera-
ko kaltegarriak diren ondorioak gelditzen 
dira eta”. 

Hausnartzeko ariketa
Heriotza urrun izan nahi dugu eta, 

Gazteluk adierazi duenez, tanatorioak ere 
urrun ipintzen dira. “Heriotza antibalioa 
da. Gure balioak dira kontsumoa, ekoiz-

pena eta munduan norbait izatea; he-
rio tza horien guztien kontrakoa da”. 
Gaiak, halere, aspaldidanik ematen dio 
ardura, “adinagatik izango da, inguruko 
gertaerengatik… eta lagunak ere ba-
doaze lako”. 

Heriotzari aurrez aurre begira saiake ra 
hiru urteko lanaren emaitza da eta ikaste-
ko eta hausnartzeko ariketa ere izan da 
egilearentzat. Gazteluk idatzitako biga-
rren saiakera da, aurretik Nire bizitza ni 
barik lana idatzita baitu. Azken lan horri 
esker Becerro de Bengoa XXXI. Saiakera 
Saria irabazi zuen 2019. urtean. “Saiakerak 
ikerketa zabaltzeko aukera ematen du, 
eta idazten ibili naizen bitartean ikasi ere 
egin dut. Gai bat sakontzeko modua da, 
eta hasieran espero ez zenituen tokietara 
ailegatzeko era. Nolanahi ere, aspaldian 
dut poesian ere interesa, uste dudalako 
leku batzuetara arin heltzeko bidea dela”. 
Lehenengo saiakeran norberaren burua 
ezagutzea izan zuen hizpide, eta haren 
eskutik heldu da bigarrenera. “Mundu 
osoa heriotzaren inguruan mugitzen da, 
erlijio handiak, filosofoak… Beti dago gu-
re pentsamenduan”.

Arabako Foru Aldundiak ematen du 
Becerro de Bengoa saria eta lan irabazleak 
ere ematen ditu argitara; Unamuno sa ria, 
Erein argitaletxeak plazaratzen du. Lehen 
saiakera ar gitaratuta dago jadanik, eta 
bigarrena laster izango da kalean. “Ilusioa 
da jendeak irakurtzea”. Bi saiakera, bi sari; 
hurrengo lana buruan du eta, aurreratu di-
gunez, hura xamanen munduari buruz koa 
izango da. 
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"Ikastegietan oinarriak 
ikasten dituzu eta 
hori garrantzitsua 

da, baina lana 
benetako bizitza da"

"Sukaldaritza batez ere 
amarengandik ikasi 

dut; baita Argiñanoren 
saioetatik ere, beti 

ikusten genituelako"

"Sukaldaria izatea 
pasionala da, 

bizimodua, eta horrela 
ez bada, hobe zenuke 

ogibidez aldatzea"

t: Gaizka Eguzkitza

Nondik datorkizu sukaldatzeko gri
na?

Ez dakit, familiako lehenengo su-
kal da ria naiz. Txikitatik beti egon naiz 
produkturik onenez inguratuta, etxean 
denetarik genuelako: ortua, fruta ar-
bo lak, animaliak, perretxikoak… Eta 
etxe ko andreak –amama, ama, ize-
koa– oso sukaldari trebeak izan dira, 
bai ta kontserbagileak ere. Gainera, 5-6 
urte nituela, ortuko kalabazinak arrau-
tzaztatzen nituen Naiara lehengusinarekin 
batera (kar, kar). 

Non ikasi duzu?
Batetik, amarengandik ikasi dut eta 

bestetik, Argiñanoren telebista saioetatik, 
amak beti ikusten zituelako (kar, kar). 
Gaztetan, Artxandako sukaldaritza esko-
lan ikasi nituen oinarriak, baina jatetxe as-
kotan gogor lan eginez ikasi dut lanbidea. 

Hainbat jatetxetan egon zara la
nean, ezta? 

Bai, eskola amaitu nuenean, jatetxe 
tradizional askotan ibili nintzen zenbait 
herritan: Derion, Sondikan, Bakion, Plen-
tzian… Haiei esker, sukaldaritzaren oina-
rriak finkatu ahal izan nituen. Geroago, 
goi-mailako jatetxeetan ibilia naiz, horie-
tako batzuk munduko onenak: Errioxako 
Venta Moncalvillo (horrek Michelin izar 
bat du); Donostiako Bodegon Alejandro; 
Gipuzkoako Mugaritz (Michelin izar bi); 
Holandako Pure C (Michelin izar bi); 
Danimarkako Noma (Michelin hiru izar) 
eta Bilboko Guggenheim Museoan da-
goen Nerua (Michelin izar bat). 

Iñaki Bolumburu Derioko baserri batean jaio zen 1992an. Familian sukaldari profesionalik 
egon ez arren, etxean ikasi zuen lehengaien garrantzia eta etxeko andreek irakatsi 
zizkioten etxeko sukaldaritzaren lehenengo zertzeladak. Oinarri teknikoak Artxandako 
eskolan ikasi zituen eta handik aurrera, gogor egin du lan hainbat jatetxetan eta hainbat 
herrialdetan, ogibidea benetan barneratzeko. Egunen batean bere jatetxea sortzea 
gustatuko litzaioke, eta agian, Txorierrin jarriko du. 

