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"Un tipo como tú"

Fusio nuklearra, 
etorkizuneko energia

Gaur eguneko kezka handie ne ta riko 
bat energia elektrikoaren ekoiz-
pena da, gure bizitza osoa gai-

lu elektrikoen menpe baitago. Askotan 
pentsatu dut zer egingo genukeen soilik 
egun batez edo aste batez argi barik 
geratuko bagina, Ukrainian gaur bertan 
gertatzen ari den bezala. Beraz, energia 
behar beharrezkoa dugu eta arazo la-
rriena nola lortzen dugun da, batez ere 
erre gai fosilak erabiltzen badira energia 
sor tzeko, gero eta nabariagoa den klima 
aldaketa ekartzen diguna. 

Dakigunez, zentral eoliko edo foto-
vol taikoaz aparte, energia nuklearra da-
go. Ezagutzen dugu fisiozko zentral nu-
klearrei buruz dagoen eztabaida. Neure 
us tez, energia garbiak indartu beharko 
li rateke eta horien artean gaur egun 
dau kagun energia nuklearra ere bai, be-
hintzat fusio nuklearrezko energia lortu 
arte eta erabat ezabatu erregai fosilekin 

lor tutako energia. Ildo horretan, iazko 
aben duaren 13an, Kaliforniako Lawrence 
Li vermore laborategiak, lehenengo aldiz, 
fu sio nuklearretik sortutako energia era-
bilitakoa baino handiagoa izatea lortu 
zuen, 1.7 bider handiagoa, benetan ger-
taera garrantzitsua. Azken finean, fu sio 
nuklearra izarren barnealdean ger ta tzen 
den prozesu fisiko bat da, hi drogenozko bi 
atomo fusionatzen di renean. Horreta rako, 
tenperatura oso al tuak behar dira, atomo 
horien indar elek trostatikoak gainditzeko 
eta helio atomo bat sortzeko, energia 
kantitate handia sortuz. Hau da, eguzkiaren 
energia gure eskuetan iza tea bezalakoa. 
Pentsatu behar du gu, hidrogenoa uni-
ber tsoan dagoen ele menturik ugariena 
de la, itsasotik elek trolisiaren bidez modu 
errazean lortu dai tekeena. Aurkikuntza hau, 
nahiz eta lehenengo urrats bat izan, behar 
ba da garrantzitsuenetarikoa bihurtuko 
da amaigabeko eta hondakin gabeko 

ener gia sor dezakeelako gizadiarentzat 
etor kizunean. Espero da 50-60ko hamar-
kadarako fusio nuklearreko erreaktoreak 
martxan jarriko direla, ordurako beste 
ara zo teknikoen artean tenperatura al tu 
horiek jasango dituzten materialak lor-
tuta egongo direlako eta horrek erabat 
al datuko duelako munduaren bilakaera 
eko nomikoa eta soziala. 

Laburbilduz, behar beharrezkoa da, 
mun duko herrialdeek benetako apus-
tua egitea zentral elektriko garbien gara-
penean, ikerketa zientifikoa eta teknikoa 
indartuz.

Gure bizitza eta une ederrak eta 
gogorrak beti joan dira musikak 
lagunduta. Doinu edo letra bat 

entzuten dugu eta harekin bat egiten 
du gu, letra hori idatzi duenak sentitzen 
du guna beren-beregi ulertuko balu be-
zala. Pertsona bat galtzen dugunean 
sen titzen dugun mina islatzen digute 
des amodiozko abestiek, eta gure egiten 
di tugu. Hertzainak taldearen Aitormena 
abes tia harreman baten amaierari bu-
ruzkoa zela beti suposatu dudan arren, 
orain dela gutxi jakin dut drogari agurra 

JON LEGARRETA
Fisika Zientzietan doktorea 

JONA ANDER ROLA
Irakaslea

zela; hala ere, nire egin dut, eta nire 
bizitzako une zehatzekin lotu.

Abesti horiek denboran irauten dute, 
so tiltasunez eta sentsibilitatez beterik dau-
delako eta entzuten ditugunean irau li egiten 
gaituztelako. Shakiraren abes ti berria, aldiz, 
minetik sortu da, bai na amorrua, txantxa... 
islatzen ditu. Ez zaitu emozionatzen eta 
ez dizkizu zu ri gertatutakoak gogora 
ekartzen; dan tzatzera, leloa burutik ezin 
kentzera eta mor bora bultzatzen zaitu. 
Hain aldakorra den gizarte honetan, zer da 
hobea gu retzat eta gure seme-alabentzat? 
Gu re barruarekin konektatzea eta emo-
zio natzea ala amorrua askatzea? Nolanahi 
ere, mina adierazteko bi modu dira era biak 
onargarriak dira. 
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Derioztartu izena jarri genion eta horri 
gehitu abizen modura eskolak. Ideia sinple 
batetik abiatu ginen tximintxok: orain dela 
ia 20 urte batu zen Derioko euskara. Baina 
jakintza hori liburu batean dago gordeta 
eta, ordutik hona, asko aldatu da Derio 
bera. Izan ere, XXI. mendeko jendarte 
industrializatua dugu Deriokoa, euskara 
batu zen jendartetik zeharo desberdina. 
Eta, hortaz, galdera bati erantzun nahi 
ge nion: zer erreskatatu daiteke jakintza 
horretatik eta gaur egunera ekarri?

Galdera bagenuen, baina nork gidatu 
behar zuen lan hori? Han eta hemen ibili 
ginen galdetzen eta, azkenean, erantzuna 
begien aurrean genuela konturatu ginen. 

Sorgiñakaz jantzan ostabere
Zein izango da ba gidaririk onena ezpada 
Derioko euskara hori batu zuen pertsona 
baino? Hau da, Iñaki Gaminde Terraza be-
ra.

Sei saio egin ditugu apiriletik aben-
dura, sei saio eta, gutxi gorabehera, 10 
bat ordu. Derioko euskara ez ezik, eskola 
orokorragoak ere izan dira, munduari 
buruz eta lurrari buruz aritu gara, lokala 
eta globala bat direla beste behin ere 
konfirmatuz. Bertako istorioak ikasi di-
tugu, bertako berbak, bertako ohiturak 
eta abar: joan zaigun mundu oso bat ikusi 
dugu, berbetan islatuta. Apal hurreratu 
ga ra mundu horretara (informanteei 
erres petu osoa), apal eta jakinminez. Eta 

Iñakiren jakintza eta eskuzabaltasunari es-
ker.

Abenduko azken eskola desberdina 
izan zen. Sorginei buruz egin genuen 
berba, medikuntza tradizionalari buruz 
eta sinesmenei buruz. Eskolaren akabuan 
galdera egin genion Iñakiri: gaur egun 
sorginik al da? Berak baietz esan zuen 
eta aipatu zuen honako hau: futboleko 
mundialeko partida dagoen ordu be-
rean, Marikobaso izeneko espazioan 10 
pertsona egotea ez al da apur bat sor gin 
izatea? Kontuan hartu behar da sor ginak 
beti izan direla bazterrekoak, er tzekoak, 
marjinalak, pobreak. Gu bezala, Ma-
rikobasoko sorginen partetik, mila esker 
Iñaki eta hurrengora arte!

t: Tximintx Komunitatea  

TKgune da Eusko Jaurlaritzako Hez-
kun tza Saileko Lanbide Heziketako (LH) 
Sailburuordetzaren programa, eta LHko 
ikastetxeek eta enpresek ezagutza par-
tekatzea ahalbidetzen du. Hortaz, en pre-
sa-sektoreari lotutako proiektuak egi ten 
dira, berrikuntza garatuz eta sus ta tuz 
enpresa txiki eta ertainen (ETE) be ha-
rrizanei erantzuteko. Programa 2014-
2015 ikasturtean ipini zen martxan eta 
Po liteknika Txorierrik hasiera-hasieratik 
par te hartu du bertan. Harrezkero 40 be-
rrikuntza- eta transferentzia-proiek tuetan 
baino gehiagotan lan egin du Bizkaiko 30 
ETErentzat baino gehia go ren tzat.   

Azaldu dutenez, bere ezagutzari es-
ker, Politeknika Txorierrik ETEak gidatu 
di tu bidean sortutako beharrizanetan. 
“Lan kidetza horrek ekarri du enpresetako 
zer bitzuak eta prozesuak ezartzea eta 
hobetzea, gailentzen ari diren mer ka-
tuetan sartu daitezen”. Horri lotuta, na-
barmentzekoa da Politeknika Txorierrik 
ikas keta guztietan proiektu-eskaintza 
za ba la duela: Diseinua eta fabrikazio me-
kanikoa, Elektrizitatea eta elektronika, 
In gurumen Hezkuntza eta Kontrola, Sal-
menten eta Merkataritza Esparruen Ku-
deaketa eta Marketina.

Politeknika Txorierrik 40 berrikuntza-proiektu baino 
gehiago garatu ditu TKgune programaren baitan

Pili Alonso da Ingurune Estrategikoe-
tan Aplikatutako Berrikuntzako zu zen-
daria (Tknika). Bere esanetan, “ikas te-
txeak TKgune programan be harrezkoak 
diren zutabeak eraiki eta in dartu ditu. 
Hortaz, garapen-aukerak han ditu di-
ra, eta TKgune sarea indartu”. Gaine-
ra, bost pertsonak osatutako tal dea 
ipi ni dute proiektuen buruan, gu ne 

ge hiago sortzeko eta eza gutza han-
ditzeko. “Proiektu ba koi tza erronka da 
ikastetxerako eta irakas leen tzat, ETE ba-
koitzari merkatuko eran tzunik one na 
eman ahal izateko, etengabe egu neratzen 
da biltza eta. Jakintza berriak ikas geletara 
ere eramaten dira, ikasleak mer katuan 
sor tutako azken erronketan tre batzeko”, 
esan dute. 
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Electricidad Bilzaren erakusleihoa, 
saritua Bizkaidendakeko lehiaketan

Bizkaidendak federazioak laugarren 
al diz antolatu du erakusleiho lehiaketa 
eta sariak urtarrilaren 10ean banatu ziren 
Kul tur Birikan, Derion. Sarituen artean 
udalerriko Electricidad Bilza denda egon 
zen, zeinak bigarren saria jaso zuen; 
gaine ra, herriko saria ere irabazi zuen. 
“Que la vida me perdone las veces que no 
la víví” lelopean, Electricidad Bilzako era-
kusleihoan bizitzari oda ederra islatu dute.  

“Pozik baino pozago gaude”, esan du 
Ma ri Carmen Bilbaok. “2022a oso urte 
go gorra izan da, lagun bat hil delako 
eta senarra hilzorian egon delako. Era-
kus leihoa haientzako omenaldia da”. 
Es pe rientzia mingarri horiek abia pun-
tu tzat hartuta, oso erakusleiho ala ia 
apaindu dute, zeinetan bizitza bizi tzea-
ren garrantzia azpimarratu duten. “Pre-
sentea bizi behar da, baita iraganeko 
mo mentuak eta etorkizuna ere. Hori dela 
eta, hainbat momentutako argazkiak era-
bili ditugu, umeen argazkiak… Ohiko 
zu haitza erabili beharrean, egurrezko es-
kailera bat apaindu dugu; gitarra bat ipini 
du gu, baina abarkak eta txapela ere, era 
askotako bezeroei keinua egiteko…”. 

Konposizioaren atzean erloju handia 
ipi ni dute. “Denbora pasatzen delako eta 
horretaz bakarrik ohartzen garelako zo-
ritxarra gertatzen zaigunean: galbana 
de la-eta egin ez genituen gauza haiek, 
ge rorako utzi genituen planak…”. Sari tik 

harago, Bilbaoren esanetan, oso babes-
tu ta sentitu zen atzoko ekitaldian, eta 
az pimarratu du bere lankideen lana. “An-
derrek, Begok eta hirurok lantalde handia 
osatzen dugu”. Bere ilobarentzat ere izan 
ditu hitzak. “Egia esan, ez nuen lehiaketara 
aurkezteko gogo handirik, baina berak 
behin eta berriro esategatik amore eman 
nuen azkenean”. Nolanahi ere, aipatu du 
erakusleihoa apaintzeko orduan helburua 
ez zela irabaztea, baizik eta jendearen 
gustukoa izatea. “Primitivako sari potoloa 
egokituz gero, ez dakit nik hain pozik 
egongo nintzatekeen; bueno, pozik bai, 
baina hain hunkituta, ziur ezetz”. 

Bestalde
Bestalde, Durangoko Tyl interiorismo-

dendari lehen saria eman zioten, eta Astra-
buduako Etxegorri farmaziari hirugarrena. 
Herritarren botoa Durangoko Sylke arro-
pa-dendarako izan zen. Lehiaketaren hel-
burua da Bizkaiko merkataritzaren sor me-
na bultzatzea, erakusleihoek, pro duk tuek 
eta zerbitzuek herritarrak erakartzeko. 
Saritan 2.800 euro baino gehiago banatu 
ziren, eta diplomak, parte-hartzaileen ar-
tean. Ekitaldian batu ziren, besteak bes-
te, Jesús García de Cos, Turismo eta Mer-
kataritzako sailburuordea; Ainara Basurko, 
Ekonomia Sustatzeko diputatua; Esther 
Apraiz, Derioko alkatea; eta Deriocom el-
kartearen kideak. 

Zamudioko krosa, 
otsailaren 5ean

Zorrizketanen herri-
bazkaria

Beste Bira atletismo-klubak 
antolatuta, otsailaren 5ean eskola- 
eta herri-krosa izango da Zamudion. 
Azaldutakoaren arabera, eskola-
krosa Bizkaiko Foru Aldundiaren 
egutegiaren baitan egongo da 
eta lau kilometroko proba ere 
egingo da federatuentzat eta herri-
lasterkarientzat. Gainera, 2016tik 
aurrera jaiotako umeentzako ere 
lasterketa izango da. Azken lasterketa 
hori Aitor Blanco Zamudioko 
jaurtitzailearen omenez egingo da, 
orain dela gutxi hil da eta. Golardoak 
eta beste sari batzuk egongo dira 
herri-lasterketan sailkatutako lehen 
seigarrenentzat, gizonezkoen eta 
emakumezkoen kategorietan, eta 
opariak ere zozketatuko dira parte-
hartzaileen artean. Zamudioko 
krosean izena ematea online egin 
behar da. Dortsala lasterketaren 
egunean bertan jaso behar da, eta 
lau euro ordaindu.

Beste aldetik, Beste Birak Cross 
Master Bizkaiko txapelketa irabazi 
zuen urtarrilak 22an Muskizen. 
Sailkatutako lehen bederatziren 
artean izan ziren Txorierriko atletak 
eta, hortaz, Beste Bira taldeak 
podiumeko lehen postua eskuratu 
zuen. Gainera, Martin Mc Graghek 

Zorrizketan Lezamako euskara 
elkarteak 25 urte bete ditu eta, 
urteurrea ospatzeko, herri-bazkaria 
antolatu du otsailaren 11rako. 
Bazkaria aurretik, trikipoteoa egingo 
da herriko tabernetatik, baita 
ekitaldi bat ere. Bazkaldu ostean, 
ekintzak egingo dira, besteak beste, 
Eingo! taldearen kontzertua. Herri 
bazkarirako txartelak salgai daude 
Lezamako tabernetan. Bazkideek, 
umeek, langabetuek eta jubilatuek 
12 euro ordaindu behar izango 
dituzte; gainerakoek, 15 euro.
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11 milioi euroko aurrekontua onartu du Deriok
Derioko Udalak 10.998.144 euroko 

aurrekontua onartu du 2023rako. Aurreko 
ekitaldiko aurrekontuaren aldean, aurten-
goa % 8 hazi da; 877.027 euro hain zuzen. 
Tokiko gobernuaren hitzetan, jarraituko 
du te “derioztarrentzako zerbitzu pu bli koak, 
ongizatea eta bizi-kalitatea ho betzen”. 

