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Sarri entzuten dugun aditza da hau,
uztartu. Antzina, (b)uztartu, idi pa-
rea edo behi parea (b)uztarrian jar-

tzea zen, baina gure gizarte moderno eta
aurrerakoi honetan lana eta familia dira
uztartu beharrekoak. 

Hala ere, labur geratzen gara bi hauek
aipatzean, lanaz eta familiaz gain, zaleta-
sunak, lagunak, eta beste hainbat kontu ere
uztarri horretara sartu behar direlako. Ba-
tez ere, emakumeen kasuan, uztartze lan
hau egin egiten da, baina ez dakiguna da
zelan, etxetik kanpoko lanaz gain, sarri
etxekoa ere haien gain dagoelako. Etxetik
kanpoko jardunaldia egin ostean, etxeko
ardurak, garbiketak, erosketak, seme-ala-

bak eta abar luzea ere haien ardurapekoak
dira.

Lorpen handiak egin ditugu emakume-
ok etxetik kanpoko lan munduan, batez ere
mendebaldeko herri garatuetan; ekialde-
rantz eta hegoalderantz begiratuko bage-
nu, ezin izango genuke gauza bera esan,
zoritxarrez.  

Europan, emakumeari eta lanari dago-
kienez, iraultza handienak eginda daudela
ematen du, baina gatozen egunerokora,
etxekora, hemengo iraultza txikiak, orain-
dik ere egiteko ditugula uste dut. 

Oraindik ere ohikoa da, adi egonez
gero, emakume gazteak protestaka entzu-
tea, nekatuta daudela, ia bazkaldu barik
umeen bila eskolara, gero haiekin arratsal-
de osoa, eskolaz kanpoko jardueretara era-
man behar direla, etxerako ekarri duten
lana egiten lagundu behar zaiela, afariak... 

Etxeko arduren banaketa egin gabe
dago familia askotan; hobeto esanda, egin-
da dago, baina emakumeak hartu du bere
gain logistika, hau da antolakuntza guztia,
baita lan praktiko gehiena ere. Antolakun-
tza diot, askotan erosketak egitera joatea ez
delako lan neketsua, erosketa-zerrenda
goitik behera eginda utzi badizute, edo ez

da hainbesterako txikiak eskolara erama-
tea, prestatuta utzi badizute zer jantzi, zer
eman gosaltzeko, motxila guztiak eta
enparauak, edo pediatrarenerako joan-eto-
rria ere egin daiteke, baina nork du bu-
ruan, noiz duten umeek errebisioa, edo ba-
kunak eta abar? Askotan emakumearen
nekea psikologikoa da, bere lanaz eta ardu-
raz gain besteenak ere bere gain darama-
tzalako. 

“Iraultza txikiak” aspaldi hazi ziren
emakumeen artean, baina asko aurreratu
arren, oraindik ere badago zer hobetu nor-
beraren inguruan, etxeko lanak egin ondo-
ren, urrunagora indartsu jotzeko.

Uztartu

JASONE ASTOLA
(Irakaslea)

Eritxia

‘Iraultza txikiak’ aspaldi 
hazi arren, emakumeok
oraindik ere badugu zer

hobetu, etxeko lanak egin
ondoren, urrunagora 

indartsu jotzeko

““
””
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2008. urteko maiatzean “Nahiko”
programa aurkeztu genuen Man-
komunitateko ikastetxeetan. Esko-

la-programa hau Emakundek bultzatu
du, eta emakumeen aurkako indarkeria-
ren prebentzioa hezkuntza-komunitate-
tik lantzea du helburu. 

Programa, ikasturte bitan zehar
(2008-2010) garatuko dena, Lehen Hez-
kuntzako hirugarren zikloko ikasleei
dago zuzenduta eta Zamudio eta Leza-
mako herri ikastetxeetan emango da.
Esperientzia pilotua da gure erkidegoan
eta esku-hartze global bat dakar, zeina
hurrengo ardatzetan egituratzen baita:
irakasleen prestakuntza, ikasleen sentsi-

bilizazioa eta familien sentsibilizazioa. 
Nire iritziz, hau bezalako esperien-

tzia motak ezinbestekoak dira aniztasu-
nari eta berdintasunari arreta-printzi-
pioan oinarritzen den eskola-ereduan.
Ikasleen pertsonalitatea osatzeko fun-
tsezkoak diren bideetariko bat eskola
da, ideiak eta portaerak helarazten diz-
kie-eta. Sinesmen-sistema eragile giltza-
rria da sexismoaren agerpenean, ema-
kumeak diskriminatzen dituena eta in-
darkeriaren erabilera legitimatzen due-
na.

Espero dugu hau bezalako progra-
ma itxaropentsuak lagungarri gertatuko
direla giza eskubideetarako, emakume-

en giza eskubideak espresuki kontuan
hartuta.  

MIREIA SANZ
(Drogamenpekotasunen Prebentziorako

Txorierriko Mankomunitateko teknikaria)

Eskolatik ere jo behar dugu berdintasunerantz 



Gutunak
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Erromako Cesarren idazki baten bada
halako esaldi esanguratsu bat: “Caesar
pontem fecit”, batzuek honela itzultzen
dutena: Cesarrek zubia egin zuen. Baina
bada beste era batera ulertzen duenik:
Cesarrek zubia egitea agindu zuen, be-
rak ez baitzuen egin, herritarrek baizik. 

Erdi Aroan egindako katedral eta gaz-
teluak norbaitzuen izerdiz eta odolez
eraikiak izan ziren, eta beraien izenak
barik orduko errege eta jauntxoenak
datoz liburu eta harri landuetan.

Guk ikasitako historiak badauka bote-
rearen esku hartze nabarmena, euren
gorapenerako idatziak baitira; hala ere
egun, ohituago gaude informazioa tentuz
hartzen eta deskodeatze egokia egiten.

Gurean, jakina da “Lezama Bizirik”
auzo elkartea aspaldi dabilela tiro-zelaian
sortzen den kutsadurari konponbidea
bilatzeko ahaleginean. Alkate dekretuz
tiro-zelaia itxi da eta hona Lezaman agin-
tean dagoen alderdiak zabaldutako orri-
ko esaldi bitxia: “Lezama Bizirik alkarteak,

ezker erradikaleko zinegotzi izan direnek osa-
tuta, Lezamako bizikidetza-giro baketsua
apurtu gura dau barriro”.

Salaketa gogorra eta bihurritua, tona-
ka hondakin kutsagarri dituen baso erdi
hila bizirik mantentzeko ahaleginean ari
den auzo elkarteari, bizikidetza-giro
apurtzaile deitzea. 

Kontuz boterearen hizkera bihurri-
tuaz

Jabi Agirre, Lezama Bizirik auzo elkartearen kidea

Kontuz boterearen hizkera bihurrituaz!

Zeure eritxia agertu gura badozu, gutunen atal hau zabalik daukazu. Ahalik eta eritzi gehienek lekua euki dagien, ez da komeni makinazko 15 lerro
baino luzeago idazterik gutunotan. Izena, telefonoa, helbidea eta nortasun agiriaren zenbakia agertu beharko dira. Laburtu behar izan ezkero, Aikor!-
ek bere esku dauka horretarako eskubidea. Zure eritxia aginduteko helbidea: Totoan, Aresti kalea 2, 48170, Zamudio edo aikortxori@aikor.com.

Albisteak eta laburrak

Martxoan Loiuko VI. Padel Txapelketa izan da Derioko Padel
Klubeko instalazioetan, Loiuko Lagunak kultur eta kirol
elkarteak antolatuta.
Txapelketa iaz sartu zen Padeleko Euskadiko Federazioaren
barruan, eta marka guztiak hautsi ditu aurten, izan ere, oro-
tara 148 bikotek eman dute izena bertan. 
Simal eta Bergaretxe txapeldunak izan ziren gizonen katego-
rian eta Martinezek eta Rivasek osatutako bikoteak irabazi
zuen emakumeen kategorian. Sariak Joseba Gotzon
Txapelketaren zuzendariak eta Oscar Ocho de Alda Padeleko
Euskadiko Federazioaren presidenteak eman zizkieten ira-
bazleei.  

148 bikote, Loiuko
Padel Txapelketan



Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean
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Errioxara eta Iparraldera
bidaiak 
Aurreko urteetan bezala, Beti Lagunak Loiu-
ko jai batzordeak bidaia antolatu du Arabako
Errioxako upeltegi batera. Bidaia apirilaren
25ean egingo dute. 

Errioxara goizeko 9etan abiatuko dira.
Federico Paternina upeltegia bisitatu ostean,
Zaldibar upeltegian bazkalduko dute. Arras-
tian, Bastida bisitatuko dute eta gaueko
12etan herrira itzuliko dira. Bidaiak 55 euro
balio du pertsona bakoitzeko. Martxoaren
30etik apirilaren 7ra arte izena eman daiteke
Zabaloetxeko eskola zaharrean, 11:30etik
13:30era.

Beste alde batetik, Lagatzu euskara el-
kartekoak Iparraldera joango dira apirilaren
18tik 19ra bitartean, Arroeta mendi taldekoe-
kin batera. Apirilaren 18an, Holtzarteko
zubia bisitatuko dute, eta hurrengo egunean
ibilbidea egingo dute Saratik Zugarramur-
dira, bertako ingurua ezagutzeko. Bidaiak 40
euro balio du bazkide, Berbalagun eta 18
urtera artekoentzat; eta 45 euro, bazkide ez
direnentzat. Izena ematea apirilaren 6ra arte
egin daiteke 94 452 34 47 telefono zenbakira
deituta, edo lagatzu@lagatzu.org helbidera
mezu bat idatzita.  

Lezama Bizirik auzo elkarteak urteko ba-
tzarra egingo du martxoaren 28an. Herri
ekimen batek emango dio hasiera egunari.
Goizeko 10etan, Lezamako plazan batu,
eta handik herriko zubi bi bisitatzera abia-
tuko dira: Angetuko zubia eta Gurtubiko
zubia. Historia handiko zubiak dira eta,
elkartearen ustez, arriskuan egon litezke.
Angetuko zubia Kurtzeko industrialdetik
hurbil dago eta elkartekoak beldur dira
han egiten ari diren lanek ondorio txarrak
ekarriko ote dizkioten zubiari. Gurtubiko
zubia Goitioltza auzoan dago eta, auzo
elkartearen arabera, inguru hori nahiko
abandonatuta dago. “Zubia sasi artean da-
go eta ez da ageri. Sasiak kendu eta ingu-
runea garbituko dugu”. Asier Bidart adi-
tuak zubien datu historikoak azalduko
dizkie ibilaldian parte hartzen duten lagu-
nei. “Horrezaz gainera, aukera izango du-
gu indarrean dagoen garapen ekonomiko-
ak gure inguruari zelango eragina dakar-
kion ikusteko”. Zubi bakoitzean kartel bat
jarriko dute haren izenarekin. Ekimena

Korrika Kulturalaren barruan antolatu
dute.

Beste alde batetik, arrastiko 2:30ean
bazkaria izango dute Goitioltzako eskolan,
eta arrastiko 5etan elkartearen urteko
batzarra egingo dute. Lezama Bizirik auzo
elkarteak ekimenetan parte hartzeko gon-
bita egin die bazkide eta laguntzaile guz-
tiei.

Lezama Bizirik elkarteak herriko
zubiak bisitatuko ditu urteko
batzarrean

Zugarramurdi



Agindu zure albisteak: aikortxori@aikor.com
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Ekaitz itzelak izan ziren hil honen hasie-
ran: inizituek, trumoiek, inetasiek eta
euriek gogor jo zuten Txorierri. Ekaitzak
kalteak eragin zituen Loiun eta Derion.

Haizeak etxe baten teilatu zatia eroan
zuen Loiun. Haizeak teila batzuk gogor
jaurti zituen haizebean zegoen teilatu zati
baten kontra, eta zulo handia eragin zuen

bertan. Eraikinaren azken solairuan ez zen
jenderik, eta, horri eskerrak, ez zen zauri-
turik izan.

Derion ere susto ederra hartu zuten.
Inizitu bat Santiago elizaren tximistorra-
tzetik sartu eta elizaren kanpandorrea sun-
tsitu zuen. Harriak teilatu gainera jausi
ziren eta kalte handiak eragin zituzten han

eta elizatik hurbil zeuden autoetan.
Kanpandorreko eskailerak lurrera jausi
ziren, baina ez zen kalte handirik izan eli-
zaren barruan. Derion ere ez zen zauriturik
izan.

Beste alde batetik, itzalaldiak izan ziren
Zamudion eta Lezaman, ekaitzaren eragi-
nez.

Hil honen hasierako ekaitzek kalteak eragin 
zituzten Derion eta Loiun

Inizitu batek Santiago elizaren kanpandorrea suntsitu zuen, Derion Haizeak etxearen teilatu zatia eroan zuen, Loiun



Doyan klubeko neska-mutilek
mailari eutsi diote berriro ere

Hitzordua izan dute euskararekin
Eskola Politeknikoan

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

Otsailean Taekwondoko Euskadiko Txapel-
keta izan zen Etxebarrin kadete mailan, eta
martxoan Taekwondoko Open Nazionala egin
da Arrigorriagan. Doyan Derioko klubeko
neska-mutilek lehiaketa bietan hartu dute
parte, eta maila ezin hobea dutela erakutsi
dute beste behin. Izan ere, guztira 18 domina
ekarri dituzte etxera.

