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Hitzekizu!

Bizitzak gainezka  
egin ez diezagun  

Bizi dugun pandemiak, hondamendi 
ekologikoak eta gerra geopolitikoek 
kapitalaren aurpegi ilunena azalarazi 

dute. Distopia absurdoenak ere bestelako 
begiradarekin ikusten hasiak gara.

Azken urteetan bizi izandakoak gure 
barrualdeak astindu ditu. Kanpoan, be-
rriz, lehengo lepotik burua, norabide be-
rean jarraitzen du munduak, beldu rra 
ematerainoko norabidean. Baina orain-
goan, begira geratzearen faktura ga-
restiegia da. Eta ikusitakoak, sentitutakoak 
eta bizi izandakoak ekintzetara garama-
tzate ezinbestean.

Gutxi batzuen aberastasun gosea erdi-
gunean jartzen duen sistema krudel honi 
STOP esateko unea iritsi zaigu, premiazkoa 
zaigulako. Herritarron, langileon, gu guz-
tion bizitza erdigunean jarriko duen eredu 
baterako oinarriak ereiteko lurzorua prest 
daukagu. Bada garaia. Langileok okupatu 
behar dugu erdigunea, geure egin behar 
dugu, bizitzak gainezka egin ez diezagun.

Nola? Oinarrizkoa denetik abiatuz, gu-
re bizi-premiei arreta jarriz: zaintza lana 
banatu, enplegua banatu eta ondasuna 
banatu.

Zaintza lanek duten benetako balioa 
ai tortu eta era parekidean banatu. En-
ple gua herritar guztiei bermatu, ge hie-
nez 30 orduko lanaldia eta 1.400 eu-
ro ko gutxieneko soldata legez eza rri 
(en pleguaren ordainetan ez ezik zain-
tzaren ordainetan ere bai). Eta azkenik, 
on dasuna banatu: kapitalaren errentei 
zer ga errekargua handituz, herritar guz-
tiei osasuna, zaintza, hezkuntza eta etxe-
bizitza eskubidea bermatzeko zerbi tzu 
pu blikoen garapenera bideratu. Bana keta 
hi rukoitza.

Hori guztia posible delako. Eta bizi 
dugunak urgentziak mahai gainean ja-
rri dizkigulako. Eta batez ere, gure be-
harrekin eta bizitzekin negozioa egiten 
ja rrai ez dezaten. Zaintza eskubide gisa 
ai tortu eta bizitza sostengatzeko lan guz-

tiak berandu baino lehen publifikatu 
be har dira: adin nagusikoen egoitzak, 
etxez etxeko laguntza zerbitzuak, etxeko 
lan gileen enplegua… Nahitaezkoa eta 
egin garria delako. Gaur egun ditugun 
egitura, instituzio eta eskumenetatik 
egitea da goe lako. Kalitatezko zaintza 
sistema pu bli ko komunitarioa behar 
dugulako.

EGIN DEZAGUN hori guztia POSIBLE 
eus karadun lurraldean. Euskal langile 
he rria bagarelako nor, horretan gabiltza-
la ko eta, batez ere, aurrera eramatea po-
sible dugulako. Zaintza lana, enple gua 
eta ondasuna banatu. 

Eta 22.a be badatorku Txorierrira, 
hu  tsik egin barik. Gogotsu gagoz, 
irrikan! Nahiz eta batzuentzat os pa-

kizun hu tsa izan (nahi bai!), aldarrikapen 
koloretsu etenbakoa da gure Korrika eta 
auzolan han dia deukona atzean. 

Guzurra emon arren, gure eskualdean 
bertan oraindino be hainbat traba izaten 
doguz antolaketan: ba tzargelak lortzeko, 
kilometro batzuk sal tzeko… Baina ez dira 
42 urte luze al perrik pasa. Oztopoei aurre 
egiten ikasi do gunez, inoren zain egon 
barik, geuk ekiten deutsogu. Eta horixe 
da egin behar do guna, ekin! Euskara la-
rrialdi linguistikoan dago, ez dagigun 

ERIKA BILBAO
LAB sindikatuaren eskualdeko arduraduna

OIHANA ASTOBIETA
Irakaslea

ahaiz tu! Egoera aldatu gura badogu, da-
non esku dago. Izan be, euskaldunok 
ko  munitate aktiboa osatu behar dogu, 
hi tzetatik ekintzetara pasaz, aurtengo le-
loak dinoan legez: HitzEkin! Euskararen 
al de zagoz, bada, egizu! Ekin eta ekin zure 
in gurukoakaz, bata-besteari eraginez; 
ho  lan lortuko dogu-eta gure hizkuntza 
sen  dotzea. Horretarako, erreferente eus-
kal   du nak behar doguz eta euskaldunak 
erre ferente bihurtu. 

Hartu egizu, bada, konpromezua eta 
izan zaitez zu zeu zure inguruko erre-
ferente euskaldun! Euskalduna bazara, egi-
zu euskaraz! Hitzekizu!
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Txorierriko gazteria zutik!
500 urte, 500 urte pasatu dira Gazte-

lako Erreinuak Amaiurko gazteluko se tioa 
eta erorketa sustatu zuenetik. 1512an 
Gaztelako Erreinuak abiatutako kon-
kis taldiaren ondorioz, haien proiek tua 
inposatu nahian, Amaiurko bataila ger-
tatu zen, euskaldunon eskutik etorri tako 
askapen saiakera eta borroka. Gaz teok 
duela 500 urte emandako batailaren mui-
na gaur egun presente dugu. Espainiar 
eta frantziar estatuekiko lehiaren forma 
al datu den arren, gatazkak berdina izaten 
ja rraitzen du. Herri gisa desagerrarazi 
na hi izan dute Euskal Herria, baina tra-
ba eta oztopo guztien gainetik, herri 
be zala aske izateko nahiak ekarri gaitu 
ho naino. Mendeetan zehar zapaldua 
eta borrokatzera behartutako herria da 
gu rea. Erori, altxatu, borrokatu, irabazi! 
Amaiurren ereindako haziak loratu dira 
eta belaunaldi bezala prest gaude olatu 
atzerakoi eta autoritarioei aurre egiteko. 
In justizia eta zapalkuntza guztiei aurre egi-
teko prest gaude. Gure herriaren historiak 
emandako irakaspenetatik jasotako balio 
eta ezagutza guztiak kontuan hartuta 
erai kiko dugu herri hau. Ez ginen atzo 
sortu, borroka hari luzeetatik gatoz eta 
urrats berriak emateko prest gaude! Bost-
ehun urteren ondoren, ZUTIK gaude!

“BostEHun eta zutik!” lemapean abia-
tu ko dugu aurten Ernai gazte an to la-
kundeko kideek urtero bezala antolatutako 
udaberriko ekimena. Udaberriko ekimena 

gazte independentisten urteroko topale-
kua da eta bi urtez COVID-19a dela-eta 
egin gabe egon ondoren aurten martxa 
for matuan bueltan ekarri dugu.

Apirilaren 14tik 17ra Baztango baila-
ran izango den ekimena da Bostehun 
eta Zutik! Eguenetik domekara bitar te 
eskaintza zabala izango dugu. Zugarra-
murditik Erratzura egingo dugu mendi 
mar txa lehenengo egunean Amaiurtik 
pa sata. Erratzun kontzertuak izango di-
tu gu eta bertan gaua pasata, bariku goi-
zal dean Elizondora abiatuko gara eguer-
dian. Elizondon igaroko ditugu bes te 
bi egunak, eta egitarau politikoa izan-

go dugu, hamaika problematika eta al-
ternatiba jorratu zein ezagutzeko aukera 
izanda hitzaldi edota tailerrekin. Bestalde, 
aisialdirako eskaintza izango dugu, bai ta 
musika festibala ere iluntzeetan, Skabi-
dean, Iheskide, Xiberoots eta Tribade tal-
deekin beste askoren artean. Apirilaren 
17an Elizondotik Iruñera joango gara, 
topagunea bertan ospatuko den aurtengo 
Aberri Egunarekin amaitzeko. Hirian egita-
rau oparoa egongo da egunean zehar. 

Egitarau oparo horretaz gozatzeko 
sarrerak daude eskuragai: gazte martxa 
osorako bonua edo eguneko bonua. Bo-
nuak fisikoki, Bizkaian Bilboko Kirruli 
edo Errondabiden, zein online, BIBE pla-
taforman, eskuragarri daude jada. 

Txorierriko gazte martxako aurkezpe-
na apirilaren 1ean egingo dugu Hori Bai 
gaztetxean (Larrabetzu). Bertan gazte 
mar txaren inguruko informazioa emango 
du gu eta aisialdi eskaintza egongo da. 
Gainera, Txorierriko Ernaiko kideok auto-
busa antolatuko dugu bertaratzeko, beraz, 
interesik badaukazue, jarri kontaktuan gu-
re sare sozialen bidez.

Bi urte eta gero, Euskal Gazteria elkar-
tu, ezagutu, harremandu, gozatu eta 
ikas teko tartea izango da. Belaunaldi ez-
berdinetako gazteon arteko topaleku na-
zionala. Bizi ditugun zapalkuntzei aurre 
egitera goaz! Gazte independentistok el-
kar tuz irauliko dugu egoera. Euskal He rri 
aske, sozialista eta feministarantz! Gaz-
teok independentzia!

Urko Dañobeitia
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Aste Santuko 
kanpusa, Hegalariak 
taldearen eskutik

Loiu Fest musika-
jaialdia

Hegalariak Sondikako areto-
futbol taldeak kanpusa antolatu du 
Aste Santurako. Kanpusa sei urtetik 
12 urtera bitarteko umeentzat da 
eta apirilaren 19tik 22ra egingo 
da, 09:30etik 14:00etara, Goronda 
Beko kiroldegian. Izena emateak 55 
euro balio du eta apirilaren 6ra arte 
egin daiteke www.hegalariak.org 
webgunean bidez; barnean sartzen 
dira asegurua, kamiseta eta diploma. 

Loiuko Udalak Loiu Fest musika-
jaialdia antolatu du apirilaren 
16rako. Jaialdian, musika-talde 
hauek hartuko dute parte: Luhartz, 
My Bastard Friend, Lowe, Tequilas 
eta Lehian. Jaialdia 12:00etatik 
22:00etara izango da eta musika 
talde bakoitzak kontzertua egingo 
du herriko taberna edo jatetxe 
batean. Zehatz-mehatz, zirkuito 
hau prestatu dute: 12:00etan, My 
Bastard Friend, Toki Onan (Larrondo); 
14:00etan, Tequilas, Nagusien Etxean 
(Zabaloetxe); 16:00etan, Lehian, 
Batzokian (Zabaloetxe); 18:00etan, 
Lowe, Sagardotegian (Zabaloetxe); 
eta 20:00etan, Luhartz, Gozko Etxean 
(Lauroeta). Udalak jakinarazi duenez, 
doako autobus-zerbitzua egongo 
da, entzuleak leku batetik bestera 
eramateko.    

Luhartz taldea. a: Anboto

Lezamako Udalak hala eskatuta, Giza-
ker enpresak inkesta egin die 18 urtetik 
55 urtera bitarteko 400 lezamarrei, euren 
kezkak eta udal-kudeaketari buruz duten 
iritzia ezagutzeko. Beste gai batzuen ar-
tean, inkestatuei etxebizitzari buruz gal-
detu zaie. Inkestatuen % 33,5ek uste du 
Le zamako gaur egungo arazo nagusia 
de la babestutako etxebizitzarik ez egotea. 
Bestalde, inkestatuen % 15,3k lehen etxe-
bizitza eskuratzeko beharra du, eta ehune-
ko horren % 75,4k Lezaman bizitzen ja-
rraitzeko asmoa du.

Lehen etxebizitza eskuratzeko beharra 
dutenen % 65,6 etxebizitza bilatzen dabil 
eta, inkestan jaso den moduan, nahiko 
lukete etxebizitza hori 61-90 metro koa-
dro koa izatea (% 60,7) eta hiru logela 
(% 55,8). Era berean, inkestatuen % 29,5ek 
erai kuntza berriko etxebizitza nahiago 
du, baina gehienek uste dute berdin dio-
la eraikin berria den ala ez. Etxea ero si 
behar dutenen % 68,9k adierazi du babes 

publikoko etxebizitza jabetzan esku ra tze-
ko asmoa, eta % 9,8k alokairuan. 

Udalak jakinarazi duenez, emaitzak 
kon tuan hartuta, diagnostiko bat egin-
go du eta hori ibilbide-orri moduan era-
biliko du “Lezaman Babes Publikoko Etxe-
bizitzak eraikitzeko aukerak dakarren 
pro zesu luzean aurrera egiten jarraitzeko”. 
Beste aldetik, gogora ekarri behar da he-
rriko zenbait elkartek eta herritarrek Etor-
kizuna Eraikitzen etxebizitzaren alde ko 
plataforma osatu zutela iaz eta eu ren 
al darrikapen nagusia dela herrian ja be-
tzarako edo alokairurako etxebizitzak erai-
kitzea.   

Lezamarrek aipatutako beste arazo 
batzuk hauek dira: dendarik ez egotea 
(%  14,8), girorik ez egotea (% 9,5), zer-
bi tzurik eza (% 8,3) eta garraio publikoa 
(% 7). Nolanahi ere, inkestatu gehienak po-
zik agertu dira udalerriarekin eta 10 pun tu-
tatik 8.06 puntu eman diote. Inkesta osoa 
udal-webgunean kontsultatu dai teke.    

Lezamako arazo nagusia da 
etxebizitza babesturik ez egotea, 
herritar gehienen ustez



Aikor! 223 I 2022ko martxoa
www.aikor.eus   LABURRAK  7

AENAk radarra ipini du Loiuko aire por-
tuan, hegaztien mugimenduak antze ma-
teko eta animalia horien eta hegazkinen 

arteko talkak ekiditeko. Azken urteotan, 
sai ek zenbait arazo sortu dituzte airepor-
tuan eta inguruko herrietan, eta alderdi 

po litikoek zein alkateek eskatu zuten ha-
lako neurria hartzeko. Radarrari esker, he-
gaztien joan-etorriei, mugimenduei eta 
hegaldi-ohiturei buruzko datuak ezagutu 
eta aztertuko dira, eta arrisku handieneko 
espeziei egokitutako neurri aringarriak 
diseinatu. 