Esther Apraiz Derioko alkateak na-
bar mendu du aurten ere lehentasuna 
herriko familiak izango direla. Horrela, 
“egunerokotasuna hobetu eta erraztuko 
dieten laguntzei” eutsiko diete, eta in-
bertsioak bultzatuko dituzte, “bizi-ka-
litaterik onena dutela” bizi daitezen. “Au-
rrekontu koherentea eta orekatua da, 
Deriok hazten jarraitu dezan, zer bitzu 
publikoak hobetzeko eta tokiko eko-
nomia-jarduera dinamizatzen jarraitzeko”. 
Era berean, Apraizek azpimarratu du par-
taidetza bidezko azken aurrekontuak oso 
arrakastatsuak izan direla, horietan 429 
pertsonak hartu dute parte eta.

Beste aldetik, udal-gobernuaren 
esane tan, oposizioak izan du aurrekontuak 
negoziatzeko prozesuan parte hartzeko 
aukera. “Horrela, aldez aurretik egindako 
negoziazio-batzordeetan EH Bilduk sei 
zu  zenketa aurkeztu zituen, eta PSE-EEk, 
zortzi. Gobernu-taldeak PSE-EEren zazpi 
zu zenketa onartu ditu, eta EH Bilduren 
bi zuzenketa, eta aurrekontuetan sartu 
ditu”. Esan moduan, alderdi sozialistari 
onartutako zuzenketen artean daude He-

rriko Plazako kioskoko sabaia estaltzea 
(50.000 euro), Nekazaritza pasealekuan 
banku berriak jartzea (5.000 euro) eta 
Erre kalden komun autogarbigarria ipin-
tzea (50.000 euro). EH Bilduren zuzen-
ketei dagokienez, udal-gobernuak 
azal du takoaren arabera, 20.000 euro bi-
de ratuko dira lonja hutsak erabiltzeko 
eki menak bultzatzera, eta beste 20.000 
eu ro, etxebizitza alokatzeko gazteentzako 
di rulaguntzak handitzera (guztira 40.000 
eu ro). 

Udal-gobernuak 877.000 euroko diru-
partida bideratuko du inbertsioetara, eta 

horien artean hauek nabarmendu di tuzte: 
kirol-azpiegiturak hobetzea (100.000 
euro), HAPOa (110.000 euro), eragin kor-
tasun energetikoko neurriak ezartzea 
(150.000 euro), Txorierri Etorbidean ba-
ran da berriak jartzea (80.000 euro), 
umeen tzako parkeetan konpontze-lanak 
egi tea (30.000 euro) eta errepideen zo-
ladura konpontzea (36.000 euro). Horiei 
partaidetza bidezko aurrekontuetan au-
ke ratutako bi egitasmo gehitu behar 
zaiz kie: pumptrack gunea (100.000 euro) 
eta bertoko zuhaitzak landatzea (17.000 
euro).   

Deriok esker ona adierazi die herriko 
kirolariei

Urtarrilaren 23an, jendetza handia 
ba tu zen Derioko Kultur Birikan, bertan 
Ki rolaren Gala bigarren aldiz egin zen 
eta. Galan, Derioko Udalak esker ona 
adierazi zien herriko kirol-talde eta -klubei 
egindako ahaleginagatik eta sustatutako 
balioengatik: konpromisoa, esfortzua, sa-
krifizioa, talde-lana, elkartasuna eta erres-
petua. Sarituen artean izan ziren Doyan 
Taek wondo Klubeko hainbat kirolari, bo-
rrokan zein teknikan gailentzen direnak 
–Vio leta Perez, Ane Vallo, Alaitz Anton 
eta Aitor de la Torre, banaka batzuk aipa-

tzearren–; Txorierriko Basketland klubeko 
ema kumeen kadete-taldea; Derio CDko 
gizonen gazte-taldea; eta Susana Ganda-
rias eta Zion Uria atletak. 

Sondika pintxotan 
ibiliko da berriro ere
“Sondika pintxotan” lehiaketa 
berriro antolatu dute datozen 
hilabeteetarako. Zehatz-mehatz, 
laugarren aldiz antolatu da eta, 
ohikoa denez, hiru hitzordu 
ipini dituzte: otsailaren 18an, 
haragi-pintxoak dastatuko dira; 
martxoaren 18an, arrain-pintxoak; 
eta apirilaren 15ean, modalitate 
askearen pintxoak. Herriko 
ostalariek euren mokadurik onenak 
aurkeztuko dituzte berriz ere, eta 
musika egongo da. Bestalde, bi 
lagunentzako bazkaria edo afaria 
zozketatuko dira botoa ematen 
duten herritarren artean. 
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Txorierriko etxez etxeko laguntza-
zer bitzuko langileak greba egin dute ur-
tarrilaren hasieran, euren lan-egoera sa-
latzeko eta hitzarmen duina eskatzeko. 
Azaldu dutenez, 2015etik ez diete sol-
datu igo. “Txorierriko Zerbitzuen Man-
komunitateak enpresa bat kontratatzen 
du etxez etxeko zerbitzua emateko. Li zi-
tazioaren aurrekontua handitu den arren, 

Uritarra Larrabetzuko futbol-taldeak 
gutuna bidali zion Bizkaiko Epaileen 
Elkargori, Errebale futbol-zelaira es ko la 
futboleko epaile euskaldunak bi daltzeko 
eskatzeko. Jakinarazi duenez, eran-
tzuna jaso dute. “Hitz onak izan di tuzte 
euskararen alde egiten dugun lanare-
ki ko; hala ere, esan digute, haiek ere 
egune rokotasunean euskararen aldeko 
jar dunbideak sustatzen saiatu arren, 
errea litatea dela ez dagoela nahi beste 
epai le euskaldun eta daudenek aktak gaz-
telaniaz sinatzeko joera dute”. 

Bestalde, Epaileen Elkargoak Uritarra-
ko kideak animatu ditu taldeko jokalariak 
izandakoak epaile-lanetan aritzera ani-
matzera. “Egia esan, jokalari batzuek epai-
le izateko ikasketak egin dituzte, baina ez 
dute etekin handirik atera: alde batetik, 

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuko 
langileek euren lan-egoera salatu dute

Futbol-epaile euskaldun nahikorik ez

behar dute mendekotasuna duten per-
tsonak artatzera joateko. “Autoa behar-
be harrezkoa da, baserrietara joateko ga-
rraiobide publikorik ez dagoelako. Gure 
autoa erabili behar dugu eta kilometroko 
0,28 zentimo ematen digute; hala ere, 
etxe batetik bestera gutxienez hi ru ki-
lometro ez badaude, ez digute or daintzen. 
Gaine ra, denbora asko galtzen dugu apar-
katzeko. Lotsagarria da”.

Txorierriko etxez etxeko zerbitzuak 
guztira 25 langile ditu: batzuk behin be-
tikoak dira, eta beste batzuk, behin-be-
hinekoak. Azken horiek ezjakintasun 
eran tsia dute, ordu gutxiko kontratuak 
dituz telako eta enpresak kontratuak noiz-
nahi aldatu ahal dituelako; hortaz, ez da-
kite hilaren amaieran zenbat ko bratuko 
duten. Azkenik, salatu du ten moduan, “lan 
fisikoa egin arren, bizkarreko mina ez da 
laneko gaixo ta suntzat hartzen”.

“Pandemian funtsezkoak izan ginen: 
gu re lana profesionaltasunez eta arduraz 
egin genuen, eta gure osasuna arriskuan 
jarri genuen; hala ere, orain patronalak 
eta erakunde publikoek ez digute ka surik 
egiten”. Azaldu duten moduan, Txo rierriko 
Zerbitzuen Mankomunitateko ordez ka-
riekin batzartu dira bere egoe raren eta 
aldarrikapenen berri emateko; Iñi go Gaz-
telu Larrabetzuko alkatearekin ere batu 
di ra. 

Pumptrack pista 
atondu da Lezaman

Lezamako Udalak pumptrack 
pista egin du frontoiaren atzeko 
aparkalekuaren ondoan. Pista 
urtarrilaren 7an inauguratu zen, 
eta udalak eta Zorribike elkarteak 
antolatuta, skate- eta bike-
erakustaldiak egin ziren. Pistaren 
eraikitze-lanetan 118.580 euro 
jarri ditu udalak, eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak 50.893 euroko 
dirulaguntza eman dio horretarako. 
“Udalak herria eta herritarren 
bizi-kalitatea hobetzearen aldeko 
ekintzekin jarraitzen du, kasu 
honetan aisialdirako aukera berri bat 
eskainita”, adierazi dute. Lezamako 
Udalak pumptrack pista egin du 
frontoiaren atzeko aparkalekuaren 
ondoan. Pista urtarrilaren 7an 
inauguratu zen, eta udalak eta 

langileon soldatak izoztuta daude. Pa-
tronalak % 3ko igoera eskaini digu, baina 
ez da nahikoa”.

Bestalde, adierazi dute bere be ha rri-
zan en arabera enpresak lan-ordu tegia 
egun batetik bestera aldatu ahal diela. 
“Oso zaila da lana eta familia uztartzea 
eta lan-orduetatik kanpo bizitza normala 
egitea”. Era berean, euren autoa erabili 

ez da diru askorik irabazten, eta bestetik, 
publikoarengandik jasotzen den presioa 
ez da gustagarria. Klubok, zaleek zein gu-
rasoek hausnartu beharko genuke horri 
buruz”.  

Uritarra taldeko eskolako entre na-
tzaileek eta jokalariek euskaraz egiten du-
te. “Modu naturalean egiten dugu, bai ta 
partidetan ere: aurkariekin euskaraz egi-
ten dugu eta % 90ek euskaraz erantzuten 
dute”. Euren hitzetan, epaileen lana peda-
go gikoa da, bereziki umeekin, eta ho-
rregatik da inportantea umeei euskaraz 
egi tea. “Batzuetan, arautegia arrotza da 
jo kalari gazteentzat, baina epailearen 
azal penei esker errazago barneratzen 
du te: azalpenak ondoen menderatzen 
du gun hizkuntzan jasotzeak azkartu eta 
aberasten du barneratze-prozesua”. 
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Desanexioaren 40. urteurrena

Urtarrilaren 1ean 40 urte bete zi ren 
Loiu, Sondika, Derio, Zamudio eta Eran-
dio Bilbotik desanexionatu zi ren etik. 
Desanexioak berezko araudia, finan tza-
keta eta zerbitzu publikoak ekarri ziz kien 
aipatutako udalerriei. 2022. urtea amai-
tzear zegoela, oroitzapen-ekitaldia egin 
zen Sondikan, desanexioa ahalbidetu 
zu ten pertsonak eta erakundeak gogora 
ekartzeko eta lau hamarkada hauetan 
egindako lana goraipatzeko. 

Ekitaldian parte hartu zuten Xabier 
Zu biaur Sondikako alkateak, Josu An-
doni Begoña Loiuko alkateak, Esther 
Apraiz Derioko alkateak, Igotz Lopez Za-
mudioko alkateak, Aitziber Oliban Eran-
dioko alkateak, Juan Mari Aburto Bil boko 
alkateak eta Elixabete Etxanobe He rri 
Administraziorako eta Erakunde Harre-
manetarako foru diputatuak. Txorierriko 
al kateek erakundeen arteko lankidetza 
az pimarratu zuten. 

Sondika, Loiu, Derio eta Zamudio 
1966an anexionatu ziren Bilbora, “de kre-
tuz”; hiriburuak 26 urte lehenago bere-
ganatu zuen Erandio. Bilbok inguruko 
udal erriak behar zituen bere egitasmoak 
aurrera atera ahal izateko. Amagoia Gue-
zuraga historialari zamudioztarrak des-
anexioaren 25. urteurrenaren harira al-
diz karian idatzi zuen moduan, «anexioa 
bo rondatez egin behar zen, eta herriek 
onura hauek jasoko zituzten horren tru-
ke: ur- eta argi-zerbitzu egokia, eskola 
berriak, telefonogunea, kanposantua 
Arte ba karra inguruan, azoka, etxebizitzak, 
Guar dia Zibilaren kuartela, Artxandako 

WhatsApp taldearen 
harpidedunen arteko zozketa

Ana Canales Romero da 
urtarrileko 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.

tu nela, autobusen linea berriak... Hori 
bai, tekniko arloan ezustekorik ezean. Eta 
egon, egon ziren». Auzo-alkatea izendatu 
zen herri bakoitzean, baita Erandio eta 
Asua bailarako zinegotzi-delegatu berezia 
ere. 

Desanexioa
Baina herri-sentimendua ez zen 

inoiz desagertu, eta udal-autonomia be-
rreskuratzeko eskatzen zuten ahotsak 
las ter entzun ziren. Carlos Garaikoetxea 
lehendakariak desanexio-dekretua sina-
tu zuen 1980ko abenduan, eta hori in-
da rrean sartu zen 1983ko urtarrilaren 
1ean. Desanexio-prozesuan lagun askok 
har tu zuten parte auzoko elkarteetan, 
udal-batzordeetan eta lehenengo kor po-
razioetan. Protagonista horietako batzuen 
testigantza ere jaso genuen aldizkarian. 
Hauek izan ziren: Joseba Petralanda eta 
Ma nuel Gallartzagoitia zamudioztarrak, 
Juan jo Ibarluzea derioztarra, Vicente Ar-
teagoitia eta Arrate Ugarte loiuztarrak 
eta Jose Aurrekoetxea eta Juantxu Llona 
son dikoztarrak. Kontatu zigutenez, agin-
du takotik gutxi bete zuen Bilbok, eta 
hain bat gabezia izan ziren herrietan: 
kale rik ez, argirik ez, umeentzako par-
ke rik ez… Arazo larrienetako bat zen 
herritar guztiak hornitzeko ur nahikorik 
ez zegoela, eta manifestazioak txitean-
pitean egiten ziren. Gainera, herritarrek 
ez zuten Bilborekin inongo loturarik. 
Franco hil ostean mugimendu handia 
sortu zen Erandion desanexio inguruan, 
eta horrek eragina izan zuen hiriburura 

Bonu-kanpaina 
berria Loiun
Josu Andoni Begoña Loiuko alkateak 
bere webgunearen bidez jakinarazi 
du otsailean bonu-kanpaina berria 
egingo dela. Orotara 3.000 bonu 
ipiniko dira loiuztarren eskura. Alde 
batetik, 1.000 bonu jarriko dituzte 
salgai: bonu bakoitza 10 euroan 
salduko da, baina bere benetako 
balioa 20 eurokoa izango da. 
Bestetik, 2.000 bonu aterako dituzte 
eta bakoitzak bost euro balioko 
du; hala ere, bere benetako balioa 
10 eurokoa izango da. Bonuen 
bitartez, 40.000 euro bideratuko dira 
herriko dendetara, tabernetara eta 
jatetxeetara.
Bonuak loiuztarrek bakarrik erosi 
ahal izango dituzte otsailaren 
1etik aurrera udaletxean bertan 
edo liburutegian eta Larrondoko 
frontoian, aurretik udaletxera 
deituta erreserbatu badira. Pertsona 
bakoitzak gehienez bost bonu 
erosi ahal izango ditu. Bonuak 
maiatzaren 31ra arte gastatu ahal 
izango dira kanpainari atxikitutako 
herriko dendetan eta ostalaritza-
establezimenduetan. Begoñaren 
hitzetan, kanpainaren helburuak 
dira, besteak beste, Loiuko 
establezimenduetan gastatzea, 
egungo egoera ekonomikoak 
eragindako kalteak arintzen 
laguntzeko, herritarrek beherapenez 
baliatzea eta udalerria girotzea.
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Otsailean, Txorierriko kaleak eta he-
rriak kolorez eta klase askoko per tso-
naiaz beteko dira berriro. Herrietan az-
ken ukituak ematen dabiltza Inauteriak 
ospatzeko, eta urtarrileko alean ix tean 
Sondikako Inauterien elkarteak an to-
latutako egitarauaren eta lehiaketa be-
rriaren berri izan dugu. Gainera, Larrondon 
ere mozorro-lehiaketa egongo da otsai-
laren 11n, eta Larrabetzun Maskarita Egu-
na ospatuko dute hilaren 17an. 

