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Aikor! aldizkariak ez dau bere gain har-
tzen aldizkarian adierazitako esanen edota
eritxien erantzukizunik.

diruz lagundutako aldizkaria
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Ume jaio berria laster batean hasten
da erabakiak hartzen, aukeratzen.
Berak badaki noiz egin negar, titia

nahi duela adierazteko; edota irribarre
goxoa luzatu etxeko ahots ezagunari. Be-
rak erabakitzen du noiz deitu esnatzeko
orduari eta loari, etxekoen erritmoa kon-
tuan izan gabe. 

Eguneroko aurrerapena nabaria da
umezaroan. Eztarritik ateratzen zaion
“amma”, “attta” edo antzeko zerbait en-
tzutean, umeak erabaki garrantzitsua har-
tu duela uste dute ingurukoek. Katukako

saioen ondoren, zutunik mantenduz pausu
bi jarraian ematen dituenean, txaloz saritu-
ko dute. Eta pitean-pitean joango da gero
eta erabaki sakonagoak hartzen. 

Etxe zulotik irtetzean lagunak egingo
ditu, eta nortzurekin jolastea aukeratuko
du. Era berean, jasotako pagarekin erosi
dituen gozokiak zeinekin konpartitzea ere
erabaki beharko du.

Nerabezaroan eta gaztaroan aukerak e-
ta erabakiak biderkatzen joango dira eta
pausuak esparru askotan emango ditu. La-
guntzarekin, batzuetan; eta bakardadean,
beste askotan: ikasketak, lana, amodioa, a-
berria, erlijioa, familia, lagunak, etika, se-
xua, herrigintza, aisialdiak, etxebizitza…
Beti erabakitzen, aukeratzen.

Dena dela, askok murriztuta dute era-
baki-ahalmena, egoera ezberdinean daude-
lako langabetuak edo lana dutenak, gaizo-
rik edo osasuntsu direnak, presoak edo as-
keak.

Helduaroa eta jubilaroa ere “aukeraro-
ak” dira. Urteetan egindako ibilaldiak da-

tu-base aberatsaren jabe egiten gaitu, eta
erabakitzeko orduan oso lagungarriak dira
datu horiek: nor den hitzekoa (berbakoa)
edo hitzontzia (berbontzia) bereizteko; es-
katu baino, emateko prestuago nor den ja-
kiteko; nork goitik behera edo maila berean
begiratzen duen ohartzeko. Horrela, oz-
topoak oztopo, bere bizitzako azken etapak
diseinatzeko aukerak izaten jarraituko du.

Jaiotzan eta heriotzan erabakitzerik ez
badugu ere, sasoiz gaude aukerak eta era-
bakiak zuhurtziaz eta gizatasunez hartze-
ko; eta hori norberenak besteengan duen
eragina kontuan izanik, gainera.

Oharra: boteretsuek sarritan murrizten
dituzte erabakitze-ahalmenak, euren gustu-
ko ez diren aukerak ezabatzako: egunka-
riak itxi; erakundeak legez kanpo jarri; la-
gunak espetxeratu, iritzi politikoak plaza-
ratzeagatik; eta, azkenik, milaka euskal he-
rritarrei ordezkari politikoak aukeratzeko
eskubidea lapurtu. Kantatzen jarraitu be-
harko dut: “Ez, ez dut nahi holako zibilizazio-
rik…”. 

Eritxia

JABI AGIRRE
(Zorrizketan euskara elkartearen kidea)

Lehengo baten, Haritzaren azalera
zehatza Kukubiltxoren antzezlan
barriaren estreinaldi egunean,

hainbat lagun bildu ginan Zornotzako
Aretoan. Han ikusi genduanak era guz-
tietako eritxiak sortu zituala uste dot.
Hari bateri jarraituz, bizitzako egoera
desbardinak erakutsi jakuzan, eta gu-
gan sentimendu ugari sortarazo be.  Nik
irakasleoi egiten jakun aitamena nabar-
mendu gurako neuke.

Irakasleok ikasleen portaeratan
ikusten doguna da etxetik dakarrena.
XXI. mende honetan bizimodu klasea-
gaitik edo dana abiadura handian egin
behar dalako, edo bestelako motibo
batzugaitik, kexaz ibiltzen gara umeak
alferrik galduta dagozalako, mizke da-

gozalako. Baina, heziketa honetan guk
geuk be badaukagu zer esana.

40 urte atzerago irakasteko moduak
oso “autoritarioak” ziran, egurraren
podazuz ikasten eben orduko umeek.
Gaur egun material pedagogiko-didak-
tikoetan eta irakasteko moduetan aurre-
rapen handia dago eta, zorionez, lehe-
nagoko egurrik emoterik ez dago.
Baina, badagoz “autoritarioak” izanda
hobeto irakasten dabela pentsatzen da-
ben irakasleak, aginteak emoten dauan
harrokeria puntuagaz irakasten dabe-
nak, ikaslea pertsona oso legez kontuan
hartu barik.

Danak daukanez bere neurria, ez da
ez “egurraren” pedagogia edota gaur
egungo irakasle autoritarioaren peda-

gogia, ezta “kolegak” izatearen pedago-
gia ere. Ikasleari lagundu egin behar
deutsegu jakintzak barruratzen, alka-
rrenganako errespetuan eta jendartean
sarri ahaztu egiten diran aspektuak lan-
tzen, esaterako solidarioa izaten eta ez
horrenbeste konpetitiboa izaten. 

Zorionak, Kukubiltxo, eta suerte on.

Takun Takun  Takun Takun 

ANA MEZO
(Irakaslea)
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Beti erabakitzen, kitzen… kitzen…
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Otsailean lehergailu bik egin zuten eztan-
da PSOEren Derioko egoitzaren aurrean.
Ez zen zauriturik izan, baina bonbek kalte
handiak egin zituzten inguruko eraikine-
tan. Guztira, 20 familia inguruk jarri dute
salaketa Terrorismoaren Biktimei Lagun-
tzeko Zuzendaritzan. Derioztar horiek es-
pero dute Eusko Jaurlaritzak ordainduko
dituela etxeetan izandako kalteak –leiho
hautsiak, batez ere–. Bitartean, Udalak
diru sail bat ireki du haientzat udal aurre-
kontuan. Kalterik izan duten auzokide
gehienek kalteen berri eman diote Biktimei
Laguntzeko Zuzendaritzari. Oraindik kal-
teak jakinarazi ez dituztenek urtebeteko
epea dute eskaera egiteko.

Otsailaren 29an, goizaldean, pertsona
batek SOS Deiak zerbitzura deitu zuen
ETAren izenean. Berak ohartarazitakoaren
arabera, lehergailu bi jarri zituzten sozia-
listen egoitzaren aurrean. Bonbek ordubete

geroago egin zuten eztanda, eta kalteak
sortu zituzten Gernikako Arbola kaleko 10.
eta 12. zenbakietan. Bertako bizilagunak,
60 bat, kalera atera eta hiru ordu inguru
eman behar izan zuten etxetik kanpo.
Udalak Nagusien Etxea ireki zuen, auzoki-
deek denbora hori han emateko. 

Goizean Derioko Bozeramaileen Ba-
tzordea bildu zen eta arrastian elkarretara-
tzea egin zuten atentatua gaitzesteko. 

20 salaketa jarri dira Derion,
bonbek eragindako kalteak
konpontzeko

Upeltegi batera irteera
egingo dute Loiun
Loiuko Beti Lagunak jaietako batzordeak
Bastidako upeltegi batera irteera antolatu du
maiatzaren 31erako. Herriko plazatik goizeko
9etan atera, eta 11:00etan Biasteriko batzokian
gosalduko dute. Eguerdian Bastidako Zaldibar
upeltegia bisitatuko dute eta, ondoren, bazka-
ria egingo dute bertan. Menua hurrengoa izan-
go da: txistorra txingarretan erreta, Errioxako
piperrak, Errioxako patea, patatak Errioxako
erara, arkume-txuletak aihen-erara, gazta ira-
sagarrarekin, ardo ondua, kafea eta kopa.
Irteera zein bazkaria trikitilariak girotuko
dituzte.

Irteerak 50 euro balio du pertsona bakoi-
tzeko eta izena ematea apirilaren 21etik 29ra
bitartean, 11:30etik 13:30era, egin behar da
udaletxean (Etor). 

Diana eta bazkaria,
Lainomendiren 18. 
urteurrena ospatzeko
Lainomendi Derioko dantza taldeak 18 urte
bete ditu aurten, eta urteurrena handitasunez
ospatuko dute apirilaren 19an eta 20an.

Ekitaldiak goizeko 11etan hasiko dira eta
umeentzako jolasak, trikipoteoa, herri bazka-
ria eta erromeria egingo dituzte egun osoan. 

Domekan kalejiran irtengo dira eta dantza
agerraldia eskainiko dute institutuan. Agerral-
dian Txorierriko eta inguruetako dantza talde-
ek hartuko dute parte; 12, guztira. Hiru bat,
Kurutze, Goraintzaileak, Goialde eta Loiuko
Dantza Taldea izango dira haien artean.

Konpartsa osatzeko kide
bila dabiltza Lezaman
Herriko jaietan eta Inauterietan jotzeko turuta
konpartsa sortu nahi dute Lezaman. Konpar-
tsa umeek zein helduek osatuko dute, eta ez da
beharrezkoa musika-heziketa izatea. Proiek-
tuan parte hartu nahi dutenek Ana Pascual-
ekin jarri behar dira harremanetan 661 355 024
telefonora deituta.   

Agindu zure albisteak: aikortxori@yahoo.es
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Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

Abstentzioa %32,35ekoa izan da, duela lau urte baino 13 puntu handiagoa

EAJk botoak galdu ditu Txorierrin; PSEk gora egin du

Jose Luis Rodriguez Zapaterok hauteskun-
de orokorrak irabazi ditu Estatuan; eta
PSE-PSOEk, hiru lurralde historikoetan.
Txorierrin EAJ-PNV boto gehien lortu
dituen alderdia izan da; hala ere, Euskal
Autonomia Erkidegoko beste eskualde
batzuetan gertatu den moduan, botoak

galdu ditu berton ere, 954 hain zuzen ere.
Horrela, 2004. urteko hauteskundeetan
6.340 boto eskuratu zituen eta aurtengoe-
tan 5.384. 

PSE-PSOEk, berriz, gora egin du
Txorierrin eta 753 boto gehiago lortu ditu.
Duela lau urte 1.990 boto jaso zituen eta

aurten 2.743.
Beste alde batetik, ezker abertzaleak

abstentzioaren aldeko deia egin zuen. Gure
eskualdean abstentzioa %32, 35ekoa izan
da, 13 puntu handiagoa duela 4 urte baino. 

Herriz herri izandako emaitzak haue-
xek izan dira:

2004 2008

Errolda 4.203 4.302

Abstentzioa 913 (%21,7) 1.141 (%26,5)

Baliogab. 151 42

EAJ 1.248 1.096

EA 157 98

Aralar 37 27

PSE-PSOE 983 1.275

IU 233 118

PP 401 377

Zuriak 80 132

DERIO

2004 2008

Errolda 1.665 1.663

Abstentzioa 289 (%17,4) 394 (%23,7)

Baliogab. 64 25

EAJ 860 749

EA 76 36

Aralar 12 20

PSE-PSOE 90 157

IU 48 35

PP 200 200

Zuriak 26 47

LOIU
2004 2008

Errolda 3.535 3.606

Abstentzioa 589 (%16,7) 926 (%25,7)

Baliogab. 164 31

EAJ 1.629 1.429

EA 117 96

Aralar 50 34

PSE-PSOE 444 585

IU 147 85

PP 328 323

Zuriak 67 97

SONDIKA
2004 2008

Errolda 2.695 2.645

Abstentzioa 593 (%22) 912 (%34,5)

Baliogab. 237 41

EAJ 1.061 886

EA 63 53

Aralar 29 21

PSE-PSOE 353 433

IU 104 49

PP 227 190

Zuriak 28 60

ZAMUDIO

2004 2008

Errolda 1.359 1.477

Abstentzioa 248 (%18,2) 719 (%48,7)

Baliogab. 284 17

EAJ 602 500

EA 48 16

Aralar 38 55

PSE-PSOE 39 76

IU 54 36

PP 40 38

Zuriak 6 20

LARRABETZU
2004 2008

Errolda 1.835 1.915

Abstentzioa 368 (%20,1) 670 (%35)

Baliogab. 127 26

EAJ 940 726

EA 55 44

Aralar 25 32

PSE-PSOE 126 217

IU 74 64

PP 95 94

Zuriak 25 42

LEZAMA

20 AUTOK BAINO GEHIAGOK
HARTU DUTE PARTE DERIOKO
RALLY RETROAN.– Martxoaren 1ean
eta 2an “Memorial Jose Luis Eguiluz” I.
Rally Retroa izan da Derion. Proban 25
urtetik gorako 20 autok baino gehiagok
hartu zuten parte. 
Parte-hartzaileek ibilbide hau egin behar
izan zuten: Matiartu-Ola-Lezama-
Busturia-Forua. Ibilbidearen berri proban
bertan eduki zuten, eta 50 kilometro
orduko abiaduran ibili behar izan zuten
asfaltotik zein lurretik. Rallya G. Nuñezek
eta L. Andikoetxeak irabazi zuten.
Irabazleok Golf MKI autoa gidatu zuten.
“Memorial Jose Luis Egiluz” I. Rally
Retroa puntuagarria izan da Euskadiko II.
Klasikoen Openerako. 
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Loiuko Paella
Txapelketan izena 
emateko epea apirilean
zabalduko da
Beti Lagunak jai batzordeak Paella Txapel-
keta antolatu du ekainaren 28rako, Loiuko
San Pedro eta Santa Luzia jaietako egitaraua-
ren barruan. Txapelketa honek laugarren
urtea beteko du aurten.

