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Txorierriko langileak ez dugu garai
oparorik ezagutu Historian. Beti
borrokatu behar izan dugu, gure lan

eta bizi baldintza duinak aitor ditzaten. Eta
orain, sekula baino arrazoi gehiago ditugu
bide beretik jarraitzeko, irabazitako esku-
bide horiek galdu nahi ez baditugu, behin-
tzat.

Azken hilabeteetan ehunaka lanpostu

suntsitu dira Txorierrin, bidegabeko kale-
ratzeak hirukoiztu egin dira, langabe
kopurua izugarri hazi da, eta, ondorioz,
eskualdeko ehunaka familia gorriak ikus-
ten dabiltza egunerokoari aurre egin
nahian. Egoera horren aurrean, patronalak
lehengo lepotik burua: euren etekinak ber-
matzeko asmoz, beharrezko diren erreze-
tak aplikatu dituzte, izan lan enplegu erre-
gulazioak ala izan lan-ordu poltsak. Era
horretako errezeten alde egin dute gure
eskualdeko hainbat enpresek ere, premia
duten ala ez kontuan hartu barik. Era-
kunde publikoek, berriz, betiko praktike-
kin jarraitu dute: baliabide gehien dutenei
laguntzak (diru-laguntzak) emanez eta be-
har handienak ditugunok ahaztuz. 

Azken hilabetetako krisialdia baino
lehen lan merkatua ez zen mesedegarria
gehiengoarentzat, langileria klasearentzat;
eta orain, are eta gutxiago. Langileria akti-
boaren heren bat denboraldi baterako kon-
tratupean dabil lanean eta 1.000 euroko
soldata baino gutxiago kobratzen du hila-

betean. Lan merkatuan dugun babes falta
izugarria da: ezegonkortasuna, prekarieta-
tea, azpikontratazioa, segurtasun neurri
falta, genero diskriminazioa... Eta krisialdi
honek egonkortu egingo ditu arazook, bal-
din eta langileok borrokatzen ez badugu.

Egun jokoan duguna ez da bakarrik
gure egungo egoera, gure lanpostua eta
gure soldata. Jokoan dagoena etorkizuna
ere bada. Krisi garai honek begi-bistan utzi
digu krisian dagoena sistema ekonomikoa
bera dela; aberastasuna egon badagoen
arren, era desegoki eta desproportzionale-
an banatzen dutelako, gizarte desberdinta-
sunak areagotuz. Langileok horretaz jabe-
tu ezean, antolatu ezean eta bat eginda
borrokatu ezean, arazoa ez da konpondu-
ko.

Egoera iraultzeko giltza boteretsuek
izan ohi dute: erakunde publikoek eta pa-
tronalak. Baina sekula ahaztu behar ez
duguna hau da: langileok ere, bat eginda
eta helburu berarengatik batuz gero, bote-
retsuak garela. 

Eguneko krisia eta etorkizunekoa

JOSE ANTONIO TRABUDUA
(ELA sindikatuko Txorierriko arduraduna)

Eritxia
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Egunotan Bilboko Arriaga Antzokian
Mogelen (1745-1804) Peru Abarca ira-
kurri dabe 400 bat lagunek, ozen eta

jende aurrean. Bilbo Zaharra euskaltegiak
antolatutako ekimena izan da, euskaltegie-
takoentzako jaia, eta, era berean, klasikoe-
tara hurreratzeko 12 orduko irakurraldia.
Ikasleak, irakasleak, esparru desbardineta-
ko profesionalak, herritarrak (Txorierri-
koak be bai) edo esatariak izan dira XVIII.
mendeko bizimodua ahotsez deskribatzen,
irakurtzen.

Hausnarketarako bidea ekarri leike
horrek. Batetik, kazetaritzan egunerokoan
irakurri, ozen irakurtzen dogulako, eta
bestetik, ahots asko entzun dogulako lan
horrexetan, irakurketa ozenean.

Egia esan, irakurketa ozenaren ezauga-
rrien azterketak apurren bat baztertuta
egon dira orain artekoan; hutsunea egon
badago eta ilununeak argiuneak baino ge-

hiago dira.
Hori gora behera, aitatu daigun, irakur-

keta ozenaren kasuan ezinbestekoa dala
hizkuntzaren doinuera jatorra aintzat har-
tzea; bai irakurlearen ikuspuntutik, baita
jasotzailearen ikuspuntutik be, ze irakur-
keta desegokiak testuaren ulermena bera

be oztopatu egin leike. Idatziak garrantzia
handia dauka geure gizartean eta talde
honen eragin sozialagaitik, irakurketa oze-
nak bat-bateko mintzaerari be eragin egi-
ten deutso. Egoera normalizatuan dagozan
hizkuntzetan, erregistro ez-formalek ira-
kurketa ozena praktikatzen dan erregistro
neutro jasoari eragiten deutso. Geurean,
barriz, alderantziz gertatzen da. Irakurketa
ozena euskaraz eta euskararen sistema fo-
nologikoaren arabera landu eta ebaluatu
ezean, idatzia gailentzen da eta beronen
bidez beste hizkuntza baten arauak ezar-
tzen jakoz euskal letra idatzi horreri. Egin
aprobea, irakurri isilean eta gero ozen, Mo-
gel edo beste edozein. Irakurri irakurtzen
dogu baina badakigu irakurtzen? Horixe
egin barri dozunez, mila esker.

*Oharra: Gaminde, I.; Goikoetxea, U. 
Irakurketa ozena ebaluatzeko irizpideak

UDANE GOIKOETXEA
(Esataria)

Gehientsuenok irakurten dogu egunero
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Agindu zure albisteak: aikortxori@aikor.com

Ekainaren 14an, Txakolinaren Eguna egin
zuten lehenengo aldiz Lezaman, bertako
Udalak eta Nekalurrek antolatuta. Azoka
honek azken zazpi urteotan egindako Uzta
Eguna ordezkatuko du hemendik aurrera.
Uzta Eguna urrian izaten zen, baina txako-
lingileek Udalari azaldu zioten bezala,
urrian mahatsa biltzeko sasoia hasten da,
eta ondorioz, ekoizpen gutxi dute. Ekai-
nean askoz txakolin gehiago dute eta hori
dela-eta, hitzordua dataz aldatzeko eskatu
zuten. Uzta Egunak bezala, Lezamako Txa-
kolinaren Egunaren lehenengo edizioak
helburu hauek izan ditu:  Txorierriko eta
Lezamako txakolina dastatzea, lurreko
produktuak erakustea eta horien salmenta
sustatzea.