Sondikako Inauterien Elkarteak mo-
zo rro-lehiaketa antolatu du otsailaren 
25era ko. Azaldu moduan, hiru kategoria 
sari tu ko dira: mozorroa, karroza (taldea) 
eta kalejira animatzea; eta 600 euro eta 
tro feoak banatuko dira saritan. Izena 
ema tea otsailaren 1etik otsailaren 25eko 
12:00ak arte egin ahalko da sondika ko-
inau teriak01@gmail.com helbide elektro-
nikora idatzita, eta mezuan zehaztu be-
harko dira taldearen izena, partaideen 
ko purua eta harremanetarako telefono-
zenbaki bat. 

Bestalde, mozorroaren argazkia bi-
da li beharko da aipatutako helbide elek-
tronikora edo 646 366 331 telefono-
zen bakira. Argazkia kalejira hasi baino 
le hen bidali beharko da, eta bidaltzen 
ez dutenek bertan hartu ahalko dute 
par te, baina ez dute saririk jasoko. Kale-

Mozorrorik onenek saria izango dute 

jira 20:30ean irtengo da Iturrikosolo ka-
learen eta Lehendakari Agirre kaleen bi-
degurutzetik irtengo da.

Mozorro-lehiaketan 18 urtetik gorako 
bizkaitarrek hartu ahalko dute parte; adin-
gabeek ere izena eman ahalko dute, gura-
soek edo tutoreek horretarako baimena 

ema nez gero. Sondikako Inauterien Elkar-
tearen partaideek, berriz, ezin izango dute 
saririk jaso. Epai-mahaia elkartearen bost 
kidek osatuko dute eta, erabakia hartzeko 
orduan, kontuan hartuko dituzte hurrengo 
irizpide hauek: originaltasuna, eskuz egi-
na den eta eszenaratzea, mozorroaren 

Eneko Bilbao,  
txapelduna

Urtarrilaren 21ean, Eneko Bilbao za-
mudioztarra eta Beñat Amade getxotarra 
norgehiagoka ibili ziren Urdulizeko fron-
toian. Amadek erronka polita bota zion 
Bilbaori eta pentatloiko hiru proba egin 
zituzten: gizon-proba, harria altxatzea 
eta korrika egitea. Erronka Bilbaok irabazi 
zuen. “Lanaren aldetik oso pozik nagoela 
esan behar dut. Hasieratik aurrea hartu 
nion Beñati eta apurka-apurka aldea 
handitzea lortu nuen. Bestalde, kalkulatu 
nuen, erronka irabazteko, korrika-proban 
zein emaitza lortu behar nuen, eta de-
na entrenatzaileak eta biok kalkulatu 
moduan irten zen”.  

Urdulizeko frontoian 200 lagun bai-
no gehiago batu ziren, eta oso giro po-
lita izan zen. Jokoan 2.000 euro izan zi-
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Sondika

Larrondo, Loiu

Otsailak 24, barikua
–17:00 Txupinazoa eta jaien hasiera.
–17:30 Kalejira eskolatik, buruhandiek 
girotua.
–18:00 Xaibor diskofesta umeentzat.
–19:30 Txanpi-pote txosnetan.
–20:00 Taberna Ibitaria.
–23:30 Kontzertua: Kaos Etiliko.
–02:00 Erromeria: Gora Herria.
Otsailak 25, zapatua
–11:00 Umeen parkea.
–12:00 Tostada-lehiaketa.
–12:00 Kalejira, Elaia txistu-taldeak 
girotua.   
–12:30 Elutxa txaranga.
–13:00 Dantza-poteoa, Gorantzaileak 
dantza-taldeak girotua. 
–13:00 Triki-poteoa, Auzokoa Herrikoi 
elkartearen eskutik. 
–16:00 Kafea, Nagusien Etxean.
–17:00 Musika eta dantza, Nagusien 
Etxean.
–18:00 Umeen mozorro-desfilea.

Otsailak 11, zapatua
–18:00 Mozorro-txapelketa.
–18:30 Dj Xaibor. Sariak eta sorpresak.

–19:00 Sariak ematea.
–19:30 Txokolatada. 
–20:30 Kalejira, Elutxa txarangak eta 
ReperkusionFemek girotua. Mozorro-
lehiaketa.
–21:30 Sardinaren hileta.
–21:30 Nagusien mozorro-, karroza-, 
tostada- eta erakusleiho-lehiaketen sa-
riak ematea. 
–22:00 Kontzertua: The NovenTones.
–00:00 Erromeria: Urrats. 

ka tegorian; originaltasuna, egitura eta es-
zenaratzea, karrozaren kategorian; eta ori-
ginaltasuna, eszenaratzea eta ikus kizuna, 
animazioaren kategorian.

Kategoria bakoitzeko hiru sari eman-
go dira. Mozorrorik onenak 100 euro ja-
so ko ditu saritzat; karrozarik onenak, 300 
euro; eta animaziorik onenak, 200 euro. 
Ka tegoria bakoitzeko bigarrenak eta hi-
rugarrenak golardo bana jasoko dute. 
Irabazleen izenak 20:00etan jakinaraziko 
dira agertokian. Saria eskuratu ahal iza-
teko, irabazleek han egon beharko dute; 
bestela, saria ordezko bati emango diote. 
Or dezkorik egon ezean, ez da saririk 
eman go. Diru-sariak bizum bidez bidaliko 
dira harremanetarako adierazitako telefo-
no-zenbakietara.  

Larrondon ere lehiaketa
Larrondon ere sarituko dituzte mo-

zo rrorik onenak eta originalenak. Bi 
kategoria egongo dira, familiak eta 
nagusiak, eta guztira 750 euro banatuko 
dira saritan. Familia-kategoriaren irabaz-
leak 200 euro jasoko ditu saritzat; biga-
rrenak, 150 euro; eta hirugarrenak, 100 
eu ro. Nagusien mo zorrorik onenak, bes-
talde, 150 euro ja soko du saritzat; bi-
garrenak, 100 euro; eta hirugarrenak, 50. 
Mozorro-lehiaketa otsailaren 11n egingo 
dute. Xaiborrek gi rotuko du arratsaldea 
eta sorpresak egongo dira. Gainera, 
mozorrotzen diren ume guztiei gozokiak 
emango dizkiete. 

ren, eta ikusleek ere dirua jokatu zuten. 
“Jendea oso gogotsu ibili zen eta oso 
ondo entzuten genien animoak ematen”. 
Bilbaok lehen eta bigarren probak irabazi 
zituen. Lehen proban, 100 kiloko harria 30 
aldiz jaso zituzten eta Bilbaok 30 segundo 
lehenago bukatu zuen. Bigarren proban, 
gizon proban, sei iltze egin zituzten 400 
kiloko harria arrastaka eramanda eta 
zamudioztarrak argi utzi zuen horretan 
Euskal Herriko txapelduna zela, arerioak 
baino lau minutu gutxiago behar izan 
zituelako proba amaitzeko. Azken saioan, 
lau kilometro egin zituzten korrika 
probalekuaren inguruan eta horretan, 
berriz, Amade izan zen hobea eta lortu 
zuen kirolari bien arteko aldea murriztea, 
proba bi minutu lehenago amaitu zuen 
eta.



Aikor! 232 I 2023ko urtarrila
www.aikor.eus12  GUREAN IZAN DA

t: Gaizka Eguzkitza / a: Asier Corera

Zelan Derion?
Oso ondo, Gabonetan etenaldi txiki 

bat egin genuen, eta ur teko lehenengo 
emanaldia Derion izan zen. Publikoa ere 
oso animatuta egon zen eta oso giroa 
polita sortu zen antzokian. Gozagarria 
izan zen.

Antzezlana jatorriz Kataluniakoa 
da. Zaila izan zen Euskal Herrira ego ki
tzea?

Bai, antzezlana Ramon Madaulak ida-
tzi zuen eta istorioa Katalunian gertatzen 
da. Hala ere, antzezlana Estatu osoan 
egi ten da eta lekuaren arabera, gauza 
ba tzuk aldatu egiten dira. Jatorrizko ber-
tsioan, esate baterako, sugusak jaten di-
tuzte; eta Euskal Herrikoan, gominolak.  
Gainera, gurean familiak Sagasti du ize na. 
Lelokeriak dira, baina tira... Joseba Apao-
la za eta Martin Agirre ibili dira jo eta ke 
egokitzapen-lanak egiten.

Antzezlana gaztelaniaz eta eus ka 
raz egiten duzue. Badago alde han di
rik? Zeinetan sentitzen zara gus turen?

Tira, ezberdinak dira. Aktoreontzat 
zaila da bertsio biak ikastea, batzuetan 
nahaste-borraste ederra dugulako. Nahi 
gabe hasten za ra euskaraz eta tartean 
gaztelaniazko esamoldeak sartzen ditu-
zu (kar-kar). Adibidez, abenduan ez ge-
nuen an tzez lanik egin; eta urtarrilean, 
le henengoa, De rion, gaztelaniaz; eta bi-
garrena, Bea sainen, euskaraz. Dena dela, 
pu blikoak primeran pasatzen du, bai gaz-
telaniaz, bai euskaraz.

Antzezlan batzuk eginda dituzu. 
Zer deritzozu zure ibilbideari?

Pribilegiatutzat hartzen dut neure 
bu rua, ikasketa bukatu eta berehala la-
nean hasi nin tzelako. Gainera, jende zo-
ra ga rriarekin lan egiteko aukera izan dut, 
eta asko ikasi dut. Proiektu bakoitza des-

Gabonetan hainbat eki-
taldi antolatu zi ren 

Txorierrin; ho rietako 
bat De rioko Gurea 
Are toan egin zen, La 
saga antzezlana. Ho-

rretan, besteak beste, 
Ain hoa Etxebarria on-
darroarra ak to re eta ko 
bat da eta be rarekin 
egin du gu ber ba.  

AINHOA ETXEBARRIA I aktorea eta kazetaria

"Gauza berriak ikastea gustatzen zait"
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"Pribilegiatua naiz,  
zorte handia izan dut, 

ikasketa bukatu eta 
berehala lanean hasi 

nin tzelako”

"Irratiak harrapatzen 
zaitu, gertua delako; 

etxean egoteko 
modukoa da"
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berdina da, abentura han dia. Antzerkiak 
xarma berezia du, beti zerbait berria ikas-
ten duzulako. Iaz, sei hilabete eman nituen 
biran El Reino-Erresuma an tzezlanarekin: 
egon ginen Madrilen eta Bilboko Arriaga 
antzokian, eta Kanarietan bukatu genuen. 
Entseguekin hasi ginenetik azken saioa 
egin arte, hainbat gauza aldatu ziren. Hori 
antzerkian askotan gertatzen da eta polita 
da.

Zuzendari ere ibili zara…
Ai ama, bai (kar-kar). Antzerki laburren 

jaialdian ibili gara Bilboko Pabiloi 6 are-
toan. Gainera, beste proiektu propioan 
na go Nerea Gartziarekin ba tera, Bibitxa. 
Pandemian hasi ginen lan tzen eta dena 
egiten dugu guk: in pro bisazioa, gidoia, 
zuzenketak, zu zen daritza... Azken urteo-
tan, antzoki txi kietan aur keztu du gu (On-
darroa, Markina, Ge taria…). Testua biz-
kaieraz dago, sustraiak hemen ditugu eta; 
beraz, batez ere Bizkaiko antzokietara era-
man nahi dugu.

Aktorea izateaz gainera, kazetaria 
ere bazara eta irratian egin duzu lan…

Beti izan dut irratirako grina, beti izan 
dut argi entretenitu nahi nuela, bai irratian, 
bai antzerkian. Irratia nire bigarren etxea 

da; gaur egun, kolaborazio txikia egiten 
dut astean behin, Iban Fernandezen, 
Mai te Garmendiaren eta Alain Perezen 
Gu saioan. Ez dut irratia betiko laga nahi. 
Ha rrapatzen zaitu, gertua delako; etxean 
egoteko modukoa da.

Eta telebistan ere bai…
Bai, lehen esan dut oso zorte ona 

izan dudala, denetarik egiteko aukera 
eman didatelako. Eta oso eskertuta na-
go horregatik. Azkena Zurekin bat! le-
hia keta izan da. Ez dut inoiz lehiaketa 
bat egin, baina proposatu zidatenean ez 
nuen birritan pentsatu. Eta oso pozik ibi-
li naiz. Denetarik egin dut, pozik nago, 
horrek ikasteko aukera eman didalako. 
Ezin naiz geldirik egon eta gauza berriak 
ikastea izugarri gustatzen zait. Horregatik 
sentitzen naiz hain eskertuta eta hain 
zoriontsua.   

Aktoreetzat Madrilen dago lanitu
rria Estatuan. Baduzu hara joateko as
morik?

Ez. Nire lekua hemen dago. Badakit 
ak toreok leku batetik bestera ibili behar 
duzula, eta gustura nago horrekin. Baina 
itzultzeko ordua datorrenean, ni etxera 
joango naiz.

Komunikatzeko
grina

Ainhoa Etxebarria Gómez (Onda-
rroa, 1993) saltsa guztietako perexila 
da: alaia eta berritsua da eta, beraz, 
ez da harritzekoa komunikazioan lan 
egitea. Gaz tetan, Ka ze taritza eta Arte 
Dra matikoa ikasi zituen eta harrezkero 
ogi bide biak uz tar tu ditu. "Lehenik 
eta behin 'On darruko alabea' naiz 
(kar-kar). Ni ak to rea naiz, irratian eta 
te lebistan ere pertsonaiak jokatu di-
tu dalako. Baina komunikatzailea ere 
banaiz, aktorea izatea hori ere ba-
delako, pu bli koari mezuak hel araz tea. 
Gauza biak eskutik hel duta dau de", 
esan digu.   

Etxebarriak, besteak beste, Erre-
su ma, Tres mujeres eta Obabakoak 
antzez lanetan hartu du par te, baita 
Goenkale eta Kartzela te le saioetan ere. 
Telebistan, aurkezle eta ko laboratzaile 
ere ibili da zenbait saio tan: El conquis, 
Zurekin bat!... Ga bon Zaharreko saio 
berezia ere aur keztu zuen 2022an. Era 
berean, irra tian, Euskadi Gaz tean ibili 
da lanean. Fal ta zaizkion ko munikabide 
bakarrak egun kariak eta aldizkariak 
dira. "Erres petua diot pren tsa idatzian 
lan egiteari. Izan ere, edozer gauza 
adierazteko, nik hi tza nahiago dut: 
txarto ulertzen badidate, momentuan 
azaltzeko au ke ra dut; idatzita badago, 
aldiz, ez dago zuzentzeko erarik".  
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"Azken urteotan hainbat 
saio egin ditut Pablo 

Fustorekin: jokalari zein 
entrenatzaile ederra da"

"Sestaon oso gustura 
nabil, baina gogoan 

ditut Olarretan egindako 
entrenamenduak-eta"

“Profesionala izan nahi dut”
ENDIKA GARCIA I palista

Baliteke pala kirol gutxitua izatea, eta ziur asko, esku-pi-
lotaren atzean dago, baina Larrabetzun palisten harrobia 
badabil. Asier del Rio eta Roman Maldonado profesionalak 
dira eta maila horretara Endika Garciak (Larrabetzu, 2005) 
heldu nahi du. Gaztea Sestao taldean dabil eta 2026an 
Munduko Txapelketa jokatu nahi du. 

t/a: Gaizka Eguzkitza

Zelan hasi zinen palan jokatzen?
Txikitan esku pilotan jokatzen nuen. 