Izena apirilaren 30etik maiatzaren 10era
bitartean eman behar da udaletxean, 10:30e-
tik 13:00era (Etor). Izen emateak 50 euroko
kostua du eta, gainera, 30 euroko bermea
ordaindu behar da. 

Txapelketa liburutegiaren eta osasun
etxearen atzeko landan egingo da. Jai batzor-
deak honako hauek emango dizkie parte-
hartzaileei: ura, egurra (gasa ere erabil daite-
ke) eta arroza. Azken horrek SOS markakoa
izan behar du derrigorrean. 

Loiuko Udalak, SOS arrozak eta Al-
macenes Garaiobe enpresak babesten dute
lehiaketa.        

Lehiaketa antolatu dute
Zamudioko liburutegian
Apirilaren 23an, eguaztenaz, Liburuaren Na-
zioarteko Eguna izango da, eta data horren
inguruan hainbat ekitaldi antolatu dituzte
Zamudioko udal liburutegian. 

Lehenengo eta behin, lehiaketa egingo
dute. Txapelketa horretan parte hartu nahi
dutenak liburutegira hurbildu behar dira,
oinarri eta galdetegiaren bila. Parte hartzeko
epea apirilaren 1etik 18ra arte zabalduko du-
te, eta sari-banaketa apirilaren 23an, arratsal-
deko 19:30ean, izango da. 

Beste alde batetik, eskolako umeek
kamishibai teknika (ipuinak kontatzeko Ja-
poniako teknika) landuko dute liburutegian.
Ipuin edo lan bat landuko dute, eta eskolako
umerik txikienen aurrean aurkeztuko dute.
Ekitaldia apirilaren 23an ere izango da.
Azkenik, Liburuzainaren bahiketa antzezlana
egingo dute hilaren 26an, zapatuz, eguerdiko
12:00etan.

Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

Behar Bidasoa Lezamako gobernuz kanpo-
ko erakundeak (GKE) 2007. urteko balan-
tzea egin, eta pozik agertu da lortutako
emaitzarekin. Izan ere, Pereiran (Kolonbia)
dituzten proiektu guztiek aurrera egin
dute, oraindik lan handia izan arren. 

Iaz 317 pertsona prestatu dira presta-
kuntza tailerretan, eta 165 umek hartu dute
parte besoetako egite programetan. Era
berean, goi mailako ikasketak burutzeko
bekadunak diren 17 gaztetariko 3k amaitu
dituzte ikasketak, eta bi hasi dira lanean.  

Zentroko jantokietan 300 laguni ema-
ten diete jaten egunero, eta programa
sozio-hezitzailea indartu egin da. Nagu-
sientzako alfabetatze ikastaroak ere eman
dira eta liburuak, entziklopediak, ordena-
dore bi eta inprimagailu bat erosi dituzte
liburutegirako.

Eskolan izandako berrikuntzarik ga-
rrantzitsuena matematika arloan eman da,
irakasle berria kontratatu baita, ikasgai
hori sendotzeko.   

Beste alde batetik, joan den urteko Aste
Santuan “Ogi gozoa” leku komertziala
inauguratu zen, eta, handik hona, okinde-
giko produktuen eta bazkarien salmentak
gora egin du. Horrezaz gainera, ile-apain-
degia astegun batzuetan zabaltzen dute,
eta zeramika eskola ere ematen dute.
Tailerretan emakumeek ekoiztutako mate-
riala saltzeko erakuslehioa ere badago ber-
tan.   

Erizaintza programa
Azkenik, erizaindegiak osasunerako

hezkuntza programa eta lehen mailako
atentzioa mantendu ditu 2007an. Erizain-
tza programaz arduratzen den GKEko per-
tsona Pereiran izan zen udan, eta proiek-
tuaren beharrizana berretsi zuen, hango
populazioak ez baitu osasun zerbitzurik.
Bereziki emakumeek, umeek eta nagusiek
behar dute laguntza, desnutrizioa eta gar-
bitasun falta handia baitituzte. Erizaintza
programaren laguntza izan duen jende
kopurua ia bikoiztu egin zen iaz. 

Behar Bidasoa GKEk laguntza handia
jaso du instituzioetatik, enpresetatik eta
partikularretatik, proiektu hauek guztiak
aurrera eraman ahal izateko. Txorieritik,
esaterako, 34.000 euro agindu dira Perei-
rara. Loiuko Udalak 5.000 euro jarri ditu,
zentroaren alboko lursaila erosteko; Son-
dikako Udalak eta Derioko Udalak 12.000
euro eta 15.000 euro eman dituzte hurre-
mez hurren, zentroko langileei ordaintze-
ko; eta Zamudioko Udalak 2.000 euro jarri
ditu, liburutegirako materiala erosteko. 

Helburuak bete ditu Behar Bidasoak
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AIKOR! aldizkariak sei urte bete ditu
aurten. Akatsetatik ikasi eta egindako
lanarekin pozik egon arren, aldizka-
ria berritu beharrean gaudela uste
dugu. Eta horretarako, ezinbestekoa
dugu zure iritzia. 

Aldizkariaren erdialdean inkesta
bat topatuko duzu. Inkestak aldizka-
ria hobetzea du helburu, eta oso erra-
zak diren zortzi galdera proposatzen
dizkizu. Bost minutu baino ez duzu
emango horiei erantzuten. Orria to-
lestu eta postontzian sartu; ez duzu
gehiagorik egin behar. Ezta seilurik
erosi ere, inkesta frankeo intunduaren
bidez jasoko baitugu. Inkestak apiri-
laren 10a baino lehenago bidaltzea
eskertuko genizuke.

Dena dela, etxean iritzi bat baino
gehiago egongo dira. Iritzi guztiak
helarazi nahi badizkiguzue, aikor.com

webgunearen bidez bidaltzeko auke-
ra ere izango duzue. Bertan inkesta
bera aurkituko duzue eta nahi beste
itaunketa bete ahalko duzue.

Beste alde batetik, makroinkesta
bat ere zabaduko dugu Txorierrin.
Makroin-kesta Aztiker enpresako tek-
nikariek egingo dute telefonoz apiri-
letik maiatzera bitartean. Txorierriko
900 etxetara joko dute, AIKOR! aldiz-
kariari buruzko azterketari beste
dimentsio bat emateko. Hau da, zuen
iritziak eta proposamenak sakonago
ezagutu ahal izateko. Zeuri deitzen
badizute, denbora apur bat hartu eta
teknikariei erantzuteko eskatzen di-
zugu. AIKOR! txorierritar guztion al-
dizkaria delako eta guztion artean
egiten dugulako. Iritzi guztiak hartu-
ko ditugu kontuan eta guztiak erabi-
liko ditugu aldizkaria hobetzeko. 

Zure iritzia hartuko dugu kontuan

Makroinkesta egingo da AAiikkoorr!! aldizkaria hobetzeko

Agindu zure albisteak: aikortxori@yahoo.es
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Argazki eta pintura
lehiaketa egingo dute
Zamudion
Zamudioko Udalak argazki eta pintura lehia-
keta antolatu du apirilerako. Modalitateko
hiru kategoria izango dira: 0-12 urte; 13-17
urte; eta 18 urtetik gora. 
Kategoria bakoitzean hiru sari emango dira:
100 euroko, 60 euroko  eta 40 euroko erosketa
txartelak. Lanak apirilaren 25era arte aurkez
daitezke udaletxean.
Argazkiek 18x24 cmko neurria izan beharko
dute gutxienez. Euskarri gogor batean aur-
keztu beharko dira, eta parte-hartzaile bakoi-
tzak gehienez hiru argazki aurkeztu ahal izan-
go ditu. 
Pintura lehiatekari dagokionez, lanen gutxie-
neko neurria 21x29 cmkoa izan behar da.
Margolanak ere euskarri gogor batean jarri
beharko dira, eta parte-hartzaile bakoitzak
gehienez hiru lan agindu ahalko ditu.
Lan bakoitza pakete batean sartu beharko da.
Paketearen kanpoaldean lanaren izenburua,
modalitatea eta kategoria idatziko dira, eta
barruan lana eta gutunazal itxi bat sartuko
dira. Gutunazal itxiaren barruan egileak bere
izena, helbidea eta telefonoa idatziko ditu. 

CANCHA Derio argazki lehiaketa jarri dute abian
Nafarroako Aurrezki Kutxak (CAN) eta
Derioko Argazki Taldeak CANCHA Derio
argazki lehiaketa antolatu dute. Gehienez
hiru lan aurkez daitezke egile bakoitzeko. 
Argazkiek jatorrizkoak eta originalak eta
argitaragabeak izan behar dute. Argaz-
kien neurriak honako hauek izango dira:
18 x 24 cm, gutxienez, eta 50 x 60 cm, gehie-
nez. Lanak kartoi mehe batean itsatsita eta
CD batean grabatuta aurkeztuko dira.
Kartoi mehean lanaren izenburua jarriko
da. Gutunazal itxi baten barruan, parte-

hartzailearen datuak azalduko dira.
Gutuna-zalean lanaren izenburua idatziko
da.

Lehiaketaren gaia ingurumena izango
da. Lanak apirilaren 18a baino lehenago
aurkeztu behar dira helbide honetan:
CAN, Herriko Plaza, 2, Derio (tel.: 94 454
47 65).

Herritarrek eurek aukeratuko dituzte
irabazleak. Hautaketa apirilaren 21etik
28ra egingo da CANen Derioko egoitzan.
Pertsona bakoitzak boto bat eman ahalko

du. Irabazleen izenak apirilaren 29an jaki-
naraziko dira, arrastiko 6etan, CANen
bulegoan.

Hiru txeke emango dira saritzat De-
rioko merkataritzako elkarteko dendetan
gastatzeko: 100, 50 eta 30 eurokoak, hain
zuzen ere.

Aukeratutako hiru lanek CANen De-
rioko bulegoa eta DAT elkartea ordezkatu-
ko dituzte Bizkaiko Foru Aldundiak “Gure
ingurumena, gure etorkizuna, gure eskubi-
dea” lehiaketan. 

Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

Liburuaren Eguna 
ospatuko dute
Larrabetzun
Larrabetzuko liburutegiko arduradunek
hainbat ekitaldi antolatu dute Liburuaren
Egunaren inguruan. Horrela, apirilaren
23tik 28ra bitartean sormenezko idazme-
naren tailerra egingo dute, eta eskolako
umeek liburutegia bisitatuko dute hilaren
22an eta 23an. Lau eta zazpi urte bitarteko
umeek liburu bat egiteko prozesua ezagu-
tzeko aukera izango dute “Liburuetako
iratxoa” ekimenaren bitartez, eta zortzi eta
11 urte bitartekoek liburutegiaren antola-
menduaren gaineko ariketa praktikoak
egingo dituzte.

Beste alde batetik, apirilaren 25ean,
“Ipuinekin jolasean” ekitaldia antolatu
dute arratsaldeko 17:30ean. Ekitaldi ho-
rrek ipuinen aspektu ludikoa zein didakti-
ko azpimarratzea du helburu. Hilaren

zehar liburu erabilien azoka ere izango da,
eta zozketa egingo dute liburutegira hur-
bildu eta liburuak hartzen dituztenen arte-
an. 
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Publierreportajea

Zer deritzozu emakumeen eta gizonen
arteko berdintasunak Txorierrin duen
egoerari?
Ez dago gai horri buruzko ikerketa zeha-
tzik, emakumeen egoera sakon aztertzen
duen abiaburu-diagnostikorik eza baita
lehenengo gabezietako bat. 
Hala ere, Mankomunitateak ikerketa bat
egin du, oraindik argitaratzeke dagoena.
Ikerketa horrek berdintasunak eskualdean
duen egoera argitzen lagunduko du, errea-
litatea ezagutzeko lehen hurbilketa beste-
rik izango ez bada ere. Ezin dugu alde
batera utzi, gehienetan, oso zaila izaten
dela sexuaren arabera desagregatutako
datuak biltzea, orain arte ez delako lehen-
tasunezko egitekotzat hartu. Eta horrek,
askotan, ikusgaitz bihurtzen du diagnosti-
koa.  