Guztira 700 litro txakolin saldu ziren
azokan. Gainera, ohiko produktuak (base-
rriko ogia, euskal pastela, eztia, frutak,
barazkiak, txokolatea...) erosteko aukera
ere izan zen. Egun euritsua izan arren,
2.000 lagun hurbildu ziren Lezamara eta
giro ederra egon zen goiz osoan zehar.
Kepa Uriarte Bizkaia Irratiko kazetariak
Txorierriko txakolina dastatzeko gonbida-
pena luzatu zien azokara bertaratutakoei,
eta Angel Mari Peñagarikano eta Etxahun
Lekue bertsolariek saioa eskaini zuten.

Sariak herrian gelditu ziren
Azokan berrogei postu jarri ziren eta

bertan Txorierriko bederatzi txakolingileek
hartu zuten parte: Aiarza, Aitabitxi, Basal-
beiti, Erdikoetxe, Magalarte eta Garkalde,
Lezamakoak; Sasikoetxe eta Sasines, Larra-
betzukoak; eta Arkotxes, Zamudiokoa. Tzi-
bi, Iraia eta Orueta Athleticen emakumez-

koen taldeko jokalariek txakolin-posturik
ikusgarrienenak aukeratzeko ardura hartu
zuten, eta euren iritziz, hauek izan ziren
ondoen apaindutakoak: Erdikoetxe, lehe-
nengo saria; Aitabitxi, bigarren saria; eta
Magalarte, hirugarren saria. Saritu guztiak
Lezamako txakolingileak izan ziren.    

Beste alde batetik, herriko elkarte ba-
tzuek euren jarduera eman zuten ezagutze-
ra azokan; Laiak emakumeen elkartea eta
Zorrizketan euskara elkartean, tartean. Era
berean, Behar Bidasoa gobernuz kanpoko
erakundeak eta datorren urteko Ibilaldia-
ren antolatzaileek ere postua jarri zuten
bertan. Azkenik, talo tailerrak, puzgarriak
eta aurpegia margotzeko gunea antolatu
ziren umeentzat. 

Txakolinaren Egunak lekukoa 
hartu dio Lezamako Uzta Egunari

Argazkiak: Jon Rozadilla eta Leire Iturrioz



Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean
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Espalazio bidezko Europako neutroi itu-
rria (ESS) Lund hirian (Suedia) ipintzea
erabaki dute azkenean. Hala ere, Espainia-
ko Estatuak eta Suediak akordioa lortu
dute eta proiektuak egoitza bi izango ditu
haren ondorioz: nagusia, Lud herrian, eta
bestea, Zamudion. 

Espainiako Zientzia Ministeriotik jaki-
narazitakoaren arabera, Zamudioko egoi-
tza eraikitzeko lanak laster dira hastekoak:
egoitza nagusia 2011n hasiko dira eraiki-
tzen, eta Zamudioko instalazioek martxan
egon beharko dute ordurako. 

Zamudioko egoitzan 80 ikertzailek
egingo dute lan, eta hiru azpiegitura izan-
go ditu: azeleragailuak diseinatzeko eta
fabrikatzeko teknologia-zentro bat; probak
egiteko laborategi bat, eta softwarea gara-
tzeko zentro bat. Azken horretan urruneko
sarbide-estazio bat egongo da, mundu oso-
ko zientzialariek Zamudiotik egin dezaten
lan. 

Egoitzan 150 milioi euroko inbertsioa
egingo dute, Espainiako Gobernuak eta
Eusko Jaurlaritzak aurten adostutako 30
milioi euroez gainera. 

Galdera asko daude proiektu honi bu-
ruz; kokapena, esate baterako. Edizioa itxi
orduko, ez da iragarri egoitza non altxatu-

ko den, Teknologia Parkean bertan edo
inguruko lur sailetan. Are gehiago, Sor-
kunde Aiarza Zamudioko alkateak azaldu
digunez, Udalak komunikabideen bitartez
jakin du bigarren egoitza honi buruz duen

informazio guztia. “Guregana ez du inork
jo proiektua azaltzeko. Eskaera idatzia egin
dugu industria sailburuarekin batzeko eta
xehetasunak ezagutzeko”. 

Proiektu guztiek alde onak eta txarrak
dituzte, eta Aiarza zuhur azaldu da ESSk
Zamudion izango duen egoitzari buruzko
balorazioa emateko. “Hasiera batean, onu-
rak ekarri ahal dituela ematen du. Enpre-
sak Zamudion ezarri eta lanpostu berriak
sortzeak onura ekonomikoa ekartzen dio
herriari beti”. 

Zer da espalazioa?
Neutroiak atomoen nukleoak ikusten

dituzten partikulak dira. Horregatik, mate-
ria eta haren egoera, ezaugarriak eta pro-
pietateak ikertzeko erabiltzen dira. Espa-
lazioa neutroiak kopuru handian sortzeko
aukera ematen duen teknika da: atomoa-
ren nukleoa ezpaletan zatitzen da, neu-
troiak igortzeko. Adituen esanetan, espala-
zio bidez ekoitzitako neutroi bakoitzak sor-
tzen duen beroa minimoa da fisio nuklea-
rraren aldean: 55/180 erlazioa, hain zuzen
ere. Era berean, ESSk onura ekar liezaieke
zientziaren ia alor guztiei: medikuntzari,
fisikari, biologiari edo geologiari, esate
baterako.   