Azaldutakoaren arabera, 3Dko radar-
sistema da eta big data eta adimen ar-
tifiziala erabiltzen ditu. Estatuko lehen 
ra darra da ezaugarri horiek dituena; Ber-
lin, Frankfurt eta Amsterdam hirietako 
aire portuetan, bestalde, badaude halako 
ra dar-sistemak. Baterako prentsa-oharra 
ba tean, Loiuko, Sondikako, Derioko, Za-
mudioko, Lezamako eta Erandioko al-
kateek aipatu dute pozik daudela radarra 
ipini izanarekin eta neurri hori dela AE-
NAko eta Trantsizio Ekologikorako Mi nis-
terioko arduradunekin izandako hain bat 
bileraren emaitza. Espero dute sis te mak 
“bizilagunen segurtasuna berma tzea” 
eta nabarmendu dute “lanean eta el kar-
lanean” jarraituko dutela “segurtasun ho ri 
bermatzeko eskumena duten era kunde 
guztiekin”.

Jon Ugutz Goikoetxearen heriotzaren 
egia jakitea eskatu dute Derion

Martxoaren 15ean, 50 urte bete ziren 
Jon Ugutz Goikoetxea derioztarra hil zela 
Guardia Zibilarengandik ihesi. Goikoetxea 
muga zeharkatzen saiatzen zebilenean 
egin zuen polizia-kontrol batekin topo. 
Ber tsio ofizialaren arabera, derioztarrak 
be re buruaz beste egin zuen; hala ere, 
senideen esanetan bizkarretik tirokatu 
zuten. Derion ekitaldia egin zen, egia ja-
kitea eskatzeko.

Ekitaldian Goikoetxearen senideek eta 
lagunek hartu zuten parte eta derioztarra 
ekarri zuten gogora. Era berean, Egiari 
Zor Fundazioaren izenean, Pilar Garaialde 
izan zen ekitaldian; Garaialde aita AAAk 
hil zuen. Azaldu zuenez, Euskal Herriko 
 tazkaren testuinguruan izandako heriotza 
asko argitu barik daude oraindik eta haie-

tako bat Goikoetxearena da. “Duela 50 
urte Elizondon Guardia Zibilarengandik 
ihes ean zebilela hilik suertatu zen. Bertsio 
ofizialak erantzukizunetik salbuesten du 

Guardia Zibil frankista; gorpuak, ordea, 
ba la-zauria zuen garondoan. Horregatik, 
biz karretik erail zuten susmo sendoa du-
gu”.  

Bere esanetan, Sekretu ofizialei bu-
ruz ko Legea indarrean jarraitzeak ga la-
raz ten du Goikoetxearen eta beste ba-
tzuen he riotzaren inguruko egia ja ki tea 
eta zigorrik gabe uzten ditu hil keten 
eran tzuleak. “Indarrean dagoen de mo-
kra ziaren kalitate eskasaren eta kasu hau 
eta beste asko argitzeko borondaterik 
eza ren beste froga bat da”.  Horren harira, 

Hegaztiak antzemateko radarra ipini 
da aireportuan
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Pasalekua jarri dute Artxandan, 
lubaki batera errazago heltzeko

Iazko martxoan, Sondikako eta Bil-
boko Udalek hitzarmena sinatu zuten 
Ar txanda ingurua aktibatzeko. Plan ho-
rren barruan, Burdin Hesiko lubaki bat 
za harberritu dute Sondikan, baita hara 
eramaten duen zurezko pasabidea jarri 
ere. Lanek 160.000 euro balio izan dute 
eta lau hilabeteko epean amaituko dira. 
Lubakia eta pasalekua Artxandako Hatz 
Markaren parketik gertu daude, Ballano 
txakolinaren alboan. 

Arkeologo batzuek 2016an hondeatu 
zu ten Artxandako lubakia. Hala ere, men-
di hegalaren beheko aldean dagoenez, 
ez zen erraza hara iristea. Lubakian za ku-
oihalak jarri dira, 1936an jarri ziren mo-

duan. Era berean, pasalekuak hara aile-
gatzea erraztuko du eta balioa emango 
dio lubakiari. Pasalekuak 186 metro luze 
eta metro bi zabal ditu eta bere sigi-sa-
gako ibilbidea lagungarria da, % 6ko 
mal da gainditzeko. Gainera, pasalekuan 
gune zabalago batzuk egin dira, eta 
informazio panelak ezarri. 

Zenbait agintari izan ziren azpie-
gitura berriaren aurkezpenean: Xa bier 
Zubiaur eta Juan Mari Aburto, Son dikako 
eta Bilboko alkateak hurrenez hu rren; 
Bilboko zinegotzi batzuk; eta Ain tzane 
Ezenarro Gogora Memoriaren, Bizi-
kidetzaren eta Giza Eskubideen Institu-
tuko zuzendaria.

Uriartek eta Perezek 
txapela lortu zuten 
Gabirian

Gure Señeak 
elkartearen 
bideoklipa aurkeztea

Martxoak 19n Eskuz binakako 
Master LABORAL KUTXA 
Txapelketaren finalak izan ziren 
Gabiriako frontoian, eta Aiala Uriarte 
Gordon loiutarrak eta Uxue Perez 
Millan lezamarrak txapela jantzi 
zuten bertan, Olatz Insaustiri eta 
Irati Betegiri 18 eta 9 irabazita. 
Txorierritarrek pilota goxoaren 
modalitatean jokatu zuten promozio 
kategorian. Partida gogorra izan 
zen. Txorierritarrak galtzen hasi 
ziren, baina azkenean serio ipini eta 
nagusitu egin ziren partidan.

Bizipoza elkarteak Mundu berri 
bat diskoaren bigarren alea kaleratu 
du, eta bertan bere baitan dauden 
10 elkarteri buruzko bideoklipak 
batu ditu. Elkarte horien artean 
Derioko Gure Señeak dago, eta 
apirilaren 8an, 19:00, bere bideoklipa 
aurkeztuko da Txorierriko Baserri 
Antzokian, Derion. Onintza Enbeitak 
“Izan gure lagun” abestiaren hitzak 
idatzi ditu, eta Alex Sarduik ahotsa 
ipini dio kantari. Bestalde, Kantarelux 
Zamudioko musika-taldeak ere parte 
hartuko du ekitaldian.    

“Mikel Zarate” Haur Literatura Saria
Lezamako Udalak eta Elkar argital-

etxeak “Mikel Zarate” Haur Literatura 
Sa ria antolatu dute 12. aldiz. Lehen Hez-
kuntzako ikasleentzat euskaraz sortutako 
kontakizunak aurkeztu daitezke, jato rriz-
koak eta aurretik argitaratu gabeak. Lanak 
aurkezteko epea maiatzaren 31ra arte 
egongo da zabalik.

Gutxienez 10 orrialde eta gehienez 
50 orrialde idatzi beharko dira, DIN-A4 
formatuan eta tarte bikoitza utzita. Hiru 
ale bidali beharko dira gutunazal baten 
barruan. Kanpoaldean idazlanaren izen-
bu rua idatziko da, eta barruan beste gu-
tunazal itxi bat sartu beharko da, eta 

ber tan egilearen datuak adierezi eta nor-
tasun-agiriaren fotokopia sartu. Lanak 
hel bide honetara bidali beharko dira: Le-
za mako Udala – Mikel Zarate Saria, Are-
txalde 1, 48196 Lezama.

Epaimahaiak ekainaren 30erako har-
tuko du bere erabakia. Sari bakarra emango 
da, 3.000 eurokoa, eta epaimahaiaren 
iri tziz gutxieneko kalitateko lanik ez ba-
lego, ez litzateke saririk emango. Lan sa-
ritua Elkarrek argitaratuko du, marrazkiz 
hornituta. Argibide gehiagorako: liburu-
te gia @lezama.org edo 944 556 126 (Le-
zamako Udala) eta liburuak@elkar.eus 
edo 943 310 257 (Elkar).  

a: Nexis
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WhatsApp taldearen 
harpidedunen arteko zozketa

Eneko Zarraoa Garmendia 
da martxoko 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.

Kalitateko osasun-sistema publikoa aldarrikatu 
dute Urdulizeko ospitalearen aurrean

Martxoaren 22an, zenbait plataforma-
tako kideak batu ziren Urdulizeko ospi ta-
learen aurrean, kalitateko osasun-sis te ma 
publikoa aldarrikatzeko eta OSI Uri beko 
zuzendaritzari –ospitale horretan bai ta-
go– azken hilabeteotan jasotako 1.230 
erreklamazio-orriak emateko. Txorierriko 
osasun publikoaren aldeko taldea izan zen 

plataforma horien artean; gainerakoak 
hauek izan ziren: Leioan Bizi Plataforma, 
Algortako Osasun Publikoa Aurrera herri-
plataforma, Erandioko herri-plataforma 
eta Izartu (Mungia).  

Azaldu zutenez, pandemiak eta be-
re kudeaketak agerian utzi dituzte osa-
sun-sistema publikoaren gabeziak, ha-

la nola aurrez aurreko kontsultarik ez 
egotea, lehen arretaren baliabiderik eza 
eta langileen baldintza ezegonkorrak. 
“Le hen mailako arreta kolapsatu zenean, 
pan demiari eta profesionalen faltari bota 
zieten errua, baina Eusko Jaurlaritzak urte 
luzez hartutako politiken ondorioa izan 
da: pribatizazioa, zerbitzuak kanporatzea, 
sistema publikoko langileen lan-baldin-
tzen prekarizazioa, murrizketak…”, esan 
zu ten.  

Plataformek eskatu zuten herritar guz-
tiei kalitateko osasun-zerbitzu publi koa 
bermatzeko. “Erreklamazio-orrietan ba-
tu tako neurriak betetzeaz gainera, ezin-
bestekoa da osasun-sistema publikoa, 
doa koa eta kalitatekoa bermatzen duten 
neu rriak bultzatzea. Sistema horrek iker-
kuntzan eta prebentzioan oinarritu behar 
du, osasuna modu integralean ulertu, eta 
pertsona guztion ongizatea erdigunean 
ipini”. Nabarmendu zutenez, ez dute inon-
go aitzakiarik onartuko, osasun-sisteman 
egiten den inbertsio eskasa justifikatzeko. 
“Banketxeak erreskatatzeko dirua egon 
zen, eta orain, zoritxarrez, gastu militarra 
handitzeko gaitasuna dagoela agerian 
uz ten dabiltza. Hortaz, zerbitzu publikoak 
in dartzeko dirua egon badago. Borondate 
po litikoaren kontua da”. 

Plataformen iritziz, premiazkoa da bes-
te osasun-sistema bat eraikitzea. “Sis te-
ma horrek ezin ditu langileak pre karizatu 
eta herritarron parte-hartzea ahal bidetu 
behar du, guztion beharrizanei benetako 
erantzuna emateko. Era berean, bermatu 
behar du lurralde osoan arreta euskaraz 
emango dela. Sistema horrek doakoa, uni-
bertsala eta kalitatekoa izan behar du”. 
Plataformek herritarrei dei egin die osasun-
sistema publikoaren eta kalitatekoaren al-
de mobilizatzen jarraitu dezaten.
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Txakolinaren Eguna   ospatuko da 
apirilaren 10ean Lar   rabetzun

Musikala egingo da Mtz. de 
Lezearen Bretxa obrari buruz

a: Erein

Toti Martinez de Lezea idazle larra be-
tzua rraren eleberrian oinarrituta, Ber ga-
rako Antzerki Musikala elkarteak Bretxa 
mu si kala aurkeztuko du urtarrilaren 
13an, 14an, eta 15ean, Donostiako Vic-
toria Eu genia Antzokian. Idazlea pozik 
bai no po zago agertu da egitasmoarekin. 
“Norberaren per tsonaiak agertoki gain-
ean abes ten, dan tzatzen… ikustea… Ho-
ri izu ga rria da!”.

Kontatu digunez, egitasmoa orain 
dela lauzpabost urte hasi zen mamitzen 
eta haren sustatzaileak dira Oihan Ve-
ga eta Valen Moñux. “Proposamena 
egin zidatenean erabat harrituta utzi 
nin duten. Tira, aurrera! –erantzun ni-
en”. Lezeak musikalerako egindako mol-
da keta irakurri du eta oso pozik azaldu 
da. “Zaila da nobela oso bat halako lan 
ba tean islatzea, baina ia-ia berdina da”. 
La rrabetzuarrak aipatu digu musikala 
ikusteko irrikan dagoela eta entsegu oro-
korretara ere joateko asmoa duela.

Martinez de Lezeak La brecha ele-
berria argitaratu zuen 2006. urtean. 

COVID-19ak eragindako pandemia 
de la eta, Txakolinaren Eguna bi urtean 
ber tan behera gelditu da Larrabetzun; 
hale re, bertako udalak jakinarazi due-
nez, aurten egingo dute 19. edizioa. Txa-
kolinaren Eguna apirilaren 10ean izango 
da, eta Txorierriko zortzi ekoizleen txa-
kolina dastatzeko aukera egongo da 
La rrabetzuko plazan. Era berean, 10 sal-
menta-postu ipiniko dira. 

Azaldutakoaren arabera, Txorierriko 
Txa kolinaren aurkezpena egingo da eta 
dastatze-azoka ere izango da. Ekitaldian 
Larrabetzuko (Gorka Izagirre, Sasine eta 
Sasikoetxe), Lezamako (Basalbeiti, Er-
di koetxe, Garkalde eta Magalarte) eta 
Za mudioko (Magalarte) txakolingileek 
har tuko dute parte. Txartelak bost eu-
roan salduko dira eta prezioaren ba-
rruan egongo dira txakolin kopa bat 
eta bi txakolin. Bost euro horietatik, La-
rrabetzuko Udalak euro bana emango die 
Txokoan herriko emakume pilotarien el-
karteari eta Zaporeak elkarteari (Eu ro para 
etortzen diren errefuxiatuen artean ja-
naria banatzen duen elkartea da); bestal-
de, 2,80 euro txakolingileentzat izango 
dira. 

Handik 16 urtera, euskarara ekarri du 
Erein argitaletxeak. Bretxa eleberria 
eta musikala batera aurkeztu ziren 
mar txoaren 15ean Donostiako 
udal-libu rutegian. Bretxa lanean, 
Do nostian 1813ko abuztuaren 31n 
izandako ger taerak jaso ditu la-
rrabetzuarrak. “Ber tan salatzen di-
tut armada irabazleek garaitu di-
tuz ten plazetara sartzen di renean 
egiten dituzten lapurretak, hil ketak, 
bortxaketak… Hori lehen ger tatzen 
zen, baita gaur egun ere”.