Hala ere, 13-14 urte nituela, Larrabetzuko 
frontoian, Asier del Rio ikusi nuen palan 
jokatzen. Niretzat erabat berria zen eta 
horrek palan jokatzeko gogoa piz tu zidan. 
Beraz, esku-pilota utzi eta palan hasi nin-
tzen.

Zelan izan zen aldaketa? Gogorra?
Palak eta esku-pilotak ez dute zer-

ikusirik. Pilota beste era batean jo behar 
du zu, esate baterako. Alde batetik, aldaketa 
erraza izan zen, Larrabetzun bertan egin 
nuelako eta klub berean, Olarretan. 
Bestetik, gogorra ere izan zen, lehenengo 
partidetan kirol zaila zela ikusi nuelako. 

Erraz moldatu zinen erremintara?
Hasieran paletarekin jokatzen nuen, 

arinagoa eta errazagoa delako, baina gaur 
egun pala laburra erabiltzen dut, askoz 
pisutsuagoa. Egokitzapen-prozesua behar 
da, bai. 

Olarretan hasi, baina gaur egun Ses
tao Lagun Artean taldean zabiltza. Zer
gatik aldaketa? 

Duela urte bi, Sestaotik deitu zidaten 
Espainiako Txapelketan parte hartzeko. 
Au kera ezin zen alferrik galdu eta bat egin 
nuen Sestaoko taldearekin. Txapelketa jo-
katu eta gero, bertan gelditzea erabaki 
nuen, Larrabetzukoa baino askoz handia-
goa baita. 

Nora moldatzen zara hara joateko?
Aitarekin joaten naiz. Poz-pozik eroa-

ten nau leku batetik bestera (kar-kar).

Zelan Sestaon?
Oso pozik. Laster frontoi berria izango 

dugu. Sestaoko klubak La rrabetzukoak bai-
no maila handiagoa du. Gainera, harreman 
ona dut klubekoekin. Astean behin joaten 
naiz hara entrenatzera eta, batzuetan, 
Miribillako frontoian ere saioak egiten ditut 
Pablo Fustoren agindupean. 

Norekin eta Pablo Fustorekin! Hau 
ohorea, ezta?   

Itzela da. Fusto historiako jokalaririk 
onenetarikoa da eta azken urteotan hain-

bat saio egin dut berarekin. Horietan asko 
ikasi dut, Fusto jokalari ederra ez ezik, 
entrenatzaile paregabea ere badelako. 
Zure idoloekin hain harreman gertua izatea 
oso handia da. Adibide polita da niretzat.  

Zer hartzen duzu pala: zaletasuntzat 
ala ogibidetzat?  

Biak. Nik palan jokatzen dut dis fru-
tatzeko, baita lehian sartzeko eta ho-
betzeko ere. Nik profesionala izan nahi 
dut. Munduan jokalari asko daude, baina 
profesionalak Bizkaian ditugu.
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dira. Sestaon, lehen esan dudan mo-
duan, oso gustura nabil, baina egia da 
go goan ditudala Olarretan egindako en-
trenamenduak, Er lantz… 

Nolako jokalaria zara? Zein gusta
tzen zaizu?

Aurrelaria naiz eta tantoak bukatzea 
gustatzen zait. Partidetan apurka-apurka 
ibiltzen naiz, partidak aurrera egin ahala, 
errendimendua gero eta hobea dut. Pablo 
Fusto gustatzen zait, baina Gaubeka eta 
Imanol ere zoragarriak dira.

Horretarako txapelak irabazi behar 
dituzu eta horretan zabiltza, ezta? 

Bai, Trinkete Bizkaiko Txapelketa, 
Bizkai Cup eta GRAVN txapelketak irabazi 
di tut. Horrek eskarmentua eman dit, eta 
apurka-apurka pilotari hobea naizela uste 
dut. Ia ondo nabilen datozen urteotan 
eta 2026an Munduko Txapelketan parte 
hartzeko aukera dudan. Bilbon jokatuko da 
eta han parte hartzeko gogoa dut.

Txorierrin eta Larrabetzun, hain 
zuzen, badituzu ereduak: Roman Mal

donado eta Asier del Rio jokalari pro
fesionalak. Harremanik duzu haiekin?

Bai, biak ezagutzen ditut, baina batez 
ere Asierrekin egon naiz. Anai nagusitzat 
dut. Hainbat aldiz entrenatu dut berarekin 
eta izugarri irakatsi dit. 

Olarreta ere badago herrian. Nolako 
garrantzia du taldeak zure ibilbidean?

Oso handia. Olarretakoak familiakoak 
dira. Erlantz Garcia entrenatzaile izan nuen 
bertan eta bera aita izan zen niretzat. 
Jokalariak eta entrenatzaileak la gunak 
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Urte berria, osasun 
ohitura berriak?

Urte bukaerarekin batera, urte be-
rria zabaltzen da gure aurrean, eta jaki na, 
ho rrekin batera, urtero ohitura osasun-
ga rrien zerrenda berreskuratzen du gu. 
Ze rrenda horretan bost errutina errepi ka-
tzen dira urtero; goazen aztertzera:

KIROLA EGIN
Dantzatu, kirolen bat egin, ibili, es-

kai lerak aukeratu igogailuaren ordez, 
ekin tza txikiak dira, eta pixkanaka zure 
pen tsa tzeko eta jarduera fisikoari aurre 
egi teko modua aldatuko dute, baina zen-
bat denbora eutsiko diozu aurten erron ka 
horri? Egia da momentu zehatz bat be har 
dela hasteko, eta urtarrilaren 1a, bes te 
edozein egun bezain aproposa izan dai-
teke; garrantzitsuena da serio har tzea, go-
gotsu, motibazioa mantentzea eta gu txi-
ka-gutxika, eguneroko errutina bi hur tzea.

ELIKADURARI LOTUTAKO OHITURA 
ONURAGARRIAK 

Hainbeste bazkari, afari, poteoren 
ostean, zure gorputzak STOP esan dezake 
eta ohitura osasuntsuetara bueltatzeko 
gogoa izan. Hauek dira adituek gomen-
datzen dituzten aldaketak:

• Aukeratu sasoiko eta gertuko jakiak 
eta egosi lurrunetan, beren propietateak 
kontserba ditzaten.

• Janaria prestatzen duzunean, pres-
tatu berehala jango duzuna baino kopuru 
handiagoa, menu bat erosi aurretik au ke-
ra osasuntsuago bat izan dezazun hoz-
kailuan.

• Gehitu barazkiak zure errezetei, ja to-
rrian eraman ez arren.

• Bestelako edarien ordez aukeratu 
ura. Osasuntsuagoa eta askoz merkeago 
da!

UTZI ERRETZEARI
Kontu jakina da, erretzeak ez dio ezer 

onik ekartzen zure gorputzari. Tabakoa 
droga estimulatzaileen taldean dago, 
bai na aldi berean depresorea ere bada. 
Mun du osoan, tabakoak askoz hilkortasun 
handiagoa eragiten du alkoholak eta legez 
kanpoko drogek baino. Mankomunitatetik 
10 aholku ematen dizkizugu erretzeari 
uzteko.

1. Izan kontziente zergatik erretzen 
duzun

2. Jarri espezialista baten eskuetan
3. Aliatu bat bilatu
4. Eutsi antsietateari
5. Ur asko edan egunean zehar
6. Zaindu zure elikadura
7. Egin zerrenda bat eta ikusi 

ondorioak
8. Hobby bat bilatu

9. Egunerokoa bizi
10. Saihestu erretzera bultzatzen zai-

tuz ten pertsonak edo egoerak

HARREMAN SOZIAL OSASUNTSUA
Gizakiak garenez, pertsonen arteko 

ha rremanak ezinbestekoak dira. Gizartean 
jaio eta hazten gara, eta besteekin elkar-
tzea bizitzaren parte garrantzitsua da. 
Kon tua da, nolako harremanak au ke-
ra tzen ditugun, norekin ari garen ha-
rre manetan eta norengandik urrun. 

FEMINISMOA: Emakumeen eta gi zo nen arteko eskubide- eta aukera-
berdin tasuna sustatzen duten teoria sozial eta praktika politikoen multzoa. 

Oro har, hauek dira feminismoaren ardatz nagusiak: ema kumeen askapena; 
emakumeen eta gi zonen arteko eskubide-berdintasuna; ema ku meen 
aurkako indarkeria salatzea; eta gizarte berri bat eraikitzea, genero-rol etan 
oinarritu beharrean pertsonen arteko harreman parekideetan oinarrituko 
dena. (Emakunde)

AHALDUNTZEA: Emakumeen proze su indibidual eta kolektiboa; horren 
bidez, ge nero-diskriminaziozko testuinguru ba tean, beren ahalmenak, 

gaitasunak, es tra tegiak eta protagonismoa garatzen eta indartzen dituzte, 
bizitza pertsonal na hiz sozialaren alderdi guztietan mo du autonomoan jokatu 

ahal izateko, ber din tasuna lortzeko baliabideak (ma terialak, psikologikoak, 
intelektualak eta ideo lo gikoak) eskuratzeko, erabakiak hartzeko eta aitorpena 
jasotzeko. (Emakunde)
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Edukiontzi 
berdera, beira 

baino ez

X

Beirazko botilak, ontziak eta potoak, 
taparik eta tapoirik gabe.

Kristala (edalontziak, pitxerrak eta 
kopak, ispiluak...): beira % 100ean 
birziklatu daiteke. Kristalak berun 
oxidoa duenez, ezin da beirarekin 
batera urtu. Egoera onean badaude 
eraman Garbigunera, puntu garbira 
edo berrerabilgarrien edukiontzira.
Tapak eta tapoiak: plastikozkoak 
edo metalezkoak edukiontzi horira 
botako ditugu; kortxo naturalekoak, 
berriz, edukiontzi marroira.
Bonbillak: euren konposizioaren 
ara bera bereizita birziklatzen dira. 
Be r eizita jasotzen dituzten saltokira 
eraman behar dira, edo Garbigunera 
edo puntu garbira. Salbuespena: ha-
rizpi-bonbillen eta halogenoen ka-
suan, errefusarako edukiontzira bo ta 
be har dira, tapa grisekora hain zu zen 
ere.

Informazioa:
https : / /bizk ai rez ik la .gar biker.
bizkaia.eus/eu/

Ondotxo dakigu zein den beira uz te-
ko edukiontzia: iglu berdea.

3

Geure berbak
Sarritan etxean eta herrian era bil tzen 

ditugun berba batzuk baz ter tu egiten 
di tugu, euskara ba tu ra ko egokiak ez di-
relakoan. Glo ba li zazioa hizkuntzara ere 
hel du de nez, telebistan, liburuetan edo 
eza  gunei ikasitakoak barra-barra dara bil-
tza gu, geure-geureak diren hitz eder asko 
ahaz teraino. Berdintze ho rrek kolorea ken-
tzen dio euskarari, eta arriskutsuagoa den 
zerbait ekar de za ke: norberaren berbaera 
duina eta zu zena ez delako sentsazioa. 

Esate baterako, dagoeneko txo rierritar 
askok batuan jardutean az kar eta bizkor 
esaten dute, eta, kasurik onen ean, ume-

umetatik erabilitako arin etxerako uzten 
dute. Txorierrin, men debalde gehienean 
lez, arin da for ma nagusia. 

Ekialderantz eginda bizkor ere en-
tzungo dugu Eibar inguruan; agu do da-
rabi l te hainbat gipuzkoar eta na fa rrek. Gi-
puzkoan, dena de la, azkar hi tza gai lentzen 
da. Eta, amai tzeko, Ipar Euskal He rrian fite 
eta zalu berbak da rabiltzate.

Ondo dago hango eta hemengo hi-
tzak ere ezagutzea, literaturaz go za tzeko, 
hizkuntzarekin olgatzeko edo Mi hiluze 
txa pelketan parte har tzeko, baina geure 
ber bak ahaztu ba rik.

Ga rrantzitsua da gure ondoan jarrera 
po sitiboa duten per tsonak egotea eta ez 
mi na sentiarazten di gutenak. Harreman 
so zial osasungarriak izanez gero horrek 
on dorioak eragiten diz kigu osasunean. 
On gizatea ekartzen di gute, eta ondo 
sen titzen den pertsona ba tek bizitza lu-
zeagoa izaten du.

ESKAINI DENBORA ZURE BURUARI
Hau ez da izan behar ohitura bat, be-

harrizan bat baizik. Zure burua zain tzen 

ez baduzu nekez lortuko dituzu bestelako 
erronka guztiak. Nork bere bu ruari den-
bora eskaintzeak eta intros pekzioa egi-
teak pentsatzeko modu eraiki tzai leagoa 
ga ratzen laguntzen digu, eta geure bu-
rua hobeto ezagutzen eta ulertzen. Zeu re 
burua ezagutzeak kudeaketa emo zional 
eta mental handiagoa izatea ahal bidetzen 
du, eta, beraz, sor daitezken egoe rei ho-
beto aurre egiten jakitea.

Hasi urtea zure burua maitatzen eta 
ulertzen, eta gero, gerokoak.
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Erromanikoa

Zumetzagako baseliza; alboko orrialdean, 
Barrikako elizaren detailea; Eta beheko aldean, 

eskuinaldean, Fruizeko elizaren detailea; eta 
ezkerraldean, Zumetzagako leiho erromanikoa.
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t: Iñaki Olabarrieta eta Jose Angel Mentxaka

Euskal Herriko mendietatik ibiliz gero, 
ez da harritzekoa ermitekin topo egitea. 
Gainera ez da erlijiozalea izan behar 
haietako askoren edertasunaz jabetzeko, 
bereziki elementu erromanikoz apainduta 
daudenen edertasunaz. Baina zeri deitzen 
zaio arte erromanikoa?

Erromanikoa Frantziako Borgoinan 
sor tu zen, 1000. urte inguruan, Clunyko 
aba diako beneditarren eraginez. Fran-
tzian XI. mendean zabaldu zen, eta Ibe-
riar penintsulara XII. mendean eta XIII. 
mendearen hasieran ailegatu zen, Done 
Jakue bidea dela eta. Izan ere, bideak os-
pe handia hartu zuen eta, erromes uga ri 
erakarrita, monasterioak zabaldu zi ren, 
ermitak… Eta horiekin batera, arte erro-
manikoa. Dena den, románico hitza Char-
les de Gervillek erabili zuen lehen aldiz 
askoz beranduago, 1820an.

Penintsulan erromaniko-mota ezber-
di nak aurkitu ditzakegu: Pirinioetan, lon-
bar diar erromanikoa; Gaztelan, harrizkoa; 

Ibilbide proposamena
Mungiatik Bakiora doan bidean, 

las ter dugu Larrauri eta ibilbidea ber-
tako aparkalekuan hasiko dugu. Ha-
mar kilometro eskaseko paseo erraza 
da, Zumetzagako baselizaraino joan-
etorrian. Markaidara eta Jatabera doan 
bidea hartuko dugu. Hirurehun me-
trora baino gutxiagora, ezkerretara, 
erro ta baten antapara ikusiko dugu; 

es taldura du eta. Aurrera egingo du gu 
eta asfaltoa pista bihurtuko da. Al-
dapan gora egin, eta pistak er mitaraino 
eramango gaitu arazo ba rik. Ermitara 
hel duta, atzealdera joan beharko du-
gu erromaniko be rantiarreko lei hoa 
ikusteko. Leiho ede rra da, ohi de nez, 
landare-ele mentuak eta irudi ika ra ga-
rriak na hasten dituena. 