Zamudion jarriko dute ESSren bigarren egoitza



Jurgi Kintana zamudioztarrak Intelektuala
nazioa eraikitzen: R. M. Azkueren pentsaera eta
obra liburua aurkeztu berri du. Euskal He-
rriko Unibertsitatearen eta Euskaltzaindia-
ren arteko hitzarmenari esker argitaratu da
liburua, Akademiak kaleratzen duen “Iker”
bildumaren barruan.

Kintanak Joseba Agirreazkuenaga eus-
kaltzain urgazlearen zuzendaritzapean egin-
dako doktorego tesiaren zati nagusia biltzen
du lanak, eta atal nagusi bi ditu: Azkueren
pentsaera eta Azkueren obra. 

Pentsaerari dagokionez, Azkueren aber-
tzaletasuna azpimarratu zuen egileak. “Bere
helburua euskara bultzatuko zuen nazio kul-
tural bat eraikitzea zen. Euskara presente ez
zegoen tokietara eraman nahi zuen, berak
oso esaldi esanguratsua erabiltzen zuen hori
adierazteko: ‘piano hotsa eta te usaina dago-

en tokietara eraman behar dugu euskara’.
Azkue abertzalea eta intelektuala izan zen”. 

Obrari buruz, genero guztiak jorratu
zituela azaldu zuen, eta 60 urtetan zehar eus-
kara hezkuntzan sartu behar zela aldarrika-
tu zuela, baita bultzatu ere. Kintanaren iri-
tziz, Azkueren obra nagusia “Euskal Aka-
demia sortzea izan zen, euskara normalizatu
eta normatibizatzeko. Bat izan zuen ametsa
eta helburua: herri-tradiziotik abiatuta, na-
zio moderno bat sortu eta etorkizunerako
moldatzea”.

Egileak Euskaltzaindiaren egoitzan aur-
keztu zuen liburua, eta ondoan izan zituen
Andres Urrutia euskaltzainburua, Jon Ira-
zusta Euskal Herriko Unibertsitateko Eus-
kara errektoreordea eta Joseba Agirreazkue-
naga euskaltzain urgazle eta EHUko kate-
draduna.

Azkueren pentsaera eta obra 
aztertu ditu Kintanak liburu batean

Agindu zure albisteak: aikortxori@aikor.com
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Astikene enpresa 
parkea inauguratu dute
Derion
Lander Aiarza Derioko alkateak eta Agustín
Fernández Neinor taldeko presidenteak As-
tikene enpresa parkea inauguratu zuten
maiatzean. Enpresa parkea Bilboko airepor-
tuaren ondoan dago eta 110.000 metro koadro
ditu; azaleraren %88 komertzializatu da da-
goeneko. Neinor taldeak 50 milioi euro jarri
du proiektuan.

Enpresa parkean 55 enpresa hartzeko
tokia dago eta 300 lanpostu inguru sortuko
dira. Gune nagusi bik osatzen dute parkea.
Haietako batek 25.000 metro koadroko azale-
ra du eta hirugarren sektoreko jarduerak eta
bulegoak kokatuko dituzte bertan. Holiday
Inn hotela ere jarriko da gune horretan. Gai-
nerako 85.000 metro koadroetan hiru eraikin
altxatu dira eta 220tik 3.750 metro koadro bi-
tarteko pabiloiak kokatuko dira haietan. Ibai
pasealeku batek bereizten ditu gune biak.
Inguruan berdeguneak atondu eta hemengo
zuhaitzak landatu dituzte. Astikene eremua
eraikinik gutxien duen Bizkaiko enpresa par-
kea da: lurzoru osoaren %20 besterik ez. On-
dorioz, espazio libre eta berdegune zabalak
ditu, baita aparkalekuetarako azalera handia
ere. 

Enpresa jarduera martxan dago jadanik
parkean, eta hotelaren eraikitze lanak nahiko
aurreratuta daude. Hotelak 125 logela izango
ditu. Astikene enpresa parkea leku ezin hobe-
an kokatu dute, Loiuko aireportutik hurbil
egoteaz gainera, zuzeneko sarbidea baitu
Txorierriko igarobidera. Kokapena eta ezau-
garriak kontuan izanik, Astikene enpresa
parkea oso esparru egokia da  zerbitzu sekto-
reko enpresak han ezartzeko; logistika eta bil-
tegiratze enpresak, esate baterako. 



AENAk Bilboko aireportua handitzeko as-
moa du, eta horren haritik, Ingurumen Mi-
nisterioak Ingurumen-inpaktuaren Adie-
razpena argitaratu du. Ministerioak onartu
du handitze-proiektua; hala ere, neurriak
ezarri ditu zarata-kutsadurari aurre egite-
ko. Horrela, egunez 60 dezibel baino gehia-
go eta gauez 50 dezibel baino gehiago jasa-
ten duten etxebizitzak, eta eraikinak intso-
norizatu beharko dira. Neurriak Erandio,
Loiu, Sondika, Derio eta Zamudioko gune-
etan du eragina.

Ekainaren 17an, Ingurumenaren jarrai-
pen-batzordea osatu zen. Batzorde horretan
hauek daude: AENA, Ingurumen Minis-
terioa, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Al-
dundia, Udalak eta Lur Maitea talde ekolo-

gista. 
Aurreikuspenen arabera, 2.000 etxebizi-

tza inguru intsonorizatu beharko dira Txo-
rierrin. Hala ere, ez da datu zehatzik eman,
eta Udal bakoitzak jakinarazi beharko dio
AENAri zein den seinale akustikoak eragi-
na duen etxe-kopuru zehatza. Etxe horietan
zarata-maila neurtuko da intsonorizatze
lanak hasi aurretik eta ondoren. Lanak
AENAk ordainduko ditu osorik, eta kalte-
tuek ez dute dirurik aurreratu behar izango.

Erakunde publikoa harremanetan jarri-
ko da kaltetuekin, eta formulario bat agin-
duko die intsonorizatze-planari hel diezaio-
ten. Intsonorizatze lanak 2020. urterako
amaitu behar dira. 

Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean
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Txorierritar guztiek
izango dute
Landabarriko 
etxebizitzen zozketan
parte hartzeko aukera 
Uztailean babes ofizialeko 24 etxebizitza
zozketatuko dira Landabarri Derioko egoi-
tza-gunean. Zozketak nobedade inportantea
ekarriko du, izan ere, derioztarrek ez ezik
txorierritar guztiek eta bailaran kokatuta
dagoen enpresetako langileek ere parte hartu
ahalko dute bertan. Lehentasuna Derion
erroldatuta daudenek izango dute.

Lander Aiarza Derioko alkateak azaldu
duen moduan, etxebizitza-eskaintza eskaera
baino handiagoa da herrian, eta horregatik
erabaki da zozketa Txorierriko biztanleei eta
langileei zabaltzea. Gainera, gainontzeko
Udalek ere politika berari jarrai liezaiokete
etorkizunean. “Mugikortasun jasangarriaren
aldeko neurria ere bada. Egunero milaka
lagun etortzen dira gurera lan egitera, eta
etxea enpresaren ondoan badute, joan-eto-
rriak murriztuko dira”. Etxebizitza bakoi-
tzak logela bi ditu eta 228.000 euro balio du.

Zozketan parte hartzeko interesa dute-
nek Derioko Etxebizitzaren Bulegoan
(Sollube 1, behea) eman dezakete izena.
Izena ematea uztailaren 18ra arte egongo da
zabalik.

Antzerki trebatzaile
ikastaroa 
Urrian Antzerki Eskola zabalduko da
Derion. Proiektua Tximintx euskara elkarte-
ak bultzatu du eta eskola Kurkuluxetan
Bilboko elkarteko antzerki irakasleek eman-
go dute. Txorierriko harrobia lantzea ezin-
bestekotzat jotzen dute, eta horrexegatik
antzerki trebatzailea izateko ikastaroa egin-
go dute uztailaren 1etik 3ra bitartean.
Ikastaroak 10 euro balio du Tximintx elkarte-
ko bazkideentzat; gainontzekoek 15 euro
ordaindu beharko dute. Informazio gehiago:
635 75 35 95.   

2.000 etxe inguru intsonorizatu
beharko ditu AENAk



Agindu zure albisteak: aikortxori@aikor.com
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Ekainean herri-paella jana izan zen Son-
dikan, “Ostegun miraritsuak” tailerretan
egindako lana jendaurrean aurkezteko.
“Ostegun miraritsuak” Xelo Bosch eta
Cyrille Larpenteur artistek eta CON-
SONNI arte ekoizpen-etxeak bultzatuta-
ko ekimena da, eta maiatzaren 25etik
31ra bitartean burutu da. Proiektuak son-
dikoztarrek herriarekiko dituzten nahiak
batu eta aditzera ematea du helburu,
baita horiek egia bihurtzea ere.   

Tailerretan 100 herritar inguruk hartu
dute parte: umeak, gazteak, helduak eta
nagusiak. Eta guztiek egin diote ekarpe-
na proiektuari. Era berean, herriko hain-
bat tokitan poteak jarri dituzte, eta horie-
tan ere herriaren gaineko hausnarketak
eta iradokizunak batu dituzte. 

Artearen errekurtsoak herritarren

parte-hartzearen oinarrizko metodoekin
uztartu egin dira “Ostegun miraritsuak”
ekimenean. Herri-paella jana aitzakiatzat
hartuta, sondikoztarrek euren auzokide-
en iritziak, nahiak eta ametsak ezagutze-
ko aukera eduki dute. Eskaerak anitzak
izan dira eta horien artean hauek aipa
daitezke: igerilekuaren ordutegia hobe-
tzea, bertako komertzioa bultzatzea,
babes ofizialeko etxebizitza gehiago erai-
kitzea, txakur-gorotzen arazoari konpon-
bidea ematea, udal txoko bat sortzea,
kosk egiten ez duen tigre bat egotea,
zaldi-granja bat izatea eta kulunka bat
jartzea, Sondikako etxe guztietatik esko-
lara joateko. Herritarrek euren lana egin
dute, eta nahiak errealitate bihurtu be-
harko dituzte artistek. “Mirariak” urria-
ren 3an eta 4an gertatuko dira. 

Kulunka, eskolara joateko



Bizkaiko Bertsozale Elkarteak urteak
daramatza bertso eskolak ematen Txorie-
rriko herri ikastetxeetan. Ekimena Lehen
Hezkuntzako bosgarren eta seigarren
mailako ikasleei dago zuzenduta, eta gaz-
tetxoak bertsolaritza mundura hurbiltzea
du helburu. Bertso eskolek ikasleen artean
duten arrakasta kontuan hartuta, helbu-
rua bete dutela argi dago.

Aurten 150 neska-mutil inguruk hartu
dute parte bertso eskolan. Bertsolaritzaren
gaineko hainbat kontu ikasi ez ezik ber-
tsolari ospetsuen bizitza eta beharra eza-
gutzeko aukera ere izan dute klasean.
Horrezaz gainera, euren produkzio txikia
egin dute: kopla txikiak, zortziko txikiak...
Eta azken lan hori, hain zuzen ere, jen-
daurrean aurkeztu dute Txorierriko ikas-

tetxeen arteko bertso topaketan. Ekaina-
ren 9an Sondikako Kultura Etxean egin
zuten ekitaldiak amaiera eman dio ikas-
turteari. Aretoan herri ikastetxeetako ikas-
leak eta irakasleak batu ziren, eta eskola
bakoitzak bere bertso sorta kantatu zuen.
Etxahun Lekue eta Iñaki Iturrioz “Iturri”
bertsolariak bat-batean aritu ziren taula
gainean, eta Aitor Rubio kantariak musika
saioa eskaini zuen publikoaren laguntza-
rekin. Gorka Carro Txorierriko Manko-
munitateko presidente eta Sondikako
alkateak diploma eta liburu bana eman
zien oparitzat ikastetxeei. Carrorekin bate-
ra Alaitz Etxeandia Lezamako alkatea,
Vicente Arteagoitia Loiuko alkatea eta
Miren Argi Llona Sondikako kultura zine-
gotzia izan ziren ekitaldian.       