Bestalde, aipatu beharra dago 
da to zen hilabeteetan hainbat pro-
iek tu tan ibiliko dela. Esaterako, gi-
doia ida tzi du maiatzean Gasteizen 
egin go den zurezko haize-ins tru-
mentuen kon tzer turako, eta ema-
ku meei buruzko beste gidoi bat 
idatzi du Harrobi Dantza Ber ti ka la 
kon painiarako. Egitasmo ho ri ekain-
ean aurkeztuko da Getxon. Az kenik, 
apirilaren 29an Sorginak eta sor gin
keriak espektakulua aurkeztuko du 
Barakaldon, Gorka Hermosarekin 
ba tera. 

a: Idoia Andres
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Marikobaso Espazioa inauguratu 
da Derion

Txakolinaren Eguna   ospatuko da 
apirilaren 10ean Lar   rabetzun

Martxoaren 19an hainbat lagun batu 
ziren Marikobaso Espazioaren egoitzan, 
De rioko gune berriaren inaugurazio-
eki taldian parte hartzeko. Gazte Or-
kes trak ordu beteko kontzertua eman 
zuen, eta egitasmoaren sustatzaileek 
azal du zuten haren nondik norakoak. 
Ma ri kobaso Derioko elkarte, talde eta 
herritar guztientzako lekua da eta zu ta-
be nagusitzat ditu kultura, euskara, fe-
minismoa eta ekologia. Kopaua ere es-
kaini zen. “Oso egun ederra izan da eta 
po zik gaude izan dugun harrerarekin”, 
esan zuten sustatzaileek. 

Bestalde, autokudeaketan oinarrituta-
ko proiektua da Marikobaso Espazioa, eta 
apirilaren 8ra bitartean crowdfunding-
kan paina egingo da hura finantzatzen 
la guntzeko. Ekarpenak itsulapikoa.eus 
web  gu nean egin daitezke. Marikobason 
ekintza batzuk antolatu di ra da tozen 
egu ne tarako. Martxoa ren 27an, TXU-
KUN programaren baitan, 280 Uribe GR 
garbitzeko ibilaldia egingo du te eta, KO-
RRIKAren harira, txokolatada eta umeen-
tzako tailerrak izango dira api rilaren 6an. 
Azkenik, apirilaren 9an, De rioko artisauen 
azoka izango da 10:00eta tik 14:00etara.

Azkenik, plazan ipiniko diren 
salmenta-postuen artean egongo 
di ra artisauak, gazta-saltzaileak eta 
ta logileak. Larrabetzuko Udalak bisi-
tariei eta parte-hartzaileei eskatu 
die ekintzaren egunean indarrean 
egongo diren segurtasun- eta osa-
sun-arauak betetzeko.      
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ESTITXU PINATXO I abeslaria

 keztu eta gero, diskoa egitea pentsatu 
nuen, haizeak ez eramateko irratian 
esandako guztia. Badakit gaur egun, 
pod castei esker, irratiko saioak ez direna 
alferrik galtzen, baina diskoak zerbait fi-
sikoa ematen dizu. Eta horrela jaio zen 
diskoa. Guztira, hamar kantak osatzen 
du te lana: batzuk euskaraz daude, baina 
atzerrikoak moldatu eta euskaratu egin 
ditugu. 

Zelan izan zen ikerketa? Non bilatu 
zenuen?

Zaila izan da, tamalez, zentsura hainbat 
eta hainbat kantak eta bideoklipek jaso 
dutelako. Irratian 500 kanten berri eman 
nuen, baina diskoan bakarrik hamar jaso 
ditut. Dokumentazioari dagokionez, libu-
ruak erosi nituen, Internet...

Zelan aukeratu dituzu kantak?
Lau zentsura mota egon dira: erli-

jio soa, politikoa, soziala eta morala. 
Eta lauak islatu nahi izan ditut dis-
koan. Zenbait irizpide erabili ditut 
kan tak aukeratzeko: istorio bitxienak 
zi tuz tenak, matxismoarengatik eta arra za-
keriarengatik zentsuratuak....    

"Atzerapausoak egin ditugu askatasun 
adierazpenari dagokionez"

t: Gaizka Eguzkitza / a: Estitxu

Zelan Larrabetzuko kontzertua?
Oso ongi. Izugarrizko harrera egin zi-

daten eta oso gustura ibili nintzen bertan. 
Saioa ez zen oso jendetsua izan, egia da, 
baina Larrabetzuko publikoa ona izan zen. 
Ezin dut kontrakoa esan. Herria aspaldian 
ezagutu nuen, gazteagoa nintzela bertan 
parrandan ibili nintzelako (kar-kar).

Hori Bai gaztetxea leku txikia da, 
erabat aproposa zure diskoa aur
kezteko, ezta?

Bai. Guk bi formatutan eskaintzen du-
gu emanaldia: sei laguneko taldearekin 
edo akustikoa, hiru lagunekoa. Eta Hori 
Bai gaztetxean, noski, bigarrena aukeratu 
genuen. Nirekin batera, Mikel Santxez gi-
tarra-jotzailea eta Txema Garces baxu-jo-
tzailea izan ziren taulen gainean.

Zer da Isilik daude harriak zure az
ken diskoa? 

Iaz, Naiz irratian hasi nintzen astero 
musika-saioa egiten. Eta bururatu zi tzai-
dan zentsuraren inguruko kantak be-
rreskuratzea. Azken bolada honetan, ni re 
ustez, atzerapausoak egin ditugu askata -

sun adierazpenari 
da go kionez. Historian 
ze har, hainbat le kutan 

eta garaitan zen tsu-
ratu dira kantak: fran-

kismoak Espainian, 
Eli zak, naziek, 

Ar gentinako 
dik tadurak, Ku-

ban... Ikerketa 
po toloa egin 

nuen eta 
hainbat 

irrati- saio aur-

Abeslari nafarrak Isilik daude harriak bigarren diskoa aurkeztu zigun martxoan, Hori 
Bai gaztetxean, Larrabetzun. Saio akustikoa, intimoa eta gozoa eskaini zigun. Estitxuk 

historian zehar zentsuratu diren hamar kanta jaso ditu diskoan, bai euskaldunak 
bai kanpokoak: Leonard Cohen, Xabier Lete, Jethro Tull... Harkaitz Cano 

idazleak itzulpenak egin ditu.
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"Historian zehar, 
hainbat lekutan eta 

garaitan zentsuratu dira 
kantak: frankismoak, 

Elizak, Kuban, naziek..."

"Estitxu RoblesArangiz 
ahotsik onenetarikoa da; 
hemen zentsuratu zuten, 

baina nazioartean 
arrasta lortu zuen"
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Kantaren bat aukeratuko zenuke?
Ez da erraza, agian hurbilenak esango 

nituzke, bi euskal kantak: Xabier Leterena, 
Lourdes Iriondok abesten zuena, eta Es-
titxu Robles-Arangizena. Estitxuk Euskal 
Herriko ahotsik onenetarikoa zuen. Kantak 
ez dira bitxienak, baina esate baterako, 
Estitxuk izugarrizko arrasta lortu zuen 
na zioartean, hemen zentsuratu zuten bi-
tartean, Frantzian eta Hego Amerikan, 
Txi len batez ere. Eta hori aldarrikatu nahi 
izan dut. 

Korapilatsua izan zen kantak eus
karatzeko prozesua?

Harkaitz Canok egin du lana eta mai-
sua da. Aurreko diskoan ere berarekin 
ibili nintzen lanean eta badakit artista 
dela. Itzulpenak errespetuz egiten ditu 
eta moldaketa bikainak egin ditu. Izan 
ere, alde literarioaz gainera, alde musikala 
ere hartzen du kontuan eta hizkuntzaren 
sonoritatea harrapatzen du. Erran nahi 
dut silaba zehatz batek errepikari indarra 
ematen badio, Harkaitz euskaraz ere horri 
eusten saiatzen dela. Oso gustura gaude 
berak egindako lanarekin.         

Saltsa guztietako 
perrexila

Estitxu Pinatxo Olaziregi (Bera, 
1987) gazte-gaztea zela hasi zen 
abesten, 15 urte zituela Egan tal-
dean sartu zelako. Harrezkero, 
zen bait musika-taldetan ibili da, 
bai ta telebistan ere: nafarrak ETB, Te-
lecinco eta An tena3 kateetako mu-
sika-saioetan hartu du parte. Iaz tik 
musika-saioa ere egiten du as tero 
Naiz irratian eta, horri esker, Isilik 
daude harriak bigarren diskoa ba-
karka plazaratu zuen. Lehenengoa, 
Haize gorri batek 2019an argitaratu 
zuen. Musika alde batera utzita, 
Es titxu irakaslea da. "Ez, ez dut as-
pertzeko denbora handirik, Berako 
Kultura zinegotzia ere ba naizelako. 
Musika garrantzitsua da, baina hortik 
bizi modua ateratzea zaila da", esan 
digu. 
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“Eskolasaioen ostean 
nekeneke eginda 

amaitzen dut, baina 
pozik nago”

“Ausarta izan behar da suhiltzailea 
izateko; oso ausarta naiz ni”

NAIA PETRALANDA PARDO I 
kirolaria

Hamazortzi urteko zamudioztarrak 
grina handia du kirolerako eta gri-
na horrek bultzatu du Kirolenen, 
Kirol Irakaskuntzen Ikastetxe Publi-
koan, izena ematera. Bigarren mai-
lan dago, eta gurekin partekatu ditu 
bere esperientzia, pertzepzioak eta 
etorkizuneko helburuak. 

t: Itxaso Marina Ondarroa

Gaztearen esanetan, oso pertsona ki-
ro laria da eta futbolean txikitatik jokatu 
du. “Kadete mailara arte Zamudion izan 
nintzen. Maila horretara arte mutilekin jo-
katu nuen, baina ezin zen goiko mailetan 
mutilekin batera ibili eta, nesken talderik 
ez zegoenez, Arteagara joan nintzen. On-
doren, lau urte eman nituen Bizkerren”. 
Ki roleneko eskaintza ezagutu eta bertan 
izena ematera animatu zen iaz. “Pentsatu 
nuen ez zitzaidala txarto joango. Nolanahi 
ere, futbolean jokatzeari utzi behar izan 
diot, ez dudalako denetarako astirik. Horre-
zaz gainera, uste dut futbolak ez didala 
aukera handirik ekarriko”. 

Lau urte emango ditu Kirolenen 
eta bere helburua da curriculumerako 
aha lik eta titulu gehien ateratzea. “Su-
hiltzailea izan nahi dudalako. Nire iritziz, 

ti tulu horiek lagungarriak izango dira 
hel buruari heltzeko”. Izan ere, azaldu di-
gunez, utero modalitate askoko lanbide-
ziurtagiriak ateratzeko aukera dago bertan. 
“Salbamendua eta sorospena, atletismoa, 
futbola, saskibaloia, mendiko bizikleta… 
Lehenengo hiru mailak dira erdi-mailako 
gradua, eta laugarrena, goi-mailakoa. Ikas-
turte bakoitzean bospasei ikasgai ditugu”. 

Egunero lan gogorra egin behar duela 
esan digu. “Kirol asko eta ordu gutxi dira. 
Egun batean, esaterako, hiru orduan izan 
ahal gara futbolaren teoriari buruz ikas-
ten, eta gero mendira bizikletaz joan eta 
bertan beste hiru ordu eman behar. Edo 
igerilekuan eta bizikletan ibili behar… Hu-
rrengo egunean, berdin. Neke-neke eginda 
amaitzen dut, baina pozik nago”. 

Lehen aipatu moduan, suhiltzailea izan 
nahi du eta horretarako oposizioak egiteko 
asmoa du. “Kirolenen bertan ezagutu 

nuen lanbidea eta asko gustatu zitzaidan, 
gauza polita delako bizitzak salbatzea. 
Arriskutsua dela ere badakit, eta ausarta 
izan behar dela: ni oso ausarta naiz; beraz, 
bide horretatik jarraituko dut. Bestalde, 
herriko lagun bat suhiltzailea da eta oso 
gauza politak kontatu dizkit bere lanari 
buruz”. 

Teoria ikasiz gainera, proba fisikoak ere 
egin beharko ditu oposizioei begira. “Pisua 
altxatu, abdominalak, iraupena… Nesken 
probak ez dira mutilenak bezain gogorrak; 
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“Kirolene errendimendu 
altuko ikastetxea da  

eta han egotea  
ez da gutxi”

tzeko, sarbide-probetan izandako pasa-
dizoa kontatu digu. “Baloi medizinal bat 
bo ta behar genuen ahalik eta urrunen. 
Tal de bitan bereizi gintuen irakasleak: alde 
batetik neskak, eta beste aldetik, mutilak. 
Talde bakoitzari baloi bat eman zigun eta 
gurea txikiagoa eta arinagoa zen. Irakasleari 
galdetu nion ea bestea, handiagoa eta 
pisutsuagoa zena, botatzerik nuen. Baietz 
erantzun zidan, eta barkatzeko. Baloia har-
tu, eta mutilek baino urrunago bota nuen. 
Harrezkero, irakasle horrek ez dit ezer 
esaten (kar-kar)”. 

nolanahi ere, prestakuntza fisiko handia 
eduki behar da. Kirolenen egiten dugun 
lanaz aparte, gimnasiora joaten naiz ahal 
dudan neurrian”. 

Kirol-irakaskuntzen ikastetxean jaso-
tzen dabilen trebakuntzari esker lanean 
ibi li ahalko da oposizioak prestatzen di-
tuen bitartean edo horiek gainditu arte. 
“Are toko monitorea izan ninteke, edo 
atle tismo-, futbol-… teknikaria. Adibidez, 
fut bolaren bigarren maila, errendimendu 
handikoa dena, atera dut eta datorren ur-
tean hirugarren maila aterako dut. Maila 
hori izanda lehenengo mailako taldeak 
en trenatu ahal dira. Ahal dela, prestatzaile 
fisikoa izan ninteke, edo entrenatzailea…”. 
Aurretik sorosle ibili da Zamudioko ige ri-
lekuan eta Gorlizen. 

Neskak animatu
Lerro hauetatik, neskak kirolari lo tu-

tako ikasketak egitera animatu nahi ditu 
gazteak. “Oso neska gutxi gaude. Nirea 
da neska gehien dituen ikasgela: sei. Eta 
be deratzi ikaskide gara gaur egun, iazko 
ikasturtean 15 lagun hasi baginen ere. 
Lehenengo mailan 16 ikaskide daude eta 
horietako hiru neskak dira; hirugarren 
mai lan neska bakarra dago eta orotara 11 
lagun dira. Nire iritziz, neskak ez dira bel-
durragatik animatzen. Ni ere beldur apur 
batekin ibili nintzen hasieran, ez nekielako 
ikasgelan neska gehiagorik egongo ziren… 
Gainera, oraindik gizo nez ko ikaskide askok 

esaten dizute «be harbada, hobe da zuk 
hori ez egitea, ezin izango duzulako…». 
Pentsa liteke gaz teok parekotasuna ondo 
barneratuta edu ki beharko genukeela, 
baina ez da ho rrela. Nik normalean ez dut 
erantzuten, oke rrago izango litzatekeelako; 
ahal du dala erakusten dut. Gainera, 
Kirolene errendimendu altuko ikastetxea 
da eta han egotea ez da gutxi: oso 
prestakuntza fisi ko handia izan behar dugu 
bai ema kumezkook, bai gizonezkoek”. 