Aukera ezberdinak ditugu itzul-
tze ko: gogoa izanez gero, Jata mendia 
al dapa gogorretik igo dezakegu ala 
zu zenean Bakiora joan gaitezke in-
gu ruan hasten den baso-pistatik edo 
errepideari jarraituta. Guk Tallu men-
dia igoaz itzultzea erabaki du gu. Ho-
rre tarako, ermitaren bazter ba te tik 
men dian gora doan pista har tu ko 
du gu. Adi ibili beharko dugu, ki lo-
me tro batera pista bitan banatzen 
da eta. Eskuinekoa hartuko dugu eta 
las ter ailegatuko gara Tallu mendiko 
ton torrera. Handik behera, pistetatik 
jarrai tuko dugu eta beti eskuinetara 
egi nez kanposantura ailegatuko ga-
ra, eta bertatik Larraurira. Gozatu ibil-
bideaz eta erromanikoaz!   

ur barik, gaur egun. Larrauriko eliza os-
tean, ezkerreko errepidea hartuko du-
gu, Jatabera doana, eta kilometro es-
kasera azalduko zaigu Zumetzagako 
er mitako bidea adierazten duen kartela, 
es kuinetara. Bide horretatik jarraituko du-
gu. Merezi du 300 metrora, eskuinean, da-
goen iturbururaino jaistea: nahiz eta bide 
on doan egon, ez da erraz ikusten, harrizko 

Leoneko Sahagunen, adreiluzkoa… Euskal 
He rriari dagokionez, eraikin erromaniko 
ge hienak Nafarroan eta Araban daude; 
Txo rierrin ez daukagu, eta Bizkaian banaka 

batzuk daude. Azken horien artean aipa-
tzekoak dira Galdakaoko, Fruizeko eta Ba-
rrikako parrokiak, eta Bakio inguruan, San 
Pelaio eta Zumetzagako ermitak, azken 
hori Mungiako lurretan egon arren. 
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t: Itxaso Marina

Txorierri Institutuan eraikin berria egi-
tea aspaldi-aspaldiko eskaera izan da. 
Ikasleak, irakasleak eta langileak 1983ko 
urtarrilaren 10ean sartu ziren eraikin na-
gusian: aurreko hiru ikasturteetan La-
rra betzuko eskoletan eta ondoko lon-
ja batzuetan ibili ziren, eta 1982-1983 
ikasturteko lehen hiruhilekoan, Gal da kao-
ko institutuak utzitako lokaletan. Juan Luis 
Goikoetxeak, institutuko ira kas lea izan 
zenak, aldizkari honetako orrial deetan 
duela urte batzuk idatzi zuen mo duan, 
Bilboko laugarren institutu legez abia tu 
zen, “herritarren eskariz eta ekinez, ad-
ministrazioaren pasibotasunaren au rrean”.

Urteak aurrera joan ahala, gero eta 
handiagoak egin ziren Txorierriko he-
rriak, eta institutua, hortaz, txiki gelditu 
zen bailarako ikasleak hartu ahal izateko. 
Le kuren falta dela eta, 1998-1999 ikas-
turtean, Derrigorrezko Bigarren Hez kun tza 
ezarri zenean, hasi zen Derioko eskolako 
eraikina erabiltzen. Institutuko eraikin 
berria, bestalde, 2010ean eraiki tze koa zen, 
baina atzerapenen ondorioz, 2016ko udan 
barrakoiak jarri ziren sa rrerako patioan, 
leku faltari aurre egiteko. Barrakoiak pasa 
den ikasturtera arte era bili dituzte ikasle 
eta irakasleek. 

“Lehenengo eta behin, eskerrak 
eman behar dizkiet ikasleen gurasoei. 
Izan ere, institutuaren egoeraren jakitun 
egon da, institutuan izan dute konfiantza 
eta erabaki dute seme-alabek berton 
ikasten jarraitzea”, adierazi du Ainhoa Aju-
riagogeaskoa zuzendariak. “Eta, jakina, 
ikas leei, urte askoan eraikin batetik bes-
tera ibili behar izan dutelako, eta ba rra-
koietan ere ikasi”. 

Instalazio berriak urtarrilean bertan 
inauguratu badira ere, ikasleak eta ira-
kasleak Aste Santuko oporren ostean 
hasi ziren haiek erabiltzen. Eraikin be-
rriak 4.225 metro karratuko azalera du, 
hi ru solairutan banatuta, eta bertan De-
rrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) 
1., 2. eta 3. mailetako ikasleen gelak ko-
katu dira. Hezkuntza Sailak ia 8,5 milioi 
euroko inbertsioa egin du instalazioetan, 
eta Derioko Udalak lurrak utzi ditu 
                             handiagotzea egiteko. “Sarrerako patioko 
barrakoiak kentze hutsa itzela izan zen, 
institutuari beste garbitasun eta argitasun 
bat ekarri zion eta. Gainera, patio hori 
berreskuratu dugu, eta buruan ideia ba-

tzuk ditugu, etorkizunari begira hura 
erabiltzeko. Bestalde, azpiegituretako ba-
tzuk apirilerako erabiltzeko moduan ba-
zeuden ere, irailean hasi ginen lehen so-
lairua eta gimnasioa erabiltzen”.

Laranja bizia
Eraikin modernoa da, gune zabalak 

eta gardenak dituena eta eraikin na-
gu siaren aldean nabarmentzen duena, 
batez ere laranja kolore biziagatik. Erai-
kin nagusiaren hegoaldean altxatu da 
az piegitura berria, eta pasabidea egin da 
eraikin bietako lehen solairuak lotzeko. 
“Hortaz, ez dugu kalera irten behar, 
erai kin batetik bestera joateko. Pentsa 
ezazue: eskolako eraikineko joan-etorriak 

Urte luzeetan beste eraikin batzuetako instalazioak erabili eta barrakoietan ikasi ostean, 
Txorierri Institutuko ikasle guztiak eraikin berean daude gaur egun. Izan ere, antzinako 
eskaerari erantzuna eman zaio eta eraikin nagusiaren hegoaldean beste azpiegitura bat 
altxatu da ikasle guztiak hartu ahal izateko. Txorierrik eta bertoko ikasleek azkenean dute 
merezi duten institutua.  

normaltzat-edo hartzen genituen, baina 
pandemia garaian ikasgela batzuk Kul-
tur Birikan atondu behar izan ziren, eta 
egu nero gora eta behera ibili behar iza-
tea ez zen batere erosoak”. Aurreko le-
rroetan aipatutako DBHko ikasgelez 
gaine ra –guztira 21–, eraikin berrian ko-
ka tu dira banaketa-gelak, curriculum 
ani tzeko gela, pedagogia terapeutikoko 
ge la, teknologiako bi lantegi-ikasgela, 
mu sikako, dramatizazioko eta ikus-en-
tzun ezko gela, zientzia-laborategia, plas-
tika-gela, liburutegia, gimnasioa eta alda-
gelak eta arkupea. 

“Horiek guztiek aukera ematen digute 
institutuak dituen erronkei aurrera egiteko. 
Esate baterako, zientzia- eta teknologia-

“Eskerrak gurasoei, 
erabaki dutelako seme-
alabek berton ikasten 

jarraitzea; eta,  
jakina, ikasleei”

Eraikin berriak 4.225 
metro karratuko azalera 
du eta Hezkuntza Sailak 

ia 8,5 milioi euroko 
inbertsioa egin du 

instalazioetan

TXORIERRIKO INSTITUTUA

Bete da  
aspaldiko  

eskaera  
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Urte luzeetan beste eraikin batzuetako instalazioak erabili eta barrakoietan ikasi ostean, 
Txorierri Institutuko ikasle guztiak eraikin berean daude gaur egun. Izan ere, antzinako 
eskaerari erantzuna eman zaio eta eraikin nagusiaren hegoaldean beste azpiegitura bat 
altxatu da ikasle guztiak hartu ahal izateko. Txorierrik eta bertoko ikasleek azkenean dute 
merezi duten institutua.  

“Zientzia-laborategiak 
datorren ikasturterako 

hornituko dira, eta 
puntako teknologia 
ipiniko da bertan”

laborategiak datorren ikasturterako hor-
ni tuko dira, eta, esandakoaren arabera, 
punta-puntako teknologia eta tresnak 
ipiniko dituzte bertan. Horri esker, eskola-
saioa emateko beste modu bat eskaini 
ahalko diegu ikasleei, eta pentsatu du-
gu, beharbada, robotikari eta irudi-in-
primaketari lotutako hautazko ikasgaia 
eskaini ahalko geniekeela DBHko bigarren 
mailako ikasleei”. Azaldu duenez, eraikin 
berrian denak elektronikoki funtzionatzen 
du, ateek, pertsianek zein argiek; azken 
horiek, bestalde, bakarrik erregulatzen 
dira kanpotik sartzen den argitasuna zein 
den. Airea berritzen duen sistema ere ipini 
dute ikasgeletan, eta aire-kalitatea askoz 
hobea da.  
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Elkarlana
Azpiegitura berriaren inaugu-

ra zio-ekitaldia urtarrilaren 18an 
izan zen. Ber tan batu ziren Iñigo Ur-
kullu le hendakaria, Jokin Bildarratz 
Hez kuntza sailburua, Begoña Pe-
drosa Hezkuntza sailburuordea, Iña-
ki Orbe Hezkuntzako lurralde-or-
dezkaria eta Esther Apraiz Derioko 
alkatea. Institutuko gura so en elkar-
tearen ordezkariak ere egon zi ren 
ekitaldian, Txorierriko es kola pu bli-
koetako zuzendariak eta or dez kari 
politikoak. Bertaratutakoek ins ta la-
zio berriak bisitatu zituzten, Ain hoa 
Aju riagogeaskoa institutuko zu zen-
dariak lagunduta.

Ajuriagogeaskoaren hitzetan, 
Txo rie rri ko hezkuntza-komunitate 
osoak ilusio handiz hartzen ditu 
erai kin berriak dakartzan onurak eta 
aban tailak. “Ziur gaude bultzada han-
dia emango digula elkarbizitza po si-
ti boaren alde. Gainera, etorkizunean 

Eraikin nagusian ere 
egin dira berritze-lanak: 
eraikineko hegaletako 

bat luzatu da, eta solairu 
bateko akustika hobetu

Aipatu moduan, gimnasio berria ere 
egin da, aldagelak eta dutxak. Ondorioz, 
bi gimnasio daude institutuan eta horiek 
biek zein eraikitako aterpeak ahalbidetuko 
dute zenbait ikasgeletako ikasleek aldi 
berean gorputz-hezkuntzako saioa egitea. 
Halaber, sarrerako patioa eta patio handia 
lotu dira pasabide baten bidez. “Oso-
oso patio handia dugu orain. COVID-19a 
dela eta, DBHko ikasle batzuek ondoko 
parkean eman behar zuten atsedenaldia, 
baina orain guztiak institutuan egon 
daitezke. Lau futbol-zelai ditugu patioan, 
eta haien barruan, saskibaloi-pistak. 
Hain patio handia dugunez, eroso garatu 
dezakegu Patio Aktiboa egitasmoa. Patioa 
gatazkak sortzen diren gunea eta unea 
izan ohi da, eta egitasmo horren bidez 
patioa dinamizatu eta elkarbizitzaren 
alde egin nahi dugu. Denetariko jolasak 
antolatzen dira horretarako, eta guztiek 
de netarik egin behar dute: sokasaltoa, 
zelai erreak, batxilergoko ikasle batzuek 
irakasten dituzten dantzak… Mahai jo-
koak ipintzeko asmoa ere badugu”. Kan-
poal dean ere aparkalekua atondu da, 
ikas leak modu seguruagoan autobusera 
sar tzeko eta handik irteteko. “Lehen erre-
pidea gurutzatu behar zuten, eta zebra-
bidea egon arren, apur bat arriskutsua 
iruditzen zitzaigun eta laguntzen genien; 
orain zuzen-zuzenean sartzen dira auto-
busen aparkalekura eta ez dago inongo 
arriskurik”.

Eraikin nagusian ere lanak
Beste aldetik, institutuko eraikin na-

gusian ere egin dira berritze-lanak. Bes teak 
beste, eraikineko hegaletako bat luzatu da, 
bertan ikasgela osagarriak ipintzeko. Era 
berean, barruko gune batzuk birbanatu 
eta berrantolatu dira, eta komunak 
egokitu. “Institutuak berak ordainduta, 
solairu oso bateko sabaiak beherago ipini 
dira akustika hobetzeko. Nahiko txukun 
gelditu da, eta beste so lairua ere egokitu 
nahiko genuke. Az kenik, areto nagusia 

eto rriko zaizkigun erron kei modu 
era ginkorrean erantzun ahal izango 
die gu”. Marian Amandoz eta Rakel 
Go mez gurasoen elkartearen ordez-
ka riek azpimarratu zutenez, “erai kin 
be rriak hobekuntza izugarria eka rri ko 
du, ikasleek denbora luze-lu zean le-
ku batetik bestera ibili behar izan du-
telako, edo barrakoietan ikasi”. 

Urkullu lehendakariak esan zuen 
ka litateko azpiegiturek harreman zu-
ze na dutela kalitateko hezkuntzarekin. 
“Ho rretarako gaurkoa urrats sendoa 
da ikasleek zein irakasleek instalazio 
ero  so eta eguneratuetan len egiteko, 
irakasteko eta ikasteko. Azkenik, 
Apraizek eraikin berria bailara oso-
ra ko lorpen handitzat jo zuen, eta 
na  barmendu zuen elkarlanari esker 
gau zatu dela. “Horretan Txorierriko 
ikas tetxe publiko guztiek, gurasoen el-
kar teak, udalek eta Hezkuntza Sai lak 
har tu dute parte”.   

lortu dugu, lehen ez genuena. Han bilera 
handiak egiten di ra gurasoekin, irakasleen 
heziketa, hi tzaldiak, kontzerturen bat…”.

2022-2023 ikasturtean, DBHko eta Ba-
txilergoko 780 ikasle, 96 irakasle eta 16 
langile daude Txorierri Institutuan. DBHko 
1., 2. eta 3. mailetako ikasleen gelak erai-
kin berrian kokatu dira, eta DBHko 4. 
mailako eta Batxilergoko ikasleen ge-

lak eta Zereginen Ikaskuntzarako Ge la, 
eraikin nagusian. Azken hori da hez-
kuntza-premia bereziak dituzten eta Ira-
kaskuntza Ertainetako eskolaratze arrun-
tean sartzeko baldintzak betetzen ez 
di tuzten 16 urtetik 20 urtera bitarteko 
ikas leentzat. “Institutuan ikasle guztiak 
iza tea, elkarrekin eta oso instalazio eroso 
ba tzuetan, oso-oso pozgarria da guretzat”.
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Santimamiko jaiak arriskuan
a: Santimamiko jai-batzordea

Abuztuaren 17an Santimami da, eta 
Zamudioko eta Derioko lurretan da-
goen ermitan jaiak izan ohi dira hiru 
egun etan, hilaren 16tik 18ra hain zuzen 
ere. Jaiak “betidanik” egin dira eta, na-
gusienetakoek gogoratzen dutenez, ekin-
tzak ermita zaharrean ere eginak dira; 
er mita hori beste leku batean zegoen. 
Ha la ere, jai-batzordeak erabaki gogorra 
eta zaila hartu behar izan zuen iaz: egun 
bakarreko jaiak antolatzea. “Egoera larria 
da. Joan den urtean, jai-batzordean 6-7 
lagun ibili ginen kudeaketa-lanak egi-
ten: planifikazioa, ekintzak kontratatu, 
di ru laguntzak eskatu eta justifikatu… 
Bai na lagun-kopuru hori ez da nahikoa 
jai-egunetan bertan izaten diren ekintzak 
au rrera ateratzeko. Horregatik erabaki 
ge nuen jaietako egunak murriztea. Pan-
de mia dela-eta jaiak bi urtean bertan be-
hera utzi ondoren, jaiak berriro antolatzea 
inportantetzat jo genuen, baina egin be-
harreko ahalegina oso handia izan zen. 
Zen bait lan aldi berean egin behar dira, 
eta pertsona batzuek momentu batzuetan 
lagundu ziguten arren, ezin izan genien 
lan guztiei heldu”, azaldu dute.