"Lehengai onik gabe ez  
dago sukaldaritza onik"

zidan irribarretsu Eneko Atxak. Eskua 
eman zidan eta zorte ona opa zidan.    

Zergatik erabaki zenuen kanpora 
joatea?

Beste kultura, estilo, jatetxe eta ja-
nari mota batzuk ezagutzeagatik eta 
ikasteagatik. Hori Euskal Herrian gertatu 
zen duela 45 urte: gure sukaldaririk one-
ne takoak –Arzak, Subijana, Argiñano, 
Ro teta, Irizar…– Frantziara joan ziren 
Nouvelle cuisine ikastera eta hori aintzat 
hartuta, iraultza gastronomikoa egin 
zuten hemen. 

Non ikasten da gehien: ikastegietan 
ala lantokietan?

Lantokietan, % 200ean. Ikastegietan 
oinarriak ikasten dituzu eta hori ga-
rrantzitsua da jatetxeetan azkarrago, erra-
za go eta hobeto ikasteko, baina lana be-
netako bizitza da.

Eta euskal sukaldaritza? Munduko 
onenetarikoa da? 

Bai. Euskal Herria berezia eta mires-
garria da: munduko jatetxe onenetarikoak 
ditugu; lau urtaroetan banatuta eta be-
reizten diren produktu ikaragarriak; 
kul tura oparoa, harrotasuna, leku zora-
garria… Askotan ez dakigu zer daukagun 
geure inguruan.

Etengabeko heziketa da sukal
daritza?

Sukaldaritza zelan sentitzen dudan 
kon tuan hartuta, baietz esango nuke 
zalantza barik. Nire ustez, sukaldaria izatea 
pasionala da eta horrela ez bada, hobe 
zenuke ogibidez aldatzea eta benetan 
gus tatzen zaizuna egitea. Sukaldaria iza-
tea bizimodua da.

Azurmendin, Larrabetzun, ere ibilia 
zara, ezta?

Bai (kar, kar). Mugaritzen nengoela, 
oporretan, aste bi eman nituen Azur men-
din. Geroago, lana eskaini zidaten ber tan, 
baina uko egin nion kanpora joan nahi 
nuelako: ingelesa ikasi, hobeto prestatu… 
“Ingelesa oso inportantea da, Iñaki” esan 

IÑAKI BOLUMBURU I sukaldaria
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Ikasketak bukatu bezain pronto,  
Iña ki Bolumburu hasi zen jatetxe ba-
tetik bes tera. Gaur egun Parisen dabil 
“pop-up/residency” delakoa egiten. 
Ha ra heldu da hainbat leku ezagutu eta 
gero. Sukaldari ibiltaria da, nomada. 
"Nerua jatetxean nengoela, Josean 
Ali jak berarekin kanpora joateko au-
kera eman zidan, beste jatetxe han-
diekin harremanetan egotera. Han 
bu katu nuenean, duela hiru urte, No-
mada proiektua jarri nuen martxan 
eta horri esker hainbat lekutatik bi-
daiatu naiz: Estonia, Portugal, Errusia, 
Kroazia, Frantzia, Thailandia, Ukrania, 
Holanda, Italian… Leku guztietan 
bi zi, egosi eta ikasi dut (kar, kar). 
Guztira, 28 herrialdetan egon naiz: 
20tan sukaldatzen; eta gainerako zor-
tzietan, oporretan. Baina berdin dio 
zertara joan naizen herri batera: beti 
nago gastronomiari adi; sormena eta 
inspirazioa nonahi daude", kontatu 
digu.   

Bolumburuk izugarri ikasten du 
atzerrian. "Toki guztietan daude gauza 
onak eta txarrak. Dena dela, pertsona 
baikorra naiz: gustatzen ez zaidana 
ezabatu egiten dut eta gustatzen 
zaidanari eutsi. Jarrera horrek pertsona 
eta sukaldari hobea egiten nau". Be re 
esanetan, "zaporeak koloreak beza-
lakoak dira, batzuk beste batzuk bai-
no gehiago gustatzen zaizkizu. Eta 

mar golaria zarenean, guztiak erabiltzen 
di tuzu, ezta? Hori gertatzen zaigu su-
kaldarioi". 

Bidaietan gauza arraroak dastatu di-
tu, esate baterako Filipinasen baluta ja-
teko aukera izan zuen. "Funtsean, enbrioia 

duen aha te-arrautza egosia da. Ez da 
ego kia guztiontzat (kar, kar)". Etxeko su-
kaldaritza ere gogan du, baita se nideak 
eta hemengo lagunak ere. "Be ti etxearen 
mira dut. Ez zara inoiz etxean baino 
hobeto inon egongo", dio derioztarrak.

Sukaldari nomada
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Askotan gutxiesten da goimailako 
sukaldaritza. Zer esango zenieke kri ti
katzen diotenei?