Egoera hau hainbat belaunaldirengan az-
tertzen bada, zein aldaketa kualitatibo

ikusiko da? 
Bistan denez, badaude desberdintasunak
belaunaldien artean, baina beste mota
batzuetakoak ere. Badago alderdi aipagarri
bat era askotako bereizkeria-egoeran gai-
nezartzen dena: “bereizkeria bikoitza edo
hirukoitza”. Egoera honen adierazgarria
hau da: emakume etorkinen babesgabeta-
sun-egoera bertoko emakumeena eta gizon
etorkinena baino askoz larriagoa dela.
Beste adibide bat: adineko emakumeak.
Pobreziaren feminizazioaren joera nabar-
mentzen denean, ez dugu garapen-bideko
herrialdeetan pentsatu behar, gure hurbile-
ko inguruan baizik. 

Nola jarduten du zure sailak, berdintasu-
na sustatzeko?
Toki-garapeneko agentzia bera barne-lana
egiten dabil. Hori genero-berdintasunaren
aldeko konpromiso irmoaren ondorioa da.
Kanpora begira, berriz, genero gaietan

espezializatutako laguntza eta aholkulari-
tza teknikoko zerbitzua dugu udalen zein
eskualdeko enpresen eskura, indarreko
legeek ezartzen dutena betetzen laguntze-
ko. Toki-garapena ezin da genero-berdinta-
sunik gabe ulertu.  

Zein oztopo gainditu behar da?
Oztopoak oztopo, aukerak azpimarratu
nahi ditugu, egon baitaude. Edozelan ere,
badago genero-berdintasunaren sustapena
zuzendu behar duen erreferentziazko
ardatza; hau da, genero-desberdintasune-
ko egoerez jabetzeko beharra. Zuzenbidez-
ko berdintasuna edo berdintasun formala
lortzeak benetako edo izatezko berdintasu-
na lortu dugun uztea ekar dezake. Begi bis-
takoa da ez dela lortu, aurrerapenak aurre-
rapen. Beraz, genero-desberdintasuneko
harremanak ikusi eta aztertu beharra dago,
egoera hori berriro orekatuko duten neu-
rriak ezartzeko. Egoera hau maila guztie-
tan agerian uztea lehenengo erronka han-
ditzat dugu. 

Sonia G. Ubierna, Behargintza Txorierriko Berdintasunerako Zerbitzuko arduraduna

“Toki-garapena ezin da 
genero-berdintasunik gabe ulertu”  

Aurten ere, Emakume Langilearen Nazioarteko Egunak
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunak gure
gizartean duen egoerari buruzko gogoetarako gunea
zabaldu du. Behargintza Txorierriko Berdintasunerako
Zerbitzuko arduradunarekin mintzatu gara, bera ardu-
ratzen baita eskualde honetan genero-berdintasuna sus-
tatzeaz. 

94 453 63 70
berdintasuna@e-txorierri.com

Txorierri Etorbidea 46
Berreteaga Poligonoa 13A

48150 SONDIKA (Bizkaia)

Zuzenbidezko 
berdintasuna lortzeak
benetako berdintasuna

lortu dugun ustea 
ekar dezake

““
””
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Zer ikusirik duzu mahainguruko gaiare-
kin?
Hainbeste urtean Mailope euskara taldean
ibili naiz, eta banabil oraindik. Topaguneko
–euskara elkarteak biltzen dituen erakun-
dea- zuzendaritza batzordeko kidea ere
izan naiz. Beraz, euskara elkarteak hurbile-
tik ezagutzen ditut. Herri aldizkarietan ere
banabil: Mailope aldizkaria hilero ateratzen
dugu eta idatzi, maketatu… egiten dut ber-
tan.
Merezi du halako talde baten lan egiteak?
Begira, badut plana astebururako: herrira
joan eta egun biak aldizkaria idazten ema-
tea. Lana da, baina gustura egiten dut. Gure
ingurua oso euskalduna izan arren, hasi
ginenean ez zegoen ezer euskaraz. Eta
orain, argazki-oinak baino irakurtzen ez
badituzte ere, asko hor dabiltza hilero aldiz-
kariarekin. Mikaela, adibidez. Hori inguru-
ko herri txiki bateko emakume nagusia da.
Aldizkaria etxera eramaten diogunean,
nola edo hala ordaindu nahi digu merienda
emanez, gazta… eta gu beti presaka. Behin
aldizkarian atera zen, eta orria horman du

jarrita. Aldizkaria eta elkartea oso garran-
tzitsuak dira berarentzat zein beste asko-
rentzat. Soilik Mikaelagatik merezi du den-
bora ematea behar horretan.  
ETBn egiten duzun lana dela-eta,
Bilbon bizi zara orain. Aldake-
tarik sumatu duzu?
Arribe oso herri txikia da,
nekazal giroko herria. Ingu-
ruan mendiak besterik ez di-
tugu, eta zorionak gaur egun
Basurtun bizi naizela, mendi-
ra begira. Bilbon hormigoi
gehiegi dago, nire gusturako,
eta horrexegatik erabaki nuen
Basurtun pisua hartzea. Ez
du ematen hiribu-
ruan bizi naize-

nik… Gustura nago eta, gainera, ez dut
Bilbora autoz sartu beharrik. Euskara gutxi
entzuten da auzoan, galiziarrak nagusi
dira-eta han. Baina Basurtu ere euskaldun-
tzea lortuko dut. Badakizue, ez dago nafa-
rroi ezezkorik esaterik.    
Komunikabideetan jarraitzeko asmorik?
Telebistan jarraituko dut momentuz; bihar,
batek daki. Telebista zein irratia gustatzen
zaizkit; ez dut zailtasunik hitz egiteko
orduan… Alfer samarra naiz, eta idaztea
gehiago kostatzen zait. Telebista gustatzen
zait, baina kanpoko lana: orain zigortuta
nago… Isobaren ondoan aurpegia jartzea
ondo dago, baina niri gehien gustatzen zai-
dana hau da: kamara hartu, kanpora irten
eta istorioak kontatzea. 
Hitz jario hori, berezkoa duzu edo ikasi
egiten da?
Berezkoa dela uste dut; ez da fakultatean
ikasten. Oso urduria naiz, eta lotsatia.
Isiltasunak urduri jartzen nau, eta hitz era-
giten dit. Askotan damutzen naiz: “isilik
egon banintz…”.
Ezagun bihurtu zara, ezta?

Segun eta non. Toki euskaldunetan
banago, bai; jendeak ezagutzen

nau. Beste alde batetik, auzoki-
deek ETB 2an egindako lana-

gatik ezagutzen naute ge-
hienbat. Abuztuan Ana U-
rrutiaren ordez ibili nin-
tzen eta harrezkero gehia-
go sumatu dut. Batzuek ea

soilik udan lan egiten
dudan galdetzen didate.   

Tximintx Derioko euskara elkarteak bost urte bete ditu
eta, urteurrena ospatzeko, hainbat ekitaldi antolatu zi-
tuen otsailean. “Euskara elkarteak, zertarako?” ma-
haingurua ekitaldi horietako bat izan zen, eta bertan
Urko Aristik hartu zuen parte Juan Luis Goikoetxeare-
kin batera. 

Urko Aristi, eguraldi gizona baino gehiago

Testua eta argazkia: Bestorrene

“Basurtu ere 
euskalduntzea 

lortuko dut”

Urko Aristi nafarra da; Arribekoa,
Araitz bailarakoa. Aralarreko mailoeta-
ra igotzeko leku aproposa da hori. Ge-
hienok ETBn eguraldiaren iragarpenak
hain era xelebrean aurkezteagatik eza-
gutu dugu, baina badago gehiago.

Ikus-entzunezko komunikazioan
lizentziatu zen Nafarroako Unibertsita-
tean eta hainbat aldizkaritan ibili da
kolaboratzaile lez. Irratian ere eskar-
mentu handia du: Lekunberriko Aralar
irratian, Iruñako Euskalerria irratian
eta Euskadi irratian. Telebistan ETBko
Gaur egun eta Teleberri saioetan dabil,
eta gaur egun Bi errepidean programako
erreportaria ere bada. 

Hurbiletik





Zelan hasi zinen musika munduan?
Lehengusuak biolina jotzen zuen eta lehia-
keta bat irabazi zuen. Ondorioz, egunka-
rian agertu zen eta horrek inbidia izugarria
eman zidan. Beraz, 8 urte nituela, izena
eman nuen. Geroago, 12 urterekin, biolina
utzi eta biola hartu nuen, bere behe-soinua
nahiago nuelako. Egia esan, ez nuen serioe-
gi hartu 16-17 urte bete arte. Orduan kontu-
ratu nintzen musika zela niri benetan gus-
tatzen zitzaidana, eta karrera arrunta ikasi
beharrean, musikan trebatzea erabaki nuen.
Geroztik, Bilbon erdi-mailako titulua eta
Donostian goi-mailakoa lortu nituen.
23 urte zenituela, goi-mailako ikasketak
amaitu eta Bartzelonara joan zinen. Zer
dela-eta?
Oso hiri kultural eta kosmopolita iruditu
zait Bartzelona betidanik. Gainera, irakasle
batek Kataluniako Goi-Mailako Musika
Eskolako beste maisu bat gomendatu zidan,
eta proba gainditu eta gero, hara joan nin-
tzen. Atzerrira joatea ere pentsatu nuen,

baina azkenean maisua hain ona izango
zelakoan, Katalunia aldera abiatu nintzen. 
Zelan izan zen bizitza bertan?
Etxea topatzeko ohiko arazoak izan nituen,
eta musika eskola oso garestia zen. Gura-
soek lagundu zidaten, eta nik ahal izan nue-
nean lanean hasi nintzen: musika irakasle,
ezkontzetan-eta musikari, zerbitzari… de-
netarik egin nuen. Bi urte eman nituen han
ikasten eta beste bi, bizi izaten. 
Katalunian flamenkoa jo omen zenuen…
Zer egiten du biola-jole derioztar batek
“tablao” baten gainean Bartzelonan?
Bitxia da euskaldun bat flamenko jotzen
ikustea, bai, eta duela 10 urte ea flamenkoa
atsegin nuen galdetu bazenit, ezetz esango
nizukeen, inondik inora. Kontua da niri
Falla, Albeniz eta horien bezalako Espainia-
ko musikarien lana betidanik gustatu izan
zaidala. Eta musika horrek lotura handia
du flamenkoarekin. Beraz, apurka-apurka
hasi nintzen entzuten. Izan ere, Bartzelo-
nako Musika Eskolan ikasgai izan nuen, eta

irakasle batek talde batekin jarri ninduen
harremanetan. Horrela, bi urte eman nituen
astero-astero talde batekin flamenkoa jo-
tzen hainbat “tablaotan” Bartzelonan. Oso
garai interesgarria izan zen, bai horixe!
Hala ere, Malagara joan zinen…
Bai. Euskal Herrian saiatu nintzen oposake-
ta gainditzen, baina oso gutxigatik ezin izan
nuen. Orduan Andaluziako Juntak plaza
batzuk eskaini zituen. Aurkeztu, azterketak
egin eta espero ez arren, gainditu nuen
2006an. Kontserbatorioko irakasle ofiziala
izatea primeran dago, izan ere, zure kon-
tuak egiteko denbora ere baduzu. 
“Nire kontuak” aipatu dituzu. Zertan dau-
tza?
Bertako irakasleak, zorionez, gazteak dira.
Hori dela eta, bildu egiten gara eta kontzer-
tuak ematen ditugu. Gainera, Malagako
Flamenkoaren Biurtekoko hemengo artis-
ten atalean parte hartu dut gitarra-joleare-
kin batera. Jaialdi hori oso garrantzitsua da,
eta antzoki batean eskaini genuen kontzer-
tua.
Irakasletzat edo musikaritzat hartzen du-
zu zeure burua?
Biak. Ez ditut banantzen: musika irakasten
duen musikaria naiz. Teknikaz gain, ikasle-
ei niretzat musika zer den ere helarazten
saiatzen naiz. Gainera, ez diot jotzeari utzi,
kontzertu batzuk ere eman ditut-eta. 
Urte batzuk daramatzazu kanpoan. Nola-
ko esperientzia izan da zuretzat? Musikari
hobea zara?
Nik esango nuke baietz. Zenbait herritatik
(Errumania, Kuba, Eslovakia, Argentina…)
etorritako musikariekin jotzeko aukera izan

Arkaitz Mendia, biola-jole derioztarra

“Gero eta musikari hobea izan

Noizbait Deriora 
itzultzea gustatuko 
litzaidake, bihotzean
herria daramadalako: 
pentsaera-eta, paisaia,
jendea,  gogoan ditut

““

””

Gaztea eta

Hainbat bizipen ditu Arkaitz Mendiak kontatzeko.
Izan ere, 23 urte zituela, biola-jole derioztarra Bartze-
lonara joan zen musikan trebatzera. Han flamenkoa
ezagutu zuen, eta gaur egun musika irakasle dabil Ma-
lagan. Bere ibilbidearen berri telefonoz eman digu Ar-
kaitzek.