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

Berasategik beste
garaipen bat lortu du
Alemanian 
Virginia Berasategik munduko triatloilari-
rik onenetarikoa dela erakutsi du beste
behin ere. Sondikoztarrak nazioarteko bost
probatan hartu du parte aurten, eta bostak
irabazi ditu. Azkena Kaiser’s Bonn Tria-
thlon proba izan da, Alemanian.

Lehiaketan 1.000 lagun baino gehiago
aritu ziren. Horietako 124 emakumezkoak
izan ziren eta 14, profesionalak. Parte-har-
tzaileek ibilbide luzean egin behar izan
zuten: 3,8 km igerian, Rhein ibaian; 60 km
bizikletaz, eremu malkartsu batetik; eta 15
km korrika, ibaia inguratzen duen paseale-
kutik. Virginiak 3 ordu 15minutu eta 37 se-
gunduko marka lortu zuen:

Argazkia: Jon Alegria Uzkudun 

Goiherri, txapeldun
Goiherri Sokatira Taldeak Euskadiko txa-
pelketa irabazi du, 640 kiloko kategorian.
Erandiogoikoko taldea saio guztietan
nagusitu da. Iaz ere txapela lortu zuten
“Txelis”en mutilek.
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Ikastetxeen arteko bertso topaketa



Publierreportajea

Lanbide Heziketaren erreformarekin batera,
hiru ikasketa-titulu berri jarri zituzten De-
rion duela 12 urte. Ikasketa-tituluak gaur
egun eskaintzen duten Hasierako Presta-
kuntzaren barruan daude. Erdi mailako he-
ziketa ziklo bi: Lorezaintzako erdi mailako
teknikaria eta Nekazaritzako ustiapen in-
tentsiboetako erdi mailako teknikaria (base-
rriarekin lotutako fruitu, ortuari, lore eta
landareen ekoizpena); eta goi mailako hezi-
keta ziklo bat: Natura-eta paisaia-baliabide-
en Kudeaketa eta Antolamenduko goi mai-
lako teknikaria (unibertsitatera zuzeneko
sarbidea duena). Hainbat urtetako eskar-
mentuak emandako lasaitasuna lagun, sek-
tore berdeari, emergentea eta dinamikoa ze-
na eta gure erkidegoan etorkizun oparoa
zuena, zuzendutako prestakuntza moderna
eta kalitatezkoa emateak ekartzen zuen
erronkari egin zioten aurre. 

Erronka berriak etorri dira pixkanaka-
pixkanaka. 2006-2007 ikasturtetik, IMK-De-
rion goi mailako heziketa zikloaren euskal-
duntze prozesuan daude murgilduta. Zero-

tik hasita, ahalegin handia egin eta irakasle-
ak euskaldundu eta material didaktikoa,
terminologia teknikoa... euskaratu egin di-
tuzte. Ondorioz, goi mailako heziketa ziklo
hori D ereduaren barruan ematen dute.   

Paisaiaren aldeko Europar Konben-
tzioan (2000. urtean) hala adierazi zuten:
“Paisaia elementu garrantzitsua da inguru-
ne hiritar zein herritarretako biztanleriaren-
tzat. Paisaiak parte-hartze garrantzitsua du

interes orokorrean, aspektu ekologiko, so-
zial eta ingurunekoan, eta baliabide onura-
garria da ekonomia-jarduerarako. Era ego-
kian babestu, kudeatu eta antolatu badugu,
enplegua sortzen lagun dezakegu...”

Era egokian kudeatu, antolatu eta ba-
bestutako paisaia hori, bizi-kalitatearen ele-
mentua dena eta enplegua sortzen lagun-
tzen duena, IMK Deriotik sektoreko gaur
egungo eta etorkizuneko profesionalek era
egokian kudeatu, antolatu eta babestea nahi
duten paisaia da. 

Bizi-kalitatea hobetuz 
IMK Derion seguru daude lanbide hezi-

keta (hasierakoa edota etengabekoa) mo-
dernoa eta kalitatezkoa inbertsiorik onena
dela, ikasleek natura-ingurune eta paisaia-
rekin lotutako sektoreetan euren burua per-
tsonalki eta profesionalki gara dezaten.   

Hogeita hiru urteren ostean, lehengo
ikasleetako asko natura-ingurune eta pai-
saiaren baliabide naturalen kudeaketan eta
antolaketan daude murgilduta eta lana eu-
ren enpresan edo inoren enpresan egiten
dute: basogintzako enpresak; lorezaintza-
zaharberritze-paisaiako enpresak; landare-
mintegiak; fruta eta ortuari-mintegiak...  

Eta paisaia etengabe aldatzen den mo-
duan, profesional horiek jarraitzen dute
Etengabeko Prestakuntza Trinkoak eskain-
tzen dituen kurtsoak egiten, euren lanabe-
sak eta ustiapenak berritu eta moderniza-
tzeko. Etengabe aurrera doan lanbide-pai-
saiara egokituz, ziurgabetasunak eta auke-
rak eskaintzen dituena. Aukeren bila beti,
euren bizi-kalitatea hobetzeko; baita gurea
ere. 

IMKn apustu sendoa egiten dute gure
paisaia ogibide bihurtu duten profesionalen
alde; eta paisaian murgilduta, hura zaindu,
errespetatu, mantendu eta hurrengo belau-
naldiei hobera eginda uzten dieten profesio-
nalen alde.   

IMKn seguru daude 
lanbide heziketa, modernoa
eta kalitatezkoa, inbertsiorik
onena dela, ikasleek natura-
ingurune eta paisaiarekin
lotutako sektoreetan euren

burua gara dezaten

““

Lanbide-etorkizuna
paisaian murgilduta
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Derioko Nekazaritza-eskola duela 23 urte zabaldu
zuten, hiru ikasketa-titulu zituela: LH1 Nekazaritza eta
abelazkuntzako ustiategiak; LH2 Hortofrutikultura; eta
LH2 Basogintzako ustiategiak. Bilatze eta sendotze
urteak izan ziren, zeinetan Etengabeko Prestakuntza
Trinkoaren oinarriak ezarri baitziren. Hasierako hiru
lerro estrategikoak sektorera eta garaietara egokitu, eta
hamar lerro estrategikoak bihurtu dira gaur egun.