Normalean, kritikak egiten dituztenek 
probatu ere egin ez dutenak izaten di-
ra. Nik probatzeko esango nieke. Eta 
gustatzen ez bazaie, ez da ezer ger-
tatzen! Zenbat buru, hainbat aburu. 
Ho rixe da gastronomiaren edertasuna. 
Ni ri ere babarrunak, patata tortilla eta 
arrau tza frijituak gustatzen zaizkit, ez 
pen tsa sukaladariok egunero “Michelin” 
jatetxeetan jaten dugunik (kar, kar). 

Nolako garrantzia dauka lehen
gaiak? Eta sukaldariak?

Lehengai onik gabe ez dago su kal-
daritza onik. Sukaldaria bakarrik kez ka-
tu behar da lehengaia ez ondatzeaz, eta 

horretarako, noski, ikasi egin behar du eta 
“ukitua” izan behar du.

Nolako sukaldaria zara?
Produktuen eta ekoizleen defenda-

tzailea, naturarekin maitemindua eta oso 
kuriosoa.

Zure jatetxe propioa izatea gusta
tuko litzaizuke? Nolakoa izango litzate
ke? 

Bai, horixe, baina auskalo zer ger-
tutatuko den. Agian, Txorierrin jarriko nu-
ke. Ez dakit.

"Ez pentsa 
sukaladariok 

egunero Michelin 
jatetxeetan jaten 

dugunik (kar, kar)"
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a: Euskaltzaleen Topagunea

Euria barra-barra ari zuela ospatu dugu Euskararen Eguna aurten. Egoerak asko 
lagundu ez duen arren, Txorierriko Mankomunitateak oso balorazio positiboa egin du 
aurtengo ekintzen inguruan. “Behintzat ekintzak aurrera atera direla aipatu beharra dago, 
eta hori ez da gutxi. Asteburuan, ez zen jende gehiegi gerturatu Zamudiora, eguraldia 
oso-oso kaskarra izan baitzen, baina aste barruko ekintzak oso ondo atera zirela 

ondorioztatu dezakegu. Segurtasun-neurri guztiak ederto bete ziren eta ikastetxeek 
orokorrean, eta aurten bereziki Zamudioko ikasleek,  itzelezko lana egin zuten 

aurkezpenak, bertsoak… prestatzen. Zorionak eman behar zaizkie benetan, bai 
irakasle eta bai ikasleei egin duten ahaleginarengatik eta jarritako interesarengatik”. 

2022ko prestaketei ilusioz eta gogoz beteta ekingo dietela esan dute. 

Euskaraz blai
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Larrabetzun, eskolako umeek 
egindako marrazkiek osatutako 
bideo-mappinga egin zen. 
a: Idoia Andres



Aikor! 220 I 2021eko abendua
www.aikor.eus26  GABONETAKO EGITARAUAK

Oharra: Abenduko alea ixtean jaso ditugu hurrengo orrialdeetako Gabonetako egitarauak. Hala ere, osasun-egoeraren bilakaerak baldintzatzen ditu 
ekitaldiak eta baliteke bertan behera utzi behar izatea. Horregatik komenigarria da udal-webguneetara eta sare sozialetara jotzea, ekintzetara joan 
baino lehen.  

Abenduak 24, barikua
–11:00 Gabonetako kanapeak, Ludoteka 
txikian. 
–11:00 Slime, Ludoteka gaztean.
–17:00 Olentzero eta Mari Domingi. Jaio tza 
biziduna. Irteera, udaletxetik.
–17:00 Musika-festa txikia, Gaztetxean. 
Abenduak 26, domeka
–17:00 Zinea, Gaztetxean.
Abenduak 27, astelehena
–11:00 Purpurinarekin apaintzen, Ludote-
ka txikian.
–11:00 Hiru marran joko erraldoia, Ludo-
teka gaztean. 
–17:00 Gabonetako postalak eta lette-
ring-a, Gaztetxean.
Abenduak 28, martitzena
–10:00 El Pobal burdinolara irteera (2016-
2018 urteetan jaiotakoentzat), Ludoteka 
txikiak antolatua. 
–10:30 KNS Abentura Parkera irteera (2009-
2010 urteetan jaiotakoentzat), Lu do te ka 
gaz teak antolatua. 
–11:00 Gabonetako bola, Ludoteka txi kian.
–11:00 Hiru marran joko erraldoia, Ludo-
teka gaztean. 
–17:00 Joko librea, Gaztetxean.
–17:00 Bizkaia Parkera irteera, Gaztetxeak 
antolatua. 
Abenduak 29, eguaztena
–12:00-14:00 Txiki-gunea, Goronda Beko 
kiroldegian.
–17:00 Light Painting-a, Gaztetxean. 
–17:00-20:30 Txiki-gunea, Goronda Beko 
kiroldegian.
Abenduak 30, eguena
–12:00-14:00 Txiki-gunea, Goronda Beko 
kiroldegian.
–17:00 Fantasiazko makillaje-tailerra, Gaz-
te txean. 
–17:00-20:30 Txiki-gunea, Goronda Beko 
kiroldegian.
Abenduak 31, barikua
–09:30 Arkeologia museora irteera (2014-
2015 urteetan jaiotakoentzat), Ludoteka 
txikiak antolatua. 
–11:00 “Agur 2021” ekitaldia, Ludoteka txi-
kian eta gaztean. 
–17:00 2021. urteari agur esateko festa txi-
kia, Gaztetxean. 