Bi urte eman ditut 
astero-astero flamenkoa

jotzen Bartzelonako 
hainbat “tablaotan” 

talde batekin

““
””
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Testua: Gaizka Eguskiza



dut, Bartzelonan, batez ere. Ikasteko prest
agertzen bazara, ikasi ikasten da. Eta
musika mailan ez ezik, bizitza mailan ere
ikuspuntu asko ikusi ahal izan ditut, eta
oso aberasgarria izan da. 
Flamenkoaz aparte, beste musika mota-
ren bat interesatzen zaizu?
Bai. Flamenko musikari askok jazz jotzen
dute, eta bide horri jarraitzea dut helburu.
Oraindik ez dut kontzerturik eman, baina
etorkizunari begira interesgarria izan dai-
teke. 
Etorkizuna aipatuta, non ikusten duzu
zeure burua 20 urte barru?
Ez dakit, auskalo! Argi daukat ez ditudala
ikasteko grina eta ilusioa galdu nahi. Gero
eta musikari hobea izan nahi dut. Eta gero
gerokoa!
Euskal Herrira itzuli nahiko zenuke?  
Aitita naizenean, agian bai… Ez dakit
bizitzak zer ekarriko didan. Noizbait
Deriora itzultzea gustatuko litzaidake,
bihotzean herria daramadalako: paisaia,
jendea, pentsaera-eta gogoan ditut. Hala
ere, ez da sarritan pentsatzen dudan
gauza bat.  

nahi dut”

Gaztea eta
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Arkaitz (eskuinaldean), Los Tarantos taldearekin Bartzelonan. 
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Patxi eta Etxahun sasoi aldetik oso fin
ibili ez arren, lau lagunek lasterketa amai-
tzea lortu eben. Basamortuan korrika egitea
gogorra bada, askoz gogorragoa da gaixo-
rik egoten danean, eta Patxi amore emoteko
zorian izan zan maratoi erdian. Guluri
esker amaitzea lortu eban. Lasterketa
barruan lau ibilbide ezberdin antolatu
ziran, eta biek 42 kilometrokoa egin eben.
Leirek eta Etxahunek bost kilometroko pro-
ban hartu eben parte.

Etxahun lesionatuta heldu zan Sahara-
ra, eta maratoiaren aurreko egunean lesioa
larriagotu egin eutsan ezbehar txiki bat izan
eban. Horren ondorioz, proba ez egitea era-
bagi baeban be, antolatzaileek animatu
ostean oinez egitea erabagi eban. Beste alde
batetik, Leirek lasterketa baten parte hartu
dauan lehenengo aldia izan da. Non eta
basamortuan izan behar!

Patxik eta Guluk azaldu euskuen lez,
maratoia bera gogorra da; halanda be,
euren erritmora ibili ziran, eta harea be
nahiko trinkoa zan –dunetatik-eta ez eben
korrika egin behar izan-. Ganera, eguna
fresko argitu zan, nahiz eta eguerdi aldera

egundoko beroa egon. “Polito bota gen-
duan izerdia”. 

Maratoian nazioarteko 400 lasterkaritik
gora hartu eben parte otsailaren 25ean.
“Batzuek irabaztea dabe helburu nagusia,
eta beste batzuek erronka gainditu baino ez
dabe gura, markari inportantziarik emon
gabe. Guk, zorionez, alde biak ezagutzeko
aukerea izan dogu”.

Itzultzeko gogoa 
Izan be, Saharakoa alkartasunaren

maratoia da. Hori 2001ean antolatu eben
lehenengo aldiz helburu honeek betetzeko:
saharar gazteen artean kirola sustatzea,
proiektu humanitarioak finantzatzea, eta
herri sahararrari babes morala emotea, bes-
teak beste. Ibilbideak hiru iheslari kanpa-
mendu –Smara, Aoserd eta ElAyoun- lotzen
ditu sinbolikoki. Bertatik pasatzen dirane-
an, partehartzaileek emakumeak irrintzika
dabez zain. “Ikusgarria da, benetan”.

Larrabetzuarrek material birziklatuz
egindako domina bana ekarri dabe Saha-
ratik. Eta han familia itxi dabe. Eta basa-
mortura barriro joateko gogoa be ekarri

dabe. Bost egunean sahararren artean bizi
izan dira, euren ohituretara moldatu, eta
eurakaz konpartitu dabez bizipenak. Baina
diñoen moduan, denbora gitxi da herri
horren benetako egoera eta bizi-baldintzak
ezagutzeko. Horregaitik, hurrengoan gus-
tatuko litxakie tarte haundiagoa berton
emotea; eta, posible bada, familia eta lagu-
nak eroan, guztiek esperientziaz gozatu eta
herri sahararraren xalotasunetik ikas
dagien.

Gulu, Patxi, Etxahun eta Leire otsailaren 23an ailegatu ziran Smarara, Donostiako
lagun bategaz. Larrabetzuarrek Sahararen aldeko maratoian parte hartzea eben hel-
buru, baita hori amaitu be. Helburua bete dabe. Testua: Itxaso Marina / Argazkiak: Gulu

Alkartasuna basamortura
eroan daben txorierritarrak





Identitate berria topatu du
Kukubiltxok

Kukubiltxo antzerki taldeak Haritzaren azalera zeha-
tza lana estreinatu zuen otsailaren amaieran Zornotza

Aretoan. Lan horrek etapa berria ekarri dio
Larrabetzuko taldeari, 30 urteren ostean, nagusiei

zuzendutako lehendabiziko antzezlana baitute.
Kritikak ezin hobeak izan dira.

Testua: Itxaso Marina / Argazkiak: Kinkea Films  
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“Modu herrikoian esaten den moduan, ur
gaineko bitsean gaude”, esan digu barre
artean Marifeli Etxeandiak. Eta ez da gu-
txiagorako. Kukubiltxo antzerki taldeak
urte bi eta erdi eman ditu prozesu sakon
batean murgilduta, eta prozesu horrek
Haritzaren azalera zehatza izan du emaitza-
tzat: taldeak publiko helduarentzat ekoiz-
tutako lehenengo lana, alegia. Gustura ibili
dira Kukubiltxokoak prozesu horretan,
egiten zutenaz beti sinestu izan dute. Hala
ere, azken hitza publikoak du, eta publiko-
ak berotasun handiz hartu du taldearen
etapa berria. “Jaso ditugun iritziak oso go-
zoak eta onak izan dira”, aipatu du Josu
Camarak. Bere kasuan, garai batean an-
tzerkiarekin maiteminarazi zuten irudiak
edo lan egiteko erak berraurkitu ditu
proiektu honi esker, ikuskizunean islatuta

baitaute. 
Ikusleak harrituta atera dira aretotik.

“Harrituta aldaketarekin, ikusi dutenare-
kin gozatu egin dutelako… Harrituta an-
tzezlanaren ardatz nagusiak duen sakonta-
sunarekin. Gehienek berriro ikusi nahi
dutela esan digute”, gaineratu du Marife-
lik. Eta aktoreak ere pozik irten dira esze-
natokitik.

Arrakasta ikusleen iritzian oinarritzen

da beti antzerki munduan. Kukubiltxok
oso finkatuta du irudia Euskal Herrian eta
lehen aipatutako prozesuak aro berri bate-
an jarri ditu konpainiako aktoreak bai
maila pertsonalean, bai maila artistikoan.
Bazitekeen ohol gainean ateratzean entse-
guetan izandako ziurtasuna galtzea. Izan
ere, aktoreek inoiz egon ez diren egoera
bati egin behar izan diote aurre: norberaren
burua biluzik jarri dute publikoaren aurre-
an; panpinak-eta ez dituzte lagun izan
oraingo honetan. Baina, egia esan behar ba-
da, guztiek sentsazio bera izan dute: akto-
rea kamerino eta agertokiaren arteko bide-
an galdu eta oholean pertsonaia atera dela.
Eta guztiek ziurtasun handiarekin agertu
dira eszenatokian, eta gaitasun handia izan
dute sentimenduak eta emozioak islatzeko.
Azaldu diguten moduan, estreinaldira oso
babestuta joan dira profesionalki zein emo-
zionalki, eta horrek lagundu egin die. “Nik
neuk beste proiektu batzuekin ziurgabeta-
sun handiagoa eduki dut, honekin baino”,
aitortu du Etxeandiak. 

Heldutasun-urtebetetzea
Kukubiltxo taldeak 30 urte daramatza

antzerki munduan. Ibilbide luze horretan
umeei zuzendutako txotxongilo eta anima-
zio ikuskizunak egin ditu batez ere: Ku-
kubiltxo begiluze, Txirrikiz, Ekidazu, Kukubel,
Dir-dir… Era berean, beste antzerki talde
batzuekin eta hainbat zuzendari eta musi-
karirekin lan egiteko aukera izan dute:
Episodes de Pau taldea, Ramon Barea edo
Oskorri, esate baterako. Baina 30 urte, urte
asko dira antzerki talde batentzat, eta
Camarak dioen moduan, “heldutasuna
erakutsi behar da”. Konpainiaren historian
erronka handiei egin diete aurre behin
baino gehiagotan, oraingoa bezain erradi-
kalak ez izan arren. Momentuak beti topa-
tu dituzte, zeinetan gauza ezberdinak egi-

Inoiz ez diogu 
uko egin atzekoari, 

baina aurrera 
jarraitu dugu

““
””
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teko gai direla erakutsi nahi izan baitute.
“Inoiz ez diogu uko egin atzekoari, baina
aurrera jarraitu dugu”. 

Urteurrena heltzear zegoen, eta hori
nola ospatuko zuten eztabaidan betiko
aukera aztertu zuten: muntaia berria
egin, eta ospakizun-ekitaldira lagunak
eta komunikabideak gonbidatu. Aukera
laster baztertu zuten, zerbait barnekoa-
goa egin behar zutela sentitzen baitzu-
ten. Lehenengo eta behin, euren artean
ospatu behar zuten urteurrena, ilusio
berriak sortuz. Eta, gero, hortik aterako
zen emaitzaz baliatuta heldutasun-urte-
betetzea ospatuko zuten publikoarekin,
euren arnasarekin. “Publiko barik itoko
ginatekeelako”. 

Gaia nola bideratu ez zekitela, proze-
sua baino definituta ez zegoen proiektu
batean sartzea erabaki zuten. Helburua
prozesuaren barruan sortuko zen. Bitar-
tean, zerbaitera ailegatuko zirela bazeki-
ten; zer izango zen, ordea, ez: autore-
lana, umeentzako ikuskizuna, helduen-
tzat, panpinekin, maskarekin… 

Prozesua hiru fasek osatu dute. Le-
henengoan birziklapenari ekin, eta ordu-
ra arte landutako arloak sakondu dituzte
beste ikuspuntu batetik. Horretarako, hi-
ru irakasle izan dituzte. Arístides Var-
gasen eskutik (Malayerba Ekuadorreko
antzerki taldearen zuzendaria) interpre-
tazio munduan sartu dira, eta Paco
Gonzálezi esker (Berlingo Familie Flöz
antzerki taldearen kidea) maskarekin lan
egiteko teknika berria ezagutu dute.
Rene Backerrekin (Bartzelonako Institut
del Teatre-ko irakaslea) objektuen eta
materialen animazioa landu dute.

Kukubiltxo berria
Zer egin nahi zuten definitzeko or-

dua ailegatu zen bigarren fasearekin

batera. Vargasi proiektuaren alde artisti-
koa zuzentzeko eskatu, eta Euskal Herria
eta Ekuadorren artean oso distantzia
handia egon arren, joan-etorriak adostu
egin zituzten. Zuzendari argentinarrekin
dramaturgiari buruzko lanak egin zituz-
ten. Bere iritziz, aktoreek behar horietan
azaltzen zuten mezua ez zegoen umeei
zuzenduta; publiko helduari baizik.
“Kukubiltxo berria deskubritu behar ge-
nuela oso argi genuen aldez aurretik.
Beraz, aurrera egin genuen”. Sormen-fa-
se horretan proiektuari tankera ematen
hasi, eta antzezlanaren ardatz nagusia
zehaztu zuten: mundu irrazionalean
oinarritutako identitatea. Mezua bidaia
egingo zuen neska itsu baten bitartez
helaraziko zuten.

Bigarren fasearen amaieran Quitora
abiatu ziren eta bueltan, landu behar
zuten fabula esku artean ekarri zuten.
“Luxu handia izan da era horretan lan
egin ahal izatea. Arazoak hemen itxi, eta
bertan sormen-lanean baino ez aritu”.
Hirugarren fasean buru-belarri sartu
ziren ondoren; ekoizpenean, hain zuzen
ere.