Ez du irakasleen aldetik halako jarre-
rarik sumatu. Hala ere, elkarrizketa amai-



Aikor! 223 I 2022ko martxoa
www.aikor.eus16  TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Zainduz programa
Txorierriko Mankomunitatearen 

Zainduz Programako tailerrak martxan 
jarriko dira apiriletik aurrera. Programa 
horren hartzaileak mendekotasun egoe-
ran dau den pertsonak eta haien zain-
tzaileak dira. Apirilerako prestaturiko jar-
duerak ho na ko hauek dira: 

• Memoria-tailerra
• Bizkarra lantzeko tailerra
• Hitzaldia eta zaintzaileentzako auto-

laguntza taldea.
Aldez aurretik izena eman behar da. 

Informazio gehiago nahi izanez gero: 
Tel.: 637.06.80.74 (Eider).
Arreta emateko ordutegia: ostegun-

etan, 09:00etatik 14:00etara.

Badira bi urte Mihiluze txapelketa 
egin ez dugula; pandemiak ez digu ho-
rretarako aukerarik eman.

Aurten, dena den, berriro ekingo 
diogu gogotsu Txorierrin hain garran tzi-
tsua izan den txapelketa honi. Neska mu-
tilak kalean euskara erabiltzera bul tzatu 
nahi ditugu jolas honen bitartez. 

Txapelketan L.H.5 eta 6. mailako nes-
ka-mutilek har dezakete parte. Izena 
emateko epea apirilaren 8an bukatuko 
da; Txorierriko ludoteketara 
joan behar da horretarako.

Atera min gaina 
eta jo lastu eus-
ka raz!

Mihiluze, berriz  
ere martxan!

Aittu hitzaldiak
16-30 urte 

bi tar tekoa ba za-
ra, adi, “Ai ttu!... 
ETA ESPE RIEN-
TZIAK EZA  GUTU” 
zu re in te resekoa 
izan dai teke. 
Gaur egun, pil-
pi lean dau den 

nez gero, sor tzen 
zaiz kizun gal de-
rak egin ahal ko 
di tuzu eta handik 
egun ba tzuetara 
eran tzu na jasoko 
du zu.

gaien inguruko hi tzaldi laburrez go za tu 
eta horren inguruan sakontzeko au kera 
izango duzu. Hitzaldi bakoitza 15 mi-
nutukoa izango da.

Horregatik, hitzaldi birtualetan mur-
gil du eta esperientziak ezagutu, honako 
gaiak landuz: 

• Gazteak eta lan mundua: pau sua 
emateko prest?

• Ikasitakoa deseraiki berdinta sunean 
oinarrituz. 

• ONLINE ZAUDE? Teknologien era gi-
nari buruzko solasaldiak. 

Azalpenak, adituen eskutik en tzungo 
dituzu.

Horretarako, www.aittuhitzal diak.eus 
web orrian sartu eta esplo ratu. Nahi iza-
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1948an, Osasunaren Mundu Batza-
rrak Osasunaren Munduko Eguna izen-
da tu zuen apirilaren 7a. Data hori Osasu-
na ren Mundu Erakundearen (OME) 
so rre ra ospatzeko aukeratu zen, eta mun-
duko gaixotasun hilgarrien gaineko kon-
tzientzia sortzeko eta pertsonengan ohi-
tura osasuntsuak sortzeko beharrarekin. 
Be raz, apirilaren 7an, Osasunaren Na
zioar te ko eguna denez, Txorierrriko 
Manko mu nitateak ekintza desberdinak 
eramango di tu aurrera.

Aurten Txorierrin, apirilaren 3an os-
pa tuko dugu, hainbat ekintza eta sor pre-
sarekin: horietako bat guztiok ezagutzen 
du zuen Osasunaren Aldeko Martxa 
izango da. Aurten Loiutik abiatuko gara, 
eta Son dikan bukatuko dugu. Ibilbide 
erraza izango da 7,50 km-koa; guztiz 
inklusiboa, gur pildun aulkiekin egiteko 
modukoa edo ta umeen karroekin. Horren 
bidez, Txo rierriko eta Bizkaiko familia 
guztiak ani matu nahi ditugu kirola egitera 
eta bizi tza osasungarriagoa izatera.

10:00etan elkartuko gara Loiuko 
Udale txea ren plazan. Han hizlari bat egon-

go da giroa berotzen, eta bertan, lehen-
engo sorpresa aurkituko dugu. Udale-
txearen arkupeetan MUGI TXORIERRI 
APPa aurkeztuko dugu eta aplikazio hau 
An droid eta IOSentzako eskuragarri izan-
go da. APP horretan Txorierrin ditugun 
kirolerako baliabideak agertuko dira ma-
pa batean; datuak berrizten diren heinean 

Txorierrin ere Osasunaren  
Nazioarteko Eguna ospatuko dugu

APPa automatikoki berriztuko da, dena 
eguneratua izateko.

10:30ean abiatuko da martxa. Zinta 
mozketa egongo da eta horren ostean 
bizikletaz eta korrika ibilbidea egingo 
dutenak aterako dira eta horren ostean, 
oinez doazenak, giro alaia eta familiarra 
sortuz.

Behin 7,5 kilometroak eginda Sondika-
ko Larrabarrena parkean elkartuko gara 
eta bertan, jaiari bukaera emateko, fa mi-
lientzako ekintzak, puzgarriak, musika 
eta bigarren sorpresa bat edukiko dugu 
par kearen ondoan dagoen futbol zelaian: 
ekintza inklusibo bat. Helburua da, kirol 
inklusiboko festa saio bat egitea, non, 
na gusiak eta baita umeak ere, aniztasun 
funtzionala duten pertsonen azalean ja-
rriko diren hainbat ekintzatan parte har-
tuz; hala nola, gurpildun aulkiarekin ibiliz, 
edota itsuen lekuan jarriz, norberak bizi 
ahal izateko, zelan izango litzatekeen 
kaletik ibiltzea iku si barik.

Martxa osteko ekintzak bukatutakoan, 
auto busak egongo dira Loiura bueltatze-
ko.
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t: Iñaki Olabarrieta eta Jose Angel Mentxaka

Ohituta gaude linea zuzenak erabil-
tzen lur-eremuak, soloak, etxe-eremuak 
eta abar banatzeko, baina ez da basakorten 
kasua. Aspalditik, ez dago argi noiztik, 
gure mendiak eremu biribilez beteta egon 
dira, eta badaude gaur egun. Basakortak 
biribilak dira eta erdigunean harritzar 
bat dute –edo zuten–, eta perimetroa 
mar katzeko beste era bateko harriak, lau 
edo zortzi harri, inoiz 16 harri ere bai. 
Negukoak eta udakoak bereizten ziren: 
lehenengoak, kortanagusiak, handiagoak 
ziren eta 245 metro inguruko erradioa 
zeukaten, eta udakoak, kortatxikiak, 122 
metro inguruko erradioa. 

Eta zertarako erabiltzen ziren? Ba da, 
mendietan animalien egonaldiak arau-
tzeko. Hasiera batean behiak, geroago txe-
rriak eta ardiak ere bertan babesteko. Ga-
nadu-jabeek eskubidea zeukaten bertara 
euren animaliak eramateko, ohiturak eta 
le geak araututa. Ohikoena zen eremu 
ho rien barruan edo ondoan txabolak 
egotea, abereen jabeek erabiltzeko. Bizkai 
al dean, gaur egun, korta, ba serri barruan 
ganadua edukitzeko le kuari esaten zaio, 
baina mendikoak le henagokoak ei dira.

Esan dugunez, ez dago jakiterik noiztik 
erabiltzen diren kortak, baina lur-eremu 
bitxi horiei buruzko lehen aipamenak X. 
mendekoak dira, korta batean eskubidea 
zeinek duen, bestea nola eta nork mar-
katu behar duen… Dokumentuetan jaso 
diren auzi askoren iturria ere badira kor-
tak. Izan ere, estandarizatu nahian, sarri-
tan saiatu da haien tamaina legez ezar-
tzen, baina ez da beti lortu. Gehienek 

Basakortak
Gaur egun ez dira oso ezagunak, baina gure mendien his-
torian bere protagonismoa izan dute. Izen askorekin eza-
gutzen dira: kortak, basakortak, kortabaso (Bizkaian); sa-
robe, saroi (Gipuzkoan); xara, xarodi, bustale (Nafarroan); 
eta olha, cayolar (Zuberoan). Erdaraz sel edo cel deitzen 
zaie.

120 eta 250 metro arteko erradioa dute; 
hala ere, jakina, antzina ez ziren metrotan 
neurtzen, brazatan edo besalditan baino: 
erradio handienak 126 braza zituen, eta 
txikienak, 63 braza. Neurtzeko era ere 
bitxia da, erabiltzen ziren barak, kateak 
edo kordelak udaletxeetan gordetzen 
ziren.

Egia esan, biribiltasuna ez zen hain 
arraroa, kastroetako antzinako etxeak bi-
ribilak zirelako, eta egurrezko etxolak ere 
bai. Hor ditugu hilen erritualekin zerikusia 
zuten cromlech eta tumuluak. Beraz, ere-
mu zirkular hauek oinarri-oinarrizkoak 
zi ren eta basakorten kasuan errepikatu 
egiten dira. Ez da ahaztu behar erdian 
jartzen zen harriari austarria ere deitzen 
zaiola. Hauts-harria esan nahi du eta leku 
batzuetan hautsa ere aurkitu da bere 
azpian. Suaren  erritualen baten seinale?

Toponimian, eta geroago abizenetan, 
eragina izan dute: Sendagorta, Olagorta, 
Ga nekogorta, Kortabitarte, Kortazar, Kor-
ta barria, Azkargorta, Mañukorta... Den-
bo rak aurrera egin ahala basakorten 
fun tzioa aldatuz joan da. Burdin-olak uga-

ritu zirenean eta, ondorioz, ikatza asko 
behar izaten hasi zenean, hasiera batean 
abereentzat sortu ziren basakortak ikatza 
lortzeko erabiltzen hasi ziren. Bestalde, 
korta batzuk habitatu egin ziren eta 
baserriak eraiki ziren haien barruan. Eta 
azken aldaketa nabarmena kanpotik eka-

Otsagarai

Urdaibai inguruko lau kortarri ikus-
teko proposamena egingo dizuegu 
orain go honetan. Hamar kilometroko 
ibil bide erraza da, Sollube mendiaren in-
gurutik eta dena pistatik. Arrieta herrira 
abiatuko gara eta handik Busturira doan 
errepidetik 2,6 kilometro egin ondoren, 
etxe abandonatu bat ikusiko dugu ez-
kerraldean: aspaldiko gaurdetxea da. 
Au toa hor aparkatu, eta oinez jarraituko 
dugu.    

Ez da asko ibili behar lehen korta rria 
ikusteko: guardetxean bertan, bi dea ren 
beste aldean beherantz doan basazko 
pistatxoa hartu, eta 50 metrora to patuko 
dugu Ikasta basakortaren er diko harria. 

AzkonarzuloetaIkasta
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rritako zuhaitzen landaketa masiboa izan 
da: pinua eta eukaliptoa.

Ez da erraza mendiko kortak ikustea. 
Baina mendi-tontor batera igo eta ber-
tatik kolore ezberdineko eremu biribilak 
ikusten badira (ikusi argazkia), badakigu 
zergatia. Ortofotoa edo Google Maps 
erabilita, lurrean eremu biribil handiak 
ikusten badira, beste kolore batekoak, 
bertan korta bat dagoen edo egon den 
seinalea da hori. Bertara oinez heltzen 
bagara, ia ezinezkoa da han korta 
bat egon dela antzematea, behintzat 
kortarririk (erdigunean jartzen zen harria) 
topatu ezean. Guk dakigula, Txorierrin ez 
dago horien arrastorik, baina inguruan 
bai, eta asko: Arratian, Durangaldean, En-
kar terrian... Esate baterako, Urdaibai in-
guruan 100 korta baino gehiago daude 
do kumentatuta.

Altzeta

Ikuspegia Urkillatik

Ibilbide proposamena
Kortarri gehienek legez, ma rra batzuk 
ditu goiko aldean, lau pun tu  kardinalak 
adierazten dituztenak. Guar detxera itzuli, 
eta ezkerrean apurka-apur ka gorantz 
doan pista hartuko dugu. Hi rurehun eta 
berrogeita hamar metrora, eskuinaldean, 
Altzeta kortarria dago muna gainean. 
Adi ibili behar da hura ikusi ahal izateko.
Pistatik jarraitu eta erraz-erraz ikusiko 
dugu hirugarren korta: bihurgunearen au-
rretik, ezkerraldean, Azkonarzuloeta harria 
dago bide bazterrean, hasieratik kilometro 
batera edo. 

Pistatik segituko dugu, beti gorantz. 
Etxe bat ikusiko dugu ezkerraldean eta 
ia goian antenetara doan bide asfaltatua 
topatuko dugu. Hori hartuta, Sollube 
men diaren buzoiraino ailegatu gaitezke. 
Bertako ikuspegi ederraz gozatu on do-
ren, atzera egingo dugu hasieratik igo 
garen pistatik jarraitzeko, beherantz 
orain go ho netan. Ezkerraldean me-
ren dero bat da go eta ez da leku txarra 
zeo zer ahora era mateko. Aurrerago, es-
kuineko bidea har tuko dugu bailarara 
jaisteko. Pistatik ibil tzeaz nekatu bagara, 

au kera dugu gas bidetik zuzen-zuzen jais-
teko. 

Arrieta-Busturia errepidera heltzen 
garenean, beste merendero bat aur ki-
tuko dugu, eta errepidea gurutzatuz 
hi ru pista. Ezkerrekoa eta eskuinekoa 
be herantz doaz; guk erdikoa hartuko 
du gu, gorantz doana. Berrehun metrora 
laugarren kortarria aurkituko dugu: Otsa-
garaikoa. Errepidera itzuliko gara; kontuz 
autoekin! Kilometro eta erdi eskas egingo 
dugu ibilaldia amaitzeko: guardetxera 
itzuliko gara. Bestalde, ibilbidea hilaren 
lehen domekan egiten baduzue, Arrietan 
gelditu eta ez joan bertako produktuen 
azoka bisitatu barik. 
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“Sari hauek beti beste guztien  
izenean hartu behar dira”

Martxoaren 8a dela eta, Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) zenbait emakumezko 
lankide omendu zituen “emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde duten 
konpromisoagatik eta genero-indarkeriaren aurka borrokatzeko egiten duten etengabeko 
lanagatik”. Emakume horien artean, bi txorierritar izan ziren: Bego Vicario Calvo 
larrabetzuarra eta Deine Larrabeiti Mendikute zamudioztarra. 