Sondika

Urtarrilak 2, domeka
–17:00 Zinea, Gaztetxean.
Urtarrilak 3, astelehena
–10:30 Athleticeko museora irteera (2011-
2013 urteetan jaiotakoentzat), Ludoteka 
gazteak antolatua. 
–17:00 Zenbaki-jokoak, Gaztetxean. 
Urtarrilak 4, martitzena
–10:00 Territorio Dakotara irteera (2016-
2018 urteetan jaiotakoentzat), Ludoteka 
txikiak antolatua. 

–10:30 Gasteizko Izotz Jauregira irteera 
(2009-2010 urteetan jaiotakoentzat), Lu-
do teka gazteak antolatua. 
–17:00 Joko librea, Gaztetxean. 
–17:15 Zero Latency Bilbao aretora irteera, 
Gaztetxeak antolatua. 
Urtarrilak 5, eguaztena
–10:00 Bizkaia Parkera irteera (2014-2015 
urteetan jaiotakoentzat), Ludoteka txikiak 
antolatua.  
–17:00 Bakarrizketa, Gazte txean. 
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Abenduak 24, barikua
–12:00 Olentzero eta Mari Domingi, La-
rrondon. Ibilbidea: Bolinaga kaletik La-
rron doko plazara. 

Loiu

–16:30 Olentzero eta Mari Domingi, Lau-
roetako San Migel ermitan.
–18:00 Olentzero eta Mari Domingi, Za ba-
loetxen. Klaratarretatik udale txe ra. 

Abenduak 27, astelehena
–18:00 Meri, Mari eta Lari, Larrondoko 
frontoian. 
Abenduak 29, asteazkena
–18:00 Kontu-kontalaria: Din dan don ba-
dator 2022! Liburutegian. 
Abenduak 30, eguena
–18:00 Oliver Magoa eta Liuba Erdi Aroko 
ipuin magikoa, Larrondoko frontoian. 
–18:30 (Zabaloetxe) eta 18:40 (Larrondo) 
Bataklan Kabaret, Campos Eliseos antzo-
kian. Izena ematea: abenduaren 28ra arte, 
udaletxean. 
Abenduak 31, barikua
–10:00 Karabizura igoera, Herriko Plazan. 
Izena ematea: abenduaren 28ra arte, uda-
le txean. 
Urtarrilak 2, domeka
–11:00-13:00 eta 17:00-20:00 Haur-parkea, 
Larrondon. 
Urtarrilak 4, martitzena
–18:00 Snowy kontu-kontalaria, liburute-
gian. 
Urtarrilak 7, barikua
18:00 El rey león musikala, Zabaloetxeko 
frontoian. Izena ematea: abenduaren 
30era arte, udaletxean. 
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Abenduak 23, eguena
–15:30 Olentzeroren bila, plazan. 
Abenduak 24, barikua
–18:00 Olentzero, zerran.
Abenduak 25, zapatua
–19:00 Bertso-saioa: Julio Soto, Jone Uria, 
Maialen Lujanbio eta Igor Elortza. 
Dj Bull.
Abenduak 28, martitzena
–18:30 Biba Voi! antzezlana, Tartean Tea-
troren eskutik.
Abenduak 31, barikua
–Kotilioia. Gaia: etorkizuna.
Urtarrilak 3, astelehena
–17:00 “Paramilización y brigadistas en 
Chiapas” hitzaldia.
Urtarrilak 6, eguena
–17:30 Umeentzako pelikula eta txoko-
latada.
Urtarrilak 7, barikua
–22:00 Gazte-afari musikatua. 
Urtarrilak 8, zapatua
–09:30 Auzoz auzo, plazan.
–Bilboko manifestaziora joatea. 

Abenduak 24, barikua
–Arratsaldean: Olentzero eta Mari Do-
mingi, plazan (eguraldi txarra badago, 
frontoian). 
Abenduak 27, astelehena
–18:00 Monda Lironda pailazoak, Kultura 
Aretoan. 
Abenduak 29, eguaztena
–Goizean: Tximiparkera irteera (4-8 urte-
koentzat).  
Abenduak 30, eguena
–Arratsaldean: Bilboko izotz-pistara irtee-
ra (9-13 urtekoentzat). 