IMK-Derio

””



Zelan joan da kontzertua?
Ondo. Disko berriko kantak jo ditugu
zuzenean aurreneko aldiz, eta horregatik
baliteke Zamudioko kontzertua ez izatea
emango dugun onena. Hala ere, lehenengo
kontzertua izateko, pozik lotu gara. 
Baina ez da lehenengo aldia Txorierrin
egon zaretela. Zelan hartzen zaituztete
hemengo entzuleek?
Askotan jo dugu Txorierrin (Lezama,
Derio, Zamudio...) eta oso gustura izan
gara beti. Antolatzaileek ondo zaintzen
gaituzte. Beraz, zuek nahi beste alditan

itzuliko gara! 
4 aurkeztu berri duzue. Zuen diskorik
helduena, beharbada?
Bai. Aurreko diskoetan “geure soinua”ren
bila ibili gara, eta hirugarrenarekin (Jauzia)
lortu genuela uste dugu. Oraingo honetan
gustura gauden bidean sakondu dugu,
geure nortasuna sendotuz. Eta horrek ema-
ten duen lasaitasunaz landu dugu azken
diskoa. 
Hemen gaude, Karmasutra... mezu desber-
dina dago abesti bakoitzaren atzetik.
Ez dago mezu bakarra; abesti bakoitza

mundu bat da. Hitzei seriotasun apur bat
kentzen saiatu gara azken lan honetan.
Talde bezala, geure sorkuntzaren egoera
adierazi nahi izaten dugu diskoetan. Hau
da, momentu bakoitzean zein musikarekin
egiten dugun bat, zelako gauzei kantatu
nahi diegun.  
Disko berria webgunearen bidez eskatuz
gero, hirugarren diskoa oparitzen duzue.
Adimena zorroztu behar da krisialdian?
Bai. Oso zaila da diskoak saltzea, eta pena
da, disko bat lan handiaren fruitua delako,
baina hori ez da baloratzen. Guk, oraingoz,
Jauzia oparituko diogu azken diskoa eros-
ten duenari. Ez da gutxi 10 eurogatik! 
Krisiaren eraginik sumatzen duzue musi-
kari moduan?
Zorionez edo zoritxarrez, ez gara musika-
tik bizi eta, alde horretatik, ez dugu krisirik
sumatzen. Besteek bezala, geure lanbidee-
tan igarri diogu krisiari. Dena dela, musi-
karen industria aspalditik dago krisian,
baina hura ez da krisi globalaren ondorio;
aurretikoa da eta ez dakit konponbiderik
duen. 

‘British-pop’ eta ‘power pop’ estiloetatik oso hurbil
dagoen musika egiten dute, baina rockaren ikuspegitik
betiere. Sei Urte musika taldeak ‘4’ estudioko laugarren
diskoa aurkeztu zuen Zamudioko Pazko jaietan, eta
AAiikkoorr!! Iokin taldeko gitarra-jotzaile eta abeslariarekin
egon zen. 

Hitzei seriotasun 
apur bat kentzen 
saiatu gara azken 

lan honetan

““
””

Gurean izan da

Bapatean (Metak, 2003)
Ekiozu (Metak, 2004)
Jauzia (Estoldetan, 2006)
Plateruenen zuzenean (Estoldetan,
2007)
4 (Baga-Biga, 2009)

Iokin: gitarra-jotzailea eta ahotsa
Julen: baxua
Ekain: bateria-jotzailea
Iñaki: gitarra-jotzailea

Diskografia

Testua: Itxaso Marina
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“Geure nortasuna
sendotu dugu”

Sei Urte, musika taldea 



Zelakoa da, zuen iritziz, Euskal Herriko
musikaren egoera?
Txarra. Musika aldetik unerik onenean
egon ez arren, entzule falta da arazorik
handiena. Jendeak galdu egin du euskal
eszenan zuen interesa, eta lau-bost talderi
baino ez die jarraitzen. Beste taldeekin egi-
ten dugu berba, eta gauza bera esaten dute
guztiek... Egoera etsigarria da taldeentzat.
Estoldetan diskoetxea sortu behar izan
zenuten Metak itxi zutenean. Estoldetan
diskoetxearekin lan bi kaleratu dituzue.
Azken hau, berriz, Baga-Bigarekin atera
duzue...
Metak itxi ostean, geure diskoetxea sortu
beste biderik ez genuen izan aurrera jarrai-
tzeko. Zorionez, Baga-Biga diskoetxeak
gugan jarri du konfiantza orain, eta asko
lagundu digu horrek. Orain musika egitea-
ri lotu ahal gatzaizkio, besterik gabe: auto-
ekoizpenak dakarren lan “zikin” guztia
diskoetxeak egiten digu. Gainera, diskoek
oihartzun handiagoa lortzen dute. Balia-

bideak handiagoak dira Baga-Biga diskoe-
txearekin.  
2002an Euskadi Gaztearen Maketa Le-
hiaketa irabazteak famatu egin zintuzten.
Zelako oroitzapenak dituzue garai harta-
tik?
Garai polita izan zen. Urte asko ziren musi-
ka munduan lekuren bat egin nahi genue-
la, eta lehiaketan irabazle izateak horreta-
rako aukera eman zigun. Oso gustura
gaude handik hona egindako ibilbideare-
kin. Uste dugu ibilbide polita ari garela
egiten.
Udaren atarian gaude eta jaiak han eta

hemen izango dira. Diskoaren aurkezpe-
nekin ibiliko zarete, ezta?
Orain dagokigun lana da hori. Eta gogoko-
ena duguna ere badenez... ba, primeran!
Sei Urte Euskal Herrian ez ezik Estatuan
ere bada ezaguna. Zelako harrera izan
duzue etxetik kanpo? Kanpoan jotzeko
asmorik?
Jotzera Euskal Herritik kanpo irtetea asko
gustatu zaigu betidanik. Harrera uste den
baino askoz hobea izan da egon garen leku
guztietan eta, egia esateko, kanpora gehia-
gotan irtetea gustatuko litzaiguke. Ea
aukerarik dugun! 