BEGOÑA VICARIO ETA DEINE LARRABEITI I EHUk omenduak
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L: “Unibertsitateko 
politiketan berdintasuna 

txertatuz gero, horrek 
nahitaez izango du 

gizarte osoan eragina”

V: “Karrera teknikoetan 
emakume gehiago 

egotea lortu behar da, 
eta lanpostu horietara 

ailegatu daitezela”

t/a: Itxaso Marina Ondarroa

Larrabeiti Administrazio eta Zerbitzue-
tako Pertsonalaren (AZP) langilea eta Eral-
daketa Digitaleko eta Komunikazioko 
Errek toreordetzaren idazkaria da; eta Vi-
cario, Eskultura eta Arte eta Teknologia 
Saileko irakaslea, Arte Ederren Fakultatean. 
Omenaldiak ezustean harrapatu zituen 
emakume biak. “Ez nuen espero, izan ere, 
arlo horietako lanak irakasleek egin ohi 
dituzte gehiago”, aipatu du Larrabeitik. 
“Pozik nago. Azken finean, urte asko egin 
ditut unibertsitatean eta sindikalgintzan, 
eta lan handia egin da horren ingu ruan. 
Errektoretzako Berdintasun Zuzendari tza-
rekin ere lan handia egin dut”. “Neuk ere 
apur bat harrituta jaso nuen omenaldia, 

zeren eta artegintzaren barruan oso eremu 
txikian aritzen bainaiz: animaziogintzan”, 
gehitu du Vicariok. “Beste arlo ezaguna go 
batzuetan ere irakasleak eta emakumez-
koak daude, baina, ez dakit, beharbada, 
bes te urte batean haiei tokatuko zaie… 
De na dela, nire ustez, sari hauek beti 
bes te guztien izenean hartu behar dira: 
halako momentuetan norbera ikur txiki 
bat da, beste guztien lana ordezkatzen 
duena”. “Erabat ados”, esan du Larrabeitik. 
“Ekitaldian bertan eskaini nien omenaldia 
AZPko emakume guztiei; gainera, uste dut 
orokorrean guri oso errekonozimendu 
gutxi egiten zaigula”. 

Bien iritziz, unibertsitateak oso egin-
ki zun inportantea du gizonen eta ema-
kumeen arteko parekotasunaren bidean. 
“Ikerketa bertan egiten da eta belaunaldi 
berriak hona etortzen dira ikastera. Orduan, 
euren egunerokotasunean berdintasuna 
txertatzen bada, unibertsitateko politike-
tan berdintasuna txertatuz gero, horrek 
na hitaez izango du gizarte osoan era-
gi na”, aipatu du zamudioztarrak. “Azken 
ur teotan ikastaro pilo bat egin dira in-
dar keriaren, abusuen… kontrakoak, eta 
ira kas leei zein ikasleei eta AZPko lan-
gi leoi ematen zaizkigu. Bestalde, uni-
ber tsitatearen eskutik, ikastaro asko 
egi ten dira Ertzaintzako, Hezkuntzako, 
Osa sun gin tzako, Justiziako… langileak 
tre ba tzeko, eta oso inportantea da, gizarte 
osoa ri eragingo dietelako”.  

Erronkak ere baditu unibertsitateak. 
Vi carioren aburuz, “karrera teknikoetan 
edo gizonei lotuta egon direnetan ema-
kume gehiago egotea lortu behar da, eta, 
gero, emakume horiek lanpostu horietara 
ailegatu daitezela. Hori gertatu ezean, ez 
da aldaketarik gertatuko. Zinemagintzan 
aspalditik egiten dugu galdera hau: Az-
ken bi hamarkadetan zinemagintza ikas-
ten hainbeste emakume ibiltzen ba dira, 
zergatik dago hain emakumezko zu-
zendari eta ekoizle gutxi? Arrazoi asko 
dau de, eta haietako bat da zuzendu be-

har diren talde teknikoetan gehienak 
gi zonezkoak direla. Ziur asko, oraintxe 
esan dakoak azalpen luzeagoa behar du, 
bai na, laburbilduz, esan dezakegu lan-
ha rremanetan horretan ere ohiko ro lak 
agertzen direla, eta emakumezko zu zen-
dari guztiek esaten dute esfortzu estra 
egin behar dutela. Hortaz, beharrezkoa 
da ertaineko karrera horietan ere ema-
kumezkoak egotea. Bestalde, ama ta su-
nak, zaintzak… ere pisu handia dute. 
Uni bertsitateak ez ezik gizarte osoak ere 
apus tu sendoa egin behar du gauzak al-
da tzeko. Guztiok dakigu erronkak zein tzuk 
diren eta horiei nola aurre egin, baina ba-
liabideak ipini behar dira”. 

Autozentsura
Larrabetzuarra da MIA txostenaren egi-

le etako bat eta bertan urtero aztertzen du te 
hainbat alderdi, hala nola animazio-ekoiz-
penetan emakumezko sortzaileen pa pera 
zein den eta pertsonaien este reo tipoak. 
“Emakume asko daude labur me traien 
atze tik, baina gutxi dira luze me traietan eta 
lidergo-paperetan; ani ma zio-sailetan ere 
oso emakume gu txi daude. Urterik urte 
oso aldaketa txi kia ikusten dugun arren, 
oro har, lana zen bat eta garrantzitsuagoa 
izan, gero eta emakumezko zuzendari, 
ekoiz le, gi doi gile… gutxiago daude. Bes te 
al de tik, emakumezkoen proiektuen au rre-
kon tuak gizonezkoen proiektuenak baino 
txi kiagoak izaten dira eta, gure ustetan, 
au tozentsura apur bat dago horretan: di ru 
honekin moldatuko naiz. Era be rean, ema-
kumeek zuzendutako edo ekoiz tutako 
lanek dirulaguntza txikiagoak ja sotzen 
di tuzte, eta, baliteke arestian aipatutako 
au tozentsurak zerikusia izatea; ekoizlea 
gi zonezkoa eta zuzendaria ema ku mezkoa 
di renean ere antzeko joera an tzeman du-
gu”. 

Pertsonaien estereotipoei dagokie nez, 
“azken urteotan saiatu da film lu zeetan 
ohiko estereotipoak ez errepika tzen, baina 
oraindik ere ikusten dira: ema ku mezkoak 
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Bego Vicario.  
a: Egoi Markaida.  

Komunikazio 
Bulegoa, UPV/EHU

Deine Larrabeiti.  
a: Egoi Markaida.  

Komunikazio 
Bulegoa, UPV/EHU

bigarren mailako per tso naiak izaten di-
ra, emakumeen ar tean apenas dago har-
tu-emana, elka rriz keta… Elkarrekin gau-
denean ema ku  meek bakarrik gizonez hitz 
egiten du gun ideia dago zinemagintzan. 
Horri lo tuta, Brechdel testak aztertzen du 
ea pe likuletan, errealitatean gertatzen 
den mo duan, emakumeek denetariko 
gaiez hitz egiten duten, baina elkarrizketa 
ho rietan ezin da gizonik aipatu, ez aitarik, 
ez senarrik, ezta semerik ere. Bada, ia 
ez daude gizonik aipatzen ez den el-
karrizketak”. 

Umeentzako ekoizpenak ere az tertzen 
dituzte. “Neskentzako produktua bada, 
nes kak dira protagonistak eta mutilak 
la gun moduan azaltzen dira; harreman 
nor malizatuak islatzen dira. Hala ere, pu-
bliko mistorako produktuak badira, be-
tiko joerak antzematen dira: oso neska 
gu txi dira protagonistak, nesken arteko 
ha rremanik ez, edertasunari lotutako es-
tereotipoak… Nahiz eta neskentzako pro-
duk tuen atzetik emakumezkoak egon, 
oso sektore maskulinizatua da. Orain dela 
15 urteko egoerarekin alderatuta, egia da 
gauzak aldatu direla eta orain neskak pro-
tagonistak diren adibide politak ditugula, 
baina oraindik badugu erronka handia”. 
Era kundeen laguntza inportantea da 
erron kari heldu ahal izateko. “Guk ez du-
gu ghettorik nahi; halere, ikusten dugu 
ema kumezkoen lana eta presentzia bul-
tza tzeko laguntza estrak beharrezkoak 
di rela eta orain arte egon diren apurrak 
la gungarriak izan direla egoerak hobera 
egiteko; horiek bertan behera utziko 

ba lira, atzera egingo genuke. Gainera, 
kontuan hartu behar da askotan neska 
protagonistak dituzten egitasmoak aurre-
ra atera direla, emakumezko egileek 
proiek tu horietan sutsuki sinetsi dutelako; 
bestela, industriak ez luke berez utziko eta 
betiko eskemetan jarraituko genuke”. 

Larrabeiti duela 28 urte hasi zen EHUn. 
Bere esanetan, egoera asko aldatu da 
AZPn. “Hasi nintzenean, bedel gehienak 
gi zonezkoak ziren, eta administrari la-
gun tzaile gehienak, emakumezkoak. Zer-
bitzuetako buru gehienak ere gizonezkoak 
ziren, eta garai hartan goi-mailako titula-
zioa behar zuten lanpostu gutxi zeuden. 
Nolanahi ere, lan handia zegoen eta hura 
administrari laguntzaileek ateratzen zuten 

aurrera, baina ez zitzaien ez ordaintzen, ez 
onartzen. Denboraren poderioz, lanpostu 
gehiago atera dira eta emakume asko 
sartu dira oposizioen bidez. Nik esango 
nu ke Administrazioan, orokorrean, ema-
ku meak sartzen direla A eta B tal deetan, 
eta leku askotan buruzagitzako lan pos-
tuetan daudela. Administrazioan lan 
egi tea, beharbada, errazagoa da ema ku-
meontzat, esaterako, kontziliazioa bertan 
enpresa pribatuan baino errazagoa de -
lako. Nolanahi ere, jakina, oraindik gau-
za asko aldatu behar dira, zeren eta, ad-
ministrazioan emakume asko egonda 
ere, beste toki batzuetan bezala hemen 
ere lehengo rolek segitzen dute: gizonek 
gehiago hitz egiten dute, euren esanek 
pisu handiagoa dute…”. Irakasleen eta 
AZP ko langileen ezberdintasuna ere na-
baria da oraindik, “nahiz eta AZPko lan-
gileak buruzagitzako lanpostua izan”.

Inklusiboa 
Hizkuntza modu inklusiboan erabil-

tzea beste urrats bat da gizonen eta ema-
ku meen arteko parekidetasunerantz. 
“Bil bo ko Ingeniaritza eskola, adibidez, 
due la gutxi arte izan da «Escuela de In-
ge nieros de Bilbao»”, kontatu digu zamu-
dioz tarrak. Hizkuntzaren erabilera ego-
kia jasotzen duten liburuak argitaratu 
di tu unibertsitateak, eta ikastaroak ere 
eman dira. “Bertsio luzeak egin dira, la-
bu rrak… Orokorrean, ahalegina egiten 
da unibertsitatearen idazki guztietan 
hiz kuntza inklusiboa erabiltzeko, baina 
zer bitzu batean edo bestean dagoen 



Aikor! 223 I 2022ko martxoa
www.aikor.eus GAI NAGUSIA  23

V: “Urte batzuk dira 
artegintzan beste  
eredu bat sortzen  

dabilela, non taldelana 
hobesten den”

L: “AZPkook lan 
handia egin dezakegu 
irakaskuntza hobetzen 

laguntzen eta 
berdintasunera heltzen"

lan gilearen borondatearen arabera ere 
iza ten da. Beraz, egunerokotasunean 
kon turatzen zara idazki batzuek ez du-
te la hizkuntza inklusiboa kontuan har-
tzen, baina gero eta gutxiago dira. Esa te 
baterako, «los profesores» idatzi be ha-
rrean, «el profesorado» idatzi daite ke”. 
“Gu re kasuan, ikasgelako gehienok ema-
ku mezkoak bagara, genero femeninoa 
era biltzen dugu hitz egiteko orduan, 
eta ez da arazorik izaten”, gaineratu du 
Vi ca riok. “Are gehiago, Arte Ederretan 
gero eta gehiago hitz egiten da «e» 
erabilita, ikasleen artean ez binario asko 
daudelako. Norbera bultzatuta sentitzeko 
modua da”. 

Larrabeitiren ustez, unibertsitatearen 
helburuetako bat izan behar da pare-
kidetasuna arlo guztietan ezartzen. 
“AZPkook albo batera uzten gaituzte ho-
nelako gaietan; hala ere, pentsatzen dut 
lan handia egin ahal dugula administrazio 
mailan nahiz irakaskuntza bera hobetzen 
laguntzen eta berdintasunera heltzen. 
AZPko oso lagun gutxi izaten dira era-
bakitzeko tokietan edo batzordeetan, 
eta uste dut erabakiak hartzeko momen-
tuetan gure iritzia ere kontuan hartzekoa 
dela”. Era berean, azpimarratu du uniber-
tsi tateak lan egin behar duela ikasleek 
txiki-txikitatik jakiteko nahi dutena izan 
ahal direla. “Adibidez, karrera Informatika 

deitzen zenean neskak zeuden ikas ge-
letan; Ingeniaritza Informatikoa de nean, 
gutxiago. Hori guztia apurtu be har da 
txikitatik, eta umeei adierazi ez dau dela 
gizonen eta emakumeen lanak”.   