Lezama

Larrabetzu
(Hori Baik antolatua)



Aikor! 220 I 2021eko abendua
www.aikor.eus ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!  29



Aikor! 220 I 2021eko abendua
www.aikor.eus30  EMAUS

Komunitatearen 
parte aktiboa izaten 
jarraitzeko gogotsu 

gabiltza 

PAI Bitartean programa:  
urtebete Derion 

t: Joanes Camara, gizarteratze-teknikaria

Gizartetik kanpo dauden edo egoteko 
arriskuan dauden pertsonei laguntzen 
die ten zentroak behar-beharrezkoak 
di ra. Urte-amaiera hurbil zegoela, eta 
Emaus Gizarte Fundazioak Derion 
duen PAI Bitartean zerbitzuko eguneko 
zentroak urtebete egin duela kontuan 
har tuta, erabaki genuen derioztarrei zein 
inguruko herrietako biztanleei azaltzea 
esandako zentroak zein garrantzitsuak 
di ren. Horretarako, Derioko Udalarekin 
el karlanean, zenbait jarduera antolatu 
di tugu Emaus Gizarte Fundazioan, eta 
zehatz-mehatz PAI Bitartean zerbitzuan, 
egiten dugun lana herritarrei ezagutzera 
emateko. 

Konkretuki, hiru ekintza egin dira: 
ateak irekitzeko eguna, hitzaldi bat eta 
Kultur Birikan 20 egunean egon den 
erakusketa. Lehenengo biak egun be-
rean izan ziren, azaroaren 15ean. Ateak 
irekitzeko egunean, pozik hartu genituen 
gure instalazioak eta lana ezagutzera 
hurbildu ziren herritarrak eta Mungiako 
OLHko ikasleek egindako kopaua es-
kaini genien. Herritarrek, zerbitzuko era-
biltzaileek eta Emauseko langileok tarte 

atsegina pasatu genuen elkarrekin. Lerro 
hauetatik eskerrak eman nahi dizkiegu 
ekintzan parte hartu zuten guztiei eta 
Mungiako ikasleei, kopau bikaina prestatu 
zuten eta.    

Ondoren, Kultur Birikara joan gi-
nen PAI Bitartean zerbitzuari buruzko 
hi tzaldia egitera. Bertan bildu zirenak 
etxe rik gabeko pertsonekiko sentikor 
bi hurtzen ahalegindu ginen, gure eki-
menen eta ekintzen berri eman genuen 
eta parte-hartzaileen galderei erantzun 
ge nien. Azpimarratu genuenez, ez da-
go arrazoi zehatzik, pertsonak etxerik 
gabeko egoeran egoteko; hala ere, ho-
rre tara bideratu gaitzaketen egoera es-
tres agarriak badaude: maite dugunaren 
heriotza, bikotekidearengandik banatzea, 
lana galtzea, baliabide ekonomikorik eta 
emozionalik ez izatea (lagunak eta se-

nideak galtzea) eta etxebizitza galtzea. 
Kalkuluen arabera, pertsona batek lauzpa-
bost egoera estresagarri pairatu ditzake 
bizitzan; nolanahi ere, pertsona batzuek 
zazpi edo zortzi gertaera traumatiko jasan 
ditzakete denbora-tarte laburragoan eta 
zauri horiek bizi-haustura ekartzen dute. 

Hurbilago
Lehen aipatu dugun moduan, ekintza 

horietaz gainera, erakusketa egin genuen 
Kultur Birikan. Hango erakusketa-aretoan 
ikusgai ipini genituen proiektuaren gaine-
ko informazio-panelak, gure zentroetan 
egunero egiten diren ekintzen argazkiak, 
komunikabideek guri buruz idatzitako 
artikuluak eta programaren tailerretan 
egindako lanak. Helburua izan zen Emaus 
Gizarte Fundazioan gizartetik kanpo dau-
den edo egon daitezkeen pertsonekin 
egi ten dugun lana plazaratzea. 

Emaitza ikusita, PAI Bitarteaneko 
lan  gileok eskerrak eman nahi dizkiegu 
ekin tzetara hurbildu diren pertsonei, 
eta espero dugu hurrengo ekintzetan 
jen  de gehiago batzea. Era berean, ga-
rran tzitsutzat jotzen ditugu Derioko 
Uda  lak emandako erraztasunak, hala no-
la erakusketarako materialak sortzeko 
eman dako laguntza eta Kultur Birikan hi-
tzaldia egiteko aretoa uztea. Horrek guz-
tiak inguruko herritarrengandik hurbilago 
egoteko aukera ekarri digu, eta, hortaz, 
komunitatearen parte aktiboa izaten ja-
rraitzeko gogotsu gabiltza. 
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Mihura

diren gorputz-atalen izozketei aurre egi-
teko. Beraz, konponbide ezin hobea da 
alpinistentzat, eskiatzaileentzat eta ho tza 
dagoenean mendian dabilen edono ren-
tzat. Izozten ari den gorputzeko edozein 
ataletan erabil daiteke: sudurrean, eskue-
tan, hanketan… 

Errezetak
Pomada egiteko: baiak xehatuko ditu-

gu, eta olioarekin nahasi. Maria bainutan 
berotuko dugu tarte luze batean eta 
su eztian; 30-40 minutu inguru. Sutatik 
kendu, eta iragazki bat erabilita iragaziko 
dugu mihuraren abarrak kentzeko. Olioa 
ontzi garbi batean ipiniko dugu. Bestalde, 
mihura-ardoa egin daiteke. Prozesua hau 
da: ardo zuri litro batean 40 g hosto ipini 
behar dira, eta zortzi egunean beratu. 
Azkenik, ardoa iragazi behar da. 