Taekwondoko Euskadiko Txapelketa 1995.
urtetik 1997. urtera bitartean jaiotakoei zegoen
zuzenduta, eta Doyan klubak 18 parte-hartzai-
le aurkeztu zituen. Kirolari gehien aurkeztu
zuen Euskadiko kluba izan zen. Deriokoek 13
domina lortu zituzten lehiaketan: zortzi, bron-
tzezkoak; lau, zilarrezkoak; eta bat, urrezkoa. 

Egun horretan ere Teknikako Euskadiko

Txapelketa izan zen eta han klubeko lau kiro-
larik hartu zuten parte. Garikoitz Egiartek
brontzezko domina eskuratu zuen.  

Taekwondoko Open Nazionalean ere
emaitza onak eduki zituzten derioztarrek.
Openean Galizia, Nafarroa, Murtzia eta
Euskadiko selekzioak eta Errioxa, Kantabria
eta Euskadiko klubak aritu ziren. Doyan klu-
betik 10 neska-mutil joan ziren eta lau domina
lortu zuten: bi, zilarrezkoak; eta beste bi, bron-
tzezkoak.  

Beste alde batetik, klubeko Martin
Arranzek Taekwondoko Espainiako Txapel-
ketan parte hartuko duela aipatu beharra
dago. Txapelketa martxoaren 28an izango da
Calpen, Alacanten.   
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Txorierri Elkartasuna
Taldeak  badu bere
bloga
Harrizulatzaileen Liga laster hasiko da
eta Txorierri Elkartasuna Zamudioko
Herri Kirol Taldeak bloga martxan jar-
tzea pentsatu du. Bloga txorierrikoharri-
zulatzaileak.blogspot.com helbidean dago,
baina beste helbide batera jo behar da
argazkiak ikusteko: flickr.com/ txorierriko-
harrizulatzaileak. 

Blogak helburu bikoitza du: alde
batetik, ligaren berri ematea; eta beste-
tik, gune interaktiboa sortzea Zamu-
dioko harrizulatzaileen eta kirol honen
jarraitzaileen artean. Besteak beste, in-
formazio hau topa daiteke blogean: tal-
dearen historia, komunikabideetan ager-
tutako albisteak, palmaresa, taldeko
harrizulatzaileak eta argazkiak. Edu-
kiak denboraldi osoan zehar berrituko
dituzte.   

Emakundek aintzat
hartu du Behargintzak
aukera berdintasunaren
alde egindako lana
Emakundek emakume eta gizonen arteko
aukera berdintasunaren arloko erakunde
kolaboratzaile izendatu du Behargintza
Txorierri, eta era horretan aintzat hartu du
agentziak arlo horretan egunero egiten
duen lana. Izaskun Moyua Emakundeko
zuzendariak golardoa eman dio Bizente
Artegoitia Behargintza Txorierriko presi-
denteari. 

Behargintza Txorierrik diagnostiko bat
egin du, bere instalazioetan lan egiten
duten emakume eta gizonen egoera ezagu-
tzeko. Era berean, ekintza positiboko plan-
gintza bat garatu du eta esparru hauetara
zuzendu ditu helburuak: kontratazioa,
hautaketa, eta langileen sustapena eta pres-
takuntza. Erakundean egiten diren proze-
suak ere berraztertu ditu, neurriak benetan
hartzen direla ziurtatzeko. Behargintzak
apustu bikoitza egin du: alde batetik, era-
kundeko zuzendariek prestakuntza aukera
berdintasunean jasotzearen alde; eta beste-
tik, familia-ardurak dituzten langileen lan
ordutegiaren malgutasunaren alde. Herri-
tarrei zuzendutako berdintasunaren ingu-
ruko kanpainak ere jarri ditu martxan. 

Behargintza Txorierri prest dago langi-
leen arteko aukera berdintasunaren alde
lan egin nahi duten eskualdeko enpresei
laguntza emateko. Baita politika hauek
ezarri nahi dituzten udalei eta erakunde
publikoei ere.

Txorierriko Eskola Politeknikoko ikasle eta
irakasleek Euskararen Eguna ospatu zuten
otsailean. Txupinazoak eman zion hasiera
egunari. Txokolate beroa eskuan zutela ikas-
gelen arteko lehiaketei ekin zieten: areto-fut-
bola, txingak, txapel jaurtiketa...

Defentsa pertsonalaren erakustaldia ere
izan zen, eta Iker Vergara ikasleak aho bete
hortz utzi zituen ikusleak: beat-box saioa
eskaini zuen eta musika tresna batzuen doi-
nua imitatu zuen, eztarria, ahoa eta sudurra

erabiliz. 
Sariak banatu zituzten, eta zozketa bere-

zia egin zuten ikasleen artean: lagun birentza-
ko dastatzeko menua. Horren ostean, bertso
bazkaria izan zuten Fikako sagardotegi bate-
an. Jatetxean 126 lagun batu ziren eta Gorka
Ostolaza eta Ander Elortegi bertsolariek giro-
tu zuten bazkaria. “Zorionak eman behar diz-
kiegu ikasle eta irakasleei, denon arteko lanak
eraman baikaitu egun hau behar den moduan
ospatzera”, aipatu dute Eskola Politeknikotik. 



Agindu zure albisteak: aikortxori@aikor.com

Miguel Angel Lekue Larrabetzuko ga-
rraiolariak zortzi egun eman ditu gose
greban, Gipuzkoako lankide birekin
batera. Hirurak dira Hiru sindikatuko
kideak, eta sindikatu horrek, krisia paira-
tzeaz gainera, 500.000 eurotik 10 milioi
eurora bitarteko isuna jaso ahal du.
Euren egoera salatzeko, grebari ekin
diote garraiolariek. “Ondo” sentitzen
dela adierazi du Lekuek, eta baikor ager-
tu da etorkizunari begira.

Gatazka 2008ko urtarrilean hasi zen:
Hiru garraiolarien sindikatuak tarifak
igotzea proposatu zien kideei, gasolina-
ren prezioaren igoerari aurre egiteko.
Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua-
ren arabera, Hiruk “oso delitu larria”
egin zuen, Lehiaren Defentsarako Legea
urratu zuelako. Ondorioz, zigor espe-
dientea ireki dio Hiru sindikatuari, eta
isuna ezartzea proposatu du. Azken hi-
tza Auzitegiarena da eta datozen bost
hilabeteetan jakinaraziko du erabakia.

Botere politikoa ekonomikoaren men-
pean

Hauteskunde kanpainan, garraiola-
riak alderdi politikoekin batu ziren eta
euren egoera azaldu nahi izan diete,

baina hiruk baino ez zioten erantzun
deiari: EA, Aralar eta D3M. “Legea txar-
to dago eta aldatzeko esan genien”, esan
du Lekuek. Dena dela, Larrabetzuko
auzokide horrek ez du konfiantza handi-
rik politikariengan, “argi baitago botere
politikoa ekonomikoaren menpe dagoe-
la”. “Enpresa handiei ez diete tutik esa-
ten; sindikatuei eta langile autonomoei,
ordea, ordaindu ezin dugun egundoko
isuna jarri nahi digute”. Lekueren iritziz,
herritarrek kalera irten beharko lukete
egoera horri erantzuna emateko. 

Sindikatuaren ustez, “espedienteak
ez du ez bururik ez hankarik”, eta bere-
hala artxibatzeko eskatu du. Euren hitze-
tan, isuna “neurrigabea” da. Izan ere,
“duintasuna” baino ez dute eskatzen.
“Confebaskek soldatak apaltzeko eska-
tzen du eta ez da ezer gertatzen. Guk
geure esparruaren urritasuna salatzen
dugu, eta ondorio larriak jasotzen ditu-
gu”. Isuna jarriz gero, Hiru sindikatua
desagertu egingo da, ez duelako nahikoa
diru. “Eusko Jaurlaritzak bazkideen on-
dasunak bahitzeko aukera ere badu, hau
da, garraiolari autonomoen alde lan egin
duten lagun batzuk lan eta etxe barik gel-
ditu ahalko ziren”.

Larrabetzuko garraiolari bat gose
greban egon da
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Martxoaren 18an Lezamako Eskualde Txa-
pelketaren finalak jokatu ziren. Promesa
kategorian, Jaunarena eta Zabaleta Lei-
tzako bikoteak 22-15 irabazi zien Mendi-
nietari (Araba) eta Untorioari (Errioxa).
Lehenengo mailan, Asier Beitia (Usansolo)
eta Okiñena (Iruña) nagusitu ziren, Mu-
guruzak (Bergara) eta Jon Bengoetxeak
(Eibar) osatutako bikoteari 22-19 irabazita.
Lehia handiko partidak izan ziren biak,
bigarren zatian batez ere. “Pilotaririk one-
narik” trofeoa Asier Beitiak jaso zuen.
Beste alde batetik, Okiñenak finalera lau
aldiz ailegatu dela aipatu behar da, eta
oraingoa irabazi duen lehenengoa izan
dela.   

Lezamako Eskualde Txapelketa Euskal
Herriko txapelketarik onenetarikoa da afi-
zionatu mailan eta aurten 50 urte bete ditu.
Ondorioz, oso final bereziak bizi dira fron-
toian. Ibilbide luze honetan, ospe eta maila
handiko pilotariek hartu dute parte txapel-
ketan eta horietako asko finalak ikustera
hurbildu ziren Lezamara: Iñaki Gorostiza,
Pablo Berasaluze, Abel Barriola, Lucio
Azkuenaga eta Patxi Atxa, tartean. Jose
Angel Iribar Athleticen atezain mitikoa,
Manolo Delgado Meco Athleticen presta-
tzaile fisikoa eta Alaitz Etxeandia Lezama-
ko alkatea ere izan ziren ikusleen artean.

Lezamako Pilota Elkarteak liburu bat
argitaratu du Txapelketaren urteurrenaren
haritik. Liburua finalen egunean aurkeztu

zuten jendaurrean. Lezamako Eskualde
Txapelketaren 50. urteurrena lanean torneoa-
ren ibilbideari egin diote errepasoa eta, era
berean, protagonisten testigantza batu
dute elkarrizketen bidez: Jesus Aurtenetxe,
Josu Zallo, Markel Etxebarria, Jose Juan
Esnaola, Juan Martinez de Irujo, Asier Ben-
goetxea, Ander Oliden edo Pedro Mari
Goikoetxea kazetaria, besteak beste. Ho-
rrezaz gainera, garai guztietako hainbat
argazki jarri dituzte ikusgai. Liburuak ba-
besa jaso du Lezamako Udaletik.

Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean
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Beitiak eta Okiñenak irabazi dute
Lezamako Eskualde Txapelketa

Txapelketak 50 urte bete ditu eta elkartekoek 
liburu bat atera dute urteurrena ospatzeko

Argazkiak: Joseba Apezetxea, 
Oskarbi fotografoak



Ongi etorria apirilaren 4an, zapatuz, eman-
go diogu. Goiz jaiki beharko da, baina mere-
ziko du. Korrikaren 16. edizioa Erandiogoi-
kotik sartuko da goizeko 7,45 inguruan, eta
handik Larrabetzura abiatuko da. Txorierri-
ko herri eta txoko guztietatik pasatuko da,
eta bat egingo du zain izango dituen eus-
kaltzale guztiekin. 

Etorri eta joan egingo du euskararen
aldeko lasterketak. Kalkuluen arabera, hiru

ordu eskas emango ditu gure bailaran,
baina txorierritarrok luzatuko dugu egonal-
di hori. Izan ere, eta aurreko alean aipatu
bezala, ekitaldi sorta zabala izango da apiri-
laren 4an, Korrika pasatu ostean. Indarrak
berritzeko, hamaiketakoa eskainiko da herri
guztietan eta horren ondoren, kultura eki-
taldiak egingo dira. 

Sondikan umeentzako jolasak eta taile-
rrak egongo dira Ikurriña Plazan; eta kari-

katurak, nagusientzat. Zamudion argazki
erakusketa egingo dute, eta lezamarrek
aktibitate zirkuitu bat atonduko dute bizi-
kletaz egiteko. Pilota partidak ere izango di-
ra eguerdiko 12,30etatik aurrera.  

Derion umeentzako tailerrak eta puzga-
rriak antolatuko dituzte eta “batukada”
egingo da herriko kaleetatik zehar. Goizeko
11etan kontzertuak hasiko dira Herriko Pla-
zan, Butronian, Habemus Ratas, Ilunpeko
Gudariak, Metakbukake eta K6 taldeen
eskutik. Larrabetzuarrek kantaldia, enkan-
tea, txapelketak eta erromeria izango dituz-
te egun osoan zehar.

Aipatutako ekitaldiez gain, herri bazka-
riak eta afariak ere egingo dira martxoaren
27tik apirilaren 4ra bitartean. 

Baina ekitaldiak aurretik ere izan ditu-
gu. Korrikaren 16. edizioa martxoaren 6an
aurkeztu zen Gurea Aretoan, Derion. Han
120 lagun inguru batu ziren. Arduradunek
aurtengo edizioaren zehetasunak azaldu
zizkiguten, eta Jon Maiak zuzendutako
laburmetraiaren trailerra ikusteko aukera
egon zen. Beste alde batetik, egunotan
Korrikaren haritik Txorierrin izan ditugun
ekitaldien artean hauek aipa ditzakegu:
antzerkia, korrika txikia, kuestazioa eta
arropa salmenta.     