Gainera, aipatu duten moduan, jai-
batzordeko kide batzuk «nagusitxoak» 
di ra eta jadanik ezin dute gazte zireneko 
errit moan eta bizitasunean lan egin. “Ki-
de batzuek 20 urte baino gehiago da-
ramatzate jai-batzordean, eta ordez ko rik 
ezean hura desagertuko da”. Jai-batzordeko 
kide-kopuru egokiari da gokionez, azaldu 
dute jaiak antolatzeko na hikoa dela 8-9 
lagunek osatutako tal dea, baina lagun 
gehiago behar direla jaie tako egunetan 
ekintzak aurrera ate ra ahal izateko. “Batez 
ere momentu kri tikoetan, zereginak batera 
etortzen direlako: adibidez, mus lehiaketa 

izaten den bitartean, txanda egin behar 
da txos nan, gaueko tortillak egiten hasi 
eta bestelako kudeaketak egin. Iazko jai-
egi taraua erreferentziatzat hartuz ge ro, 
esaterako, une batzuetan 15-16 pertso-
naren laguntza beharko genuke. Nolanahi 
ere, bakoitzak noiz lagundu ahal dugun 
ere kontuan hartzekoa da: bakarrik ekin-
tza zehatz batean lagundu ahal izatea eta 
egun osoan laguntzeko aukera izatea ez 
dira berdin”. 

Jarrera proaktiboa
Laguntza dena dela ere, ongi etorria 

da Santimamiko jai-batzordean. “Ez ga-

Herritarrei halabeharrez egin die deia Santimamiko jai-ba-
tzordeak, bertan parte hartu dezaten. Izan ere, kide gutxi di-
ra antolakuntza- eta laguntza-lanetan eta ez dakite aurten 
jaiak prestatzeko moduan egongo diren. Egoera hain da la-
rria, ezen adierazi baitute jaiak desagertzeko zorian egon 
li tezkeela. 

bil tza profil zehatz bateko lagunen bila; 
animoa eta jarrera proaktiboa izatea na-
hikoa da. Guztiontzako zereginak iza-
ten dira”. Eta, egia esan, zeregin asko 
egoten dira ospakizun-ekitaldien eta 
jai-giroaren atzean. “Jaiak baino lehen, 
adin guztientzako ekintzak antolatu be-
har dira eta horiek eskaintzen dituzten 
enpresekin harremanetan ipini. Logisti-
ka-arloko gauzak ere kontuan hartu 
be harra dago: komunak, edariak eta 
janaria, izo tzak, sukaldeko materiala erosi, 
lehia ketetarako sariak erosi, ermitaren 
ingurua garbitu eta jai-gunea prestatu, 
txosna ipini… Bestalde, txosnan edariak 
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“Iaz 6-7 lagun ibili 
ginen jai-batzordean, 

baina kopuru hori ez da 
nahikoa jai-egunetako 

ekintzak aurrera 
ateratzeko”

“16 bat pertsonaren 
laguntza beharko 
genuke batez ere 

momentu kritikoetan, 
zereginak batera 

etortzen direlako” 

“Abuztuan Txorierrin 
gertatzen garen askok 

oso ondo pasatzen dugu 
Santimamiko jaietan: 

oso giro polita izaten da”

atera behar dira jai-egunetan, eta janaria 
pres tatu. Sardina-jana, txitxi-burruntzia, 
txokolatea… ere prestatu behar dira 
txosnatik kanpo, eta lehiaketetako ze-
hetasunak eta sariak prest eduki. Era 
berean, garbitze- eta atontze-lanak egin 
behar dira ekintzen aurrean eta ostean: 
parrilak prestatu, mahaiak antolatu, er-
mita mezarako prestatu… Baita ekintzak 
egitera etortzen direnei harrera egin ere, 
eta haiei adi egon. Azkenik sorgina erre 
behar da”. Alabaina, sorgina erreta ez da 
lana amaitzen. “Txosna, ermita eta jai-
eremua jaso eta garbitu behar dira, eta 
gastuen kontuak egin eta udaletxean 

aurkeztu”.  
Santimamikoak egunean gozatzeko 

jaiak dira, familian eta lagun artean. 
Ber bena edo kontzertu handirik barik, 
adin guztietako ekintzak izaten dira: 
le hia keta gastronomikoak, mus-txa-
pel ke ta, umeentzako herri-kirolak eta 
ekin tzak, meza, fanfarrea, herri-baz ka-
ria… “Ezagutzen duguna eta egiten da-
ki guna antolatzeko joera dugu, horrek 
an tolakuntza errazten duelako. Hala eta 
guztiz ere, ideia berriak beti dira ongi 
etorriak eta pro po samenak entzuteko 
prest gaude. Abuz tuan Txorierrin geratzen 
garen as kok oso egun onak pasatzen 

ditugu San timamiko jaietan: oso giro 
polita iza ten da, euria egiten duenean 
ere bai!”. Ho rrela, bada, deia egin diete 
jai-ba tzor dean modu batean edo bestean 
par te hartzeko prest dauden guztiei. “Ea 
elkarrekin jaiei bultzada berria ematerik 
dugun! Lan batzuk korapilatsuak dira, eta 
beste batzuk errazagoak, baina guztiok 
lagundu ahal dugu, guztiok dakigulako 
gauza horiek egiten”. Jai-batzordean par-
te hartzeko, mezua bidali behar da san-
timamielkartea@gmail.com helbide elek-
tro nikora. “Animatu, Santimamiko jaiak 
arriskuan daude eta!”. 
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Txorierriko udalak, 2022ko  
gastu-aurrekontuetan

Derio: 
10.121.117 €

Larrabetzu: 
3.470.052 €

Lezama: 
3.130.364 €

Sondika: 
6.203.716 € 

Loiu: 
4.828.750 €

Zamudio: 
8.601.714 €

t: Jose Luis Barrenetxea / i: Udalak

Gastu arruntek pisu nagusia dute udal-
aurrekontuetan. Aurrekontuen zatirik 
han diena osatzen dute hiru kapitulu 
hauek: langileen gastuak, gastu orokorrak 
eta Mankomunitateak gehi dirulaguntzen 
trans ferentziak. Idazki honetan, hiru ho-
riek eta inbertsioak eta haien arteko lotura 
az tertuko ditugu herriz herri.  

Barra-grafikoetan kopuru absolutuak 
azal duko dira; zirkulu-grafikoetan, bakoi-
tzaren pisu erlatiboak ehunekoetan; eta 
hi rugarrenean, biztanleko zifrak. Beste 
gas tu garrantzitsu bat finantza-gastuetan 
egon daiteke, finantza-erakundeekin mai-
leguak sinatzen direnean. Nolanahi ere, 
Txorierriko udalen kasuan, maileguek 
oso zorpetze-maila txikia eragiten du-
te: ez dago Sondikan, Loiun, Derion 
eta Zamudion; eta Larrabetzun eta Le-
zaman eramangarria da. Azken udalerri 
ho rietako finantza-karga, interesak eta 
amortizazioak 22.468 eta 25.334 eurokoak 
dira hurrenez hurren. 

Grafika horietan azaltzen diren lau 
ka pituluak banan-banan zehaztuko di-
tu gu ondorengo lerroetan. Langileen 
gas tuak dira langile funtzionarioei, esta-
tu tu pekoei eta laboralei ordaintzeko era-
biltzen den dirua, baita hautapenezko kar-
gudunei edozein kontzeptugatik ematen 
zaizkien ordainsariak ere. Gastu orokorrek, 
bestalde, udal-gasturik handiena ekar-
tzen dute: materiala erostea, bulegoe-
ta rako eta informatikarako gaiak, horni-
dura-gastuak, energia eta erregaiak, 
arro pa, elikagaiak eta tresneria, herri-
kon ponketak, mantentze-lanak eta ar-
ta penak. Mankomunitateari eta diru-
la gun tzen transferentziei dagokienez, 
gas turik handiena Mankomunitateari 
egi ten zaion diru-ekarpena da: % 80 in-
gu ru. Mankomunitateak kudeatzen di-
tu gehienbat kaleak garbitzea, herri-
ar gi teria eta hondakinak biltzea, eta 
neu rri txikiago batean, euskara, lana eta 
en plegua, genero-berdintasuna, osasuna, 
hez kuntza, gazteak eta galdutako ani-
ma liak. Familientzako eta herriko elkar-



Aikor! 232 I 2023ko urtarrila
www.aikor.eus ESTATISTIKAK  27

2022ko gastuak biztanleko

Derio

Loiu

Larrabetzu

Sondika

Lezama

Zamudio

te entzako dirulaguntzak, berriz, % 15-
20 dira, eta, halaber, bazkide izategatik 
kan poko erakundeei ordaintzen zaien 
kuo ta ere kontuan hartu behar da: Eu-
del, UEMA, Jata Ondo… Azkenik, in ber-
tsioak bideratzen dira azpiegitura-gas-
tuetara, iraupen luzeko ondasunetara 
eta izaera immateriala duten erosketa ez 
sun tsikorretara; lurrak, eraikinak edo epe 
luzerako makineria erosteari lotutako 
gastu finkoak dira. Zamudioren kasuan, 
kapital transferentzietan 60.100 euroko 

dirulaguntzak daude jarrita, inbertsio 
moduan hartu daitezkeenak; guztira 
118.594 euroko kopurua osatuta. Udalak 
lau bide ditu inbertsioei aurre egiteko: 
sarrera arrunten eta gastu arrunten artean 
aurrezki garbia lortu; Aldundiaren eta 
Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzak jaso; 
hirigintza-jarduerako eskubideetatik diru-
etekinak atera; edo finantza-erakundeekin 
mailegua for ma lizatu, hau da, zorpetu.        

Hala ere, aurrekontuetan agertzen di-
ren kopuruak eta gero benetan erabil tze n 

direnak ez dira beti bat etortzen. Horrela, 
ba da, aipatutako hiru kapituluetan des-
bideratze txikiak egon daitezke, eta na-
barmenak, inbertsioetan. Sarritan, ur te 
ba terako aurreikusitako inbertsioak hu-
rrengo urteetan eginez joaten da, eta, 
hor taz, zeharo aldatzen dira grafikoetan 
azaltzen diren kopuruak. Horren adibide, 
Larrabetzuko inbertsioko kopuruetan 
udal etxearen berriztapen integrala dago 
sar tuta, datozen urteetan burutzen joan-
go dena. Biztanleko gra fikoetan jaso dira 
aurreikusgarriago diren hiru kapituluak. 
Loiuko eta Zamudioko zifra han diak iza-
ten dira, alde batetik, euren jarduera 
eko nomikoagatik, eta bestetik, erlatiboki 
biz tanle gutxi dutelako. Deriok, ordea, 
erla tiboki biztanle-kopuru handia du eta, 
on dorioz, zifra txikiagoak ditu.    

Langileen gastuak, gastu orokorrak 
eta Mankomunitateari eta dirulaguntzei 
lotutako gastuak batera aztertu behar 
di ra, inbertsioekin batera, udalen jasan-
ga rritasuna bermatzen dute eta. Neur ri 
han diago edo txikiago batean, guztiek 
du te inbertitzeko asmoa, nahiz eta in-
ber tsioa epe luzerakoa izan. Aipatutako 
ka  pituluak eta zorpetze orekatua izatea 
ezin bestekoak dira udalerrien zerbitzu eta 
ba liabideak egoki garatzeko.   
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Poztasun-injekzioa

“Modu ezin hobea da 
dibertitzeko, ariketa 

fisikoa egiteko, burua 
aktibatzeko eta 
sozializatzeko”

a: Itxaso Marina / a: Kukudantza

Rakel Gomez Villaluenga Kukudantza 
elkartearen presidentea da, eta Ainara 
Mendoza Oran, idazkaria. Kontatu di-
gu te elkarteak iturburu duela haren ki-
deek duten sozializatzeko eta aisialdia 
emateko beharrizanean. “Autonomoak 
gara eta, hortaz, oso ordutegi kaskarra 
dugu, eta lanaz aparte, beste jarduera 
batzuk egiteko eta bizitza sozialerako 
aukera gutxi. Dantzatzea gustatzen zai-
gu eta hasi ginen inguruko beste uda-
lerri batzuetan antolatzen diren ekin-
tzetara eta jaialdietara joaten. Izugarri 
gustatu zitzaigun giroa eta pentsatu 
ge nuen Derion ere elkartea sortu ahal 
ge nuela. Gainera, modu ezin hobea da 
dibertitzeko, ariketa fisikoa egiteko, bu-
rua zein gorputza aktibatzeko eta beste 
pertsona batzuekin egoteko”.

Elkartean zazpi emakume hasi ziren, 
baina dantza-saioren batean 20 lagun 
bai no gehiago batu dira. “Bi irakasle ditu-
gu eta dantzak beste udalerri batzue-
tan ere irakasten dituzte; hori dela eta, 
batzuetan hango lagunak gurera etor-
tzen dira. Era berean, diskoteketara joa-
ten gara dantzatzera eta bertan nahiz 
le hen aipatutako ekintzetan-eta lagun 
be rriak egin ditugu”. Entseguak Kultur 
Birikan egiten dituzte. “Egia esan, gure 
beharrizanetara hobeto egokitzen den 
beste leku bat behar dugu, eta horren 
zain gaude. Kultur Birikako aretoa baka-
rrik astean behin erabili ahal dugu eta, 
gure lanaren ordutegia dela eta, saioak 
21:00etatik 22:00etara izaten dira. Gure 
lokala izanez gero, alde batetik, handitu 
ahalko genituzke egutegia eta ordutegia, 
eta partaideei zein gainerako herritarrei 
eskaintza zabalagoa egin; eta bestetik, 
beste udalerri batzuetan moduan, ekin-
tzak antolatu ahalko genituzke, esa te-
rako, jaitxoak edo master class-ak eta 
ikastaro trinkoak”. Lokal horren ezau-
garriei dagokienez, aipatu dute zabala 

Derioko emakume-talde batek Kukudantza elkartea sor tu 
berri du. Sozializatzeaz eta dibertitzeaz gainera, el kartearen 
helburua da dantza karibetarrak eta beste kultura ba-
tzuetako dantzak ikastea eta horiek herritarrengana hur-
biltzea. Bestalde, aldarrikatzen dutenez, dantzak zo riona 
ekartzen du eta izaera ere aldatu diezaguke. Dantza egin 
dezagun, beraz.  