Emakumezko erreferente gehiago 
ikus gai egitea ezinbestekoa da, eta, Vica-
rioren iritziz, lan egiteko modu berria 
sus tatu. “Talde-lana eta sareak gero eta 
ohikoagoak dira artisten artean, eta gure 
fakultateak horretan lagundu due la egia 
bada ere, gehiago egin behar du gu. 
Ulertu behar da zinemagintzan eta arte-
gintzan orain arte egon diren formatu 
indi bidualistek eta estratifikatuek ez du-
tela funtzionatzen, eta sistema horietan 
ezin dugula gure bizitza sozialarekin eta 
fa miliarrarekin bat egin, estrukturara 
mol datu behar delako eta makina bi-
hurtu. Ema kumezko zinemagileok oso 
argi dugu ez dugula beste gizonezko 
zinemagile bat izan nahi. Horri lotuta, 
urte batzuk di ra artegintzan beste ere-
du bat sortzen da bilela, non talde-lana 
hobesten den, eran tzukizunak eta be-
harrak banatzen diren eta bizi izatea eta 
sortzea posible diren”.     
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Chernobil elkarteari 
esker, Marinak bost  
uda pasatu zituen  

Jonen eta  
Anaren etxean

“Trengeltokira joan 
ginen eta jendez 

gainezka zegoen, 
guztiek Ukrainatik  
alde egin nahian”

Marina "zoriontsu" 
sentitzen da, Ukrainatik 

ateratzeagatik, baina 
gerra bukatzen denean, 

itzuli nahiko luke

Kievetik Zamudiora

t/a: Gaizka Eguzkitza

Marina Moroz ukrainarrak 18 urte ditu 
eta Gubin herrian jaio zen, Txernobylgo 
zentral nuklearraren kilometro gutxira. 
Gaz teagoa zela, hortik batzen zituen pe-
rretxikoak. “Poliziak handik alde egite ko 
eskatzen zidan. Batzuk geuk jaten ge-
ni tuen eta beste batzuk, saldu. Kilo ba-
koitzeko bi euro ematen zizkiguten”, 
esan digu irribarretsu. Oso jende gutxi 
bi zi da Txernobylen inguruan, batez ere 
adinekoak. “Gazteak eta alde egin ahal 
izan dutenak handik joan egin dira; ba-
karrik baliabiderik ez dutenak gelditu dira”.

Marinak ez dauka familiarik eta 
2019an Kievera joan zen bizitera. Estatuak 
ordaintzen zioten soldata txiki bat, gela 
bateko alokairua, janaria eta ikasketak 
ordaintzeko. Gerrak hiriburuan harrapatu 
zuen. “Ez dut bonbarik zuzenean ikusi, eta 
horregatik lasai nengoen. Baina gerraren 
ondorioak pairatu egin ditugu: azken 
egun otan ez dugu janaririk edo botikarik 
eros teko aukerarik izan, ezin izan dugu 
dirua kutxazainetatik atera, batzuetan 
bun kerre tan sartu behar izan gara... Eta 
hain bat eztanda entzun ditugu”.

Azken urteotan, Marina Chernobil el-
kartearen babespean ibili da eta horri 

Azken asteotan, Ukraina komunikabideetako azal guztietan 
agertu da, Errusiako armada hara sartu delako. Gatazkaren 
ondorio larrienak bertako herritarrek pairatu behar izango 
dituzte: batzuk gerrara joan dira borrokatzera, baina beste 
batzuk Ukrainatik alde egiten dabiltza. Guztira, bi milioi 
lagun atera omen dira handik eta horietako 25.000 Estatura 
heldu dira. Marina Moroz gazte ukrainarra Jon Llona eta 
Ana Otaola zamudioztarren etxean gelditu da.

es ker ezagutu zituen Jon Llona eta Ana 
Otaola zamudioztarrak: bost aldiz eto-
rri da euren etxera, uda pasatzera. Txo-
rierritarrek 2004tik hartzen dituzte 
Ukraina ko umeak uztailean eta abuztuan 
eta hainbat aldiz joan dira hara. “Ukrainan 
50 urteko atzerapena dute, gure gizar tea-
rekin konparatuta: gizonezkoek ez dute 
ko zinatzen, etxeen barruan ez dago urik... 
Ho na etortzen diren gazteei erakusten 
die gu beste gizarte eredu bat badagoela; 
eta bestetik, Osasun Munduko Elkarteak 
(OMS) gomendatzen die Txernobylgo la-
gunei handik ateratzeko hilabete bian, 
sis tema immunitarioa indartzeko", aipatu 
du Ana Otaloak. 

Europa osoa trenez
Gerra hasi zenetik, bikote zamudioz-

ta rrak egunero hitz egiten zuen Marina-
rekin eta egunero eskatzen zioten 
Eus kal Herrira etortzea, baina gaztea 
ba karrik zegoen eta ez zen bidaia luzea 
egitera ausartzen. Hala ere, egun batean, 
ikaskide baten amak esan zion herritik 
alde egingo zuela eta Ma rina berarekin 
joan zen. “Tren-geltokira joan ginen eta 
jendez gainezka zegoen, Bil boko jaietan 
bezala, guztiek Ukrainatik al de egin 
nahian”. Gazteak astebete eman zuen 

trenez Polonia, Alemania eta Frantzia 
zeharkatzeko. Gauak aterpetxeetan, ho-
te letan eta geltokietan eman dituzte. 
Hen daiatik Jonek eta Anak ekarri zuten 
au toz. Zorionez, Europako gobernuek 
tren-txartelak musu-truk eskaini dizkiete 
ukrai narrei. 

"Chernobil elkartearekin beti egon 
ga ra harremanetan, eta Errusiaren era-
soa ren haritik, bilerak izan ditugu Eus-
ko Jaurlaritzarekin eta Bizkaiko Foru Al-
dun diarekin, batez ere laguntza behar 
be zala antolatzeko. Errusiarrak besteak 
bes te Txernobyletik sartu dira Ukrainara 
eta korridore humanitarioa eskatu du gu 
nahi duenak hortik ateratzeko. Era be-
rean, elkartetik, deialdia zabaldu dugu 
el karteko familien artean, Ukrainako gaz-
teak ez ezik familiak ere hartzeko. Ia 200 
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familiak adierazi dute interesa, baina 
errealistak izan behar dugu: ez da gauza 
bera gazte bat udan zure etxean izatea 
edo familia bat ez dakit noiz arte zurean 
izatea. Familiek hausnartu egin behar 
dute, Ukrainako arazoak luze joko du eta: 
gerra laster bukatu ahal da (edo ez), baina 
gerraostea ere gainditu beharko dute eta 
ez da erraza izango", esan digu Llonak.   

Europar Batasunak behin-behineko 
babes-estatusa eman die ukrainarrei: hau 
da, urte batzuetan, atzerritarren txartela 
emango zaie eta horri esker, lan egiteko 
edo ikasteko aukera izango dute. Eta 
etorkizunean errefuxiatu-estatusa ere 
eskatu ahal izango dute. Adingabeak, 
ordea, Bizkaiko Foru Aldundiaren menpe 
geldituko dira. Marinak "zoriontsutzat" 

hartzen du bere burua, bere herritik atera 
ahal izanagatik. Beste batzuk ez dira hain 
zoriontsuak izan. “Ez dakit gerra noiz 
bukatuko den, baina nik itzuli nahiko 
nuke”, esan du gazte ukrainarrak. “Marina 
hemen egongo da berak nahi duenera 
arte”, berretsi du Anak. Egunen batean 
bueltako bidaia egingo du: Zamudiotik 
Kievera.

Jon Llonak eta Ana Otaloak 
pri meran ezagutzen dute Ukraina, 
aspalditik Txernobyleko umeak 
etxean hartzen dituztelako eta 
Ukraina hainbat aldiz bisitatu du-
telako. "Azken zortzi urteotan 
ge rra ezagutu dute ukrainarrek: 
Don bass eta Lugansk herrialdeek 
independentzia aldarrikatu zuten, 
Maidan iraultza (edo estatu-kolpea) 
ere izan dute... Eta horregatik, ba-
liabideak bideratu dituzte gerra 
or daintzera: esate baterako, irakas-
leen soldataren % 20. Oro har, 
Ukrainako gizartea pobretu egin 
da azken urteotan; zer esanik ez, 
Txernobyl inguruko bizilagunak. 
Eta Errusiako armada euren he-
rrian sartzeak hondamendia biri-
bildu du. Dena dela, ez da gerra, 
errusiarren inbasioa baizik". 

"Gerrarik ez, 
inbasioa"
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Irudi miragarriak a: DAT

Ritmika Miragarri Taldeak 25 urte bete 
ditu eta urtean zehar zenbait ekitaldi egin-
go dituzte urteurrenaren harira. Horietako 
bat da apirilaren 30era arte Kultur Birikan 
ikus gai egongo den argazki-erakusketa. 
Oro tara 26 irudi ipini dira erakusketa-ge-
lako hormetan eta haietan Derioko taldeko 
gim nasta batzuk harrapatu dituzte gaine-
ra ko pertsonentzat ezinezkoak diren ja-
rreretan. Irudiak Derioko Argazkilaritza 
Tal deko (DAT) argazkilariek atera dituzte, 
eta egindako 1.000 argazkiren baino ge-
hiagoren artean aukeratu. Argazki eder-
ederrak dira benetan, oso zainduak eta 
atzean lan ikaragarria dutenak. Argazki-
era kusketako irudietako batzuk ekarri di-
tugu orrialde hauetara; hala ere, zalantza 
barik, merezi du Kultur Birikara hurbildu 
eta DATeko argazkilarien lanez zein Mi-
ragarri klubeko gimnasten lanaren eta es-
fortzuaren edertasunaz gozatzea. Edonor 
liluratzeko modukoa da.
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Esan digu txapelketarena bere egunik onena ez zela izan; hala ere, larrabetzuarra 
hirugarrena lotu zen Munduko Indoor Arraunketa Txapelketan, 40-54 urte eta pisu 
arinaren kategorian eta, hortaz, brontzezko domina eskuratu zuen. Txapelketa otsailean 
izan zen, online, eta Martinez de Alegriak 6:45.09ko marka egin zuen, 2.000 metroko 
distantzia ibiltzeko. 

“Nire asmoa da 100  
urterekin ere arraunean egitea” 

t: Itxaso Marina

“Uste dut marka hobea lortu ahal 
izan nuela. Egia esan, nire helburua zen 
6:40ko marka egitea: badirudi segundo 
horiek oso gutxi direla, baina alde han-
dia dago wattetan, egin behar den po-
tentzian. Nolanahi ere, pozik nago”. 
Arraun laria da eta ergometroa askotan 
era biltzen du entrenatzeko, batez ere 
ne guan. Bertoko txapelketetan parte 
har tu ohi du –Donostian, Getxon…–, eta 
be ti dominaren bat lortu; halere, lehen 
aldia izan da munduko txapelketan. “Er-
go metro-proba batzuetan saiatzeko as-
moa nuen arren, ez nuen munduko txa-
pelketan parte hartzeko asmorik. Baina 
nahiko ondo ikusi nuen nire burua eta 
hara sailkatzen saiatu nintzen”.

Txapelketa Hanburgon egitekoa zen 
aurten, baina COVID-19a dela-eta online 

egin da, iaz bezala. “Herriko frontoian 
egin nuen, senideek eta lagunek lagun-
duta”. Esperientzia bitxia izan zen. “Ma-
kina guztiak Interneten bidez zeuden 
lotuta eta display-ean ikusten nuen au-
rretik eta atzetik nortzuk zebiltzan. Le-
hen esandako marka egin nahi nuen, 
eta hura eskuratzeko erritmoan hasi nin-
tzen, baina ez zen nire eguna izan eta 
ergometroak gauza berezia du: norbera 
bere erritmotik gora ibiltzen bada, asko 
sufrituko du eta ez daki amaierara arte 
ailegatuko den. Bestalde, Kanadako par-
te-hartzailea nire atzetik zetorren eta 
ikus ten nuen azkenean harrapatuko 
nin duela. Orduan, oso odol hotza izan 
nuen, nigandik metro batera hurbiltzen 
utzi nion eta indar guztiaz egin nuen 
azken sprinta: segundo erdigatik irabazi 
nuen”. Proban bederatzi parte-hartzaile 
ibili ziren. “Berrogeita hamar urte ditut 

eta txapelketa baino lehen hauxe zen 
nire asmoa: hura azken proba izatea 
eta hemendik aurrera arraun egitea dis-
frutatzeko; emaitza ikusita beste behin 
saiatuko naiz, beharbada, ea brontzeari 
eusteko gauza naizen!”.

Istorio bitxiak lotzen du larrabe tzua-
rra arraunketari. “Hogeita bi urte nituela 
arraun egin nuen lehen aldiz traineru 
ba tean. Lutxanan. Urtebete eman nuen 
ber tan. Ikasketak direla-eta utzi nion 
arraun egiteari, baina 40 urterekin be-
rriro hasi nintzen”. Handik hona aulki 
mugikorreko arraunketa –olinpikoa– 
egin du Raspas klubean, eta traineruan 
ibi li da Raspas, Getxo, Busturialdea, 
San toña eta Kaiku klubetan. “Nire asmo 
hutsa zen Raspasen aulki mugikorreko 
arraunketa egitea, baina ergometro-
proba batean parte har tu nuen kasua-
litatez eta, nahiko marka ona egin nue la 

IÑIGO MARTINEZ DE ALEGRIA “MANCI” I arraunlaria

a: ROBMAMELY
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“Izugarri gustatzen zait 
itsasoan egotea,  
batez ere itsaso  

zakarra dagoenean”

“Aurten Euskadiko 
txapelduna izan naiz 
skiffean, masterrean  

eta distantzia luzean”

ikusita, entrenatzaileak esan zidan trai-
neruan ibiltzeko”.

Grina handi-handia du arraunketa-
rako. “Batetik, oso lehiakorra naiz, eta 
bes tetik, izugarri gustatzen zait itsa-
soan egotea, batez ere itsaso zakarra 
dagoenean. Horrez gain, talde-lana da. 
Aulki mugikorreko arraunketa, bestalde, 
oso ezberdina da, ur bare-baretan egiten 
delako, baina hori ere asko gustatzen zait. 
Pentsa liteke arraunketa bakarrik indar-
kontua dela, hala ere, oso kirol teknikoa 
da eta esperientzia handia izan behar 
da”. Handia ere bada traineruaren eta 
aulki mugikorraren arteko aldea. “Fisika 
berdina da; teknika, oso ezberdina. Aul-
ki mugikorra askoz efizienteagoa eta 
azkarragoa da. Gainera, ezin da bueltarik 
eman, zuzen-zuzen joan behar da. Egia 
esan, aulki mugikorra trainerua baino 
ge hiago gustatzen zait, baina trainerua 

itsasoan mugitzen denean… hori ere 
gau za berezia da”.

Euskadiko txapelduna
Kirol gogorra da arraunketa eta en-

trenamenduak ere gogorrak dira. “Berdin 
dio zein mailetan zauden, ia-ia berdin en-
trenatzen delako: sei egun astean eta 11 
hilabete urtean. Neguan, gimnasioa eta 
ergometroa egiten ditut astean zehar, 
eta asteburuetan uretara irteten naiz: 
Raspasen, aulki mugikorra egiten dut, eta 
Busturialdean, trainerua. Udaberri-uda 
par tean, denboraldia hastear dagoela, 
gehiago joaten gara uretara”.