Eta azkenik, ez ahaztu! Korrika apirila-
ren 5ean ailegatuko da Gasteizera. Hara joa-
teko autobusa goizeko 10:30ean aterako da
Txorierritik. 

Tipi-tapa Txorierrirantz dator
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Zeri buruzkoa da Habitat (Elkar 2009)
liburua?
Izenburuagatik igar daiteke zein den gaia.
Gure habitat artifiziala etxea da, etxebizi-
tza da eta horren inguruan daude garatu-
ta ipuin guztiak. Pertsonaia guztiek arazo-
ren bat daukate etxearekin. Ezberdinak
dira euren artean, ipuinak bezala, baina
oinarrian, denek ezaugarri hori daukate,
etxebizitzaren problematika hori.
Esan duzun legez, aldea dago bildu ditu-
zun sei ipuinetako pertsonaia zein tes-
tuinguruen artean.
Bai, alde batetik ugaritasun hori nahi
nuen, etxebizitza modelo diferente horiek
erakustea; bestalde, ez nuen katalogo itxu-
rako batean erori nahi, orduan, oreka
horretan, ugaritasun baina ugaritasun ez-
bortxatu horretan saiatu naiz. Pertsonaien
aldetik, batez ere gazteak izango zirela
erabaki nuen, gaztea zarenean etxebizitza-
ren arazoa inoiz baino presenteago da-
goelako edo erabakiak hartu behar ditu-
zulako etxebizitzaren inguruan... baina
gazteak nagusi badira ere, bestelako per-
tsonaiak ere sartu ziren: etxez aldatu diren
dibortziatuak, alargunak... Pertsonaietan
ere ugaritasuna lortu dudala uste dut.
Gazteak dira protagonista nagusi, baina
ez da bakarrik gazteentzako. Gazteen-
tzako ere bada, ostera.
Bai, egia esan, gazte gazteak ere ez dira
agertzen, gehienak 30etik gorakoak dira-
eta. Ez da gazteentzat baina uste dut gaz-
teek ere gustura irakurtzeko modukoa
dela, batez ere jakiteko zer datorkien etor-
kizunean.
Testuinguruari dagokionez, egungo erre-
alitateari oso lotuta daude ipuinak.
Bai, oso lotuta daude eta horrela nahi
nuen. Gainera, behin etxebizitzaren gaia
aukeratuta oso adi egon nintzen gaiaren
inguruan gertatzen zena jarraitzeko, bai
nire lagunek etxebizitzaren inguruan ko-

Gurean izan da

Katixa Agirre, idazlea

Duela sei urtetik Larrabetzun hilero-hilero batzen gara
euskarazko literatura zertan den jakiteko asmotan.

“Literaturaz berbetan” deritzogu gure irakurle taldeari.
Martxoko gure hitzordura Katixa Agirre idazlea gonbi-
datu genuen kaleratu berri zuen Habitat liburua aurkez

ziezagun. Ohikoa dugun legez 20:00etan Angulerin
batu aurretik, elkarrizketa egin genion Katixari.
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Testua: Gotzon Barandiaran
Argazkiak: Elkar, Lurdes Etxebarria

“Gure habitat 
artifiziala etxea da”

Gazteek ere gustura 
irakurtzeko moduko 
liburua da, batez ere 
jakiteko zer datorkien

etorkizunean

““
””



mentatzen zidatenari bai albistegietan
ikusten nuenari. Bizi dugun momentu bitxi
hau, inoiz ez baita izan horren garesti edo
konplikatua etxebizitza eskuratzea, modu
argian islatu nahi nuen.
Arnas luzeko ipuinak dira Habitatekoak.
Pertsonaien garapenak eragindakoa izan
da?
Bai, ipuin luzeak dira pertsonaien garape-
nerako espazioa behar delako. Lau orritan
ezin duzu horrelakorik kontatu, edo behin-
tzat ez da sinesgarria, eta gainera narrazio-

ek eurek, istorioak eurek, luze egitea eska-
tzen zidaten.
“Literaturaz berbetan” irakurleen bilgu-
nera etorri zara. Zer deritzezu horrelako
irakurle taldeei?
Oso pozgarria da. Alde batetik, idazleak
aukera dauka irakurleekin egoteko, irakur-
leen iritziak bertatik bertara jasotzeko.
Bestetik, promozioa lana ere bada, ez libu-
ru jakin batena baizik euskal literaturarena
orokorrean. Gaur egun horrelako “klub”
askozaz gehiago dago euskaraz gaztela-

niaz baino, eta hemengo erdal idazleek be-
kaitza handia daukate honen inguruan.
Zelan ikusten duzu emakumeen euskal
literaturan?
Esan daiteke egoera normalizatuz doala
baina ez da guztiz normalizatu zeren beti
galdetzen digute honen inguruan, horrek
esan nahi du oraindik salbuespena garela
eta oraindik bitxikeria antzeko bat garela.
Dena den zerbait kuantitatiboa da, estatis-
tikoa. Nik uste dut gero eta emakume ge-
hiago etorriko direla, joerak jarraitzen ba-
du horrela izango dela, azkenean benetan
normalizatuko denean ez dela faktore
bezala hartuko. 
Elkarrizketa amaitu ostean gogoratu ge-
nuen Katixak baduela irakurleekin harre-
man zuzena bermatzeko bitartekoa: www
.katixagirre.com bloga. Katixari ezer esa-
teko duenak jo beza bertara.

Gurean izan da
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Hemengo erdal idazleek
bekaitza handia daukate,
“Literaturaz berbetan”
bezalako “klub” askozaz

gehiago dagoelako 
euskaraz gaztelaniaz baino

““
””



Zapatu goiza da. Sukaldean nagoela
Uritarraren futbol zelaitik datorren zarato-
tsa entzun dut. Leihoa zabaldu eta han
ikusi ditut Uritarraren neskak, partidurako
beroketa-ariketak egiten. Astero gauza
bera datorkit burura: “Aititek ikusiko
balu”. Alaba talde honetako jokalaria dela-
ko eta aititek ere lotura handia izan zuela-
ko Uritarrarekin. Baina hau ez da burutik
pasatzen zaidan bakarra: entrenatzaile
lanetan Amaia Ginea Sagasti dabil.
Hogeita bost urteko larrabetzuar gaztea,
umea zenetik kirolari lotuta egon dena,
eta, nire uste apalean, Uritarren ibilbide
luzean historia egiten ari den emakumea.
Taldearen lehen emakumezkoen ekipoa

gidatzen, hain zuzen ere.    
Amaia txikitatik izan da kirolari amo-

rratua, lehiakorra. Eskola garaiko anekdo-
ta esanguratsua du gogoan: mutilek osa-
tzen zuten futbol ekipoan inoiz “Carlos”
izenarekin jokatu izan zuen, bajaren bat
betetzeko. Zortzi urtetik hamalau urtera
bitartean eskupilotan ibili zen, baina adin
honetatik aurrera ez dago neska kopuru
nahikorik txapelketak antolatzeko, eta
Larrabetzuko Patakon Triatloi Taldean
izan zen, hori bizirik iraun zuen bitartean.
Ondoren maila erregionalean zegoen
Zornotza futbol taldera sartu eta han urte-
bete eman zuen, harik eta taldea desagertu
zen arte. Arratiako futbol taldean ere ibili

Oso neska gaztea da Amaia, baina ibilbide bizia izan
du kirol arloan. Ibilbide hori batez ere futbolaren ingu-
ruan atondu du, eta gaur egun Larrabetzuko Urritarren
nesken futbol taldearen entrenatzailea da.  

Amaia Ginea, futbol entrenatzailea

Testua eta argazkiak: Maripi Agirre 

Gaztea eta

Oztopoak oztopo
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zen denboraldi erdian, eta ostean, maila
nazionalean zebilen San Inazio taldetik
deitu zuten Amaia. Ekipo honetan zego-
ela Euskadiko txapelduna izan zen 07/08
denboraldian. Oztopoz beteriko ibilbi-
dea, egia esan. 

Ikasketak ere bide honetatik bideratu
ditu, Txorierri institutuan “Natura-ingu-
runeko gorputz- eta kirol-ekintzen gida-
ritza” ikasi baitu.

Ametsari eutsiz
Lezamako Bizia taldean ibili da entre-

natzaile, eta gaur egun Larrabetzuko
Uritarra taldeko 10 urtetik 13 urtera
bitarteko neskak ditu bere ardurapean.
Entrenatzaile lanari dagokionez, neskak
entrenatzea zailagoa dela dio Amaiak.
Euren arteko liskarrengatik, berritsuago-
ak direlako eta ohitura gutxi dutelako
lehiaketarako diziplinan, besteak beste.
Horrek guztiak eta Amaiaren izaerak
talka egiten dute askotan. Halakoetan
arnasa hartzen du gazteak, bere ametsari
tinko eutsi behar diolako: emakumezko-
en kirola bultzatu eta Larrabetzun futbol
11ko taldea osatzea. Bai, ametsa dela dio
Amaiak, hori bezalako proiektu bat
aurrea ateratzea ez dela erreza izango,
badakielako. Lehenengo eta behin, La-
rrabetzuko biztanle kopurua kontuan
hartuta, beste herri batzuetara jo beharko
luke jokalari bila. Eta bestalde, adina ere
oztopoa da. Izan ere, ikasketak eta beste
arrazoi batzuk direla-eta, nerabezaroan
emakume gehienek uzten dituzte mota
honetako kirolak, nahiago dutelako beste
kirol ekintza batzuetan parte hartu. Ho-

riek konpromiso handirik eskatzen ez
duten jarduerak dira normalean; gimna-
sio pribatuek, kiroldegiek eta udalek
eskaintzen dituztenak, hain zuzen ere.     

Egia aitortu beharra badago, Amaiak
ez du etorkizuna oso argi ikusten arlo
honetan. Hala ere, argi dauka ekinak zer-
bait dakarrela beti, eta bere lana bidean
hazi bat besterik ez dela. Ernatuko den
hazia, ziur asko.  

Gaztea eta
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Uritarren ibilbide 
luzean historia 
egiten ari den 
emakumea da

““
””Eskolan, mutilek 

osatzen zuten futbol 
ekipoan inoiz “Carlos”

izenarekin jokatu 
izan zuen, bajaren 

bat betetzeko

““
””Larrabetzun futbol 

11ko taldea osatzea 
du amestzat

””
““

, aurrera bidean
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Irailean hasi zen Berbalagun egitasmoa
Txorierri osoan eta dagoeneko 95 pertsona-
tik gora dira parte-hartzaileak. Gehienak
(% 60) bidelariak dira, hau da, euren eus-
kara hobetzeko mintzapraktika egitera
datozenak; eta besteak, (% 40) bidelagu-
nak, euskaraz ondo egiten dutenak eta eus-
kal guneak sortzen laguntzera datozenak. 

Txorierriko herri guztietan daude taldeak,
guztira 21 talde daudelarik. Taldeak txi-
kiak dira, bi eta zazpi Berbalagun artekoak,
hurbiltasunak berba egiterakoan konfian-
tza ematen duelako. Astean behin batzen
dira, eta talde bakoitzak erabakitzen du,
non, noiz eta zer eginez bildu: gehienek
kafe bat edo pote bat hartzen dute berba

egiten duten bitartean, beste batzuk paseo
bat ematera ateratzen dira, edo seme-ala-
bekin joaten dira parkera, edo asteko eros-
ketak egiteko aprobetxatzen dute. Azken
baten, dakigun euskara hori eguneroko bi-
zitzara ateratzea da Berbalagunen helbu-
rua: kalera, tabernara, dendara, patiora,
mendira…

Berba egin, ezagutu eta gozatu
Mintzapraktika egiteaz gain, Txorierri-

ko Berbalagunek hainbat ekintza antola-
tzen dituzte elkar ezagutu eta ondo pasa-
tzeko, eta antzerkirako, bertso-saioetara-
ko... sarrerak ere zozketatzen dituzte par-
taideen artean. Hilero-hilero mendi ibilal-

Berbalagun 
martxan!

Mendi ibilaldiaren 
2. etapa. Bilboko 
hilerria ikusten.

Argazkiak: Berbalagun

Esther eta Mª Angelesek antzerkirako sarrerak irabazi
zituzten.

Mendi ibilaldiaren 3.etapa. Zamudioko Sª Tomas ermitan
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ditxoa egiten dute domeka goizez Txorie-
rrin bertan. “Txorierri ermitaz ermita eta
+” izenburua ipini diote hileroko ibilaldi
sorta honi, eta Txorierriko bazterrak eza-
gutzea du helburu. Orain arte, hiru etapa
egin dituzte: lehenengoa, Erandio-Goihe-
rri-Loiu; bigarrena, Loiu-Lauroeta-Derio;
eta hirugarrena, Derio-Geldo-Zamudio.
Ermitaz ermitako ibilbidea egin ez ezik,
bidean topatzen dituzten leku eta eraikun-
tza interesgarriak ere ezagutzen dituzte
ibilaldira datozenek; errotak, dorretxeak,
bunkerrak, aztarna arkeologikoak, eta
abar. 