KUKUDANTZA TALDEA, DERIO

Ongintzako dantza-jaialdia

Elkarte berria izan arren, haien le-
hen ekitaldi handia antolatzen hasi dira: 
Gure Señeak elkartearen aldeko ongint-
zako dantza-jaialdia. “Partaide guztiok 
ezagutzen dugu Gure Señeak elkartea 
modu zuzenean edo ez zuzenean, eta 
ondo dakigu euren helburuak zeintzuk 
diren. Pandemiak kalte handia ekarri die, 
zeren eta urtean zehar dirua batzeko 
egin ohi dituzten ekintzak bertan behe-
ra utzi behar izan baitituzte. Jaialdiaren 
sarreren bidez eta txosnan batzen den 
dirua haientzat izango da oso-osorik”. 
Jaialdia ekainaren 3an izango da arratsal-

dean. “Bi ekintza izango dira. Lehenengo 
eta behin, hainbat dantzaren erakustal-
dia egingo da: dantza karibetarrak, gre-
koak, flamenkoa, sabel-dantza… Gero, 
dantza-saioa egongo da, talde kubatar 
batek girotuta. Sarrera-txartelak inde-
pendenteak izango dira eta bi  ekintze-
tatik batera edo bietara joan ahal izango 
da. Herriko zein kanpoko dantza-taldeak 
gonbidatu ditugu, eta batzuek jada 
erantzun diguten arren, oraindik beste 
batzuen konfirmazioaren zain gaude. 
Ondorioz, datozen hilabeteetan eman-
go ditugu zehetasun gehiago”.       
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“Ez da bakarrik 
dantzatzea: pertsonekin 

dantzatzen duzu  
eta harremanak  

sortzen dira”

izan behar dela, zutabe barik, horma 
ba tean ispiluduna eta akustika eta airez-
tatze ona duena.

Batez ere saltsa eta bachata ikasten 
du te, baina dantza-mota askotara dau de 
zabalik: txa-txa-txa, merenguea, quizom-
ba… “Edozein adinetako pertsona da 
el kartean ongi etorria. Baldintza ba-
ka rra da ondo pasatu nahi izatea”. Be-
ren hitzetan, Kukudantzan parte har-
tze ko ez da beharrezkoa aurretiko 
tre bakuntza izatea: dantzatzen ekinaren 
ekinez ikasten da, pausoz pauso. “Ur-
te bete baino gutxiago daramagu dan-
tza tzen eta hasieran zail egiten zitzai-
gun mugimenduak koordinatzea eta 
dan tza baten eta bestearen pausoak ez 
nahastea; hala ere, aurrera eginez eta 
ikasiz joan gara”. Azaldu moduan, nes-

Ho rregatik uste dute elkartea herrian 
sustraitu daitekeela. “Ez da bakarrik 
dan tzatzea: pertsonekin egiten duzu 
dantza eta harremanak sortzen dira. 
Sozializatzeko oso modu naturala eta 
berezia da. Gure artean sortu den lotura 
hain da handia badirudiela bizitza osoa 
elkarrekin eman dugula. Halaber, dis-
kotekara edo jaialditxoetara joaten zara 
eta berdin-berdin dantzan egin zenezake 
20 urteko lagun batekin edo 70 urteko 
batekin, edozein arrazatako lagunekin… 
Gainera, jendea dantzatzen ikustea ere 
gustatzen zaigu, eta haien pausoei erre-
paratu. Oso giro polita eta atsegina dago”. 

Amaitzeko, azpimarratu dute dantza-
tzeak dakarren zoriona. “Oso gauza 
po si tiboa da, laguntzen duelako lotsa 
gal tzen, sozializatzen, arazoei beste in-
dar batekin heltzen… Gorputzeko ata-
lak koordinatzen ere laguntzen du, eta 
pausoak ikasi behar direnez, burua en-
trenatzen. Izaera ere apur bat aldatzen 
duela uste dugu! Izan ere, dantza poz-
tasun-injekzioa da”. Horregatik jarraituko 
dute dantzatzen eta hark dakarren poz-
tasuna kutsatzen. 

ken pausoak ikastea askoz errazagoa da. 
“Bakarrik zure pausoak ikasi behar di-
tuzulako; mutilak, berriz, bere pausoak 
ikasi behar ditu, eta neskari helarazi 
beharreko zeinuak zeintzuk diren jakin, 
bikotekidea berak zuzentzen duelako. 
Dena dela, neska askok mutilen pausoak 
ere ikasten dituzte, nahi dutelako edo, 
beste dantza-mota batzuetan moduan 
edo gehienetan moduan, mutil gutxi 
daudelako. Gurera mutilen bat etortzen 
da. Bes talde, jakina, dantzaren arabera 
erra zagoa edo zailagoa da, eta exijentzia, 
han diagoa edo txikiagoa”. 

Harrera ona
Lehen pausoak egin zituztenean, 

ateak zabaltzeko jardunaldiak egin zi-
tuz ten eta oso harrera ona izan zuten. 
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Urte berria, berbalagun berria
Ohikoa denez, asmo onez beteta 

eto rri zaigu urtarrila eta horietako bat 
euskara hobetzea edo euskaraz ge-
hia go egitea da, ziur asko. Berbalagun 
egi tasmoa tresna eraginkor baino era-
ginkorragoa da helburuei heltzeko, 
bes te euskaldun batzuekin eta gure 
as mo berak dituzten beste lagunekin 
ha rremanetan ipintzen gaituelako eta 
ai sialdia euskaraz emateko aukera ekar-
tzen digulako. Gainera, izena ematea 
ikas turte osoan dago zabalik. 

Txorierritar guztiek dute berbalagun-
taldeetan parte hartzeko aukera, etxetik 
hurbil-hurbil. Egitasmoak elkartzen ditu 
euskaraz egiteko ohitura duten lagunak 
eta mintzapraktika egin nahi dutenak, 
astean behin eta nahi dutena egiteko: 
kafe bana hartu, solasaldian ibili, paseoa 
egin… Partaideak euskaraz aritzen di-
ra eta praktikaren bidez lortzen dute 
ahoz koa hobetzea, ezagutza handitzea, 
ha rremanak euskaraz lantzea eta eus ka-
raren kale-erabilera handitzea. 

Bestalde, berbalagun batzuek mendi-
tal dea osatu zuten duela urte batzuk eta 
harrezkero martitzenetan ibiltzen di ra 
mendirik mendi, Bizkaiko parajeak des-
kubritzen. Era berean, aukera dago beste 

telefonoa: 
660 270 706
emaila: 
txorierri.berbalaguna@gmail.com
antolatzaileak: 
TOTOAN TEEF
Txorierriko Zerbitzuen 
Mankomunitatea

herri batzuetako berbalagunekin hain bat 
ekintzatan parte hartzeko, hala nola irte-
eretan, afarietan eta ikastaroetan. Horren 
harira, aipatu beharra dago martxoaren 
11n Aramaioko sagardotegi batera joan-
go direla AEK Txepetxa euskaltegiko la-
gun ekin batera; gainera, aukera apro be-
txatuko dute ingurua ezagutzeko. 

Azkenik, Gurasolagun egitasmoa 
au ke ra ederra da seme-alabak dituzten 
txo rierritarrentzat. Bertan batzen dira 
eus karaz hitz egiteko ohitura duten gu-
rasoak eta euskaraz egiteko zailtasunak 
di tuz tenak, umeekin batera zenbait ekin-
tza eus karaz egiteko, adibidez, jolasak 
eta tai lerrak. Izan ere, gurasoak eredu di-
ra se me-alabentzat! 

Berbalagun egitasmoan zein Guraso-
la gun egitasmoan izena emateko, 660 
270 706 telefono-zenbakira deitu dai-
teke, edo txorierri.berbalaguna@gmail.
com helbide elektronikora mezua ida-
tzi. Txorierriko euskara elkarteetan, eus-
kaltegietan edo Mankomunitatean ere 
gal detu daiteke. Ikasturte honetako le-
loak dioenez, “min tza poza” praktikatu. 
Gaine ra, aukera da Euskaraldiari jarrai-
pena egiteko eta hiz kuntza-ohiturak al-
datzen segitzeko.      
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Koopera
t/a: Cáritas

Caritas Bizkaiak sustatutako gizarte-
ekimeneko kooperatibek eta gizarteratze-
enpresek osatzen dute Koopera. Bere 
helburua da gizarte-bazterketako egoe-
ran edo arriskuan dauden pertsonak 
la ne ratzea eta gizarteratzea, hainbat 
es parrutako jarduerak eginez: ingurumen-
zer bitzuak, berrerabiltzea eta birziklapena 
(nagusiki kontsumo osteko ehungintzan), 
kontsumo jasangarria, prestakuntza, per-
tsonenganako arreta eta helburu hori 
be tetzen lagun dezaketen beste jarduera 
ba tzuk. Caritaseko 500 boluntariori baino 
ge hiagori esker da posible proiektua ga-
ratzea.

Nora joaten da Koopera Caritasen 
edukiontzian uzten duguna? Zer egi
ten da horrekin?

Kooperako bilketa-lantaldea ar du-
ra tzen da edukiontziak husteaz; as tean 
zen bait aldiz husten dituzte eta, ur te sa-
soiaren arabera (armairuak al datzeko 
sa soiak…), bilketa-maiztasuna mol da-
tzen dute. Handik, berrerabili eta bir-
zi klatzeko Mungiako hautaketa- eta 

Edukiontziak  
Txorierrin?

Derio:
• Gernikako Arbola 4 (2 edukiontzi)
• Bestorrene 7 
Larrabetzu:
• Lehendakari Agirre kalea- Frontoia
Lezama:
• Garaioltza kalea 78 
• Frontoiaren atzean
Loiu:
• Zabaloetxe etorbidea, aparkale kua-
ren ondoan 
• Larrondo
Sondika:
• Jose A. Agirre Lehendakaria 37
• Errementeria – Kultur Aretoa
Zamudio:
• Psikiatria ospitalea. Errehabilitazio 
uni tatea 45
• Elexalde plaza, elizaren ondoan
• Ganekogorta 2

sail katze-instalazioetara eramaten da, 
Koo peraReusing Centerrera, alegia. Arro-
pa, oinetakoak, liburuak, jostailuak eta 
etxe tresna elektriko eta gailu elektroniko 
txi kiak jasotzen dira batez ere. 

Behin instalaziora iritsitakoan, pro duk-
tu guztiak tratatu, prozesatu eta prestatzen 
dira, berrerabili edo birziklatzeko. Arropari 
dagokionez, jasotakoa tratamendu- eta 
prozesatze-zirkuitora pasatzen da, non 
aztertu, sailkatu eta aukeratu egiten den, 
zein janzki-mota den, zer egoeratan da-
goen edo zein sasoitan erabiltzeko den 
kon tuan hartuta. 

Zer dira Koopera Store direlakoak 
(Koo pera dendak)? 

Bigarren eskuko arropa-dendak di ra 
familia osoarentzat. Aukeraz beteta ego-
ten dira, eta estilo askotarikoetako jan-
tziak izaten dira, benetako vintage arropa 
edo diseinatzaile handien markak ere bai. 
Bizkaian 11 Koopera Store daude (https://
www.koopera.org/kooperastore-donde-
estamos/). Bezeroei esker, kontzientzia 
so ziala eta ekologikoa duen proiektua fi-
nan tzatzen eta akibatzen da. Kontzientzia 
so zialekoa, haien erosketek gizarteratzeko 

lan pos tuak sortzen dituztelako; eta eko-
lo  gikoa, bigarren aukera bat ematen 
die  gulako berrerabiltzeko egoera pare-
ga bean dauden jantziei, eta, hala, inguru-
me narentzat mehatxua eragingo luketen 
janz ki berriak sortzea eragozten delako.
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Kalabaza

t: @txiribitakosme / a: www.squarespace

Curcubita pepo L. Guztiok ezagutzen 
dugu kalabaza, eta, beraz, ez da beha-
rrezkoa azaltzea nolakoa den. Barietate 
ba tzuek Ekialde Ertainean dute jatorria, 
eta beste batzuek, Amerikan. Gaur egun 
ba rietate asko daude eta mundu osoan 
landatzen dira. Oinarrizko osagarria da su-
kaldean; hala ere, ekarpen gehiago egin 
diezazkiguke. 

Propietate dietetikoak
Kalabaza A bitaminan oso aberatsa 

da: bitamina hori ezinbestekoa da ikus-
men ona izateko. Egunean 100 gramo 
ka labazak ematen digu behar dugun 
ba lio osoa. Era berean, aberatsa da hu-
rrengo bitamina eta mineral hauetan: C 
bi tamina –antioxidatzaile handia dena–, 
ko brean, manganesoan, B6 bitaminan, 
mag nesioan eta fosforoan. Bere kolore 
la ranjak adierazten duenez, oparoa da 
be ta-katotenoetan, lagungarriak dire-
nak prebenitzeko bihotzeko gaitzak eta 
za hartzeari lotutako endekatze-pro ze su 
as ko. Halaber, flabonoide asko di tu, erra-
dikal aske txarrak suntsitzen dituz tenak. 
Trip tofanoa ere badu, lasaigarria de na 
eta loa hobetzen duena; hortaz, ideia 
ezin hobea da kalabaza-krema afaltzea. 
Gainera, zuntz gehien duen barazkietako 
bat denez, oso gomendagarria da hes te-
iga rotzerako. Beste aldetik, haziak abe-
ra tsak dira nutriente askotan, hala nola 
fos foroan, zinkean, magnesioan, E eta A 
bi taminetan, proteinetan eta omega-3 
gantz-azidoetan; azken horiek behar-be-
ha rrezkoak dira burmuina eta nerbio-sis-
te ma ondo ibiltzeko. 

Sukaldean
Barazki hau modu askotan prestatu 

dai teke. Izan ere, esan moduan, mundu 

gar bitzeko. Era berean, baliagarria da 
erre durak arintzeko eta puntu beltzak 
ken tzeko. Kalabazaren hazien olioa da 
gantz-azido esentzial gehien duen lan-
da re-olioetako bat, eta gomendagarria 
da azal siku, ezkatadun, arrakaladun eta 
hel duetarako, eta larruazaleko ildoak txi-
kitzeko. Kalabaza-maskara hidratatzailea 
eta esfoliatzailea

Osagaiak: koilarakada bat kalabaza-
pu re (ura erabilita bakarrik egina), ka-
la bazaren hazi ehoak, koilarakada bat 
al mendra-olio, edo koko-olioa, oliba-
olioa… Nahi izanez gero, koilarakada txiki 
bat kanela edo intxaur muskatu ere erabili 
dai teke. Osagaiak nahasiko dira, pasta ho-
mo geneo bat lortu arte. Aurpegian 15-20 
mi nutuan izango dugu. Noizean behin 
ma sajea emango dugu. Ur epelarekin gar-
bituko dugu.   

Ortuan
Bazka-kalabaza ganadua elikatzeko: 

txe rriak gizentzeko erabili daiteke, eta 
be hiek esne gehiago emateko. Euliak eta 
el txoak animalietatik urrun egoteko, abe-
reen ilajean kalabaza-loreen ura ezarri dai-
teke. 

Bitxikeriak
Kalabaza-barietate asko daude: hain-

bat tamainatako eta formatakoak, guk 
ja teko; ganadurako bazka direnak; eta go-
zokitarako kalabaza, Curcubita maxima, 
go zogintzan aingeru-adatsa egiteko era-
biltzen dena.   

osoan landatzen da eta kultura bakoitzak 
bere ohiturak ditu. Mamia erabili dai teke 
gisatuak, lapikokoak, pureak eta zo pak 
egiteko; lurrunetan eta labean ere egin 
dai teke. Halaber, gozokiak pres tatzeko 
era bili daiteke, esaterako, kon pota, mar-
me lada, irabiatuak eta tar tak. Kalabaza-lo-
reak gozo-gozo dau de, irin-pastan pasatu 
eta frijituz ge ro: gosegarri moduan hartu 
dai tez ke. Bestalde, aurreko lerroetan ai-
pa tutako nutrienteak direla eta, oso go-
mendagarria da haziak hartzea: en tsa la-
detan edo mazedonietan erabili dai tezke, 
edo pipitak moduan jan. 