Behin betiko testua jaso eta entsegue-
kin hasi ziren, eszenografiak diseinatzen,
janzkerak, musika, argiztapena… Urta-
rrilean Arístides Vargas eta Charo Fran-
cés Ekuadorretik etorri ziren, eta aurretik
egindako lana artelan bilakatu zuten,
eszenatoki gainean jartzeko. Astebeteko
atsedenaldiaz gozatu ere egin zuten eta
otsailaren 29an abiadura izugarriarekin
egin zuten salto Zornotza Aretoko ohole-
ra. Izan ere, neurri handi batean proze-
sua behar-beharrezkoa izan da taldea-
rentzat. Are gehiago, konpainiaren etapa
berria ikuskizunean kontatzen den histo-
riarekin parekatzen du Camarak. “Ikus-
kizunean hastapen-bidaia bat azaltzen
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–Autore eta zuzendari: Arístides
Vargas

–Aktoreak: Marifeli Etxeandia, Iurgi
Etxebarria, Aitor Ormaetxea, Josu

Camara, Aiora Sedano eta Koko Mujika
–Zuzendariorde eta aktore-teknika-

ren zuzendaria: Charo Francés
–Soinu-paisaia, konposatzaile eta

interpretazioa: Fran Lasuen, Asier
Erzilla eta Balea

–Eszenografia: Javier Obregón
–Diseinu grafikoa: Rosalinda

Incardona
–Argiztapena: Javi Ulla

–Jantziak eta atrezzoa: Rosalinda
Incardona, Conchi Maoño, Nati Ortiz

de Zarate
–Itzulpena eta hizkuntza-egokitza-

penak: Uxue Alberdi
–Eszenografia, atrezzo eta tresne-

riaren sortzaileak: Kukubiltxo, Javier
Obregón eta Conchi Maoño
–Teknikari-taldea: Tarima
–Argazkiak: Kinkea Films 

Saioa herritik hirira joan den neska
itsua da. Nagusitu denean etxera itzu-
li da. Baina neskak ez du bidaia fisiko-
rik egin; bidaia espiritual batean mur-
gildu da eta bidean zehar, sentimen-
duak eta emozioak deskubrituko ditu.
Eta deskubrimendu horrek helduarora
eramango du, bere identitatea osatuz. 

Saioaren historian Kukubiltxoko
aktore bakoitzeko zati bat dago. Arís-
tides Vargasek tailerretan egindako
ariketen emaitzak batu eta modu soti-
lean integratu ditu drama-
turgian. Horrela, tailer
horietatik atera zen esze-
natokiaren gainean jarri-
ko zuten gaia: identitatea. 

Prozesuak euren burua apur bat
hobeto ezagutzeko aukera eman die
aktoreei. Eta identitatea benetan zer
den ezagutu ere ezagutu dute.
“Hasiera batean kontrakoa pentsatu
arren, identitatea ez da nolakotasun
finkoa; dinamikoa da. Eta ziurgabeta-
sunek identitatearen bila joanarazten
gaituzte beti. Identitatea definituta
dugula uste dugunean, hori berriro
bilatzen hasteko oinarria baino ez da”.
Kukubiltxoren azken ikuskizunak Ha-

ritzaren azalera zehatza izenburu iza-
tea ez da kasualitatea, zuhaitzaren

azalak ez baitio inoiz hazteari
uzten, berregiten dagoelako

beti.  

Haritzaren azalera zehatza
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da, eta bidaia horretan neska emakume
bihurtzen da. Kukubiltxo agurea ere Ku-
kubiltxo gaztea bihurtu dela sentitzen
dut”. Ilusioz eta gogoz beteta daude berri-
ro ere. Denbora guztian begiak etorkizune-
ra dituzte zabalik, etorkizunak zer ekarriko
dien zain.

Uste sendoa
Prozesu konplexua izan da. Erabaki in-

portanteak hartu behar izan dira profesio-
nalki zein ekonomikoki eta konpainiaren
barne-egitura berrantolatu behar izan
dute. Eta barneratuta zuten antzezteko era
ere bai. Baina ez da prozesu zaila izan.
Fedez ibili dira eta fedea uste sendoa
bihurtu da. Arístides Vargas zuzendaritzat
aukeratzea hartutako erabakirik arrisku-
tsuenetarikoa izan da, zalantza barik. 

Dramaturgo argentinarra bereizten
duen ezaugarririk badago, hori bere soilta-
suna da. Vargaesen muntaiak eta orain arte
Kukubiltxok egin dituen ikuskizunak guz-
tiz ezberdinak dira. Marifelik ez du zalan-
tzarik zergatik liluratu ziren berarekin
azaltzeko orduan. “Gaiak tratatzen dituen
sakontasunagatik… Antzerki konprometi-
tua lantzen du, esaten dituen gauzak azale-
koak dira. Gainera, metafora asko erabil-
tzen ditu, eta horrek bideak zabaltzen ditu
publikoak zein aktoreok mezuaren gure
interpretazioak egiteko”. Larrabetzuko an-
tzerki taldeak lehentasun handia eman die
irudiei ikuskizunetan; Arístidesek gauza
inportanteak modu sinple eta oinarrizkoan
esan daitezkeela irakatsi die. Gizartearen
arazoez arduratzen den antzerki mota hori
aspaldian alboratu genuen lehenengo

munduan, aktore bien ustez. Kukubiltxok
berriro deskubritzeko aukera izan du.

Mundu bi lotu
Sakontasun hori guztia Uxue Alberdik

euskaratu du, dramaturgia guztia Arísti-
desek idatzi baitu gazteleraz. Eta egia esan,
itzulpenean ez da ñabardurarik galdu.
Dena dela, zuzendariak ez dio oztoporik
jarri inoiz euskarari, ez tailerretan, ez en-
tseguetan. Beste alde batetik, Charo Fran-
cés nafarra da jatorriz eta Euskal Herria-
rekin zerikusia duen edozein proiektutan
sartzeko prest agertzen da beti. “Guretzat
oso esperientzia interesgarria izan den
neurrian, eurentzat ere horrela izan da”,
dio Marifelik, “Hizkuntza, bertoko arazoak
ezagutzea, elkarrekin konpartitu ditugun
bizipenak… Mundu biak lotzea bezala
izan da”. Adiskidetasuna betiko gelditu
da.

“Ume berria” eder hazten ikusi nahi du
Kukubiltxok, eta herri guztietako plazeta-
tik paseatu (uda aurretik emanaldiak Zor-
notza, Aoiz eta Donostian egingo dituzte,
besteak beste). Urte bi eta erdian murgildu
diren prozesuak bide berriak zabaldu diz-
kio taldeari, eta, horri esker, hainbat espa-
rrutan aritzeko gai direla deskubritu dute.
Ondorioz, edozein momentutan txinparta
batek sor dezake proiektu berrietan sartze-
ko gogoa.  

Kukubiltxo agurea
Kukubiltxo gaztea 

bihurtu da““
””





Zergaitik erabagi hori hartu?
Txirrindularitza une latzak jasaten dabil
azken urteotan. Talde profesional gutxi
dagoz, eta txirrindulari asko langabezian
edo egoera txarrean lotzen gara urte
amaieran. Horregaitik erabagi dot itxitea.
Agurrak tristeak izaten dira… edo ez.
Zelangoa izan da zurea?
Ez, ez da tristea izan. Profesionaletan bede-
ratzi urte egin dodaz, eta horreek urte
dezente dira. Ganera, azken urte bietan
gustura egon naz. Orain beste bizimodu
bat egingo dot, eta lasai nago. 
Hiru talde profesionaletan ibili zara:
Euskaltel-Euskadin, 3 Molinos Resorten
eta Fuerteventura-Canariasen. Zer daroa-
zu bakotxetik?
Urte gehienak Euskaltelen egin ditut, eta
bertan hasi nintzan profesional mailan.
Karrerarik garrantzitsuenak be eurakaz
korritzeko aukerea izan dot: munduko
kopako klasikoak, Tourra, Espainiako
Itzulia… Beste talde biak txikiagoak dira,
baina ni, behintzat, gustura izan naz bie-
tan. Txirrindulariok ondo konpondu gara
alkarrekin eta esperientzia ona izan dot.

Orain dala lau urte alkarrizketatu zindu-
guzan eta Euskaltelen sartzea betiko ame-
tsa izan zala komentatu zeunskun. Zer
izan zan bertatik alde egitea?
Kontratua 2005. urtean amaitu jatan, eta,
egia esan, urte horretan ez nenbilen ondo
osasun aldetik. Ez eusten kontratua barri-
tu, eta nik amaitutzat emon neban etapa
hori. Sasoia berreskuratzea hartu neban
helburutzat, maila ona barriz emoteko, eta
2006. urtean beste garaipen bat lortu

neban: Asturiaseko Itzuliaren etapa bat.   
Zelango txirrindularia izan zara?
Arlo guztietan nahiko ondo moldatu naze-
la uste dot. Azkarra be izan naz, eta horrek
lagundu egin deust garaipenak lortzeko
orduan. 
Zein da zure kirol ibilbidean izandako
momentu hori, inoiz ahaztuko ez dozuna?
Txirrindularitzan 19 urte emon dodaz eta
momentu on asko izan dira; kategoria guz-
tietan, ganera. Suerte haundia izan dodala
uste dot. Baina momentu zehatz bat aipatu
behar baneu, 2003. urteko Frantziako
Tourraren azken etapan Eliseoko Zelaieta-
ra ailegatu nintzan unea nabarmenduko
neuke, beharbada. Inportantea izan zan
niretzat.   
Eta txirrindularitzak itxi deutsun atseka-
bea?
Azken urteotan egon diran arazoak (do-
pinga eta abar). Horreek eragina zuzena
izan dabe kirol honek gaur egun bizi
dauan egoera txarrean. 
Zelango txirrindularitza topatu zenduan
hasi zinanean, eta zelango txirrindulari-
tza itxi dozu.
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“Suerte haundia izan dot”

Bizikleta ganean 19 urte,
eta txirrindularitza profe-
sionalean bederatzi urte
emon ostean, Mikel Arte-
txek agur esan deutso be-
re kirol ibilbideari. Larra-
betzuarrak etapa barria
hasiko dau.

Mikel Artetxek txirrindularitza itxi barri dau,

� IBILBIDE PROFESIONALA:
–1999-2005: Euskaltel-Euskadi
–2006: 3 Molinos Resort
–2007: Fuerteventura-Canarias

� GARAIPENAK:
–2000: Jornal de Noticiasen
etapa bi eta sailkapen orokorra
–2001: Andaluziako Itzuliaren
etapa bat
–2002: Torres Vedraseko sari na-
gusia
–2006: Asturiaseko Itzuliaren
etapa bat

Mikel 
gertutik

Testua eta argazkia: Itxaso Marina



Mikel Artetxek larrabetzuarrak ditu
zalerik sutsuenak. Hasiera-hasieratik
bere kirol ibilbideari arretaz jarraitu
deutsie, eta profesional mailan lehe-
nengo urratsak emon zituanean, za-
letasun hori indartu eta handitu egin
zan. Lagunak alboan izan ditu beti
Mikelek, eta alboan ere izan zituan
otsailean 16an. Egun horretan urita-
rrek omenaldi hunkigarria egin eu-
tsien, Mikel Artexe Kirol Taldeak an-

tolatuta. 
Goizean bizikleta martxa egin

eben eta bertan txirrindulari profe-
sionalek be hartu eben parte: Roberto
Laiseka, Iban Mayo eta Julen Zubero,
euren artean. Era berean, hainbat eki-
taldi antolatu ziran: bertso-saioa, tri-
kipoteoa eta herri bazkaria, besteak
beste. Bazkaria Ankapalu sagardote-
gian egin eben. Jatetxean 100 bat la-
gun batu ziran eta bazkaldu ostean,
opariak eta sorpresak izan ziran.
Txirrindulariaren ibilbidea jasotzen
dauan ikus-entzunezko muntaia be
emon eben. “Pozik hartu dot omenal-
dia. Lagunek egin deuste azken
baten, eta eskertzekoa da”.

Mikel Artetxe Kirol Taldea duela
8-9 urte sortu zan, eta harrezkero
ekintza sorta zabala antolatu dabe
txirrindularitzaren inguruan. Ekin-
tzon artean lasterketa bat egiten dabe
afizionatu mailan. Estatuan oihar-
tzun haundia dauna.

Mikelek txirrindularitza itxi a-
rren, kirol taldeak bere beharragaz
jarraituko dau.     