Azaroaren 29an, Euskararen Nazioar-
teko Eguna ospatzen zela eta, Berbalagu-
nek triki-poteoa eta luntxa izan zituzten
Loiun eta giro ederrean ibili ziren taberna-
rik taberna.

Otsaila eta martxoa bitartean, errefle-
xoterapia ikastaroa egin zuten Sondikan.
Hamar lagunek hartu zuten parte eta hain
gustura egon zirenez, ikastaroa luzatzea
erabaki dute; beraz, apirilean bizkarreko
masajearekin jarraituko dute.

Martxoaren 13an, Berbalagunek afari
aparta izan zuten Goitioltzako txokoan,
Lezaman. Berbalagun batzuk dotore mo-
zorrotuta etorri ziren eta hauen artean
lehiaketatxoa antolatu zen, hiru onenak
nortzuk ziren erabakitzeko. Afari gozo-
gozoa jan ostean, sari banaketa etorri zen.

Lehenengo saria Lezamako Ingrit Gó-
mezek irabazi zuen; bigarrena, Loiuko Es-
ther Riegok; eta hirugarrena, Sondikako
Gemma Verdager i Colomerrek. Afalostea
guztiz borobiltzeko, Txan magoaren ikus-
kizun zoragarriarekin gozatu zuten berta-
ra etorritakoek. Ikusleak aho zabalik utzi
zituen euskal mago handiak, eta baieztatu
zuen magia ez dela umeen kontua baka-
rrik. Umore ona izan zen nagusi eta denek
primeran pasatu zuten.

Egitasmoak 95 
parte-hartzaile baino
gehiago batzen ditu, 

eta orotara 21 
talde sortu dira

““
””Besteak beste, 

ekintza hauek antolatu
dira: ibilaldiak, 

zozketak, ikastaroak, 
afariak, poteoak...

““
””

Izena emateko
–635 75 35 95 (Oihana)
–txorierri.berbalaguna@gmail.com
–Txorierriko Mankomunitatea 
–Txorierriko euskara elkarteak
–Udal euskaltegia 
–Txepetxa AEK euskaltegia

–Apirilak 26: Mendi ibilaldia, 4. eta-
pa. Zamudio-Lezama-Goitioltza.
–Apirilak 28: Bilboko Arte Ederren
museora irteera. Museora etorri nahi
baduzu deitu: 635.75.35.95 (izena
emateko azken eguna apirilak 20). 
–Apirilak 30: Helduentzako ipuin
kontalaria, Iñaki Lasa, 20:00etan La-
rrabarri Derioko baserrian.

Apirilerako 
antolatutakoak

Berba-afarian, Txan magoarekin

Gemma erreflexoterapia irakasten
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Euskal Herriko tabernarik internazio-
nalena da, Bizkaian, Araban,
Gipuzkoan, Nafarroan eta
Iparraldean ez eze, Irlandan be eza-
gutzen dabelako. Alfonso Atela
(Sondika), Martin Urrejola
(Zamudio), Sabin Ugarte (Sondika),
Isuzko Eizagirre (Larrabetzu) eta
Pedro Bilbao (Loiu) Taberna
Ibiltariaren Txorierriko partaideak
dira, eta eurakaz tabernarik 
taberna ibili gara kantetan.  

Testua: Itxaso Marina
Argazkiak: Lagatzu, I.M.

Taberna Ibiltaria

“Gauza txarra
dogu: ez dakigu

amaituten” 
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Zelan sortu zan Taberna Ibiltaria?
Behar kontuak dirala-ta. Gutariko batzuen
lankide batek arazotxo bat euki eban eta
konpondu zanean... zelan ospatu gen-
duan? Ba, Euskal Herrian egiten dogun be-
zala, bazkari bategaz. Bazkaria Bilboko
Alde Zaharreko txoko baten egin genduan,
eta bazkalondoan gitarrea atara eta abestu-
ten hasi ginan. Txokoa txiki lotu jakun or-
du gitxitan, eta poteoa egitea pentsatu gen-
duan. Tabernaz taberna ibili ginan abestu-
ten, gitarra eta guzti. Tabernetan topaten
genduan jentea be animatu, eta hurrengo
tabernara lagunduten euskuen. Oso gustu-
ra izan ginan eta halangoak gehiagotan
egin behar genduzala pentsatu genduan,
hilabete birik behin-edo. 
Proiektua parranda baten hasi zan itxurea
hartuten, beraz. 
Bazkari honeetara lagunen lagunak be hasi
ziran etorten eta akabuan 18 pertsona lotu
gara taldean: Txorierrikoak, Bilbokoak, Ar-
mintzakoak, Bakiokoak eta Elorriokoak.
Guztioi gustetan jaku abestutea eta euskal-
tzaleak gara. Beno, euskal abestiak kanta-
tuten doguz gehienbat, baina “bero” gago-
zanean erdaraz be abestuten dogu bateren
bat: Fitoren Soldadito marinero... eta iraul-
tzaileak be bai: Che Guevara, adibidez.
Musikari profesional bakarra Isusko da,
baina musika-tresnak ondo baino hobeto
joten dabezan kideak be badoguz: gitarrea,
perkusioa, soinua, txirula, trikitixa...  
Eta nondik dator izena? Oskorriren Pub
Ibiltariagaz nahastu leiteke...  
Ez da guk asmatutakoa; imini egin deus-
kue. Mungiatik ibili ginan behin eta horren
barri emon eben bertako aldizkarian. Ar-
tikulutxoan Taberna Ibiltaria esan euskuen
eta gustatu egin jakun. Azken baten oso
ondo islatzen dau gure helburua: euskal
kantuak tabernaz taberna abestu eta jentea
anima daitela gugaz abestutera. Hau da,
Euskal Herrian izan dogun tabernaz taber-
na kantatuteko ohiturea berpiztutea... Da-
na dala, pubaren kategoria ez dogu, e! (kar,
kar). 
Berez sortutako ekimena bada be, eta do-
zuen arrakastea ikusita, proiektuaren ar-
datzak ezarrita izango dozuez, ezta?
Bai zera! Asko gara eta bakotxak bere kon-
tuak ditu: beharra, familia... Ondorioz,
ezin deutsagu denbora haundirik eskaini
honi. Gaur egun herrietatik deitzen deus-

kue hara abestutera joateko, baina hasiera
baten guretzat bakarrik egiten genduan.
Geuk erabagiten dogu nora joan, eta gure
inguruan batuten dan publikoaren artean
abestien letrak banatuten doguz, eurek be
kantatuteko. Entsegurik? Ez dogu inoiz
egin. Kalean edo tabernetan eskainiko do-
guna bazkalostean zehazten dogu apur
bat, eta kito. 
Zelango harrerea izan dau proiektuak
jentearen aldetik?
Pozarren hartuten dabe eta abestera ani-

matuten dira. Baina guri bardin deusku
herri baten 10 pertsona lotuteak, eta beste
baten 4.000 lagun. Guk ondo pasatuteko
egiten dogu, besterik ez; batuten dan
lagun-kopuruari erreparatu barik. 
Tabernaz aparte, beste eszenatokiak be
euki ditu Taberna Ibiltariak: plazak eta
Bilboko Kafe Antzokia, esate baterako.
Zeinetan zagoze erosoen?
Gure jatorrizko lekua jente-artean dago eta
ez gagoz erosoegi eszenatokiaren ganean.
Alde batetik, konturatu garaleko eszenato-
ki baten egonda jentea guri entzuten para-
ten dala, eta ez dauala parte hartuten saio-
an. Eta, jakina, Benitoren abestiak Benitok
abestuten ditu inork baino hobeto! Gure
helburua ez da jenteak guri abestuten
entzutea, gugaz abestutea baino. Eta beste-
tik, bildurra emoten daualako mikrofono
aurrean iminteak. Tabernan edo kalean ez
dozu mikrofonorik behar eta jentearengan-
dik hurbil gagoz; eta jentea, gugandik.
Handiegi bihurtu da lagunarteko proiek-
tua zana?
Gitxi arte ez dogu dirurik kobratu gure
saioen truke. Baina joan dan urtean akor-
dau ginan Boisera joan behar ginala nahi-
taez, bertako Euskal Jaian parte hartutera.
Dirua behar dogu bidaia ordainduteko, eta

Gure jatorrizko lekua
jente-artean dago; ez

gagoz erosoegi 
eszenatokiaren ganean

““
””

Tabernaz taberna 
kantatuteko ohiturea 
berpiztu gura dogu““

””
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horregaitik hasi gara dirua kobaratuten
emonaldietan. Tarifea ekitaldi motaren
arabera ezarri dogu... Eta ganera, beste
konpromiso bat dogu orain: Valentziara
joan behar gara Athleticagaz! (kar,kar). 
Proiektua handiegi bihurtu dan? Beno,
mugak geuk iminten doguz eta ailegatu
ezin garenari ezetz esaten deutsagu... Egia
esan, leku guztietara ailegatuten saiatuten
gara beti! (kar,kar).
Gizonezkoak zarie guztiak...
Bai, baina ez deutsagu inori ezetz esaten.
Saioetara familia osoa etorten da: emaztea,
seme-alabak... Dublinera, adibidez, 48 la-
gun joan ginan. Zaharrenak 60 urte eba-
zan; eta gazteenak, 6. 
Zertara joan zan Taberna Ibiltaria Irlan-
dara?
Akordau jakulako. Kultura musikal haun-
dia dabe han eta bertara joatea okurritu
jakon gutariko bati. Beste guztiok baietz
esan geuntsan. Billete merke bat erosi eta
2007. urteko urriaren zubian Dublinera
abiatu ginan. Mundiala izan zan! Baina
arazotxoa dogu orain: irlandarrak ganean
dogoz, ea noiz itzuliko garan! (kar, kar).
“Flipatuko” eben...
Ostatua hirigunetik urrun egoan hotel
baten hartu genduan. Hirigunerako auto-
busa hartu eta, kaletik be ez dakigunez
abestu barik ibilten, parrandea autobuse-
an bertan hasi behar izan genduan. Txun-
dituta egoala, bulego nagusira deitu zuen
gidariak, gertatzen ari zanaren barri emo-
teko. Autobusetik jaitsi eta Philip Lynott
abeslariaren estatuaren onduan imini gi-
nan kantaten. Jentetza haundia lotu zan
gure inguruan. Publikoaren artean pub
bateko bat egoan eta bere lokalera joateko
proposamena egin euskun. Hurrengo egu-
nean hara joan ginan. Baina bidea ez gen-
duan alkarregaz egin eta partaide batzuk
Euskal Herriaren aldeko manifestazino

bategaz egin eben topo. Logikoa danez,
manifestazinoan parte hartu behar... Ta-
bernara manifestazinoa antolatu ebenakaz
ailegatu ziran eta aho bete hortz itxi gen-
duzan. Ganera, horreetako baten ama Al-
gortakoa zan, eta bera liluratuta ebilen.
Bueltatutea gura dabe, eta bueltatuko gara.
Baina hobeto antolatu gura dogu.  
Euskal ia geografia osotik ibili zarie kan-
tetan, eta euskal ia geografia osotik deitu
deutsuee.  
Iaz Baigorrira joan ginan Nafarroaren Egu-
nera, Zamudioko talde batzukaz. Bertan
badago talde bat, Baionan Kantuz, eta eu-
rakaz ibili ginan kantetan... zoragarria!
Kontua halan izan zan: herri bazkarian
gengozala, mahikoen artean Bizkaiko talde
abeslaria egoala aitatu eban batek, eta esze-
natokira igoteko. Guk kondizinoa imini
genduan: gugaz abestu behar ebela. Eta
eskandalua izan zen, 2.000 lagun batu gi-
nalako kantaten. Eszenatokitik bajatu ezi-
nik! Aurten Baigorrira itzuli beharko!
Non hartu zaitue ondoen?
Ez dogu ezbardintasunik sumatu herri
bateko edo besteko publikoaren artean.
Herri guztietan galdera bi egiten deus-
kuez: Nondik agertu zarie? Eta, noiz zato-
ze osterabe? (kar, kar).
Zelango errepertorioa dozue?
Danetarikoa. Ohiko abestiak (Txalaparta,
Mundurat...) zein modernoak (Fitorenak,
Ken Zazpirenak...). Behar pedagogikoa be
egiten dogu, kantuen nondik norakoak
azalduten deutseguz-eta publikoari. Eta
orduak be eragin handia dau gure erreper-
torioan... Izan be, gauza txar bat dogu: ez
dakigula amaituten! (kar, kar). Inoz 12
ordu emon doguz abestuten... Badakizue,
gustura zagozenean, ez zara kantsaten.  
Zein adinetakoak zarie taldekideok?
Gazteren bat baduogu be, gehienok 40 ur-
tetik gorakoak gara. Errepertorio ezbardi-
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na topatu behar da eurentzat. Orozkon,
adibidez, gazte asko bildu genduan eta
pozik ibili ziran gugaz. 
Anekdota asko eukiko dozuez...
Bai! Oinezkoentzako kale baten imini gi-
nan kantetan Gernikan behin, eta auzokide
batek udaltzainei deitu eutsen. Udaltzain-
ek diru eske gengozala pentsatuko eben,
beharbada, eta ailegatu ziranean harrituta
lotu ziran: 200 lagun inguru gengozan han
abestuten! Gu bertatik botatzera etorri
ziran zurrumurrua zabaldu eta garrasika
hasi zan jentea: “Honeek ez dabe hemen
ezer agintan! Doazela kanpora!”. Egundo-
ko iskanbila sortu zan; eta udaltzainak es-
kapau egin behar! (kar, kar).
Posible ikusten dozue urteetan desager-
tuta egon dan ohiturea berreskuratutea?
Bai, herrietan gero eta talde gehiago dagoz
tabernaz taberna abestuten ibilten diranak:
Gernikan, Erandion, Santutxun, Iruñean,
Donostian, Biarritzen... Guk harremana
dogu guztiakaz. Birusa izatea gustatuko
litzakigu eta gure moduko talde gehiago
atara daitela!
Beste alde batetik, musikeak oso ezaugarri