Kontraindikazioak 
Baia zuriak toxikoak dira ugaztun en-

tzat, baina ez herbiboroentzat. Landare 
hau arriskutsua izan daiteke, kantitate 
handia hartzen bada. Era berean, ez da 
irentsi behar, ondo ezagutzen ez bada, eta 

gomendagarria da medikuari jakinaraztea 
hartzen gabiltzala. 

Bitxikeriak
Landara ikertzen dabiltza, minbiziaren 

aurkako propietate handiak baitu. Modu 
korapilatsuan eta bitxian ugaltzen da. 
Izan ere, mihura ez da berez hazten eta, 
era berean, guk landatzen badugu, ez 
da ateratzen. Txoriak dira mihura ugaldu 
dezaketen bakarrak: fruituak jaten dituz te 
eta haziak zuhaitz batetik bestera erama-
ten dituzte. Mihura nahi baduzu, zaindu 
txoriak!           

Zurtoin berdea eta oso adarkatua du, 
hosto kontrajarriak eta berde horixkak. 
Landareak forma biribila du. Ezin da lu-
rrean hazi, sustrairik ez duelako; be raz, 
mihura ia parasitoa izango balitz mo-
duan hazten da zuhaitz eta zuhaixka 
batzuetan, hala nola sagarrondoetan, ma-
dariondoetan, zumeetan eta haritzetan. 
Api rilean eta maiatzean loratzen da eta 
baiak udazkenean heltzen dira. Udan eta 
udazkenean batu behar dira, solstizioak 
hur bil daudenean. 

Landare diuretikoa da, oso ona biho-
tzerako eta odol-zirkulaziorako. Tentsioa 
erregulatzen du: tentsioa altu badugu, 
la gungarria da hark behera egiteko, eta 
baxu badugu, gora egiteko. Ez ditugu 
bere baiak hartu behar, toxikoak dira 
eta; hortaz, adarrak eta hostoak erabiliko 
ditugu. Horretarako, infusio hotza egingo 
dugu (ez da landarea egosi behar). Baiak 
kendu, eta hostoak eta zurtoinak urez 
betetako edalontzi batean jalkiko ditugu 
gau osoan. Goizean edalontzi bat infusio 
hartuko dugu, eta gauean beste bat. 

Mihuraren fruituak egoki-egokiak di-
ra mendian edo egun hotzetan izan ohi 

t: Txiribita / a: www.floristerianerine.com

Landareak  
batzeko aholkuak

Orokorrean: hartu ondo ezagu- 
tzen duzuna; hartu neurriz eta soilik 
lekuan asko badaude; ez eraman dena, 
utzi beti zerbait; hartu bakarrik erabiliko 
duzun landarearen zatia; ez atera 
sus traitik, moztu ondo hazten jarrai 
daitezen; ez moztu loreen % 20 baino 
gehiago, zuhaitzak edo zuhaixkak ba-
dira; hartu bakarrik erabiliko duzuna, 
ge roago itzuli ahal zara, edo beste 
leku batzuetara joan; ez jaso gune 
babestuetan edo parke naturaletan. 

Non: larreetan eta autorik pasa- 
tzen ez den bide-ertzetan; goldatu ga-
beko basoetan; toxikorik erabiltzen ez 
den ortuetan eta lorategietan; INOIZ 
EZ areketan, fumigatutako lan detan eta 
ibaiertz kutsatuetan.  

Noiz: goizean, ihintza sikatu ondo-
ren; hartu hostoak erabiliko ditugun 
egunean bertan; hartu loreak goizean 
eta sustraiak arratsaldean; landareak 
gorde edo sikatzeko, hobe da ilbehera 
denean jasotzea. 

Materialak: eskularruak, artaziak, 
paperezko oihalezko poltsa, zumezko 
saskiak…
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James Webb teleskopioa,  
galaxietara begira

t: Xabier Diaz

Hitz hauek idazten hasi nintzela, “15 
days 18 hrs 44 mins 51 secs” zekarren 
James Webb espazioko teleskopio(1) be-
rriaren NASAren gunean(2), hori baitzen 
abenduaren 22an izango den bere jaur-
ti ketarako momentu hartan falta zen 
denbora. Bueno, ustez… Izan ere, ha-
sierako agendan Lurra 2007an uztekoa 

zen, eta harrezkero hitzordua 15 aldiz 
atzeratu da.