Traineru beteranoan ibiltzeko propo-
sa mena egin diote, baina argi du ez duela 
hori onartuko. “Oso ondo ibili behar de-
lako disfrutatzeko. Traineruan sasoian ez 
bazaude, uretan pisuak altxatzea bezala 
da. Lehian egonda gogorra den arren 

eta bihotzak asko sufritzen badu ere, aulki 
mugikorra suabeagoa da, atseginagoa”. 
Aulki mugikorrean berak bakarrik egin 
ohi du. “Nagusi bakarra naiz. Hala ere, 
seniorrekin ere, absolutuan, parte hartu 
dut batzuetan, scull bikoitzean, laukoan 
edo zortzikoan”. Garaipenak ditu: esate-
rako, scull bikoitzean brontzezko domina 
lortu du Espainiako txapelketan, eta zen-
bait domina Euskadiko txapelketetan, scull 
bikoitzean zein skiffean. “Aurten Eus kadiko 
txapelduna izan naiz skiffean, masterrean 
eta distantzia luzean (6.000 metro). 
18:23ko marka egin nuen”. Beste alde ba-
tetik, ARC1era igo da Santoña, Getxo eta 
Bus turialdea klubetan egonda. 

Hurrengo urteari begira, trainerua uz-
teko asmoa du. “Izan ere, udan egu nero 
arraun egiteko moduan egoteko exijitzen 
du, eta nahiago dut udan libre egon. Aulki 
mugikorreko arraunketa egi ten jarraituko 
dut, berriz, Espainiako txapelketetan, be-
terano mailan, parte har tzen segitu nahi 
dut eta. Nire asmoa da 100 urterekin ere 
arraunean egitea (kar-kar)”. Irakaslea da 
Bilboko Ingeniaritza Eskolan eta hango 
arraunlarien taldearen arduraduna ere ba-
da. “Txapelketa bi ur tean bertan behera 
utzi behar izan da COVIDa dela eta. Aurten 
be rriro egingo da, ea Deusturen zorte one-
ko boladari buelta eman eta irabazten 
diegun!”.

Inoiz pentsatu du entrenatzaile ibil tzea. 
“Titulua atera beharko nuke ho rretarako 
eta momentuz ez dut as ti rik. Lehiatzeari 
uzten diodanean, agian pentsatuko dut 
ikastaroren bat egi tea. Beti egongo naiz 
Raspasen edo Mun dakan laguntzeko prest, 
baina en tre natzailea izatea beste gauza bat 
da eta ez dakit… Probatu beharko nuke”.   
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Egitaraua

KORRIKA badator!KORRIKAk apirilaren 6an zeharkatuko 
du Txorierri. Aurreikuspenaren arabera, 
16:41ean Larrabetzutik sartuko da eta 
han dik Loiurantz abiatuko da. Txepetxa 
AEK euskaltegiak martxoaren 18an aur-
keztu zuen euskararen aldeko ekimen 
erraldoia Txorierriko Baserri Antzokian, 
De rion. KO RRI KA 22. aldiz egingo da 
aurten, eta ha ren gaineko zehetasunez 
eta nondik no rakoez gainera, datozen 
egunotan izan go diren ekitaldien berri 
ere eman zu ten. Omago musika-taldeak 
ko paua gi rotu zuen. 

Olga Loroño da Txepetxa AEK eus-
kal tegiaren arduraduna. Gogora ekarri 
zue nez, KORRIKAk bi helburu ditu. Ho-
rie tako bat da euskaren aldeko aldarria 
za baltzea. “Eta hori KORRIKAn hainbat 
mo dutan parte hartzen duten jendeari 
es ker lortzen da: batzordeetan, ekitaldiak 
antolatzen, kilometroak erosten…”. Beste 
helburua da dirua batzea euskaltegiei la-
guntzeko. “Egia da irakasleen baldintzak 
hobetu direla eta administrazioaren al-
de  tik aurrerapausoak egon direla, bai na 
oraindik bide luzea dago, esate ba terako, 
doakotasunari dagokionez. Bes talde, 

Na fa rroan eta Ipar Euskal He rrian ere 
pau soak egin diren arren, orain dik hel-
duen eus kalduntzeak behar di tuen bes-
te pau so batzuk ez dira egin. Ho rre ga tik, 

Apirilak 2, zapatua
–Herri bazkaria, Olako Kasinoan, Son-
dikan. 
–Bertso-afaria, Txorierriko  Baserri Antzo-
kian (Derio), Lagatzu Zamudioko euskara 
elkarteak eta Zorrizketan Lezamako elkar-
teak antolatua. Bertsolariak: Etxahun Le-

esandakoari erantzuna ema te ko, eus kal-
duntzeak jarraitu dezan eta eus kal te giak 
bete daitezen, KORRIKAren hel bu rue tako 
bat da baliabideak izateko dirua lortzea”. 

Apirilak 1, barikua
–Arrastian, umeentzako jolasak eta txi-
txi-burruntzia, Larrabetzun. 
–19:00 80 amandre helduentzako 
ipuin-kontalaria, Marikobaso Espa-
zioan, Derion. Mixerabliak taldeak alai-
tu ko du iluntzea.
–19:00 arropa salmenta, korrika zoz ke-
ta eta Ostikda Elektrotxaranga, Eran-
dio goikoan.

kue, Oihana Bartra, Enare Muniategi eta 
Ibai Amillategi. Ostean, DJ Munza eta 
DJ Mangas.
Apirilak 6, eguaztena
–KORRIKA txikiak, eskoletan. 
–KORRIKA pasatu aurretik, jolasak, 
taile rrak, txokolatada… herri guztietan. 
Apirilak 10, domeka
–Donostiarako autobusa, KORRIKAren 
bukaera-festarako. 

Oihana Bartra. a: Iñigo Fernandez de Martikorena
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Helburu bi daude: alde 
batetik, euskararen 

aldeko aldarria 
zabaltzea; eta bestetik, 

dirua batzea euskaltegiei 
laguntzeko  

Txepetxa AEK euskaltegiko langileekin 
batera, Txorierriko euskaltzaleak batu zi-
ren KORRIKAren aurkezpenean. Besteak 
beste, euskararen aldeko lasterketak gure 
bailaran egingo den ibilbidea azaldu zen, 
eta bertaratutakoek KORRIKAri buruz du-
ten jakituria jolas baten bidez erakutsi 
zuten. Era berean, KORRIKA Kulturalari lo-
tuta, Txorierrin egongo diren ekintzen be-
rri eman zuten Txepetxakoek. Lerro hauek 
idatzi orduko, ekintza horietako asko egin 
dira, besteak beste, dirua biltzea, kalejira, 
umeentzako antzezlana eta bertsokorrika. 
Nolanahi ere, apirilean ere ekintzak izango 
dira KORRIKAren inguruan .   
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t: Joanes Camara, gizarteratzeteknikaria

Emaus Gizarte Fundazioan ahalegina 
egiten dugu inguruko elkarteekin eta 
gain erako fundazioekin elkarlanean ari-
tzeko, eta, hortaz, lana partekatzeko 
eta elkarri lagundu ahal izateko. Bide 
horretan, Athletic Clubarekin egin genuen 
bat 2021eko urrian.   

Bagenekien Athletic Fundazioak 
gizarte-, kultura-, ingurumen- eta pres-
takuntza-proiektuen eskaintza zabala 
zuela era guztietako ekimenetarako, eta 
zalantzarik gabe, haiekin ipini ginen ha-
rremanetan, proiektu berri bat sortzeko. 
Hasiera-hasieratik aldeko erantzuna ager-
tu zuten, eta lanari ekin genion, gaur egun 
fruituak ematen ari diren ideia batzuei 
itxura emateko. 

Beste zerbitzu batzuen artean, Emaus 
Gizarte Fundazioaren PAI Bitartean pro-
gra mak du egoitza bat Gamizen eta 
eguneko zentro bat Derion. Hori dela 
eta, astero toki bietan kirol-saio batzuk 
egiteko eskaera egin genion Athletic 
Fundazioari. Euren kirol-agendan le-
kua egin zuten eta ondo trebatutako 
mo nitoreak bidali zizkiguten, fundazio 
bion arteko harremana hasteko. Ha-
rrez kero urte erdia pasatu da, eta ki-
rol-saioetara joaten diren pertsonak 
po zik baino pozago daude bai euren 
be harrizanetara egokitutako saioekin, 
bai monitoreekin. 

Nabaria da erakunde honen tamaina 
handia. Hori, gainera, argi eta garbi utzi 
ziguten, Athletic Fundazioa Ganbara Gi-
zarte Irratira gonbidatu ondoren, gure 

egoitzara nor eta Andoni Goikoetxea txa-
peldun historikoa etorri zenean. Oso so-
lasaldi atsegina izan genuen eta gogora 
ekarri genituen 1984an Liga irabazita ga-
barrak Bilboko itsasadarretik egin zuen 
ibilbidea, Goikoetxeak sartutako golak 
eta entrenatutako taldeak eta hainbat 
anekdota. 

Bestalde, Athleticen museoa bisita-
tzea gomendatu ziguten. Goiz atsegina 
pasatu genuen bertan, klubaren historia 
ezagutzen, garaikurrak ikusten, San Ma-
mes Berriaren barrualdetik paseatzen eta 
futbol-zelaira ere sartzen. Esperientzia 
han dia izan zen eta PAI Bitartean pro-
gramaren erabiltzaileak oso eskertuta 
azaldu ziren.   

Laburbilduz, Emaus Gizarte Funda-
zioan asko pozten gaitu lankidetza ho-
ne taz gozatu ahal izateak. Izan ere, le hen 
azaldu moduan, kirol-harreman ba tetik 
haratago doa eta lagungarria da De-
rioko eguneko egoitzara etortzen diren 
per tsonak –gizartetik kanpo daudenak 
edo egoteko arriskuan daudenak– errea-
lizatuta sentitu daitezen.

Emaus Gizarte Fundazioa  
eta Athletic Fundazioa
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Ereinotza
t: Txiribita / a: www.fruteriadevalencia.com

Laurus nobilis. Ereinotzak Asian du 
jatorria, orain dela urteak eta urteak 
Me diterraneoan errotu bazen ere. Olio 
esentzialak ditu, bereziki hostoetan eta 
baietan daudenak. Udaberrian loratzen 
da, eta bere fruituak udazkenean heldu. 
Hostoak urte osoan batu daitezke; hala 
ere, aholkua da beti hostorik gazteenak 
har tzea, eta udan, esentzia aromatikoak 
kontzentratuago izaten dira eta. Fruituak 
udazkenean jaso behar dira, helduta dau-
denean. 

Sukaldean
Ezinbesteko gozagarria da Me dite-

rra neoko sukaldaritzan. Italian, likore bat 
egiten dute bere baiak erabilita: Laurino. 
Bestalde, sukaldean hosto freskoak zein 
le horrak erabili daitezke, baina lehortzen 
ba dira, handik urte batera galduko dute 
lu rrinaren zati handia eta garratzagoak 
izango dira. Hostoek digestioa egiten la-
guntzen dute, baita urdaileko mina arin-
tzen ere, batez ere hartzidurari lotuta da-
goena.

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 sustraitik, moztu ondo hazten 
jarrai daitezen; ez moztu loreen % 
20 baino gehiago, zuhaitzak edo 
zuhaixkak badira; hartu bakarrik 
erabiliko duzuna, geroago 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 
gabeko basoetan; toxikorik erabiltzen 
ez den ortuetan eta lorategietan; 
INOIZ EZ areketan, fumigatutako lan-
detan eta ibaiertz kutsatuetan.  

Noiz: goizean, ihintza sikatu 
ondoren; 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…

Ezaugarri sendagarriak
Olio esentzialei esker, lagungarria 

da erreuma eta haragi-etenak arintzeko. 
La sai garria da, espektoratzailea eta di-
gestio-laguntzailea. Izerdia arintzen du, 
eta Erdi Aroan izurriaren aurka erabiltzen 
zu ten. Landare ona da digestio zail edo 
as tunetarako: otorduen aurretik infusioa 
har tzen bada, digestioa errazten du; otor-
duen ondoren hartuz gero, haizeak ate-
ratzen laguntzen du.

Ereinotz-infusioa: ur litro bakoitzeko 
20-30 g ereinotz-hosto bota behar dira. 
Edozein infusio moduan prestatzen da. 
Lagungarria da hilekoaren zikloa erre-
gulatzeko. 

Ereinotz-olioa: oliba-olio birjinetan 
30 g ereinotz-hosto beratuko ditugu 10 
egun ean. Giharretako edo hezurretako 
mi netarako, igurtzi edo masajeen bidez 
za baltzen da. Erreuma- eta hantura-kon-
trakoa da eta, besteak beste, arintzen 
di tu tortikolisa, lunbalgiak, ziatika eta bi-
hurdurak.  

Bitxikeriak
Laurus-ek “noblea” adierazten du la-

tinez. Espezie garrantzitsu eta ezagun as-
ko ereinotzaren familiakoak dira, hala nola 
ka nela txinatarra eta ahuakatea. Hostoak 
gi roa lurrintzeko erabili daitezke, eta ar-
mairuetan sitsen aurka (izpilikuarekin 
na hasi daiteke, eta urtaro bakoitzean be-
rritu).  
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a: Bizkaiko Foru Aldundia

Izapideak hiru eratan egin ahalko di-
ra: bulegoetan, telefonoz edo Inter ne-
ten bidez. Aitorpena egiteko epea api-
rilaren 4tik ekainaren 30era bitartean 
egon go da zabalik. Bizkaiko Foru Aldun-
diak apirilaren 4tik aurrera bidaliko di-
tu errenta-gutunak. Era berean, egun 
ho rretatik aurrera Aldundiaren egoitza 
elek tronikoan zergadun guztien zirribo-
rroak eskuragarri egongo dira. Aldundiak 
2021eko ekitaldiari buruzko datu eko-
no mi koak (errendimenduak zein atxiki-
pe  nak) dituzten pertsona guztiei jakina-
raz pe nak bidaliko dizkie apirilean. 
Ja kin arazpen horietan Ogasunak adie-
ra zi ko die aitorpena aurkeztu behar du-
ten, zergak ordaintzeko aukerarik one na 
zein den (banaka edo batera) eta zi rri-
borroaren behin-behineko emaitza. Ha la 
ere, Ogasunak ez du jakinarazpenik zabal-
duko, zirriborroa osatzeko behar diren da-
tu guztiak ez baditu. 