Maila profesionalean hasi eta atoan sortu
ziran arazoak, eta egoera latz hori urte
gehienetan pairatu dot. Lege barriak ate-
ratzen dabez, egoerak hobera egingo
daula esanez; baina okerrera goaz. Txi-
rrindularitzak ez dau erregelamendu fin-
korik, eta lasterketen antolatzaileek zein
UCIkoek nahi dabena egiten dabe. Kalte-
tuak taldeak dira; eta horreekaz batera,
txirrindulariak.
Justiziaz tratatzen doguz txirrindula-
riak?
Komunikabideek ez deuskue mesede
haundirik egin. Gehienak kirol honen
kontra ibili dira urteetan, eta batzuek
horretan jarraitzen dabe oraindino. Ko-
munikabideetan argitaratutakoak eragin
handia dau publikoaren iritzian; halanda
be, zaleek probetara hurbiltzen jarraitzen
dabe, eta alde horretatik ez dogu gutxies-
penik nabaritu. 
Beste alde batetik, txirrindularitzaren
antolamendua be ez dabil ondo. UCI era-

kunderik nagusiena da, eta erregelamen-
du bakarra izan beharrean, asko ditu. Eta
txirrindulari profesionalen artean hiru
maila ezberdin dagoz, guztiak maila ber-
dinean egon beharrean… Horrezaz gane-
ra, aspaldi honetan antolatzaileak gura
dabezan taldeak gonbidatzen dabilz las-
terketetara… Borroka haundia dago
hor…   
Zelan amaituko da UCI eta itzuli han-
dien arteko borroka hori, zure ustez?
Liga potentea antolatu gura izan dabe
UCItik kanpo, baina ez dabe lortu eta
arazoak sortu dira. Hor dabilz; ea nork
indar haundiagoa dauan… Nire ustez,
Tourrek irabaziko dau gatazka, eta
hemendik aurrera txirrindularitzak nora
joko dauan erabagiko dau.
Zertan arituko da Mikel Artexe etorki-
zunean?
Txirrindularitza orain dala lauzpabost
hilabete itxi dot, eta oraindino ez dot ezer
pentsatu. Lasai nago. 
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Uria dau atzean

Tourrek 
txirrindularitzaren 

norabidea erabagiko dau
hemendik aurrera

““
””

Txirrindularitzak 
itxi deustan atsekabea

azken urteotako 
arazoak dira

““
””
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Tailerra liburuz beteta du Nievesek, eta
tresneriaz beteta, eta makinaz beteta…
Makinok antzinakoak dira, eta inguruan
eta Gipuzkoan itxi diren inprimategietan
erosi ditu. Liburuak eta artisautza betida-
nik izan ditu gustuko. Azaleztapenaren
gaineko kurtso batzuk egin, eta hori bere
ogibide bihurtzera animatu zen. “Bide
apur bat arraroa hartu nuen, garai hartan
oso jende gutxi aritzen baitzen eskuzko
azaleztapenean. Hala ere, bide horrek ikas-
ten eta ikertzen jarraitzeko aukera ematen
dit”. 

Behar horretan aritzeko, ez da beha-
rrezkoa liburuekiko atxikimendu berezirik
izatea, emakumearen esanetan. Gauza
guztiekin gertatzen den moduan, egiten

duzuna gustatu behar zaizu. Atxikimen-
dua diseinuarekiko izan ahal da, eskulane-
kiko… Eskuekin lan egitea gustatzea eta
objektu batek sentiarazten dizuna adieraz-
teko gogoa izatea ezinbestekoak dira.  

Nievesek liburuak azaleztatzen ditu,
argazki-albumak, faszikuluak… eta libu-
ruak sartzeko (edo ez) kutxak ere egiten
ditu. Baina oso berriztapen gutxi egiten du,
azaldu digun moduan, tailerrean ez baitu
lan horrek eskatzen duen behar besteko
tresneriarik. Azaleztapenetan material ez-
berdinak erabiltzen ditu: larrua, larruaren
antzeko materiala, papera… edo papera
eta larrua uztartzen ditu. Hori bai, azken
tendentziak kontuan hartzen ditu beti, aza-
leztapenean ere modak eragin handia due-

lako. “Gaur egun dena dago modan; hala
ere, egia da papera gailentzen doala eta
larrua pixkanaka-pixkanaka albo batera
geldituko dela”.

Bezeroak hauek ditu: dendak, prentsa-
kioskoak, kopiategiak, liburudendak, libu-
rutegiak eta partikularrak, besteak beste.
Azken horiek Nievesengana jotzen dute,
merkatuak eskaintzen ez dien zerbait bere-
zi eta ezberdin bila dabiltzalako. 

Prozesu korapilatsua
Liburua eskuetan izan bezain laster,

horren egoera aztertzen du egin beharreko
lana antolatzeko. Bizkarra konpondu bai-
no ez bada egin behar, azala kendu, bizka-
rra konpondu eta liburua birkonpontzen
du. Faszikuluak badira, grapa kenduko die
(izanez gero), eta azaltxoa ere bai. Ale guz-
tiak dauden egiaztatu ondoren, azalezta-
pen-prozesuari ekingo dio: prentsatu,
zerratu, josi, kolatu, gillotinaz ebaki eta
muntatu. Gainera, liburuak edo fasziku-
luek azalik ez badute, neurriak hartu eta
azala egingo du. Titulua ere errotulatuko
du bertan. 

Nieves Martinez de Morentin zamudioztarrak gaur
egun oso arrunta ez den lanean dihardu: eskuzko aza-
leztatzailea da. Behar horretan duela 14 urte hasi zen,
aurretik berarentzako eta ezagunentzako lanak egiten
bazituen ere. Iabitiaurrekoa baserrian bildu gara bera-
rekin. Testua eta argazkiak: Itxaso Marina

Kapritxozko
liburuak
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Beste alde batetik, liburuak-eta eskuz
josten dira. Alearen lodieraren arabera,
hari mehea edo lodia erabiliko da. Haria
sintetikoa edo kotoizkoa izan daiteke, eta
azken horri argizaria eman behar zaio,
korapilorik ez ateratzeko. “Eskuz dagoe-
nez josita, faszikuluz faszikulu, hobeto
irauten du. Erabiltzen ditugun kolak oso e-
lastikoak dira; industrialak errazago apur-
tzen dira. Era berean, berriztatzeetan ure-
tan bihurgarriak diren kolak erabiltzen di-
ra; horrela, liburua berriro konpondu be-
har bada, ez da narriadurarik gertatuko”.

Oso prozesu korapilatsua da, eta ezin
da neurtu zenbat denbora behar den lan
bakoitza egiteko. Kola eman ostean, adibi-
dez, aleak sikatu egin behar dira eta bitar-
tean, enkargu ezberdinak lan daitezke aldi
berean. Horregatik, liburu bat egiteko aste-
bete eman daiteke, eta beste bat egiteko,
berriz, hilabete. Lanaren konplexutasunak
zerikusia du horretan. Larrua lantzeak ere
denbora asko eskatzen du, materiala gehia-
go landu behar baita eta lehortze-prozesua
motelagoa delako.

Neurrira egindakoak
Nievesek neurrirako azaleztapenak

egiten ditu bezeroentzat: sinadura-libu-
ruak, argazki-albumak, opari bereziak…
Guztiak ezberdinak dira eta guztiek kalita-
tezko lanak diren bermea dute. Dena dela,
ez diote berak nahi beste enkargurik egi-
ten: eskulana da, materialak garestiak dira,
denbora inbertitu behar da eta horrek guz-

tiak garestitu egiten du produktua. “Kapri-
txoak dira, azken batean. Bakoitzaren ego-
era ekonomikoak xedatzen ditu lehentasu-
nak, eta liburuak ez dira lehentasun han-
diena duten kapritxoak. Lanbide honek ez
du oso etorkizun oparorik izango, nire
ustez”. Bitartean, beharrarekin jarraituko
du tailerrean eta inguruko artisautza azo-
ketan bere lana emango du ezagutzera. 

Gaur egun dena dago
modan; hala ere, papera

gailentzen doa eta larrua
pixkanaka-pixkanaka albo

batera geldituko da

““
””

Lanbide honek 
ez du oso etorkizun 

oparorik izango““
””



Martxoaren 8a Emakumeen Nazioarteko
Eguna izan zen. Data hori egokia da ema-
kumeen egoerari eta generoen artean
oraindik dauden desberdintasunei buruz
hausnarketa sakona egiteko; baita emaku-
metasuna ospatzeko ere. Martxoan Txo-
rierriko emakumeak protagonistak izan
dira hainbat ekitalditan: hitzaldiak, mahai
inguruak, antzerki emanaldiak, erakuske-
tak, omenaldiak eta bazkariak antolatu di-
ra, besteak beste, hilaren 4tik 14ra bitarte-
an. Ekitaldiotan parte aktiboa hartu dute
erakundeek, emakume elkarteek eta herri-
tarrek. 

Argazkiak: Lagatzu, Borja Elorza, Asier Saez,
Esti Orozko, Izarne Lezkano, Ohiana

Astobieta, Ixone Urrutikoetxea, Mari Carmen
Noya eta Izaskun Ondarza 

Emakumeen irudiak
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Literaturari eta dibulgazioari buruzko bilera, Loiun

“Euskal emakumea eta beharra” hitzaldia, Zamudion

Los graffitis de mamá
liburuan oinarritutako

antzezlana, Lezaman
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Oihulari Klown antzerki taldearen emanaldia, Zamudion

Udaletxean lila koloreko lazoa jartzea, Zamudion

Karmen Mendigureni omenaldia, Zamudion

Greban gaude antzezlana, Larrabetzun

“Gizonak eta emakumeak, berdintasunaren alde”
hitzaldia, Derion
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Zergatik osatu dozue taldea?
José Manuel: Urtetan daroat bizikleteagaz
menditik, eta beti bakarrik ibili izan naz.
Nire moduko jende gehiago be badagoela
jakinda, alkartzea erabagi dogu. 
Zelango abantailak dauz taldea osatzeak?
JM: Alde batetik ez gara mendira bakarrik
joaten. Horren ondorioz, komunean jar-
tzen doguz ezagutzen doguzen ibilbideak.
Esperientziak batzeko balio dau. Bestetik,
talde bat osatzeak Federazinoan sartzeko
aukerea emoten deutsu. Hori dala-eta ase-
guru indibiduala lortzen dogu. 
Zeintzuk dira helburuak?
JM: Bi dagoz. Alde batetik, inor mendira
bakarrik ez joatea; bestetik, mendi-txirrin-
dularitza bultzatzea. Eta ildo honi jarrai-
tuz, pozik gagoz 14 urteko gazte pare batek
izena emon dau-eta.
Zenbat jende batu zarie?

Aritz: Jende nahikoa gagoz. Guztira, 30en
bat lagun batu gara. Asko iruditzen jat.
Halanda guztiz be, jende gehiago dago
zaletasun beragaz, baina batzuei kostatu
egiten jake dirua ordaindu behar danean.
Eta urteko kuota 10 eurokoa baino ez da!
Dana dala, hasibarriak garenez, batzuek ez
gaitue ezagutuko, ziurrenik.
JM: Pozik gagoz eta ezagutzen badozu
Lezamako filosofia, ez doa batere txarto.
Izan be, lezamarroi parte hartzea kostatzen
egiten jaku.
Zelango kideak zarie?
A: Danatarik dago, baina gehienok lezama-
rrak gara. Lehen Derion gure moduko
talde bat egoan, eta bertotik be batzuk eto-
rri dira. Gainontzekoak lagunak, lagunen
lagunak, badakizu...
Zelango ekintzak egingo dozuez?
JM: Hilean behin, domekan, ateratzea

dogu helburu. Gure esparrua Bizkaia,
Gipuzkoa eta Araba da, baita Burgos edo
Kantabria be… Egutegia eta guzti prestatu
dogu.
A: Ganera, jaietan martxa txiki antolatuko
dogu gazteei zuzenduta.
Mendi-txirrindularitzan zabilze. Errepi-
deetan egiten danagaz alderatuta, zelango
desberdintasunak dagoz?
A: Menditik ibiltzeak ez dau zerikusirik
errepidetik joateagaz. Beste era batean egi-
ten da mendian, beste filosofia bategaz:
normalean astiroago joaten da, batzuetan
bizikletatik bajatu eta paisaia ikusten
dozu… Errepidean, ostera, gero eta arina-
go, orduan eta hobeto. 
Normalean nondik ibiltzen zarie?
A: Pista forestaletatik. Gero eta gehiago
dagoz. Berton Gangurenen, adibidez, kilo-
metro mordoa dagoz eta pista onak dira
ganera. Eta Gorbeia aldean be Pagomaku-
rre bezalako pistak zabaldu dabez eta kilo-
metroak eta kilometroak dagoz. 