1990. urtean orbitara bidalitako 
Hubble teleskopioa(3) itzelezko aurrera-
pau soa izan zen astronomiarako. Ingura-
tzen gaituen atmosferak islatu eta al-
datu egiten du gurera datorren argia, 
eta hartatik kanpo egoteak informazio 
ge hiago eta garbiagoa eskura edukitzea 
ahalbidetzen du. Lanean hasi zenetik, Lu-

rretik 600 km-ra biraka dabilen satelite 
horrek 1,5 millioi behaketa egin ditu eta 
astronomoek 18.000 txosten(4) baino ge-
hiago argitaratu dituzte. Aspaldian amor-
tizatuta egon arren, emaitza onak ematen 
jarraitu duenez, bere bizitza luzatuz 
eta luzatuz joan dira, baina dagoeneko 
erretiroa hartzeko garaia iritsi zaio eta 
James Webb izango du ordezko.  

Arazo eta zailtasun askori aurre egin 
eta gero, badirudi oraingoan bere bidaia 
bai hasiko dela. Esan bezala, Hubble Lu-
rretik “gertu” dago, 600 km-ra, eta horrek 
balio izan du astronautak hara joateko 
eta konponketak, mantentze-lanak eta 
berrikuntzak egiteko (gogoratzen al du-
zue bere ispilu nagusiaren akatsaren(5) 
kon tua?); horra hor bere arrakastaren 
eta bizitza-luzapenaren arrazoietako 
bat. Kasu honetan, berriz, askoz gehiago 
urrunduko da, 1.500.000 km-ra hain zuzen 
ere, Lurra-Eguzki sistemaren L2 Lagrange 
puntutik(6) urrunago gauza bera egiteko. 

Zergatik? Lagrange puntuak puntu 
egonkorrak dira. Puntu horietan kokatzen 
denean, teleskopioa Lurraren abiadura 
berean mugituko da, “kanpora” begira, 
eta horrela Eguzkiaren zein Ilargiaren eta 
Lurraren argiek ez dute itsutuko.

James Webb teleskopioak infragorria 
–argi ikuskorra baino aproposagoa– az-
tertuko du, oso distantzia handietara 
dau den gorputzak ikusteko. Bere ispilu 
nagusia 6,5 m-koa da, Hubbleena baino 
6,25 aldiz handiagoa. Hortaz, besteak 
beste, lehenengo galaxiak ikusteko gai 
izango da. 

Edertasunaz, ezagutzaz, naturaz 
eta jakinminaz gozatzeko, laster zabalik 
izango dugun beste begi bat.

(1) Wikipedia, James Webb Teleskopioa https://labur.eus/aikorJW1
(2) NASA James Webb Space Telescope https://labur.eus/aikorJW2
(3) Wikpedia, Hubble Teleskopioa https://labur.eus/aikorJW3
(4) NASA, Hubble Telescope facts https://labur.eus/aikorJW4
(5) Elhuyar Aldizkaria, Arregi Bengoa, Jesus Iturria, 1994/01/01: Hubble Konpontzera https://labur.eus/aikorJW5
(6) Wikipedia, Langrange puntuak https://labur.eus/aikorJW6

a: milesdemillones.files.wordpress.com
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Gabon, Gabonetan!
Zergatik ez duzu idazten zeure 

biografia, egunkaria?
Zergatik bihurtu merkatuko nagusien, 

ugazaben, txotxongilo? Geure bizitzaren 
jabe beharko genuke izan. Horretarako, 
isiltasun apur bat lortzea komeni zaigu,  
geure burua entzuteko; subjektuak garela 
erakusteko, geure-geureak diren ideiak, 
asmoak, marrazkiak, oroitzapenak, esaldi 
politak, sekretuak egunkari ezkutuan 
gordetzeko.

Nik lehenengo egunkaria idatzi nuen-
ean, pezetaz ordaintzen genuen kafea; 
gure gurasoek “mila erreal” nahiz “erreal 
bi” ordaintzen zuten dendan. Gaurko 
10 euroren balioa 261,43 € zen 1966an, 
hots, 43.000 pezeta. Diru horrekin 1966an 
bigarren eskuko Seat 600a erosten ze-
nuen.

Dena den, diruaren gaineko estatis-
tikak-eta artxibatuta aurkituko dituzu, 
bai na irakasleak zaplada emanik lurrera 
bota zintuela zortzi urterekin, ez da inon 
azalduko zeuk idazten ez baduzu.

Gaur egun, postmodernitate aroan, 
selfiak egiten ditugu, autofotoak, baina 
geure barrua ez dugu selfiatzen, azala, 
kan poko itxura baino ez dugu salbatzen.

t: Juan Luis Goikoetxea

Atzo “gabon” esanez bidali genuen 
lotara 2021. urtea; gaur, “egun on” diogu 
2022ko agurrean. Halakoa da denbora, 
inoiz gelditzen ez dena.

Lotara joan den 2021eko urte hori 
zelakoa izan da zuretzat, zuentzat? Zeuk 
kontatzen ez baduzu, zure ondorengoek 
edo ingurukoek ez dute ezer jakingo; 
hemendik 30 urtera, ahaztu egin dira 
orduko xehetasun asko. Jo dezagun CO
VID19ak larri, arnasestuka, etzan zai tue-
la ospitalean; irudika dezagun basoan 
galdurik egon zarela helikopteroz to pa-
tu zaituzten arte, edo bat-batean maite-
mindu zarela Eguberrietan. Ez du merezi 
une horietako gertaerak, sentimenduak  
idaztea?