berezia dau: ondo pasateko balio izateaz
ganera, helarazo egiten dau. Abestiek ba-
dabez esangura eta sentimenduak; eta
sasoi konkretu batekoak dira. Abesti bat
entzuten dogunean abestia bera ez eze,
egoera bat eta sentimendu batzuk be etor-
ten jakuz burura. Are gehiago, kantu ba-
tzuk ez dabe esangura galdu oraindino...
Minutu batzuetan urte pilo bat kenduten

doguz ganetik; gaztetu egiten gara. 
Eta aukeratu behar izatekotan, zein abes-
ti aukeratuko zeunkie lehen aitatuko
errepertoriotik?
Aukeratu doguz! Dirulaguntzak eskatute-
ko asmoa dogu Idahora joateko, eta make-
ta bat grabatu dogu. Kantuak guztion arte-
an aukeratu doguz: Eperra, Xalbadorren he-
riotza, Baratze bat eta Azken agurraren nega-
rra. Mungiako musika eskolan estudioa
inprobisatu eta maketea bertan grabatu do-
gu. Emoitza polita lortu dogu.
Estudioan sartuta, diskoa grabatuten,
ikusten dozue zuen burua?
Baleiteke! Oso gustura ibili gara maketea
grabatuten eta esperientzia ona izan da.
Halanda be, freskotasun apur bat galduten
da estudioan... Guri gustetan jakuna kale-
an kantatutea da, jentearengandik hur ego-
tea eta gugaz abestu dagiela. Eta horretan,
hain zuzen be, datza gure arrakastea.
Martia, esaterako, saioz beteta euki dugu:
Athleticen lagunarteen batzarra, Korrika...
Euskararen aldeko ekitaldi guztietan har-
tuten dogu parte. Izan be, euskeraz kante-
tan be egiten da euskerea. 

Euskeraz 
kantetan be egiten 

da euskerea““
””

Birusa izatea gustatuko
litzakigu eta gure 

moduko talde gehiago
atara daitela!

““
””
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DISPRONAT enpresa 1987. urtean
eratu zen, eta handik hona elikagaigintza
ekologikoko produktu, osagarri dietetiko
eta kosmetika naturalaren banaketan
dihardu, besteak beste.

Eskarmentu handia dute dietetika arlo-
an eta, horregatik, gero eta bezero gehiago-
ren konfiantza irabazi dute. Konfiantza
horren eraginez, produktuak erosi ez ezik
aholkuak eta beste zerbitzu batzuk eskatu
ere egiten dituzute bezeroek. 

Duela urte bi bezeroek eskatzen zuten

jarduera berria sartu dute euren zerbitzuen
barruan: “ORIENTABIDE DIETETIKOA”.
Eta horretarako, proiektu berria sortu
dute: SBELTARY natural diet.

ZER DA SBELTARY NATURAL DIET?

XX. mendeko azken hamarkadetan gizar-
teak bilakaera handia izan zuen osasun
arloan. Osasuna gaixotasunik eztzat har-
tzen zen lehen eta gaur egun, berriz, ongi-
zate fisiko, mental, sozial eta emozional-
tzat jotzen dugu. 

Loditasuna, estresa edo elikatze-ohitu-
ra txarrak prebenitu eta kontrolatzea oso
jarrera positiboak dira, bizitza osasuntsua-
goa izateko. 

Ohitura horiek hobetzeko orientabide-
ra, hain zuzen ere, zuzentzen du SBEL-
TARY metodoak bere eginkizuna. Giza
Elikadura eta Dietetikan diplomatuta dau-
den dietistak dituztela, kalitatezko zerbi-
tzua ematen dute, pertsonalizatua eta
segurua. Euren kontsultetara jotzen duten
lagunek izugarri baloratzen dute zerbitzu
hori. 

Txorierrin leku hauetan eskaintzen du-
te zerbitzua: Bustamante Parafarmazian,
Derion; eta Larradent Poliklinikan, Larra-
betzun. Kontsulta Balmasedan, Basaurin,
Galdakaon eta Azpeitian ere badute.

ETORKIZUNARI BEGIRA

Eskaera berriak sortzen ari dira SBELTARY
dietetika-zerbitzuaren inguruan. Izan ere,
aspaldi honetan informazio-eskari asko
jasotzen dabiltza diziplina anitzeko osasun
zentroetatik. Larradent zentro horietako
bat da. SBELTARY dietetika-zerbitzuaz
gain, beste zerbitzu batzuk ere eskaintzen
dituzte bertan: Odontologia, Podologia,
Masajeak, Psikologia... Dietetika-zerbi-
tzuak zentro horietako zerbitzuak osatzen
ditu eta, horren haritik, DISPRONAT en-
presaren arduradunak prest daude edo-
zein proiekturen bideragarritasuna azter-
tzeko.        

Publierreportajea

Pisua galdu; 
osasuna irabazi
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Nolako ikasketak egin behar dira lanbide
honetan aritzeko?
Giza Elikadura eta Dietetika ikasketak
Gasteizen ematen dira, EHUn. Hasiera ba-
tean titulazio propioa zen eta balioa berton
baino ez zuen. Baina ni ikasten hasi nintze-
nerako diplomaturatzat hartu zen.
Zein da zure eskarmentua?
Arlo honetan duela zazpi urte hasi nintzen
lanean, eta SBELTARY proiektuarekin urte
bi daramatzat. Ez dugu erraz eduki, hain-
bat urteetan beste pertsona batzuek egin
baitute gure lana. Hala ere, pixkanaka-pix-
kanaka hasi zaigu balioesten eta jendeak
gero eta inportantzia handiagoa ematen
dio nutrizioko espezialista baten aholkua
izateari. Espezialistok ezagutza asko jaso
dugu diplomaturaren zehar eta horiek
ezinbestekoak dira nutrizioarekin zeriku-
sia duen edozein gaitzari aurre egiteko. 
Zein metodo erabiltzen duzue?
Nik metodo propioa erabiltzen dut. Pa-
zienteari aurretiko zita ematen diot eta le-
henengo kontsultan datu hauek biltzen
ditut: ohitura dietetikoak, historia klinikoa,
jarduera fisikoa, nutrizio-egoera... Altuera

ere neurtzen dut, pisua, koipearen por-
tzentajea eta silueta... Ondoren, pazientea-
ren pisu osasuntsua kalkulatzen da eta
aholku orokorrak ematen zaizkio. Hortik
aurrera, dieta lantzen da. Dieta pertsonali-
zatua beti da eraginkorra eta segurua.
Berraztertzeak paziente bakoitzaren beha-
rrak kontuan hartuta egingo dira, baina
normalena astero egitea da. 
Zein paziente mota duzue?
Gizonezkoak zein emakumezkoak dira,
umeak, nerabeak... eta gehienek pisua
galdu nahi dute. Dieta astero aldatu ohi

zaie, izan ere monotonia ekidin behar da,
pazienteek euren helburua albo batera ez
uzteko. Hala ere, gehiegizko pisuaren arra-
zoia kontuan hartu behar da, oso. Gehie-
gizko pisua zenbait faktoretatik etor daite-
ke: ohitura sedimentarioak, elikatze-ohitu-
ra txarrak, antsietatea... 
Aholkurik ematen duzue beste osasun-
arazo batzuetarako?
Bai, hiperkolesterolemia tratatzen dugu,
dislipemia, tiroidearen arazoak, hiperten-
tsioa, diabetesa, idorreria... Lehenengo
kontsultan zein berraztertzeetan hainbat
faktore baloratzen dira: likido-erretentzioa,
altua den koipearen portzentajea, bitamina
edo mineralen eza... Beharrezkoa bada, eta
betiere pazientea ados badago, dieta pro-
duktuekin osatzen da. Produktuok gutxitu
egiten dute likido-erretentzioa, azkarrago
egiten dute koipeak metabolizatzea, hezte-
igarotzea erregulatzen laguntzen digute... 
Nora jo behar dugu?
Edozein kontsulta egin edo zita hartzeko,
telefonoz deitu daiteke, edo Derioko Bus-
tamante Parafarmaziara zein Larrabetzuko
Larradent Poliklinikara jo. Ordutegi zaba-
lak ditugu eta pazientearen beharrizaneta-
ra egokitzen saiatzen gara beti. Zerbitzua
hurrengo zentro honetan ere ematen dugu:
Dietetica Shanti (Basauri), Imagen Integral
(Balmaseda), Centro Maite Otaola (Galda-
kao) eta Kiribil (Azpeitia). Zentro horieta-
ko edozeinetan zita hartzeko telefono ho-
netara deitu behar da: 663.85.96.41. 

Espezialistok 
diplomaturaren zehar 

jasotako ezagutzak 
ezinbestekoak dira nutrizio-

arazoei aurre egiteko

““
””

“Dieta pertsonalizatua egiten diogu
pazienteari, eraginkorra eta segurua”

Publierreportajea

Dispronat enpresak joan
den urrian zabaldu zuen
dietetika zentroa Larra-
dent Poliklinikan, Larra-
betzun. Tania Sanchez del
Amo SBELTARY metodo
dietetikoa pazientei hur-
biltzen dien profesionala
da

Tania Sanchez del Amo, dietista



Larrabetzuko Literatura Eskolak bost
urte bete ditu. Bost urte, Literatura he-
men eta han zabaltzen; Literaturari bu-
ruz eztabaidatzen; eta Literaturaz ikas-
ten. Literatura Eskola Euskal Herri osoan
oso sendotuta dagoen ekimena da, eta
ospe handia du gaur egun. Hala ere,
haratago joan eta beste pausu bat ematea
erabaki dute antolatzaileek urteurrena-
ren haritik. Horrela, ekainean “Literatu-
ria” ekitaldia antolatuko dute. 

“Literaturia” ekainaren 5etik 7ra arte
izango da Larrabetzun. Hiru egunean
zehar, herria euskarazko liburu azoka
handia bihurtuko da eta Literatura mun-
duan murgiltzeko aukera emango digu.
Azokan euskarazko argitaletxeek parte
hartzea espero dute antolatzaileek, baita
euskal idazlerik inportanteenetarikoek
ere. Horrezaz gainera, ekitaldi sorta
zabala egongo da: hitzaldiak, liburu aur-
kezpenak, haur zein helduentzako an-
tzerkia, erakusketak, musika emanaldiak
eta poesia errezitaldiak, besteak beste. 

“Literaturia” Literatura aldarrikatu-
ko duen ekitaldi publikoa izango da, eta
hitzaren artea jendeari hurbiltzea eduki-
ko du helburu nagusitzat. Gune honetan
euskarazko Literaturarentzat baino ez da

lekurik egongo, eta horren alde ludikoa
errebindikatzeko plataforma ere izango
da. 

Ekitaldia Literatura Eskolaren baitan
sortutako iniziatiba bada ere, proiektua
Larrabetzuko beste eragile batzuetara
zabaldu dela aipatu beharra dago. Anto-
latze lanetan hauek dabiltza lanean:
Arrekikili Euskara Elkartea, Txinpas-
mendi Gurasoen Elkartea, Hori Bai gaz-
tetxea eta Larrabetzuko Udalaren Kul-
tura Batzordea. Iniziatiba guztiz parte-
hartzailea eta herrikoia da, beraz. 

Mugak gaindituz
Baina “Literaturiak” Larrabetzuko

muga geografikoak gainditu eta Txorie-
rri osora ere zabalduko da apiriletik
maiatzaren bitartean. Antolatzaileak ha-
rremanetan dabiltza erakunde eta taldee-
kin –Txorierriko Mankomunitateko Eus-
kara Zerbitzua, Institutua eta TOTOAN
Txorierriko Euskara Elkarteen Federa-
zioa, beste batzuen artean- proiektua
aztertu eta ideiak elkartrukatzeko. Izan
ere, “Literaturiak” txorierritar guztienga-
na ailegatzea du helburuenetariko bat.
Hasteko, lau hitzordu ipini dira apirile-
an.

“Literaturia” ekainean izango da 
Larrabetzun; hala ere, ekimena 

Txorierriko beste herrietara ere zabalduko 
da apiriletik maiatzera bitartean  
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Euskarazko Literatura 
Azoka, Txorierrin



Apirilaren 22an mahai-ingurua egingo
da Larrabetzuko eskolako liburutegian.
Mahai-ingurua eskolako gurasoei dago
zuzenduta eta bertan haurrak eta gazteak
irakurtzera zelan zaletu aztertuko da.
Patxi Zubizarreta idazleak hartuko du
parte mahai-inguruan. 