4-20: Ullibarri-Banboa urtegia
5-18: Gorbeiako Parke Naturala
6-15: Muskiz-Castro Urdiales
7-20: XIV Galarleiz
9-7: I. Martxa-txiki (Lezamako jaiak)
10-19: Izki Parke Naturala
11-16: Bizkargi
28-12: Plazaolako Bide Berdea

Egutegia’08

Zorribike Taldea

Elkarteak / Taldeak

“Antzekoa da mendira oinez
edo bizikletaz joatea”

Euskal Herrian ez ezik, Txorierrin be zaletasun handia dago mendira eta bizikletan
ibiltzera. Lezamako lagun batzuek biak uztartu dabez eta Zorribike taldea jaio da.
Hiru urteera baino ez badabez egin ere, jendearen erantzunagaz pozik agertu dira
Aritz Bilbao eta Juan Manuel Olano sortzaileak. Testua: Gaizka Eguskiza

Mendi txirrindularitza
bultzatzea eta bakarrik
mendira inor ez joatea

doguz helburu

““
””



JM: Edozein lekutan be ez zara sartu-
ko...
Eta norbait atzean gelditzen danean,
zer egiten dozue?
JM: Itxaron egiten dogu. Danak batera
joaten gara beti. Normalean txangoak
egiten doguz, eta ez da inor atzean gel-
ditzen.
Oso gogorra emoten dau kirolak...
JM: Gogorra dirudi. Kirol guztiak dira
gogorrak. Dana dala, norberak ezar-
tzen dau gogortasuna. Taldean kontu
bi hartzen doguz aintzat: bata, egural-
dia; bestea, zelango jendea etortzen
den. Horien arabera erabagitzen da
abiadura, zenbat kilometro eta zer ibil-
bidea egingo doguzan...
A: Entrenatzeak be zerikusia dau. Ibil-
tzea be gogorra da, baina egunero-egu-
nero egiten badozu, ez da hainbestera-
ko.
Zer da kirol horretatik gehien gusta-
tzen jatzuena?
JM: Gogortasunak erakartzen nau.
A: Gero eta gogorrago, orduan eta ho-
beto Olanorentzat (kar, kar).
JM: Kirol horren bidez, jenio txarrak
itxiten dozuz mendian aldatsan gora
eta behera. Ganera, oso lasaia da, men-
dian ez dago ez trafikorik ez ezer. 
A: Hala da. Arazoren bat izanez gero
mendian aparte itxiten dozu. Arreta
jartzen dozu pedaleei emoten eta kitto!
Azken finean, mendira bizikletaz edo
oinez joatea oso antzekoa da. Aldea
zera da: bizikletaz joatea askoz bizia-
goa da. Askoz gehiago hemendik bizi
bazara. Lezamatik hasita, beti dagoz
aldatsak: Ganguren, Bizkargi, Gazte-
lumendi…
JM: Txorierrin dana dago aldats gora
eta gogorra da ohiturarik ez badozu.
Horrek buruko minak emon deuskuz
urteerak antolatzeko orduan.
Zer ibilbide gomendatuko zeunkie?
A: Bizkaia mailan Anbotoko itzulia da
politena.
JM: Bai, eta Burgos aldetik Puentedey
herrian antolatzen dan martxa be ikus-
garria da.
Nondik dator izena, “Zorribike” hori?
Hasieran Lezamako Mendiko Txirrin-
dulari Kirol Taldea zan, baina Eusko
Jaurlaritzak esan euskun ezin zala.
Orduan bilera baten erabagi genduan
lezamarrak, eta ondorioz zorriztoak
garenez, “zorri” hori hartu behar gen-
duala. Eta guk mountain bikeak erabil-
tzen doguzelako, “bike” hori hartzea
be bururatu jakun. Beraz, “zorribike”
sortu zan. 

Informazio gehiago:
630 61 16 92

zorribike@yahoo.es
zorribike.wordpress.com
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Beharra goiztiarra da oilategian, izan be,
olioak goizeko 5etan hasten dira arrautzak
egiten. Luisek 5.000 bat arrautza batzen
ditu egunero. Euskaber Sozietateak ko-
mertzializatzen ditu arrautzok Euskal
Baserriko Arrautzak izendapenean. Sozie-
tateko langileak astean bitan hurbiltzen
dira ustiategira ekoizkina jasotzera. Era
berean, sozietateak berak oilandak eroaten
deutseez Maria Jesusi eta Luisi, baita hare-
ek hartu behar daben pentsua be.

Oilategiak 800 metro karratu ditu eta
bertan 5.600 hegazti dagoz patxadan.
Instalazio automatizatua da, eta sistemak
barneko tenperatura (18º) eta argia (16
orduan izan behar da piztuta) erregula-
tzen ditu. Olioen jana be kontrolatzen dau,
eta leihoak itxi eta zabaldu egiten ditu.
Oilategiaren erdian oilo-habia dago, eta
han oiloek egiten dabezan arrautzak uhal
garraiatzailearen bidez eroaten dira beste

Maria Jesus Iturbe eta
Luis Mª Olabarrieta za-
mudioztarrek oilategia za-
baldu eben joan dan urte-
ko apirilean Daño auzoan.
Bertan ekoizten diran a-
rrautzek eusko labela da-
be, eta beste ekoizkineta-
tik ezberdintzen dabezan
ezaugarriak honeek dira:
zaporea, arrautza-gorrin-
goa horixka izatea eta a-
rrautza-zuringoak dentsi-
tate haundiagoa eduki-
tzea.  

32

gela batera, bertan batzeko. 
Baina oiloek kalitatezko arrautzak egi-

teko, eroso eta estres barik bizi behar dira.
Instalazio ondoan 24.000 metro karratuko
lursaila dabe Maria Jesusek eta Luisek; 4
metro karratu, oilo bakoitzeko. Lursail
horretan aske ibiltzen dira hegaztiak egu-
nean zehar. Eta iluntzen denean, hareek
bakarrik sartzen dira berriro oilategira. 

Tresneria egiaztatu behar
Oiloak be zahartzen dira eta maiatze-

an kendu beharko dabez. Behar hori
Euskaberrekoek egiten dabe. Ostean, oila-
tegia –teilatua barne- garbitu eta desinfek-
tatu egin beharko da; eta suntsiketarik iza-
nez gero, horreek konpondu. Instalazioa
hilabetean egongo da itxita, harik eta
oilanda barriak jaso arte.

Oilategia automatizatua izateak ez
dau esan gura lan gitxi egin behar danik.
Tresneria ondo dabilala egiaztatu behar da
beti: hegaztiek behar daben jan eta ur
kopurua jaso dagiela, tenperatura egokia
izan dadila… Batzuetan ezusteak be ger-
tatzen diralako. Luisek anekdota bat kon-
tatu deusku: oiloek leku ilunetan jartzen
dabez arrautzak eta behin, ekaitzaren era-
ginez, argia joan omen zan. Goizean oila-
tegira sartu, eta arrautzak edozein lekutan
topatu ebazan. Argia dagoanean, oiloak
habira sartzen dira arrautzak egitera, leku
iluna dalako. Baina kasu horretan, dana
ilun egoanez, edonon egin ebezan arrau-
tzak. Eskuz jaso behar izan ebazan 5.000
arrautzok.

Oilategiak urtebete eskas daroa zaba-
lik, eta zamudioztarrek ez dakite oraindi-
no errentagarria izango dan. Oso inbertsio
handia egin behar izan dabe, baina irabaz-
teak ataratzeko esperantza ez dabe galdu. 

Testua eta argazkia: Itxaso Marina

Labeleko 
arrautzak

Baserri mundua



Teknologia

Sakelako telefonoak
euskara ikasteko 

ere balio du

Erabiltzaileek kontrola 
dezaketen bilatzaile berria

Animatu Multimedia enpresak Hitz-mitz
jokoa atera berri du. Hori sakelako tele-
fonoetarako jokoa da, eta dibertimendua
eta euskara ikastea uztartzen ditu.

Hitz-mitz  puzzle-formatuko jokoa
da, eta helburu bi ditu: alde batetik, nor-
beraren euskara maila neurtzeko balia-
garria da, eta beste alde batetik, estrate-
gia bat aurkezten dio erabiltzaileari,
horrek azter dezan. Jokoa puzzleak egi-

tea gustatzen zaien pertsonei dago
zuzenduta, baita euskara praktikatu nahi
dutenei ere. Horrela, jokalariari 50 maila
proposatzen zaizkio, zeinetan bere eza-
gupenak aztertzen baitira.

Jokoa eskuratu nahi duenak mezu
bat bidali behar du 7675 telefono zenba-
kira. Mezuan HITZ idatzi behar du.
Jokoa doan jasoko du. Euskara ikastea ez
da inoiz hain dibertigarria izan. 
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Wikipedia entziklopediaren funda-
tzaileek Wikia Search Interneteko
bilatzailea jarri dute abian. Proiektu
horrek internauta guztiek erabiltze-
ko moduko bilatzaile gardena iza-
tea du helburu. Horrela, bada, bila-
tzaileak sistema kontrolatzeko au-
kera ematen die erabiltzaileei, bila-

keten emaitzak ordenatu eta balora
ditzaten.   
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Noiz eta nola hasi zineten?
Lehenengo urratsak 2006ko abuztuan eman
genituen eta taldea urte horretako azaroan
geratu zen osotuta. Lau kide gara momen-
tuan. Hasieran dena astiro joan zen, baina
Lezamako 2007 jaietan kontzertua eman
genuenetik gauzak azkarrago doaz.
Oso gazterik aukeratu duzue musikaren
bidea… Ba al duzue prestakuntzarik arlo
horretan?
Musika betidanik gustatzen zaigu eta an-
tzeko gustuak ditugu, batez ere rocka gus-
tatzen zaigu. Ikastetxean hizkuntza musi-
kala ikasi dugun arren eta partiturak ira-
kurtzen jakin arren, belarriz funtzionatzen
dugu, geuri gustatzen zaiguna joz.

Kontatu mesedez orain arte egin duzuena,
zeuon curriculuma…
Eman ditugu kontzertu gutxi batzuk jada-
nik (Bilborock-en, Lezaman, Derion…) eta
hainbat abesti konposatu ditugu. Horietatik
zortzi bat guztiz prest ditugu maketa bate-
an grabatzeko hil honen amaierarantz.
Zer motatako musika jotzen duzue eta
zeintzuk dira gustukoen dituzuen talde-
ak, zeuon ereduak?
Gehien gustatzen zaiguna eta jotzen dugu-
na hard-rock musika mota da. Taldeen arte-
an, bakoitzak bere gustuak ditu, hala nola,
Guns and Roses, AC/DC, Iron Maiden,
Metallica, Kaotiko, Turbo Negro eta Led
Zeppeling edota Deep Purple. 

Nola ikusten duzue zuen etorkizuna,
batez ere musika munduan?
Une honetan DBH ikasten ari gara laurok
eta gerorako ikasteko proiektuak ere badi-
tugu (moduluak edo unibertsitatea), batez
ere pentsa ez dadin musikarekin bakarrik
obsesionatuta gaudela, baina hortik bizi-
tzeko asmoa eta esperantza ditugu. Mo-
mentuz, gure zaletasuna handia denez, jo-
tzen jarraituko dugu zerbait sendoago ir-
ten arte. Guk oso serioan hartu dugu guzti
hau, saio ordu asko ematen ditugu, kons-
tantziaz dihardugu… Maketa grabatu os-
tean, leku askotara bidaliko dugu jendeak
ezagutu eta gure erreferente bat izan de-
zan. Aikor! aldizkariak eskaintzen digun
tarima honetatik antolatzaileei eta kultur
arduradunei eskatzen diegu bideak ireki-
tzeko, herrietan, jai eta ospakizunetan,
gaztetxeetan…

“Musikatik bizitzeko asmoa 
eta esperantza ditugu”

Deadly Musika Talde Gaztea

Gehien gustatzen 
zaiguna hard-rock 
musika mota da““

””

Iñigo Arias abeslaria, Iker Asla gitarra baxua, Jon López gitarra eta Andoni Ubiaga
“Pitu” bateria: 15-16 urte bitarteko gazteok osatzen dute Deadly musika taldea.
Lezaman bizi dira gehienak, bertan egiten dituzte saioak eta Lezamako iazko kon-
tzertuan hasi ziren benetan musika munduan. Testua eta argazkia: Pospolin



Txorierri ezagutu

Sutea Andra Mari kalearen iparraldean
egoan etxe baten sortu zan, eta azkar
zabaldu zan kalean bertan, eleizearen erai-
kin barriraino ia ailegatuz. Eleizea zaharra
izanez gero, ha be suntsituko eban, ziur
asko. Baina eraikin barria sendoagoa zan,
eta ezaugarri horreri esker zutunik jarraitu
eban. 

Beste alde batetik, Julio Agirre ikerla-
riak sutearen ganeko testutxo bat topatu
dau liburu baten. Testua Zornotzako base-
rritar batek idatzi eban:

“Larravezuen aug (gaur) ogeig etalau eche
erreçituen sueq asse andi bazu ques çentidu
euneriq sueub gente aq orduter garrego artu
çituen ogetamar echeoq eta geago ay au çen
gane (gune) gogorra abenduan hogei eta beraçi
garrena mile çorçireun da hogei eta amar
garren urtean”.

Ikusten danez, idazlea ez ei zan oso

aditua; halanda be, eskertu behar deutsa-
gu saiatu izana.

Udaletxea (edo taberna zaharra) be
erre egin zan sutean, guztiz zurezkoa zan-
eta. Hori Astobiza eskribauaren  eta bere
emaztearen (Loroño familiakoa) etxea izan
zan XVII. gizaldean; baina uriak erosi
eutsen tabernea-eta, kontseiluaren batzar
aretoa bertan jartzeko. Udaletxe barriaren
eraikitze beharrak 1831. urtean hasi ziran.
Alboko lurrak erosi zituan eta eraikin
haundiagoa egin eben. Baina egoera eko-
nomikoa ez zan oso ona, eta eraikina nahi-
ko eskas gelditu zan. Holan, 1845. urtean
barriro eraikin behar izan eben; gaur egun
ezagutzen doguna 1927. urtean altxatu
zan.  