Behar bada, telebistaren aurrean ja-
rri rik, edo Instagrameko albisteetara 
ma kur tu rik, jende ospetsuaren -edo koi-
petsuaren- bizitzak ikustea gustatzen 
zai zu. Eta zeure biografia? Ez ote da in te-
resgarriagoa zuk bizi duzuna? Ala zeureak 
bost axola dizu?

a: www.digitaltoo.com
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Otarrainxka-entsalada epela

a: www.headtopics.com

Osagaiak (lau lagunentzat): 
–4 arrautza
–200 ml esne
–350 g esne kondentsatu
–225 g gaztaina egosi (ondo txi-
kituak)
–Karamelu likidoa

Prestetako erea:
Moldea karameluz igurtziko dugu. 

Arrautzak bitsa egin arte irabiatuko ditugu, 
eta gero, esnea eta esne kondentsatua 
gehitu. Irabiatuko dugu eta, azkenik, 
gaztainak botako ditugu. Irabiagailua 
erabilita nahasiko dugu. Ondoren, nahasia 
moldera botako dugu eta labe berora, 180 
gradutan, sartuko dugu harik eta flana 
egiten den arte. Orratz bat sartuta jakingo 
dugu noiz dagoen eginda.  

Gaztaina egosien budina

a: www.foodiecrush.com

Osagaiak:
–2 tomate
–2 patata egosi
–Ahuakate bat
–16 otarrainxka (burua eta azala 
kenduak)

Ozpinolioa egiteko: 
–9 koilarakada oliba-olio
–3 koilarakada Modenako ozpina 
–Gatza

Prestatzeko era:
Patatak, tomateak eta ahuakatea 

gu re gustura zatitu, eta zatiak lau 
pla teretan banatuko ditugu. Ota-

Etxeko sukaldaritza

rrainx kak arin erregosiko ditugu zar ta-
gin batean eta entsalada bakoitzari lau 
gehituko dizkiogu. Azkenik, oz pin-olioa 
botako dugu. 
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Osagaiak (lau lagunentzat): 
–2 alberjinia (azala kendua eta txikituak)
–Kipula bat (txikitua)
–3 berakatz-atal (txikituak)
–Piper gorri bat (txikitua)
–150 g txahalki (txikitua)
–150 g txerriki (txikitua)
–4 arrautza
–Olioa
–Gatza

Saltsa egiteko: 
–Kipula txiki bat
–200 g ziza
–Edalontzi bat salda
–100 ml esnegain
–Olioa 
–Gatza

Alberjinia-, okela- 
eta ziza-moldea

Maite Lekerika

Prestetako erea:
Kipula eta berakatza frijituko 

di tugu olio-zurrusta batean eta su 
ez tian. Piperra, alberjinia eta zizak 
ge hituko ditugu. Horiek eginda dau-
denean, okela gehituko dugu, eta 
arin erregosi. Saltsa egiteko, kipula 
zerrenda mehetan egosiko ditugu, 
eta olio apur batean erregosi. Zizak 
gehitu, eta horiek ere erregosiko di-
tugu. Salda eta esnegaina botako di-
tugu, eta su eztian egosi. Gatza bota, 
eta irabiatuko dugu. 

Bestalde, arrautzen gorringoak 
zarta gin batean frijituko ditugu, 
su eztian eta estalkia ipinita. Plater 
bakoitzean su kaldeko aro bat ipiniko 
dugu eta barrura hasierako nahasia 
botako dugu. Aroak kendu, eta 
nahasien gainean gorringo ba na 
ipiniko dugu. Azkenik, saltsa beroa-
re kin estaliko ditugu.   

a: static.ulabox.com

a: www.sabervivirtv.com

a: www.cdn.foodandwineespanol.com
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Gomendioak Sudokua
LITERATURA: NAGUSIAK
–Agur, maitea, ikusi arte (Txalaparta). 
Massimo Carlotto. Itzultzailea: 
Koldo Biguri Otxoa de Eribe.
–Dortokaren begirada (Erein), Jon 
Arretxe.
–Bibliomania (Denonartean), 
Gustave Flaubert.
–Hiri zuriaren isiltasuna (Alberdania), 
Eva García Sáenz de Urturi. 

LITERATURA: GAZTEAK
–Zerak (Denonartean), Yolanda 
Arrieta Malaxetxebarria.
–Jacob. Gaueko langilea 
(Txalaparta), Matz- Alexis Nolent. 
Ilustratzailea: Léonard Chemineau. 
Itzultzailea: Bego Montorio 
Uribarren.
–Katta ilargirantz (Elkar), Miren Agur 
Meabe.
–Nur eta zirku miragarria (Erein), Toti 
Martínez de Lezea. Ilustratzailea: 
Ivan Landa.
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Ezetz zazpi desberdintasunak topatu irudi bien artean. Bukatzen duzunean, irudiak margotu eta moztu ahal dituzu. 
a: www.onlykidsonly.com

Umeen txokoa: zazpi desberdintasunak
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