Hilaren 23rako ekitaldi bi antolatu
dira: alde batetik,  irakurraldia/errezital-
dia egingo dute Larrabetzuko eskolako
ume nagusiek, eta bestetik, Mikel Perua-
rena idazlearen Ez obeditu inori lana landu-
ko da “Literaturaz berbetan” ekimenaren
barruan.  

Apirilaren 26an, Koldo Amestoy hel-
duentzako ipuin kontalariak saioa eskaini-
ko du Hori Bai gaztetxean, eta hilaren
29an Iñigo Aranbarrik Zulo bat uretan
nobela aurkeztuko du Basaurin. Azken
ekitaldi hau Euskarabila Basauriko euska-
ra elkartearekin batera antolatu dute.
Ekitaldiok Liburuaren Egunaren inguruan
egingo dira.   
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Besteak beste, 
mahai-ingurua, 

errezitaldia eta liburu
aurkezpenak egongo 

dira apirilean

““
””

Hitzaren artea 
jendeari hurbiltzea 
du helburu nagusi““

””

Goian: Literatura Eskolak bost urte daramatza hitzaren artea hermen eta han zabaltzen. Behean: Kirmen Uribek
Bilbao-New York-B ilbao liburua aurkeztu zuen urtarrilean. Koldo Ameztoy ipuin kontalariak saioa eskainiko du
apirilean.
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Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailak eta
Udalsarea 21-ek GAP programaren lauga-
rren edizioa jarri dute martxan, eta Txorie-
rriko Mankomunitateak lehenengo aldiz
hartuko du parte bertan. Programak go-
mendioak ematen dizkie herritarrei ingu-
rumena zaintzen laguntzeko. Ekimenak
lau arlo jorratzen ditu: etxeko hondakinak
erostea eta kudeatzea, ura, energia eta ga-
rraioa. Programaren bidez, kontsumitzaile-
ek ingurumenarekiko ditugun jarrerak
aztertu eta neurtzeko aukera izango dugu.
Sentsibilizazio-ekimen horretan parte har-
tzeko gonbidapena luzatu die txorierrita-
rrei Mankomunitateak, eta, dagoeneko, 50
lagunek baino gehiagok baiezko erantzuna
eman dute e-mailez. 

Programa era bitan bete daiteke: Inter-
neten bitartez edo paperean. Lehenengoa
aukeratzen dutenek apirilaren 5era arte
eman dezakete izena www.udalsarea21.net
edo euren udalaren webgunean. Eta hau
da, hain zuzen ere, arduradunek
hobesten duten parte hartzeko
modua, "iraunkorragoa" delako.
Txorierriko herri guztietan libu-
ruxkak eta kupoiak banatuko
dira kanpainaren berri ema-
teko. Programa paperean
egingo dutenek kupoia
bidali beharko dute CAP
Euskadira, eta horrek
materiala aginduko die
etxera: galdetegiak eta
eskuliburuak, besteak
beste. Ekimenean parte
hartu duten familiek Na-
zio Batuen Erakundearen
ziurtagiria jasoko dute.
Gainera, zozketa batean
sartuko dira hainbat sari
irabazi ahal izateko.

GAP programa amai-
tzean, udal bakoitzak herri-

tarren parte-hartzearen portzentajeak jakin
ahal izango ditu. Era berean, txorierrita-
rrek ingurumena hobetzeko egindako aha-
leginaren emaitza ezagutuko dute. Progra-
mak ingurumen, gizarte eta ekonomia
arloetan ekartzen ditu onurak. Izan ere,
gomendio guztiei jarraitzen bazaie,
“%20ko aurreztea lor daiteke etxe bakoi-
tzean”, Carlos Oppe GAP programako Es-
tatuko buruak esan duen moduan. “Ingu-
rumena zaintzeko ez da ahalegin handirik
egin behar, ekintza txikiak baizik”, adiera-
zi du Asier Ortun GAP programako Eus-
kadiko ordezkariak.

GAP nazioarteko programa da, eta ohi-
turak aldaraztea du helburu, baliabideak
hobeto erabiltzeko eta gure planetak jaso-
tzen duen eragina murrizteko. Ura, energia
eta erregai fosilak murrizten lagunduz,
CO2 gutxiago isuriz eta jarrera osasunga-
rriagoak hartuz, planeta iraunkorra egiten

lagunduko dugu. GAP sistema frogatua
da, interaktiboa eta neurtzeko moduko
emaitzak ematen dituena. Ekimenari esker,
200.000 pertsonek hobetu dute euren jarre-
ra ikuspuntu ekologikotik. Ekintza soil eta
praktiko batzuetan oinarrituta, GAP gai da
ingurumenarekiko daukagun harreman-
eredua aldarazteko. Aurreko hiru edizioe-
tan 91 herritako 22.000 familiak hartu
zuten parte programan. Horiek etxean 350
tona hondakin gutxiago sortzea, 65 milioi
litro ur gutxiago kontsumitzea eta 5.000
tona CO2 gutxiago isurtzea lortu dute.

Garapen iraunkorra
bultzatzeko aholkuak

GAPkoak
GAP programa

� Parte hartzeko webguneak:
Txorierriko herrietakoak
www.udalsarea21.net
� Epea:
Idatziz: apirilaren 3an
Interneten bidez: apirilaren 5ean
� Gomendioak lau arlotan:
Etxeko hondakinak erostea eta
kudeatzea, ura, energia, garraioa
� Emaitzak neurgai:
%20 aurreztea lor daiteke etxe
bakoitzean





Zelan hasi zinen arte dramatikoa ikasten?
Iruñera joan nintzen Ikus-entzunezko
Komunikazioa ikastera, baina utzi egin
nuen. Antzerkia betidanik gustatu izan
zait, eta zaletu mailan ibili naiz. Hori dela-
eta, Iruñetik bueltan, antzerkia ikastea era-
baki nuen. 
Zer esan zizuten etxean aktorea izan nahi
zenuela esan zenienean?
Esatea kostatu egin zitzaidan, baina gura-
soek primeran hartu zuten. Beti utzi didate
nahi dudana egiten. Azken batean, betida-
nik izan nahi izan dut aktorea, barruan era-
man dudan gauza bat da. 
Aktore lanetan zer da garrantzitsuagoa,
talentua izatea ala ondo prestatzea? 
Biak dira garrantzitsuak. Batzuek talentua
dute jaio direnetik, eta beste batzuok ikasi
behar dugu. Hala ere, talentua ere landu
behar da, bestela nekez lortzen da aktorea

izatea. Ni ez naiz oso talentutsua, baina
gogor egiten dut lan.  
Arte dramatikoa ez da karrera ofizial bat,
ezta?
Hemen, ez, baina Estatuan, zenbait lekutan
badaude eskola homologatuak: Madril,
Bartzelona, Gijon… Dena dela, arte drama-
tiko eskola bat instituzionalizatzen badu-
zu, bere sena galtzen du: irakasleak fun-
tzionario, eta ikasleak zenbaki bihurtzen
dira. Artea eta erakundeak ez datoz bat. 
Zer ikasten duzu eskolan?
Interpretazioa, dantza, mugimendua, kan-
tua, historia… Denetarik. Eta gu geu sor-
tzaileak izateko trebakuntza eta bultzada
ere ematen digute. Gainera, batzuetan aste
biko tailerrak antolatzen dira kanpotik eto-
rritako irakasleen eskutik. Askoz berezia-
goak dira horiek: klown, musika…. Beste
alde batetik, arte dramatikoaz gain, dantza

klasikoa zein garaikidea, eta kantu lirikoa
ere ikasten ditut, baina eskolatik kanpo.
Nik aktoretzat hartzen dut nire burua; gai-
nontzekoa heziketa osagarria da. 
Antzerkia beti omen dago krisian. Zelan
ikusten duzu etorkizuna? 
Langabezia nagusi da. Espezializazioren
bat aukeratu ahal da, eta horren arabera,
irtenbidea erraza ala zailagoa da. Telebista

Ordubete ematen du egunero autobusez Getxoko
Antzerki Eskolara joateko. Baina Juan Yusteri berdin
dio, interpretazioa bere pasioa baita, “betidanik
barruan eraman” duen gauza bat, alegia. Lezamarrak
aurten amaituko du karrera, eta antzerkia nahiago du
zinema baino. Horregatik, Laiak Emakumeen Taldeak
laguntza eskatu dio bere urteroko antzezlana aurrera
eramateko.
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Juan Yuste, arte dramatikoko ikaslea

Testua eta argazkiak: Gaizka Eguskiza

“Ohiko antzerkia
hil da”

Aktoretzat harten dut
nire burua, baina dantza
klasikoa zein garaikidea,

eta kantu lirikoa 
ere ikasten ditut

““
””



eta zinema aukeratuz gero, Madrilen-
edo castingak egin behar dira, besterik ez
duzu; antzerkia hautatuz gero, aldiz,
aukera gehiago dago: zure konpainia
sortu ahal duzu, eta testuak idatzi (ala
idatzitakoak hartu) eta taularatu. 
Eta zuk zein nahiago duzu?
Antzerkia, duda barik. Beste era batean
egiten da lan: zineman 20 segundoko
hartualdiak grabatzen dira eta jarraipen
kronologikorik ez duenez, aktorearen-
tzat zailagoa da emozioak ondo helaraz-
tea. Beste alde batetik, zinemak duen gla-
mourra ez zait batere gustatzen. 
Non ibiliko zara 10 urte barru?
Auskalo! Nire arte-irizpideei jarraituz,
antzezlanak egin nahiko nituzke, bai
horixe! Epe laburrean, aurten amaituko
dut eskolan, eta apur bat gehiago ikasten
jarraitu nahi dut: dramaturgia, sormen

eszenikoa, zuzendaritza… Testu batzuk
dauzkat idatzita, eta nire estiloa hobetu
nahi dut. Izan ere, nahiago dut nik neuk
sortu, beste edonork idatzi baino. 
Eta zeintzuk dira zure arte-irizpide
horiek?
Nire ustez, ohiko antzerkia hil da.
Antzerkia uztartu behar da beste artee-
kin – poesia, pintura…– erabateko artea
lortzeko. Nik arte antisoziala dut gustu-
ko, eta publikoa hunkitu nahi dut.
Egileak nolako mezua zabaldu nahi duen
izan behar du kontuan, baina baita zelan
egin ere: nire ustez, era arriskutsua eta
apurtzailea nagusitu behar da, entzule-
riarengana heltzeko erarik onena horixe
baita. Egile batzuek esaten dute bakoi-
tzak nahi duena ulertu behar duela,
baina ez nago ados; nik azalduko dizut
nahi dudana, eta zuk argi eta garbi uler-
tuko duzu. Subjektibitatea atsegin dut.
Jendea telebistan ikusten duena ikustera
joaten da antzokira, entretenimendua
ikustera, baina nik ez dut hori ematen.
Jendeak nekez onartzen ditu horrelako
proposamenak, baina horixe da niri gus-
tatzen zaidana. 
Zeintzuk dira aktore edo egilerik kuttu-
nenak?
Antonin Artaud edo Pier Paolo Pasolini
gustuko ditut: oso iraultzaileak izan dira
euren garaietan. Gaur egun, Rodrigo
García eta Angélica Liddell, batez ere,
atsegin ditut. 
Prest zaude kanpora joateko, edo
hemen gelditzea gustatuko litzaizuke?
Madrilera joango nintzateke, aukera
gehiago dagoelako, hots, antzoki gehia-
go. Hemen,  ez dago ia aretorik, Bilbon
eta Barakaldon izan ezik, eta oso zaila da
bertan sartzea. Gainera, antzerki alterna-
tiboa egiteko hiruzpalau antzoki baino
ez daude.
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Juanek ez du oraindik karrera amaitu, baina
lantxo bat atera zaio. Izan ere, Laiak
Emakumeen taldeari laguntza eman dio,
Emakumearen Nazioarteko Eguna dela-eta
aurkeztu duten antzezlana prestatzen.
“Ama elkartearen kidea da eta laguntza
eskatu zidaten”, azaldu digu Juanek.
Hasieran ez zen erraza izan. “Lehenengo
saioak oso txarto atera ziren, nire lanean
konfiantzarik ez zutelako. Gainera,
helduak direnez, oso pentsamen-
du finkoak dituzte eta nekez
konbentzitzen dituzu gauza
ezberdinak egiteko”. Hala ere,
ondo moldatu dira azkenean,
eta harremana oso “aberasga-
rria” izan dela dio Juanek. 

Lehenengo pausuak



Martiaren 5ean. Bizkaia osoa aje zuri-
gorriagaz izartu da. Jai eguna da gaur
Athletic barruan daroagun guztiontzat.
Joaquín Caparrosen mutilek 3-0 irabazi
deutsie Sevillari, eta lehenengo aldiz
azken 24 urteotan Errege Kopako finalera-
ko txartela lortu dabe. Bartzelonaren kon-
tra egingo dogu bertan, baina hori beste
kontu bat izango da. Ospakizunetan ibili
gara gabean, eta goizean nora, eta
Athleticen lagunarte berri batera joan da
Aikor! aldizkaria, garaipena gozatzera.
Larrabetzun egin dabe –Politena taber-
nan–, eta Gorka Iraizoz Athleticen atezai-
naren izena daroa.