Jendeak galdu 
egin du euskal 
eszenan zuen 

interesa

““
””

Gurean izan da

13



Zergatik moda mundua?
Egia esan, zalantza asko izan nituen karre-
ra-edo aukeratu behar izan nuen garaian,
eta informatika ikasten hasi nintzen. Baina
artea izugarri gustatzen zait oso txikia nin-
tzenetik. Sormen handiko neska naiz eta
moda adierazpidetzat dut. Duela hiru urte
Moda diseinua eta Estilismoa hasi nintzen
ikasten, Bilbon. 
Zeren adierazpidea?
Nire sentimenduen eta gogo-aldartearen
adierazpidea. Pozik banago, biribil forma-
ko diseinuak egiten ditut, zuzenagoak ere
bai, koloredunak... Eta momentu hotz bate-
an banago, ilunak, kolore barik... 
Eta zertan oinarritzen zara arropa diseina-
tzeko orduan?
Arropa norentzat izango den hartzen dut
kontuan. Dena dela, desfileetarako disei-
nuak egiten nabil momentu honetan, eta
horiek oso deigarriak izan behar dute;
gogorrak, plastikoz egindakoak... Kalera
ateratzeko “jantzi ezin” den arropa da.
Beno, “ezin”, “ezin”... Gerta daiteke gona
bat, adibidez, aproposa ez izatea kaletik
ibiltzeko; baina goiko partea, berriz, bai.
Arkitekturan, koadroetan, eskulturetan...
ere oinarritzen naiz. Moda beste arte mota
bat da. Formetatik, materialetatik... hartzen
dut inspirazioa. 
Osagarriak ere diseinatzen dituzu, zela-
koak?
Gehienbat poltsak egiten ditut, burukoren
bat... Eta arroparekin gertatzen den
moduan, osagarri batzuk beste batzuk
baino erabilgarriagoak dira. Alanbrea, egu-
rra... erabiltzen dut burukoak egiteko.
Kalera ateratzeko, ez dakit... baina ibilto-
kian ikusgarri gelditzen dira! 
Zaila da publikoa pozik izatea?

Diseinuen ikusgarritasunak zerikusi han-
dia du zure gogo-aldartearekin. Eta publi-
koari edo adituei dagokienez, ba, denetarik
dago. Gustu kontua da hori. Diseinu bat
ezin da soilik polita edo itsusia izateagatik
baloratu; beste elementu batzuk ere hartu
behar dira kontuan: landua bada, materia-
lak... 
Hainbat ibiltokitan izan zara zu, zelan
esperientzia?

Oso aberasgarria, hitzez adierazi ezin de-
na. Backstage-an bizi dena izugarria da:
mugimendu handia dago, beste leku ba-
tzuetako diseinatzaile eta modeloekin za-
biltza...
Eta zelako kritikak izan dituzu?
Ezin naiz kexatu. Finalera ailegatu naiz
parte hartu dudan desfile guztietan, eta
kritika onak jaso ditut. Publikoaren artean
senideak eta lagunak egon direlako, behar-

Diseinuak “made in Txorierri” 
Arropa edo osagarriren bat erosten dugun hurrengo aldian, begiratu egin beharko
diogu etiketari, bertan “Miriam Ruiz Friz” sinadura ager bailiteke. Sondikako nes-
kak lehen urratsak eman ditu BEC, Bilbo, Sevilla eta Madrilgo ibiltokietan, eta bere
lanak dendetara laster eramateko asmoa du. Testua eta argazkia: Itxaso Marina
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Gaztea eta

Miriam Ruiz Friz, moda diseinatzailea
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bada? (kar, kar). 
Zure arropa diseinatzen duzula kontatu
digute...
Beno, gauzaren bat egin dut; poltsak, esate
baterako. Eta nire soinekoa diseinatu dut
ezkontza baterako. Lagun bati ere egin
nion soinekoa. Amarentzako diseinuak
egiten nituen hasieran, baina ez dut uste
gaur egun diseinatzen dudana jantziko
duenik. Kamisetak ere margotu ditut
nebarentzat. 
Arazorik izaten duzu materialak topatze-
ko?
Berton, material gutxi dago: betiko oihal
koadrodunak, loredunak... Duela gutxi
Londresen izan naiz, eta han aniztasun
handiagoa dute: plastikoz edo paperaz
egindako oihalak..., diseinuei beste ukitu
bat ematen dietenak. 
Etorkizunean, norentzat gustatuko litzai-
zuke diseinatzea?
Gazteentzat, baina estilo ezberdin bat sor-
tzea gustatuko litzaidake, bereziagoa. Izan
ere, gazte gehienok berdin janzten dugu
gaur egun. Nire firma izatea gustatuko
litzaidake; eta ezin bada, diseinatzaileren
batentzat lan egitea. Langilea bazara eta
ahalegina egiten baduzu, lana topatzea ez
da zaila. Madrilen eta Bartzelonan aukera
gehiago daude, beharbada, baina pixkana-
ka-pixkanaka Bilbon ere zabaltzen ari
dira. 
Zelan definituko zenuke zure estiloa?
Zaila da azaltzen, elementu asko uztar-

tzen baitut. Zurruna da, arkitektonikoa,
XVI. mendeari keinua egiten diona, futu-
rista ere badena. 
Zeintzuk dira zure diseinatzailerik kutu-
nenak?
Balenciaga eta Alexander McQueen, euren
estilotik oso hurbil nagoelako. Beste alde
batetik, oso gauza interesgarriak egiten ari
dira Euskal Herrian. Diseinatzaile asko
ditugu berton, eta onak. Niri, oso ezberdi-
nak badira ere, Miren Ocariz eta Jon Ciden
lanak gustatzen zaizkit.  
Modeloen neurria aspalditik pil-pilean
dagoen eztabaidagaia da. Arazorik izan
duzu inoiz modeloekin?
Bai, gehienak argalegi daude, eta zaila da
ondo dagoen modeloa topatzea. Arropa 38
neurrikoa izan behar da, baina jantziko
duten modeloek 36 neurria dutela gerta-
tzen da askotan, edo 34; baita 32 ere. Nik
biribilguneak dituzten neskak nahiago
ditut; arropa askoz hobeto gelditzen da.
Dena dago asmatuta modan?
Bai, baina orain oso aukera ona dugu: tek-
nologia. Husseim Chalayad diseinatzaile-
ak esperimentazio handia egin du arlo
horretan. Argiak dituzten soinekoak egi-
ten ditu, berez luzatzen edo laburtzen
diren jantziak... Ikusgarria da, benetan!
Planik?
Ikasketak datorren urtean amaituko ditut,
eta Bartzelonara joateko asmoa dut, mas-
ter bat egitera. Londresera ere joan nahi
dut, kurtsoren bat egitera.  