Era berean, Bak gakoa aktibatzeko 
ko  de bat emango zaie identifikazio di gi-
taleko sistema hori eta ordezkaritza-gakoa 

ez duten pertsonei, beste pertsona batek 
errenta-kanpainako izapideak beren izen-
ean egin ahal izateko. Ordezkaritza-gakoa 
ez zaie bidaliko adingabeei, hildakoen se-
nideei eta mendeko pertsonei.

Laguntza
Errenta-aitorpena izapide korapilatsua 

da eta Aldundiak laguntza eskainiko du 
hainbat modutan. Batetik, aurrez aurreko 
bu legoetan: Balmasedan, Barakaldon, Ba -
sau rin, Bermeon, Bilbon, Gernika-Lu mon, 
Getxon, Mungian, Durangon eta Por tu-
galeten. Bulegoak lanegunetan za bal duko 
dira, 8:30etatik 19:00etara, eta haie tan 126 
agente egongo dira lanean. Zer gadunek 
hitzordua eskatu beharko du te hara joa-
teko, www.bizkaia.eus/renta web gu nea-
ren bidez edo Errenta 21eko aurre ti ko hi-
tzorduaren telefonoaren bitartez (944 066 
600). Hitzordua eskatzeko epea api rilaren 
1ean irekiko da.

Bizkaitarrok telefonoz ere jasoko du-
gu laguntza, hala nahi izanez gero, 946 
083 000 telefono-zenbakian. Guztira, 311 
agente ibiliko dira lanegunetan, 08:30eta-
tik 19:00etara, zergadunei zirri bo rroa 

be rri kusten eta osatzen eta aitorpena 
aur kezten laguntzen, baita zalantzak ar gi-
tzen ere. Azken aukera Internet da, www.
bizkaia.eus/renta webgunean eta Renta 
Bizkaia Errenta aplikazioan. Bi ka sue tan 
beharrezkoa da identifikazio elek tro nikoko 
baliozko sistema batekin iden tifikatzea. 
Zergadunak horrelakorik ez ba  du, bere Bak 
gako propioa sor dezake errenta-gutunean 
jasotako aktibazio-ko dea erabiliz.

Itzultzeko eta ingresatzeko epeak
Aitorpena aurkeztu ondoren, dirua 

itzu li behar bazaio, zergadunak zazpi egu-
neko epean jasoko du dirua bere banku-
kontuan, berak aurkeztutako datuen eta 
Ogasunak dituen datuen artean des-
adostasunik ez badago. Zirriborroa aur-
kez teko edo aldatzeko ekintzarik egiten ez 
bada, automatikoki jasoko du diru-sa rrera 
uztaileko lehen egunetan, errenta-ai tor-
pena aurkeztera behartuta egon edo ez. 
Dirua Ogasunaren alde ordaindu be har 
bada, diru-kopurua zergadunaren ban ku-
kontuan zordunduko da kanpaina amaitu 
ondoren, aitorpena aurkeztu den edo ez 
kontuan hartu gabe.

Nortzuek aurkeztu behar dute
Ogasunak gutunaren edo jakinaraz-

pen elektronikoaren bidez jakinaraziko 
dio zergadun bakoitzari PFEZen aitorpena 
aur keztu behar duen ala ez. Arauaren ara-
bera, hurrengo hauek ez dute aitorpena 
aurkeztu behar: 14.000 euroko edo gu-
txiagoko laneko etekin gordinak izan 
di tuz tenek; 14.000,01 euro eta 20.000 
eu ro bitarteko laneko etekin gordinak 
izan dituztenek; eta kapitalaren etekin 
gor dinak eta ondare irabaziak lortzen di-
tuztenek, horiek urtean guztira 1.600 euro 
baino gutxiago badira.

Apirilaren 4an hasiko da errenta 
aitorpena aurkezteko epea

Errentaaitorpena 
egiteko hiru era daude:  

bulegoetan, online  
eta telefonoz
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Joseba Sarrionandia 
Baserri Antzokian 
t : Juan Luis Goikoetxea

Josebak ez du aurkezpenik behar, be-
ra da bere buruaren enbaxadorerik one-
na-eta. Ez du behar aurkezpenik, baina 
merezi bai. Horixe bai, gero!

Martxoaren 10ean dihardut artikulua 
idazten, Sarrionandia Baserri Antzokira 
etorri baino lehen. Hau harridura, ira-
kur le! Joseba aurpegiz aurpegi ikusi 
du dala 46 urte dira. Oker ez banago, 
1976an Uztaritzen, bera 18 urteko zela. 
Gogoan dudana da, Arzalluz politikaria 
ere aretoan zelarik, eztabaidak sugar 
handiak piztu zituela. Eztabaidarako gai 
askoren artean, bat hurrengo urteko 
hau teskundeak ziren, 1977koak, 41 ur-
tez hauteskunde barik egon ondoren 

–1936tik 1977ra– burutzeko zirenak. Ba li-
teke neu izatea bilkura hartan azken ber-
bak esan zituena. Zalantzarik ez dudana 
da Josebak argi bezain garbi daukala 
zelan Udako Unibertsitate hartan partai-
de izan ginen.

Harrezkero, Euskal Herria itzelean al-
datu da, eta Sarrionandia geure artera 
etorri. Nik izan dut aukera telefonoz 
–berak smartfonoz hitz polita darabil– 
harremana izateko. Halanda guzti ere, 
estimatuko nuke musturreko ba rik 
komunikatzea, ahots hots beroa en-
tzutea. 

Berez, berba egiten ikastea fenomeno 
naturala da, sendiko eta inguruko bi-
zitzak eskaintzen diguna. Irakurtzea, 
os tera, ez da izan fenomeno naturala 

inoiz; irakurketak ahalegina eskatzen du. 
Gero, ondo irakurtzen ikasi bada, ondo 
idazteko bidean gara. Orduan, nonork 
irakurtzen badaki, edozein liburu gerta 
dakioke egoki? Tira! Mendi guztiak ez dira 
altura berekoak. Everest-era igotzeko 
eskalatzaileak behar-beharrezko ditu: 
katu-oinak, kordak, esku-babesa, kaskoa, 
arnesak eta gainerako tresna guztiak.

Joseba Sarrionandia Uribelarrearen 
sortze-lanak irakur ditzagun, zer tres-
neria da oinarrizko? Hitzaren bidezko 
ar tea, ahozko literaturakoa eta literatura 
idatzikoa atsegin izatea, gura izatea. 
Sarrionandia berton dugunez gero, zer 
irakurtzea gomenda daiteke? Poema mu-
sikatuak ditun maite? Har ezan beraren 
Poema musikatuak liburukia. Ipuina 
duk gogoko? Narrazioak liburua duk 
aproposa. Prest haiz 708 orriko saiakera 
liburuan murgiltzeko? Hartu esku bietan 
Moroak gara behelaino artean? liburu 
entziklopedikoa. 

Korrika dabilen euskaldunak, zer go-
za ga rriagorik sarri-sarri irakurtzea baino!



Aikor! 223 I 2022ko martxoa
www.aikor.eus36  SUKALDARITZA

Etxeko sukaldaritza

Indaba zuriak txipiroiekin

a: unpellizcodecanela.blogspot.com

Prestatzeko era:
Bezperan ipiniko ditugu indabak bera-

tzen, eta ur hori erabiliko dugu hu rrengo 
egunean lekaleak egosteko. Beharrezkoa ba-
da, ur hotza gehituko dugu. Indabak bi gun-
du arte egingo ditugu. Kipula, porruak eta 
berakatzak txikitu, eta olio-zurrusta ba te kin 
su eztian erregosiko ditugu. Tomatea ge-
hituko dugu, eta hura biguntzen denean, txi-
piroiak. Su eztian bost minutu inguru izango 
dugu eta ondoren indabei botako die gu. 
Irakiten izango dugu, suabe, salda lo ditu arte. 

a: pexelspixabay62687

Osagaiak (4 pertsonentzat):
–Sagarrak (gorriak, berdeak…)
–Egiteko txokolatea

Prestatzeko era: 
Sagarren goiko aldea ebakiko du-

gu, gero estalki moduan erabiltzeko. 
Zuloa egin eta kontu handiz haziak 
ken duko ditugu; hala ere, ez dugu sa-
garren bihotz osoa kenduko, izan ere, 
zuloan txokolatea botako dugu gero, 
eta osorik kentzen bada, txokolatea 
sagarraren beheko aldetik aterako da. 
Estalkia ipini, eta sagarrak aurretik be-
rotutako labera sartuko ditugu. Bertan 
20 minutuan izango dugu 180 gradu-
tan. Coulant-a bero jan behar da.  

t: Maite Lekerika

Osagaiak (lau pertsonentzat): 
–300 g indaba zuri.
–2 porru
–Kipula txiki bat edo erdia.
–2 berakatz-atal.
–400 g txipiroi (garbituak eta 
txikituak).
–Tomate heldu bat.
–Oliba olioa.
–Gatza.

Sagar-coulant 
faltsua
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Gomendioak Sudokua
LITERATURA: NAGUSIAK
–Nire Uztapide (Erein), Pako Aristi 
Urtuzaga. 
–Austerlitz (Igela), W.G. Sebald. 
Itzultzailea:
Idoia Santamaria.
–Bretxa (Erein), Toti Martínez de 
Lezea.
–Amez (Alberdania), Goiatz 
Labandibar Arbelaitz.

LITERATURA: GAZTEAK
–Zer gertatzen da klimarekin? (Erein), 
Ole Mathismoen. Ilustratzailea:
Jenny Jordahl.
–Bihurrikeriak Sabikan (Saure),
Gerardo Fabián Cosenza. 
–Irakurtzen ez zekien zakurra (Erein), 
Koldo Izagirre Urreaga. Ilustratzailea:
Irrimarra bikote sortzailea.
–Oharra (Pamiela), Pilar Serrano 
Burgos. Ilustratzailea: Daniel 
Montero Galán. Itzultzailea: 
Jone Irazu Garikano
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Ezetz zazpi desberdintasunak topatu irudi bien artean. Bukatzen duzunean, irudiak margotu eta moztu ahal dituzu.  a: www.turbulus.com

Umeen txokoa: zazpi desberdintasunak
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Irteerak
Sondika
>

>

>

Bestelakoak

Hitzaldiak

Ikuskizunak

Ikastaroak

Loiu

Derio

Zamudio

Larrabetzu

Zamudio

Zamudio

Zamudio

Sondika

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Motorren kontzentrazioa, Txoribikers 
elkarteak antolatuta.

Odola ematea. Apirilaren 20an, 
16:30etik 21:00etara, anbulatorio 
aurrean. 

Liburuen rallya, apirilean. 

Liburu bat maileguan eta beste bat 
opari. Apirilaren 29an, 18:30ean, plazan. 

Aste Santuko ekintzetan izena 
ematea, Gaztestazioan: apirilaren 8ra 
arte. Lehiaketak, bazkaria, irteerak, 
tailerrak…

Gertakari paranormalak ipuin-
kontaketa, Elssie Xalbadorren eskutik. 
Apirilaren 23an, 11:30ean, udal-
liburutegian. Izena eman behar da 
aurretik. 

Uda Gaztea egitasmoaren bidaian  
aurretiko izen-ematea, Gaztestazioan: 
apirilaren 1etik 10era. 

Anjel Colladoren bakarrizketa. 
Apirilaren 22an, 19:00etan, gaztetxean. 
Perez sagutxua. Apirilaren 30ean, 
17:00etan eta 19:00etan, Kultur Etxean. 
Gonbidapenak: apirilaren 4tik aurrera, 
liburutegian. 

Solazpi zalditegia. Apirilaren 12an, 
10:00etatik 14:00etara. Izena ematea: 
apirilaren 1etik 5era, ludotekan 
(erroldatuek: 10 euro; gainerakoek: 21 
euro). Ludoteka gazteko umeentzat. 

Larrabetzu

Larrabetzu

Nahia Zubeldiaren 
Hamazazpiga rren
ean aidanez liburua 
aurkeztea (Geuretik 
Sortuak egitasmoa). 
Apirilaren 7an, 
19:00etan, Anguleri 
kultur etxean. 

Sexberdinak antzezlana (Geuretik 
Sortuak egitasmoa). Apirilaren 1ean, 
19:00etan, eskolako aterpean. 
Errezitaldia: Etxepare jalgi hadi batura, 
Xabier Amurizaren eskutik. Apirilaren 
30ean, 19:30ean, Hori Bain. 

Kirola

Musika

Zamudio

Sondika

Zamudio

Larrabetzu

Euskal Herriko Itzulia. Apirilaren 7an 
(ailegatu) eta 8an (irten). 

Ludoteka txiki: paperezko hegazkinak, 
klarionak, pultserak, jolasak, 
birziklatzea… Apirilean. 
Ludoteka gaztea: gailetak, jolasak, 
kometak, margolanak… Apirilean.
Gaztetxea: jolasak, lehiaketak, ogi-
torradak… Apirilean. 

Zamudioko Kamara Korala. Apirilaren 
9an, 19:00etan, San Martin elizan. 

Udaberriko kontzertuak: Gaztelumendi 
(Larrabetzu), Iamiñe (Fruiz) eta Maximo 
Moreno abesbatzak. Apirilaren 2an, 
20:00etan, elizan.  
Domekak Hori Bain: Intza. Apirilaren 
3an, 18:30ean. 
Habemus Papam eta Boot Boys. 
Apirilaren 9an, 21:30ean, Hori Bai 
gaztetxean. 

Derio
>

>

Argazkigintzan hastea. Apirilaren 
5etik 28ra, 19:00etatik 21:00era, Kultur 
Birikan. DATek eta udalak antolatua. 
Tai Chi. Apiriletik urrira, eguaztenetan 
eta eguenetan, 11:15etik 12:15era. 
Izena ematea, Kultur Birikan. 

Derio

>

> “Haur eta nerabeen babesa kirolean. 
Graduondoko amaierako lanen 
posterrak”. Apirilaren 13ra arte. 

Erakusketak
Sondika

Marrazkigintza eta pintura udal-
tailerren lanak. Apirilaren 1etik 28ra, 
liburutegiko erakusketa-gelan.  

Literaturaz Berbetan: Irati Jimenezen 
Begiak zabalduko zaizkizue. Apirilaren 
28an, Anguleri kultur etxean. 

“On gravity”. Apirilaren 21ean, 11:00eta-
tik 14:00etara. Izena ematea: apirilaren 
1etik 10era, gaztetxean (erroldatuek: 8 
euro; gainerakoek: 16 euro). 

Zirkozaurre. Apirilaren 
13an, 10:00etatik 
14:00etara. Izena 
ematea: apirilaren 
1etik 5era, ludotekan 
(erroldatuek: 10 
euro; gainerakoek: 
30). Ludoteka txikiko 
umeentzat.