Baina, zergaitik Gorka? “Tabernan
Athleticen inguruan eztabaidatzen gabilz
beti, eta Iraizoz batzuetan etorri izaten da
tabernara bazkaltzera, Xabi Díez Athle-
ticen Fundazioaren prestatzaile fisikoa-
gaz. Hori ikusita, lagunartea sortzea pen-
tsatu genduan”, dino Igor del Valle presi-
denteak. “Alkartea aitzakiatzat hartuta,
Iraizoz herrira urtean bitan etorriko dala-
koan gagoz. Bazkaria antolatuko dogu eta
beragaz berba egiteko aukerea izango
dogu”. Gorkak primeran hartu dau. “Oso
jatorra da. Batzuetan uste dogu futbola-
riak estralurtarrak dirala, baina hori gezu-
rra da, Gorkaren kasuan, batez be”. Per-
tsonalki ez eze, profesionalki be estima-
tzen dabe jokalari nafarra lagunartekoek.
“Atezain ona da, eta atetik kanpo ere
primeran moldatzen da. Athle-
ticek orain arte ez dau horrela-
korik eduki. Eta lotsatia danez,
agintzeko gaitasunik ez dauela
emoten dau, baina ez da egia.
Hori oso ona da taldearentzat”. 

Bi urte pasa dira, lagunartearen
kontuagaz hasi ziranetik, eta hasikeran
herriak ez
eban kon-
fiantza
handirik

eurengan. “Asanblea egin genduan, eta
16 lagun baino ez ziran etorri”. Apurka-
apurka aurrera joan dira, baina ibilbi-
dea korapilatsua izan da. “Lagun-
arte ofiziala gara, baina horrek
beharra eskatzen dau, izapide
asko egin behar diralako”.
Behar horretan oso
lagungarria izan da
kide pare baten
ahalegina. “Ad-
ministrazino

aldetik, Idoiak (idazkaria) eta
Igonek (bokala) hartu dabe ar-
dura: telefonoz deitu, izapideak
bete, estatutuak eta asanbleatan

esaten dana euskarara itzuli…”.
Lagunartea Larrabetzuko fron-

toian aurkeztu da martxoan, Josu
Loroño kazetari eta Joseba Etxebarria akto-

rearen eskutik. Hainbat lagun hurbildu zi-
ran, –250, hain zuzen be–, baita zenbait ko-
munikabide be: “Marca, Mundo Deportivo
eta Deia egunkariak, Bizkaia eta Euskadi
Irratia, Gernikako Onda Vasca... Patxi Alon-
sok aipamena eta guzti egin eban”, esan
dau Igorrek. “Berrogeita hamar bazkide
gara eta danetarik dogu: gazteak, helduak,
neskak, mutilak, langileak, enpresariak….
Gehienak Larrabetzukoak dira, baina bar-

Iraizoz lagunartea

Elkarteak / Taldeak
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Athletic zainetan daroagu bizkaitarrok. Futbol taldea baino gehiago da.
Horregaitik, lagunarte gehien dituan taldeetako bat da Estatuan.
Txorierrin be badagoz, eta beste bat sortu dabe Larrabetzun: Iraizoz
lagunartea. Horrek Politena tabernan dau egoitza, eta han Igor del Valle
presidenteagaz egon gara berbetan.

Athleticen 
lagunarterik “Politena”

Testua: Gaizka Eguskiza / Argazkiak: Iraizoz lagunartea



Elkarteak / Taldeak

din deusku kanpotarrak diran”. Baz-
kideek 70 euro ordaintzen dabe; eta
gaztetxoek, 20.

Larrabetzuarrak
Lagunartea prest agertu da Larra-

betzun herritarren parte hartzea bul-
tzatzeko gauzak egiteko. Hori dala eta,
urtero “Iraizoz Politena” trofeoa
emongo deutsie Uritarrak taldeko ate-
zain onenari. Era horretan, “motibazi-
noa piztu gura dogu gazteengan. Hori
bat dator Athleticen filosofiagaz, ha-
rrobia zaintzen dogulako eta kirola
bultzatzen dogulako”, adierazi dau
Igorrek. 

Ganera, herriko alkartekaz harre-
manetan ibili gura dabe, denon artean
Larrabetzu dinamizatzeko asmoz.
Izan be, herria girotzea dabe helburu
nagusia. “Futbolak pasinoak pizten
dauz, baina hemen ez dago politikarik,
ez ezer. Jaia denona da”. Dirua lortzea,
ostera, ez da hain garrantzitsua lagu-
nartekoentzat. “Batzuek uste dabe ta-
berna bultzatzeko eta Udalari dirua
eskatzeko osatu dogula alkartea, baina
ez da egia”, azaldu dau presidenteak.
Kudeaketa erabat gardena gura dabe.
Horregaitik, lagunartea inoiz bertan

behera gelditzen bada eta dirua sobera
badago, herriko alkarteren bati emon-
go jako. Horrezaz ganera, “ urte birik
behin aldatu behar dogu presidentea;
kontrakoa ez litzateke ona izango, ez
alkartearentzat, ezta niretzat be”.  

Dirua ez dabe lortu gura, baina
“beharrezkoa” dala aitortu dau
Igorrek. “Ekimenak ez dira doan egi-
ten, eta gu apurka-apurka goaz: ez
dogu lagunartearen ez polorik, ez
pinik, baina laster egingo doguz”.
Bestalde, finalari begira zerbait egin
gura dabe, baina oraindino zehaztu
barik dago. “Herriko frontoian pantai-
la erraldoia jartzea gustatuko litxakit
partida ikusteko. Eta ikusleek afaltze-
ko menua prestatu gura dogu: Valen-
tzian jokatzen dogunez, paella batzuk
egin ahal doguz eta prezioa edozeinek
ordaintzeko modukoa izango zan”.
Polita izango zan, eta Athleticek ira-
bazten badau, askoz politagoa, polite-
na.
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Batzuetan uste dogu 
futbolariak estralurtarrak

dirala, baina Gorka 
oso jatorra da

””
““
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Eguna goiz hasten da Aretxagane base-
rrian; askoz goizago lehen, ganadua be
euki eben eta. “Senarra goizeko 6etan al-
txaten zan behiak jasteko eta abereez ardu-
ratzeko. Beharretik arrastiko 3etan heltzen
zan, eta 5etan, barriro solora”. Iluntzera
arte. Izan be, soloak ez dau ordutegiz uler-
tzen; eta askoz gitxiago, jaiegunez. “Egun-
do ez gara joan oporretara”. 

Negutegiak dagoz Aretxaganen, baina
ortuariak kanpoan be landatzen ditue. Da-
netarik hartzen dabe: zerbak, patatak, po-
rruak, kinpulinak, berakatzak, lekak, inda-
bak, artoa, eskarolak, txikoria... Orain lurra

prestatzen dabilz, hurrengo sasoiari begira
patatak, kinpulak, porruak... landatzeko.
Hori guztia antxinako moduan egiten ja-
rraitzen dabe: ez dabe produktu kimikorik
erabilten.  

Uda idorra euki dogu eta uzta ez da
izan espero bezain ona. Halanbe, oso uda-
goien euritsua egin dau eta, ondorioz, us-
teldu egin dira landara asko. Baina hurren-
goa uzta hobeagoa izateko itxaropena dau
Mari Carmenek. “Eguraldiari adi egoten
gara, klimatologiara egokitu beharra dau-
kagu”. Kuarta-tenporei jarraitzen deutsee
oraindino, eta, esan deuskuenez, asmau

egiten dabe. “Senarrak sua egiten dau eta
haizeak nora joten dauan, jakiten dogu
eguraldi ona edo txarra egingo dauen”. 

Kooperatibak, etorkizuna
Mari Carmenek saltoki bat dauka Bil-

boko Erriberako plazan. Hogeita hamar
urte daroaz bertara joaten saltzera, eta ezin
dala kexau dino. “Aurrera jarraitzeko ate-
raten dogu”. Halanda be, eta kalitatearen
aldeko apustua egiten daben bezeroak
egon arren, salmentak gitxitu egin dira oro-
korrean. Handizka saltzaile asko dagoz eta
ekoizle txikiek prezioak jaitsi beharra iza-
ten dabe lehiakorrak izango badira. Ga-
nera, gaur egungo krisi ekonomikoak be ez
dau asko laguntzen. “Plazea orain 25 urte
inguru egoan goren puntuan, uholdeak
izan baino lehen; orduan bai egiten gendu-
zala salmenta onak”.

Bere iritziz, oso laguntza gitxi jasoten
dau ekoizle txikiak erakundeen aldetik.
“Egon, badagoz laguntzak, teorian-edo.
Hareetako bat eskatzen dozunean, trabak
baino ez deutsuezalako ipinten. Eta aka-
buan, laguntza barik lotzen zara. Handiei
emoten deutseez”. Horregaitik baltz ikus-
ten dau nekazaritza sektorearen etorkizu-
na; ez da arlo erakargarria gazteentzat.
“Ekoizle txikiok dogun konponbide baka-
rra kooperatibak sortzea da, ustiapenek
ekarten dituen gastuei aurre egin gura ba-
deutsegu”.

Emakumeak behar isila egin dau base-
rrian mende luzeetan: sukaldean, soloan,
kortan, seme-alabak hazten... Askotan
ahazten dogun beharra, gitxitan baloratzen
dana. “Gutaz ahazten dira lehen sektore-
an”.  

Baserri mundua

Emakumea eta baserria
Mari Carmen Llona Derioko Aretxagane baserrikoa da,
eta Fermin Atelagaz ezkondu zanetik soloa lantzea da
bere lana. Berrogeita hiru urte pasau dira ordutik hona. 
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Teknologia

Arrasateko Txatxilipurdi elkarteak eta Goie-
na Komunikazio Zerbitzuak guraso.com
proiektua jarri dute abian. Gurasoei zuzen-
dutako webgunea da eta bertan eurentzat
interesgarriak diren hainbat gai topa ditza-
kete: teknologia berriak, osasuna, diru-
laguntzak, sexualitatea edo hiztegiak, beste
batzuen artean. 

Webgunea euskara hutsean egin dute
eta atal nagusi bi ditu. Atal finkoan guraso-
entzat interesa izan dezaketen gaiei buruz-
ko artikuluak biltzen dira; eta atal dinami-
koan, hainbat kolaboratzailek gai ezberdi-

nen gainean idatzitako artikuluak jasotzen
dira. Martxan sortzen diren albisteak, agen-
da, zorionak emateko txokoa eta argazki
galeria ere badaude atal horretan. 

Guraso.com webgune interaktiboa da.
Erabiltzaileak edozein galdera egin diezaie-
ke webguneko kolaboratzaileei eta, era
berean, ekitaldiak sar ditzake agendan, edo
albisteak eskegi.  

Egitasmoa martxoan aurkeztuko dute
Donostian; hala ere, Euskal Herriko ikaste-
txe eta guraso elkarteei aurkeztea ere aurrei-
kusi dute arduradunek, bailaraz bailara. 

Apirilaren 24an eta 25ean nonick09
ekimena izango da Bilbon. Nazioar-
teko epaimahai batek Europako blog
eta interneteko startup onenak aukera-
tu ditu bertan eta horrezaz gainera,
sarerako bideoetan aditu garrantzi-
tsuenak hartuko dute parte ekimene-
an. Adituok gai bi izango dituzte min-
tzagai: gizarte sareen audientziaren
neurketa eta bideo-formatuko blogen
bidez famatu bihurtu diren lagunak. 
Nonick eitb.com-ek eta SPRIk antolatu
dute, eta Alianzo enpresaren laguntza
jaso du. 

Gurasoen premiak
asetzeko webgunea

Bilbo, blog eta 
startup-en hiriburua

Europako ikertzaile talde batek segundoko
12,5 gigako abiadura har dezakeen haririk
gabeko teknologia bat garatu du: mm-
wave. Mikrouhin bidezko zuntz optikoa-
ren antzekoa da, eta 30 Ghz-etik 300 Ghz-
era bitarteko espektroa erabiltzen du, 10
milimetroko uhin-luzaera duela. Teknolo-
gia honek erabilera komertzial eta milita-
rrak ditu, eta astronomian ere erabil daite-
ke. Proiektua Iphobac egitasmoaren baitan
egin da. Egitasmoak hiru urte iraungo ditu
eta bertan Europa Batasuneko erakunde
akademikoek, enpresek eta zentro teknolo-
gikoek hartzen dute parte. 

12,5 gigako haririk gabeko 
teknologia garatu dute

guraso.com
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Txorierri ezagutu

Historiak dinoen bezala, Fortún Garcés
errege nafarraren semeagaz batera –Ga-
biria de Tolosako kondea- nekazari asko
etorri ziran Nafarroatik Zamudiora. Kon-
dearen ondorengoak, Galindo Ordoñezek,
San Martín eleizea eta Zamudiotorrea ere-
giteko agindua emon eban 930. urtean.
Galindo Ordoñez Asturiaseko Noreñako
kondearen ondorengo bategaz ezkondu
zan, eta ezkontza horretatik Fortún Galin-
dez jaio zan, Alfonso VII. erregeak gizon-
aberastzat hartu ebana, eta Maria Ortiz de
Basurtogaz ezkondu zana. Emakumea
Ayalako jauntxoen ondorengoa zan.

Zamudio familiaren jatorri nobleak
errealitateagaz egin eban topo XIII. mende-
aren amaieran, neba-arreba honeen esku-
tik: Ochoa Ortiz, Ordoño, Fortún Sanchez,
Iñigo Ortiz, Mari Sanchez eta Juana de
Zamudio. 