Foru Aldundiak eskaera egin eutsen
Bizkaiko udalei Larrabetzun izandako kal-
teak ordaintzen laguntzeko. Orotara, 3.737
erreal eta 230 lakari gari lortu ziran, baina
laguntza hori ez zan nahikoa izan lehenen-
go bizimodua berreskuratzeko. Alboko
herriek zura eta oholak emon eutsiezan
uritarrei, eta etxeak berreraiki ahal izan
zituen; dana dala, uriko kale nagusia erdi
eraikita izan zan urte mordoan. Gaur
egungo Andra Mari kalea XIX. gizaldiaren
bigarren erdialdearen eta XX. gizaldiaren
bigarren erdialdearen tartean eraikin eben.
Eleizeaz aparte, Foteri eta hospital zaharra
sutetik onik atera ziran eraikin bakarrak
izan omen ziran. 

Hidromasaje hornitutako 38 gela ditu.
Gainera, euskal gastronomia dastatu ahal

izango duzu, antzinako errezetak zein sukal-
daritzarik berritzaileena.

Spa Berri zentroak relax zirkuitu hau
eskaitzen dizu: sauna, vaporiuma, jacuzzia,
dutxa inguratzailea eta infragorrizko ohea.

Derion kokatuta, berau da hotel ekologiko
bakarra energia berriztagarrien sistemei esker.

Parke teknologikoa

Eraikina 806. Derio (Bizkaia)
Tel. 94 431 76 80
Fax 94 431 76 81
laia@saviat.net 
www.saviat.net

Asmatu galdera eta sari hau lortu:
Bi lagunentzako tratamendua: 

TXOKOTERAPIA 
(gorputza txokolatez estaltzea)

Hilabete honetako galdera zera da:

NNoollaa  hhoobbeettuukkoo  
zzeennuukkeettee  

AAiikkoorr!!  aallddiizzkkaarriiaa??

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehe-
nago, telefonoz (944523447), e-mailez (aikor-
txori@yahoo.es), edota postaz (Aikor! aldiz-
karia, Aresti kalea 2, 48170, Zamudio).

((SSaarriiaa  LLaaiiaarreenn  eesskkaaiinnttzzaa  dduuzzuuee))..

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��

Aurreko 
galderaren 
erantzuna: 

400 lan
Irabazlea:

Maria Elena Lekue

LEHIAKETA
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1830. urteko abenduaren
29an itzelezko sutea izan
zan Larrabetzun. Hogeita
lau etxe inguru kiskali
egin ziran, eta beste zen-
baitetan be kalte haun-
diak eragin zituan suak.
Garai haretako etxeak zu-
rezkoak ziran eta erraz
hartu eben sua. Ganera,
ekialdeko haizea ebilen;
haize indartsua zan hori
eta sutea askoz azkarrago
hedatzen lagundu eban.

Sutea, Larrabetzu urian

Testua: Sabin Arana

Ondoko irudia Antonio Barandikatarrak 1845. urtean
egindako udaletxearen diseinua da; 1831. urtean be
diseinu antzekoa egin eben. Edozelan be, eraikin biak
ez ziran behar bezain sendoak, diru gutxigaz egin
zituelako, beharbada. Etxearen beheko aldean bolale-
kua jarri eben kasu bietan.                     



Osagaiak (lau lagunentzat):
–Kilo eta erdiko azea bat
–4 berakatz atal
–Oliba-olio txorrostada bat
–Ozpin txorrostada bat
–Ur apur bat
–Gatza

Prestatzeko era: 
Lehenengo eta behin, azea garbitu eta txikitu egingo
dogu. Presino-lapikoan ura, ozpina eta gatza ipiniko
doguz su bizian. Irakiten hasten danean, azea botako
dogu. Tapea eta balbulea ipiniko doguz. Balbulea 15

minutuan bueltaka ibi-
li ostean, surtatik ken-
duko dogu. Mahaira
aterateko orduan, be-
rakatzak prijidu eta ga-
netik botako doguz.

(*) Oharra: presino-
lapikoaren ordez la-
piko lasterra erabiliz
gero, azea bost minu-
tuan izan beharko do-
gu surtan. Errezeta
hau azaloreagaz be
prestau leike. Azalo-
rea bost minutuan izan
beharko dogu egosten.

Atrebentzia barkatzen badidazue,
zuen denbora librerako proposa-
men batzuk egitea pentsatu dut
oraingo honetan. Guztiek zerikusia
dute ardoaren munduarekin, baina
ez ditut alde teknikotik planteatu,
alde atsegin eta dibertigarriago
batetik baizik. Ardo batez gozatze-
ko gonbitea luzatzen dizuet, baita
liburu, disko eta pelikula batez ere.
Liburua: La guerra del vino, Don &
Petit Kladstrup (Obelisco Edizioak,
2006). Erreza eta atsegina da ira-
kurtzen. Liburuak naziek Frantzia
okupatu zuten garaira eraman eta
bertako gizonek eta emakumeek
espoliazioari aurre egiteko, eta euren “altxorra” –ardoa- babesteko, bizi
izan zituzten abenturak azaltzen dizkigu.
Pelikula: Entre copas, Alexander Payme (2004). Kaliforniako mahastietatik
bidaiatu ahal izango gara, eta protagonistekin batera euren bidaia emo-
zionala eta ardo mitiko batzuk konpartitu ere bai.
Diskoa: Baby Breeze, Chet Baker (Verve, 1964). Doinu leun eta goxoz balia-
tuta, Chet-ek, trebe eta sentiberatsu, bere nahasketa pertsonal hori oparitu
egiten digu, eta, horrela, gogora ekartzen dizkigu axolagabe uzten ez gai-
tuzten ardo horiek, maitemindu garenak edo betiko baztertzea erabaki
ditugunak.
Ardoa: Bidaia egiteko asmorik baduzue, gastronomia “edozein tokitako
musikarik herikoiena” dela gogoratu; eta hemen geldituko bazarete, gure
txakolin atera berriak, fresko eta biziak, dastatzeko aukera ederra duzue-
la. Baita ardo beltzak daztatzeko ere. Horiek beratze karbonikoa dute eta
euren freskotasun eta indar aromatiko guztia ematen digute. On egin. 

Etxeko sukaldaritza

Olio-azea

Bakoren bazterra

Ardoaren osagarriak

Iñaki Suarez,
sumillerra
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Maite Lekerika,
sukaldaria



GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LLIIBBUURRUUAAKK

MMUUSSIIKKAA

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

NAGUSIAK
1280 arima 
Jim Thompson ; itzulpena Xabier Olarra
Hiltzailea nire baitan 
Jim Thompson
Kontu-jaten : gure herriko emaku-
me eskarmentudunen mahaian 
Arantxa Iturbe
Gauza Txikien liburua 
Pako Aristi
Euskal Herri imajinario baten alde 
S. Leone

HAUR ETA GAZTE
Kenzureren mundua 
M. Morpurgo
Zaldun beltzak 
Txiliku
Miren nunca mais 
P. Aristi
Olibia, RIsky, Txop Suey eta Moha-
med 
J. Iturralde
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Larrosik gabeko bidea
Kalte
Taupaden bidetik 
Khous
56.gelatik 
Karelean

L E T R A Z O P A

G A T E R R U A X T N I F
S F U J A O H R G I Y J O
G B I T Z H P K R M N D Ñ
A X G O R O S T I E L I K
N Ñ R L B F B O E D T Ñ E
S I X M D K B Y L F N X P
F H A E B Y U T A R T E A
A R G R P I S Z K Ñ Y J G
Z H S G J U T R X M E P O
T U M A L E P T O J N P A
L N R T M Z D U X Ñ Y K O
A Z M A A S X H Z D Z L E

Jarraitzen dogu gure landa eta
basoetan, baina orain ez dira
arbolak bezain handiak. Ia gai
zaren 7 baso landare izenak

aurkitzen* goiko letrazopan.
Kontuan hartu egizu Txorierrin
esaten dan eran idatzita
dauzela. 
* Derioztarren euskara liburutik

jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 68. zenba-
kiaren erantzuna. 
7 arbol izen.

K T A G J K U K P L Y X P
P A H R D P Y E X O U E A
O I R O F O X P U H O S T
R R Y D G T Ñ J E J N B A
B A E I U X H Z G M E Ñ N
T P N S Y E L L I R M N A
D F U J B H D A R K N B T
A Z S Z K S F O E M B L Ñ
O K A R A N A I A U Ñ G U
K R Ñ A R L E G Z S D B I
S A E T I R I B I X T H D
I T M B N M F J Z E N F H



Lehiaketak
Zamudio
–Argazki eta pintura lehiaketa. Lanak aur-
kezteko epea: apirilaren 25era arte, udale-
txean.

Erakusketak
Sondika
–“Jon Deunaren Jaiak 2008” Kartel Lehia-
ketaren erakusketa, apirilaren 7tik 30era.
Udal Liburutegian. 

Irteerak
Txorierri
–“Lizardiren ibilbidea”, nagusiei zuzendu-
tako literatur bidaia (Tolosa), apirilaren
20an. Izena ematea: apirilaren 10era arte,
zure herriko liburutegian. Txorierriko libu-
rutegiek eta Kultura Sailek antolatuta.
Sondika
–Pagoeta-Aia (Gipuzkoa), apirilaren 20an.
Izena ematea: apirilaren 14tik 17ra, liburu-
tegian. Udalak eta Goronda Gane ikaste-
txeko gurasoen elkarteak antolatuta.
Zamudio
–Gaztelugatxeko San Juan-Bermeo-Urdai-
bai-Gernika irteera, apirilaren 27an. Izena
ematea: apirilaren 24ra arte.
–Iparraldera bidaia, apirilaren 26tik 27ra.
Lagatzuk antolatuta. 
–Errioxa-Burgos, apirilaren 30etik maiatza-
ren 4ra. Arroeta mendi taldeak antolatuta.
Lezama
–High School Musical, Arriaga antzokian,
apirilaren 6an. 
–Zalama, apirilaren 13an. Gailur mendi
taldeak antolatuta. 
–Ulibarri-Ganboa, apirilaren 20an. Zorri-
bikek antolatuta.

Sondika
–“Jon Deunaren Jaiak 2008” Kartel Lehia-
ketako sari banaketa, apirilaren 6an, libu-
rutegian, 13:00ean.
–Izena emateak. Cangas de Onis (Asturias
-maiatzaren 16tik 18ra) apirilaren 7tik 11ra;
Herri Urrats (Senpere–maiatzaren 11an):
maiatzaren 6a arte liburutegian; Ibilaldia
(Zornotza–maiatzaren 25ean): apirilaren
30etik maiatzaren 20era.
–XV. Sondikako Argazki Rallya (irteera
Artebe Udal Polikiroldegian; gaia: librea;
ibilbidea: Txorierri). Apirilaren 27an,

Bestelakoak

Kirola
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10:30ean. Sondika Goiri Argazki Elkarteak,
Udalak eta Euskal Color laborategiek anto-
latuta.
–“Sondikako Udala” XX. Areto-Futbol
Txapelketako I. Argazki Lehiaketako lanak
aurkezteko epea: apirilaren 30era arte.
Sariak maiatzaren 18an banatuko dira.
Zamudio
–Izena emateak. Herri Urrats (Senpere–
maiatzaren 11an): maiatzaren 6a arte;
Ibilaldia (Zornotza–maiatzaren 25ean):
maiatzaren 20a arte. 
–Udabarriko bazkaria, Adintsuen etxean.
Apirilaren 10ean eta 11n.    
Lezama 
–Izena emateak. Herri Urrats (Senpere–
maiatzaren 11an): maiatzaren 6ra arte;
Ibilaldia (Zornotza–maiatzaren 25ean):
maiatzaren 20a arte.
–Kontsumo gutxiko argien banatzea.
Apirilaren 4an, 11:00etatik 13:30era, pla-
zan. 
–Konpartsa sortu nahi dute. Telefonoa: 661
355 024 (Ana Pascual) 
Larrabetzu
–Liburuaren Eguna, apirilaren 22 eta 23an.
Umeei zuzendutako bisita liburutegira,
tailerrak, jokoak…

Sondika
–“Sondikako Udala” XX. Areto-futbol
Txapelketako partidak, domeketan (goize-
an), Goronda Beko polikiroldegian. Api-
rilaren 27an finalaurrekoak jokatuko dira.
Zamudio
–Bilbao-Bilbao 08 Nazioarteko Ziklotu-
rista Proba Klasikoa, apirilaren 6an. Za-
mudiotik 10:30etik 11:45era bitartean pa-
satuko dira zikloturistak.

AAggeennddaa

Ikastaroak eta tailerrak
Zamudio
–Ardo dastatze ikastaroa, apirilaren 2an,
3an eta 8an. Lagatzuk antolatuta.
Lezama
–Emakumeentzako IV. Informatika Ikasta-

roa, apirilaren 14tik ekainaren 16ra. Izena
ematea: apirilaen 11ra arte. 
Larrabetzu
–Sormenezko idazmenaren tailerra, apiri-
laren 23 tik maiatzaren 28ra arte.
–Oiloak zirikatzen ikasteko ikastaroa, api-
rilaren 2an eta 5ean.