Propietate sendagarriak
Beste propietate batzuen artean 

hau ek aipatu daitezke: lasaigarria da, 
diu retikoa, laxantea, bihotzerako biz-
kor garria, erremineralizatzailea, antidia-
rrei koa, hormonetarako bizkorgarria 
eta afrodisiakoa. Kalabazaren mamia 
errea edo egosia hartzeak eragin diu-
re tiko eta hantura-kontrako arina du. 
Go men da garria da giltzurrunetako gai-
tzak, he mo rroi deak edo digestio-ara zoak 
–bi hotzerrea, digestio astunak edo ido-
rreria– dituztenentzat. Idorreria larria iza-
n ez gero, goizean, baraurik, mamiaren ura 
hartu daiteke azukre apur batekin. 

Haziak bermifugoak dira; hau da, pa-
ra sitoak heste-hormetatik aska tzen lagun-
tzen du (behin askatuta, libra garriak hartu 
behar dira). Ezin hobea da hezte-zizareak 
dituzten umeentzat: haziak eta apur bat 
ur edo esne erabilita egin daitezke ahiak.  

Insomniorako edo gernubideak han-
di tu ta izanez gero, pipitak egosi dai tez ke 
(oskola kenduta), eta uretan edo esnetan 
xehatu; errezeta hori pros tatarako bizkor-
garria ere bada. 

Azkenik, erredurak, hanturak eta ab-
zesuak tratatzeko, hosto garbiak eta txi-
kituak erabilita txaplatak egin daitezke; 
erre duretarako eta kolpeetarako ere era-
bili daiteke txikitutako mamia, eta na-
rritadurarik izanez gero, mamiari al men-
dra-olio apur bat gehitu ahal zaio. 

Erabilera kosmetikoak
Kalabazaren mamia erabilita pres-

ta tu daitezke aurpegi-maskarak, aza-
la hidratatzeko, leuntzeko eta sakon 

Eva Bronzini 
(www.pexels.com)

a: Nataliya Vaitkevich 
(www.pexels.com)
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a: Santiago José Calvo (www.pexels.com)
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tekniko zehatzetara. Pertsonaia his-
toriko baten biografia idazteko eskatu 
diezaio kegu, edo fusio energiaren in gu-
ru ko txostena, funtsezko puntuak azpi-
ma rratzen duena. Itzulpenak egiteko 
ere gai da, eta bildutako informazioari 
na hi dugun estiloa emateko ere eskatu 
diezaiokegu. Fusio nuklearraren ingu-
ru ko poema bat nahi duzu? Eskatu, 
eta egingo dizu. Antzerki-lantxo bat, 
Athleticen eta Errealaren arteko der-
biaren ingurukoa? Eginda… 

Erantzunak emateko, ChatGPT-k adi-
men artifiziala erabiltzen du. Lehenengo 
eta behin, galderak aztertzen ditu eta 
bildutako datuekin alderatzen ditu haiek 
ulertzeko. Jarraian, bildutako datuetatik 
abiatuta, jasotako erantzunen balorazioa 
kontuan hartuta eta adimen artifizialeko 
algoritmoak erabilita erantzuten du. 
Bes tal de, guk erantzunari buruz egiten 
du gun balorazioa baliatzen du prozesua 
hobetzeko. 

Arriskuak
Aukerak itzelak dira, baina arriskuak 

ere bai. New Yorkeko Hizkuntza Sailak, 
adibidez, programa hau erabiltzea gala-
razi diete ikasleei(3). Ezin dugu ahaztu, 
eman dako datu eta erantzunetatik eli-
ka tzen denez, erabiltzaileen eragina 
izango duela; hau da, erabiltzaile ge-
hienak zu riak, ipar-amerikarrak eta 
erdi-mailako edo goi-mailako kla se koak 
badira, hori na baria izango da eran-
tzunetan.  

Froga batzuk egin ditut, eta ingelesez 
eta gaztelaniaz oso ondo moldatzen 
bada ere, ez saiatu, esaterako, Gabriel 
Arestiren biografiarekin: ingelesez, eus-
karaz eta gaz telaniaz galdetu diot, eta 
ez du behin ere jaioterriarekin asmatu… 
Lana neuk egin beharko dut, beraz. 

(1) “Kaixo! Adimen Artifizialeko hizkuntza-eredua naiz; beraz, ez dut ez sentimendurik ez sentsazio 
fisikorik. Zuri laguntzeko nago edozein informazio edo galderaren bidez. Nola lagundu diezazuket 
gaur?”
(2) ChatGPT Wikipedia https://eu.wikipedia.org/wiki/ChatGPT
(3) Eskola digitalak sortzen duen lilura eta beldurra, Argia, Mikel Garcia,  https://blogak.argia.eus/
mikel-garcia/

Kaixo, ChatGPT! Zer zara?
t : Xabier Diaz / a: www.aidetic.in

“Kaixo! I am an AI language model, so I 
do not have feelings or physical sensations. 
I am here to assist you with any information 
or questions you may have. How can I help 
you today?(1)”. Azken egunetan famatu 
egin den ChatGPT boot-ari euskaraz gal-
detuz gero, hori da erantzuten duena. 
Euskarari buruz galdetuta, zeozer ulertzen 
duela erantzuten digu, baina gaztelaniaz 

edo ingelesez hobeto mintzatzen de la; 
gainera, gehienetan gaztelaniaz eran tzu-
ten dio euskaraz egindako galderari.   

ChatGPT(2) da OpenAI enpresak gara-
tutako adimen artifiziala erabiltzen duen 
txatboot bat; hau da, elkarrizketa ba ti 
jarraitzeko gai den programa informa tikoa. 
Baina kontua haratago doa, beste hainbat 
gauza egiteko ere gauza da eta. Hasteko, 
esparru zabal bateko informazioa bildu 
dezake, ezagutza orokorretik xehe ta sun 



Aikor! 232 I 2023ko urtarrila
www.aikor.eus AIKORRIZKETA  35

Oilategiko lapurrak  
eta alanbre-sarea

Euskararen piramidea  
buruz behera daukagu

t : Juan Luis Goikoetxea 

Behin batean, aspaldian, orain ur te 
asko, oiloak eta oilarra bizi ziren oila te-
gian; oilategi hori oihanean zegoen, ba-
soan. Goizean goiz, eguzkia agertzen hasi 
zenean, hiru lapur etorri ziren oilategi 
ondora: katua, txakurra eta lehoia. Elkarri 
egun on esan ondoren, jarri egin ziren, 
jesarri. Hirurak ere, gose izan arren, 
ezin sartu ziren barrura, oilategi horrek 
alanbrezko hesia zeukan eta.

Orduan, lehoiak ahots sendoz esan 
zuen: 

–Lehenengo katua sartuko da!
Katakumea, tipi-tapa aurreratuz, 

alan  brea zulatzen hasi zen: 
–Min, miau, hau mina! 
Azkenean, igaro zen barrura, baina, 

zo ritxarrez, larrua minduta. Bigarren, txa-
kurra hasi zen alanbrea zulatzen. Ahal-
egin handia eginik, sartu egin zen. Berau 
ere, ordea, larrua minduta.

Azkenean, lehoia sartu zen oilategira. 
Alanbreko zuloa egitean, berriz: 

–Ai!, oi! lehoi! oihukatu zuen, larrua 
mindu zitzaion eta.

Une horretan, begira-begira zebilen 
azeriak, lukiak, ahots goraz berba egin 
zien katuari, txakurrari eta lehoiari: “Gaiz-
ki, oso txarto, jokatu duzue; kokolo ga-
lantak zarete hirurok. Hara! Lehenengo 
txi kerra sartu da, katakumea; azkena le-
hoi handia, eta denok mindu duzue la-
rruazala. Aurretik pasatu bazen lehoia, 
zulo handia egingo zuenez, txakurrak 
eta katuak ez zuketen larrurik minduko”. 
Horrela mintzaturik, tipi-tapa, azeria bera 
sar tu zen oilo lapurretan azala mindu 
barik.

Alegiatik ikasketa garbia atera dai-
teke: bide berriak irekitzera, euskararen 
no rabidea seinalatzera inork ez ditu au-
rretik bidaltzen umeak, txikiak, aginterik 
ez dutenak. Horretarako, lehoiak dira 
nagusi, gidari. Lehoiek behar dute ikasi 
euskara, eta batzarretan sistematikoki 

erabili: Euskal Gobernuan, Nafarroako 
Fo ru Aldundian, Eroskiko bilkuretan, Ku-
txabankeko batzarretan. Horiei dagokie 
oilategiko alanbre-sarea irekitzea. 

Norbaitek berehala esan lezake ideia 
hauek ipuina direla, txakur-ametsak, 
errea litatetik kanpo dauden uste us te lak. 
Hala ere, haurrak eta eskola-umeak badira 
etorkizuna, nortzuk dira pre sentea, 
zeinek jarriko du euskara pira midea-

ren gailurrean? Katakumeak txiki dira 
oilategiko alan brea zulatzeko nagusien 
laguntza ba rik etxean, kirolean nahiz 
lagun artean. Txikiak erpinean, handiak 
oinean direla, eus kararen piramidea 
buruz behera dago. Irtenbidea, beraz, 
paradigma al daketa da. Bestela, zauririk 
gabe, ezer su fritu barik, oilategira sartuko 
dena erdal azeria da, erdal lukia, jadanik 
sartuta ez badago.

a: Hebert Santos (www.pexels.com)
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a: Tom Fisk (Pexels)

Osagaiak (4 pertsonentzat):
–3 laranja
–250 ml esne
–250 ml esnegain
–150 g txokolate
–2 gelatina-orri
–Banilla
–Azukrea 
–Menda

36  SUKALDARITZA

Txokolate- eta 
laranja-panacotta

Garbantzuak txorizoarekin  
eta kalabazarekin

Osagaiak (lau pertsonentzat): 
–250 g txorizo
–500 g garbantzu (egosiak)
–4 g kumino ehoa
–120 ml barazki-salda
–300 ml sagardo
–Ereinotza
–200 g kalabaza
–Ezkaia
–Perrexila, piperbeltz beltza  eta gatza

Prestatzeko era:
Txorizoa xerratan moztuko dugu, 

eta kalabaza zatitu. Txorizoa zartagin 

han di batean edo kazola batean egingo 
du gu alde bietatik. Sutatik atera, eta paper 
xur gatzailean ipiniko dugu; zartaginean da-
goen koipea kenduko dugu. Garbantzuak, 
ku minoa eta ereinotza gehituko ditugu, 
eta ondo eragin. Gorritzen hasten direnean, 
txo rizoa botako dugu, salda eta sagardoa 
(apur bat gordeko dugu amaierarako). On-
doren, kalabaza eta piperbeltza gehituko 
di tugu, eta sua beheratu. Egosten 20 mi-
nutuan izango dugu, edo salda urritu ar te. 
Ereinotza kendu, eta gordetako sa gar doa 
botako dugu. Perrexilez eta ezkaiz apain-
duta aterako dugu mahaira.  

a: Engin Akyurt (www.pexels.com)
a: JJ Jordan  

(www.pexels.com)

Prestatzeko era: 
Ontzi batean 

esnea, esnegaina 
eta banilla ipi-
niko ditugu, eta 
berotu. Gelatina 
ur hotzetan jarriko dugu, xukatu, eta 
ontzira gehituko dugu. Ondo eragingo 
dugu, harik eta gelatina urtzen den arte. 
Txokolatea botako dugu eta urtzen de-
nean nahasia edalontzitan ipiniko dugu. 
Hozkailura sartuko ditugu hoztu dai-
tezen. Bitartean, laranjak zuritu eta zati-
tuko ditugu. Beste ontzi batean ipiniko 
ditugu, azukrea bota, eta irakiten utziko 
dugu. Iragazi, eta hozkailura sartuko 
dugu hozteko. Azkenik, laranja-erre-
dukzioa panacotten gainean zabalduko 
dugu. Nahi izanez gero, menda erabili 
dezakegu apaintzeko.  
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Gomendioak Sudokua
LITERATURA: NAGUSIAK
–Krutwig bere mendeurrenean 
berrirakurtzen (Nabarralde), hainbat 
idazle.
–Suak erreko ez balu (Txalaparata), 
Eneko Barberena, Euskal Herrian 
literatura beltza sustatzeko V. (H)
ilbeltza bekaren irabazlea.
–Hodeien gaineko aldean (Txa la par ta), 
Sandra Garayoa eta Bertol Arrieta.
–Berpiztu (Infernuko auspoa), Kepa 
Junkera Urraza.

LITERATURA: GAZTEAK
–Gasteiz 1200: Defentsa amaigabea 
(Nabarralde), Fernando Sánchez 
Aranaz. Ilustratzailea: Aritz Ibarra 
Agirrezabal.
–Kukuaren kantua (Elkar), Idoia Garzes 
Aldazabal. Ilustratzailea: Mikel Santos 
'Belatz'.
–Zer du zeruak gure aurka? (Erein), 
Irati Garmendia. Ilustratzailea: Ane 
Arzelus.
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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
Zamudio
>Ikastaroak

Bestelakoak

Hitzaldiak

Ikuskizunak

Zamudio

Larrabetzu

Larrabetzu

Zamudio

>
>

> >

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Maskara-tailerrak. Otsailean, ludotekan. 
“Eta zuk nola ligatzen duzu?” taile rra. 
Otsailaren 11n, 19:00etan, Gaztes-
tazioan. 
Mozorro-tailerra. Otsailaren 18an, 
11:30ean, umeen liburutegian.    

Hezkuntza elkargunea. Otsailaren 28an, 
18:00etan, Anguleri kultur etxean. 

Irrintzi-tailerra. Otsailaren 2an, 
18:00etan. Zutunik elkarteak antolatua. 

Pelikula. Domeketan, 18:00etan, 
Gaztestazioan. 

Arabara boilurren bila. Otsailaren 
5ean, Zizegorri elkarteak antolatua. 
Izena emateko azken eguna: otsailak 3 
(zizegorri@gmail.com eta 658 746 537). 

Larrabetzu
> “Construyendo un mundo sin violencia 

sexual” hitzaldia eta La revuelta de las 
putas liburua aurkeztea. Otsailaren 
21ean, 19:00etan, Zamudiotorren. 
Zapata Gorriak elkarteak antolatua. 

Txapelketak

Dantza

Ospakizunak

Musika
Txorierri

Larrabetzu

Larrabetzu

Sondika

Sondika

Zamudio

Larrabetzu
Berdintasunaren aldeko futbol-mahaia. 
Otsailaren 3an eta 4an, 19:30. Partidak, 
Sondikako eta Derioko gaztelekuetan 
eta Zamudioko Gaztestazioan. 
Informazio gehiago, esandako 
lekuetan.  

Nekatuak bakarrizketa, Antton 
Telleriaren eskutik. Otsailaren 3an, 
19:00etan, Hori Bai gaztetxean. 
Zinekluba: Ricardo Gamazak 
zuzendutako Monopolia: agua, negocio 
eta poder político. Otsailaren 21ean, 
19:00etan, udaletxeko batzar-aretoan. 
Solasaldia Iratxe Arriolarekin. 

Agate deuna. Otsailaren 4an. 

Dantzaldia, Jubilatuen Etxean. 
Otsailaren 11n, 18:00etan: Duo 
Jamaika.  

Inauteri jaia. Otsailaren 18an, 
gaztetxean.
Inauteri festa. Otsailaren 23an, 
ludoteketan.     

Mozorro jaia. Otsailaren 18an, 
19:30ean, Gaztestazioan. 
Inauterietako tostadak. Otsailaren 
25ean, Gaztestazioan. 

Domekak Hori Bain: Harribitxi. 
Otsailaren 26an, 18:30ean.