Lehenengoak ez eban seme-alabarik
euki, eta familiaren agintea Ordoñok hartu
eban. Ordoñok beste dorre bat altxatu eban
Olariaga auzoan; eta Fortún Sanchezek
etxe barria eregi eban Susunagan. 

Hedapen prozesu hori abagune biri es-
ker izan zan posible. Alde batetik, Za-
mudio familiako bat foru-alkatea zan eta
ondorioz, familiak esku hartzea eban
Jaurerriko organizazino administratiboan.
Eta beste alde batetik, oso ezkontza-politi-
ka egokia eroan eben aurrera. Halan, Or-

doño Teresa de San Julianegaz ezkondu
zan. Teresa Ayalako jaun-anderearen ala-
bea zan eta ezkontzaren bidez Salcedoko
dorreen jabetza hartu eban Ordoñok. Gai-
nera, horren semea Mencia de las Ribas-
egaz ezkondu eta Ribas, Ibargoen eta
Ochandategi etxeak jaso zituan. 

Gorrotoa, Butronekoei
Zamudiokoa Bizkaiko leinurik botere-

tsuenetarikoa izan zan XIV. mendearen
erdialdean eta agindupeko lurrak jatorriz-
ko eskualdean ezeze Salcedo eta Orozkoko
bailaretan be izan ebezan. Halanda be, ego-
era pribilegiatu horrek gitxi iraun eban. 

Ordoñok lau seme eta alaba biren arte-
an banandu eban bere ondarea. Historia-
larien eritxiz, erabagi bitxia izan zan Or-
doñok hartu ebana, garai hatan une
latzak bizi ziralako ekonomia arlo-
an, eta logikoena leinuaren bata-

sunari eustea izango zan. 
Sancho Ortiz familiako buru bihurtu

zan eta horri beste Ordoño batek jarraitu
eutsan XV. mendean. Ordoñok parte-har-
tze aktiboa izan eban Butron familiaren
aurkako burrukaldietan. Butronekoak Za-
mudiokoen etsai amorratuak ziran eta
1443. urtean bigarrenen zenbait dorre, ur-
kamendi eta jauregi suntsitu ebezan. Baina
leinuaren buru barriak, Sancho Ortizek
–Uribeko merinoa zanak-, berehala berre-
regi ebazan. Sancho Ortiz Juana de Bu-
tonagaz ezkondu zan, zirkunstantziek be-
hartuta. Halanda be, ezkontzak ez eban fa-
milia biren arteko gorrotoa baretzea lortu.
Liskarrak bandokideen arteko guden
amaierak lasaitu ebazan. 

Zamudiotorreko jauntxoak



Lezama

Argazkia Lezaman egin zan. Data, leku zehatza edo baten bat eza-
gutzen badozu jakinarazo. Zelan? 944523447 telefono-zenbakira
deituz, aikortxori@aikor.com helbidera idatziz edo www.aikor.com >
txokoak > Atxinako argazkiak atalean erantzuna itxiz.

Antxinako argazkia

Asmatu galdera eta sari hau lortu:
Bi lagunentzako tratamendua: 

TXOKOTERAPIA 
(gorputza txokolatez estaltzea)

Hilabete honetako galdera zera da:

ZZeennbbaatt  bbiikkootteekk  hhaarrttuu  
dduuttee  ppaarrttee  LLooiiuukkoo  PPaaddeell

TTxxaappeellkkeettaann??

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehen: 
–Telefonoz: 94 452 34 47
–e-mailez: aikortxori@aikor.com
–Postaz: Aresti kalea 2, 48170, Zamudio

LEHIAKETA

Aurreko erantzuna: Onna antzezlana
Irabazlea: Daniel Alonso
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Edari guztiak puruak edo konbinatu baten
emaitza badira ere, ez dira egokiak edo-
zein momentutan hartzeko. Edari mota
ezberdinek dituzten berezko propietateak
eta horiek organismoan duten eragina
kontuan hartuta, gomendagarria da hiru
multzotan banatzea: aperitiboak, digestio-
laguntzaileak edo otordu artekoak. Hala
ere, batzuk talde bat baino gehiagotan sar
daitezke. 

Bazkaldu baino lehenago hartzeko
egokiak diren edariak aperitiboak dira.
Aperitiboen artean Dry Martín bezalako
koktelak daude, maniatan-a (hurrengo ba-
tean oinarrizko koktelei buruzko artikulu
berezia idatziko dugu, nahi izanez gero),
bitterrak, ardo nobleak, lehorrak edo ma-
hairakoak, cavak, xanpainak, aperitibora-
ko ardoak, bermutak eta whisky, ginebra,
vodka edo tekila bezalako pattarrak. 

Digestio-laguntzaileak urdailerako pro-
pietateak dituzten edariak dira. Talde ho-
rren barruan likoreak daude, frutazko pa-
ttarrak, uxualak, grapak, fizz-ak, frutazko
zukuak, amaretto-ak eta ardo apardunak. 

Azkenik, otordu artean hartzeko eda-
riak betetasun-sentsazioa ematen digute-
nak dira. Besteak beste, produktu hauetaz
daudelako eginda: arrautzak, esnea edo
azukrea. Multzo honen barruan frutazko
zukuak daude, saldak, clip-ak bezalako
koktelak, esne-krema, batidoak, Oporto
edo Madeirako ardoak eta ardo apardun
erdilehorrak edo kremanoak.

Hau bakoitzak, irizpide propioa eta
zentzuko neurria dituela, momentu bakoi-
tzean nahi duena hartzen duen printzi-
pioa alboratzen duen sailkapen-proposa-
mena da, logikoki. On egin.  

Bakoren bazterra

Iñaki Suarez,
sumillerra
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Anis-erroskillak

Maite Lekerika,
sukaldaria

Sukaldaritza

Etxeko sukaldaritza

Aperitiboak, digestio-laguntzaileak
eta ordu artekoak 

Osagaiak (lau lagunentzat):
–500 g ogi-urin
–250 g azukre
–3 arrautza
–Kopa bat anis
–Sobretxo bat legamia
–Koilarakada bat olio (aldez aurretik
berotu, eta epelduten itxiko dogu)

Prestatzeko erea:
Ogi-urinari legamia bota eta nahastuko
doguz. Ondoren, honeek gehituko do-
guz: azukrea, arrautzak, anisa eta olio
epela. Osagaiak ondo nahastuko doguz
eta orea trinko dagoanean, trapu batez
estaliko dogu. Hozkailuan ordu parte
baten gordeko dogu.

Sartagin baten olio ugari iminiko
dogu. Ore-puskak hartu eta erroskilla-
itxura emongo deutsegu. Su eztian pri-
jituko doguz. Eskuak urinaz igurtziko
doguz, erroskilak eskuetan ez itsasteko.
Gustukoa bada, azukrea bota ahal jake
ganetik. 



GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LLIIBBUURRUUAAKK

MMUUSSIIKKAA

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

NAGUSIAK
La lutte finale
J. Agirre. Azpeitiar idazleak, “Joseba
Jaka” bekaren bitartez idatzitako ele-
berria dogu.
Uretan lez 
Y. Arrieta
Gertakarien urtzea 
L. Garde
Hesi gabeko soroak
I. Goikoetxea

HAUR ETA GAZTE
Rita poloan
M. Valverde
Olatueak loretan
A.Kazabon
Elurte bateko ipuinak 
P. Aristi
Piraten uhartea 
J. Eugi. Martin Legarreta marinel
gazteak ezusteko handia izango dau
bere lehenengo itsas bidaian: Juan
Agirreandia pirata ospetsua ezagutu-
ko du. Haregaz batera piraterian ari-
tuko da eta halan, bera be pirata
bihurtuko da. 
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Haize oihalak
P. Ramirez
Lunas , Soles & Elefantes
Marta Sanchez Trio. Jazz musika
Gainsbourg gainbegiratuz
Zenbait musikari
Rose Escargot
Kerobia

L E T R A Z O P A

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

Umeekaz jarraituz. Ia gai zaren
umeen olgetakaz zerikusirik

daben beste 7 berba

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

jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 79. zen-
bakiaren erantzuna. Umeen
olgetakaz zerikusirik daben 7
berba.

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



Antzerkia eta filmak

Hitzaldiak
Derio
–“Ipuina eta hezkuntza sentikorra”, Juan
Carlos Alonsoren eskutik. Apirilaren 24an,
17:30ean, liburutegian. 
Zamudio
–Perretxikoak. Apirilaren 30ean, 19:00eta-
tik 21:00etara, Zamudiotorren. 

Sondika
–Ipuin kontalaria. Apirilaren 24an,
18:00etan, liburutegian.
Zamudio
–Liburuetako iratxoa, umeentzako antzezla-
na. Apirilaren 25ean, liburutegian. 
–The history boys, Arriaga antzokian.
Apirilaren 30ean, 20:00etan. Izena ematea:
apirilaren 24ra arte. 
Lezama
–Filma. Domeka guztietan, Gaztegunean. 
Larrabetzu
–Ipuin kontalaria. Apirilaren 2an,
18:00etan, Anguleri Kultura Etxean. 
–Umeentzako zinea. Apirilaren 25ean.
Txikientzako saioa, 16:00etan; eta nagu-
sientzakoa, 18:00etan. 

AAggeennddaa Ekitaldi gehiago aikor.com webgunean

Erakusketak
Sondika
“Jon deunaren jaiak 2009-Sondika” He-
rriko Jaietako XXII. Kartel Lehiaketan aur-
keztutako lanak. Apirilaren 1etik 30era,
Erakusketa Aretoan. 
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Bestelakoak
Derio
–Liburuaren Nazioarteko Eguna. Apirila-
ren 23an, liburutegian. 
–Herriaren 320. urteurrena antzezteko
boluntarioen bilera. Apirilaren 24an,
19:30ean, Larrabarri baserrian. 
Larrabetzu
–Txakolinaren Eguna. Apirilaren 5ean. 
–Liburuaren Nazioarteko Eguna. Apirila-
ren 20tik 24ra. 

Txorierri
–II. Emakumezkoen Lasterketa, Bizkaiko
Txirrindularitza Federazioak antolatuta.
Apirilaren 19an, 10:00etan, Sondikako
udaletxetik. Babesleak: Derio, Sondika,
Loiu eta Zamudioko Udalak. 

Kirolak

Sondika
–Herri Urrats (Senpere). Maiatzaren
10ean. Izena ematea: apirilaren 20tik maia-
tzaren 7ra, liburutegian.
–Ibilaldia (Galdakao). Maiatzaren 31n.
Izena ematea: apirilaren 20tik maiatzaren
28ra, liburutegian. 
Derio
–Asturias. Maiatzaren 1eko zubian. Izena
ematea: apirilaren 1etik 8ra, Etxebizitza
eta Herritarrentzako Informazio Bule-
goan. 
Zamudio
–Sopuerta (txirrindulari itzulia). Apirila-
ren 5ean.
–Erandio (txirrindulari itzulia). Apirilaren
25ean. 
–Ancares, Arroeta mendi taldeak antolatu-
ta. Apirilaren 30etik maiatzaren 3ra. Izena
ematea: 94 608 82 85.
–Herri Urrats (Senpere). Maiatzaren
10ean. Izena ematea: maiatzaren 7ra arte.

Sondika
–CDak gordetzeko feltrozko kutxatxoak.
Apirilaren 15ean, 18:00etan, Gaztetxean.
–Areazko koadroak. Apirilaren 17an,

18:00etan, Gaztetxean.  
–Sendabelarrak eta prestakinak. Maiatza-
ren 9tik ekainaren 13ra, Kultura Areto
IIan. Izena ematea: martxoaren 30etik api-
rilaren 3ra, liburutegian. 
–Baile modernoa, gazteentzat. Apirilaren
23tik ekainaren 18ra, Gaztetxean. Izena
ematea: apirilaren 6ra arte. 
Zamudio
–Sendabelarrak. Apirilaren 20, 22, 27 eta
29an, Lagatzu euskara elkarteak antolatu-
ta. Izena ematea: apirilaren 16ra arte
(944523447, lagatzu@lagatzu.org). 
Lezama
–Tailerrak. Zapatuetan, Gaztegunean.
Larrabetzu
–Autodefentsa ikastaroa. Apirilaren
25ean, goizean zein arratsaldean. Informa-
zio gehiago, Kultura Etxean. 

–Ibilaldia (Galdakao). Maiatzaren 31n.
Izena ematea: maiatzaren 28ra arte.
Lezama
–Llanaves de la Reina. Apirilaren 9tik
13ra. Gailur mendi taldeak antolatuta. 
–Madrilgo mendilerroa. Apirilaren 9tik
13ra, Zorribike taldeak antolatuta. 
–Irteerak, Pazkoko Astean, Gaztegunean.

Irteerak

Ikastaroak 

Musika
Sondika
–Habemus Ratas. Apirilaren 8an,
19:00etan, Gaztetxean. 
Derio
–Udaberriko kontzertu korala, Ipar-Alde
abesbatzak antolatuta. Apirilaren 18an,
19:30ean, San Isidro elizan. 
–Rafa Rueda. Apirilaren 24an, 20:30ean,
Gurea Aretoan. Sarrerak: 8 euro; Etxebi-
zitza eta Herritarrentzako Informazio
Bulegoan, salgai. 