Gazteentzat 
gustatu litzaidake 

diseinatzea, eta estilo
berezi bat sortu

““
””

Diseinu bat 
ezin da soilik 

polita edo itsusia 
izateagatik baloratu

““
””

Gaztea eta

Argazkiak: 
Miriam Ruiz



Zein da Sarrikolaren istorioa?
Beste okindegi bat genduan hasikerean.
Gurasoek eta anaiak laguntzen eusten
beharrean eta pitika-pitika jente gehiago
hartzen joan ginan. Okindegi hori txiki
lotu jakun eta Sarrikola zabaldu genduan
orain dala sei urte Sarrikola Larrabetzuko
auzoan, gure baserriaren ondoan. Gaur
egun 10 langile gagoz berton. 
Zelango produktuak egiten dozuez?
Baserriko ogia, ogi integrala, arto-ogia,
anoakoa... ogi beteak, erroskilak, kokoak...
Azken biok gure produktu izarrak dira.
Euskal pastelak be egiten doguz, errosko-
ak eta hainbat tarta mota: txokolatezkoa,
laranjazkoa, ananazkoa, Santiago... 
Ene! Zerk bereizten dau baserriko ogia
ohiko dendetan erosi daikegunetik?
Baserriko ogia egiteko, ogi-uruna erabilten
dogu, baina indar eta elastikotasun han-
diagoak dituana. Era berean, ez dogu ez
kontserbagarririk ez gehigarririk erabilten.
Ogia legamia-amagaz egiten dogu; hau da,

orea egiteko beharrezkoak diran osagaiak
—uruna, ura eta gatza— nahastu eta egun
batetik bestera ixten da jaikitzen. Guk kilo
bateko ogi biribilak egiten doguz. Oreari
eskuz emoten jako formea eta 50 minutu
inguruan sartzen da egurrezko labean.
Jenteak estimatzen dau mota horretako
ogia?
Produktu naturalak gero eta gehiago kon-
tsumitzen dira, jenteak pitika-pitika kon-
tzientzia hartu eta kalidadea gurago daua-
lako. Prezio aldetik ezin dogu merkatari-
tza-gune handiakaz lehiatu; halanda be,
proportzinoa atera ezkero, prezio antzekoa
da, eurek 300 gramoko ogi biribilak saltzen
dabezalako eta guk, ostera, kilo batekoak.
Guk kalidadea eskaintzen dogu. 
Gozogintzan be filosofia bera jarraituko
dozuela suposatzen dogu, ezta?
Bai. Industria-okintzan erabilten dan txa-
rri-gantza, esate baterako, guk ez dogu
erabilten. Guk euskuz egiten dogu dana
eta ez dogu ez gehigarririk ez koloratzaile-
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Atseden barik dabilz behar egiten Sarrikola okindegi-
ko labeak. Ogia egin behar dalako, tartak, erroskilak,
magdalenak... Asier Bengoa da okindegi buru. Nego-
zioa ondotxo ezagutzen dau, lanbide honetan 11 urte
daroaz-eta. 

“Kalidadea gurago dogu eskaini”

Asier Bengoa, okina

Testua eta argazkiak: Itxaso Marina



rik ez aromarik erabilten. Eta tartak egiteko
erabiltzen doguzan produktu guztiak be
kalidadezkoak dira. Nahiz eta apur bat
garestiagoa izan, gurago dogu kalidadea
eskaini, eta gura dauanak erosi dagiala.
Gure helburua da azoketara-eta produktu
freskoak eta kalidadezkoak eroatea.    
Zelango bezeroak dozuez?
Okindegian denda txiki bat dogu, eta beze-
ro batzuk hona etortzen dira erostera.
Produktuak lauzpabost dendatara eroaten
doguz, baina batez be azoketan eta jatetxe-
etan saltzen dogu. 
Azokak dirala-ta, leku batetik bestera za-
bilzela esan deuskue.
Hemendik Gabonetara arte lotu barik egi-
ten dogu behar. Euskal Herritik ezeze Es-
tatutik eta Portugaletik be ibilten gara. As-
tebururo hiru edo lau azoka eukiten do-
guz, edo gehiago! Ekinaren bigarren aste-
buruan, adibidez, Bilbo, Lemona, Lezama
eta Butroiko azoketan izan ginan, baita
Madrilen, Cuencan eta Zaragozan be.  
Zelan saltzen dira bertoko produktuak
kanpoan?
Madriletik gorantz, ondo; baina Madriletik
beherantz, ez hain ondo. Une latzak jasaten
gabilz eta krisialdiak eragina handiagoa
dau hegoaldean, beharbada. 
Krisialdiak eraginik dau bertoko azoke-
tan be bai?
Salmentek behera egin dabe, eta lehen
azoka bitan ateratzen zan dirua hiru azo-

katan ateratzen da orain. Baina jenteak
azoketara joaten jarraitzen dau, eta pro-
duktuak erosten. Gu oso pozik gagoz beze-
roen erantzunagaz. Asko aspaldiko bezero-
ak dira eta azoketan gure bila ibliten dira.
Lehen euskal pastel osoa erosten eben
batzuk orain pastel erdia erosiko dabe, be-
harbada. Baina hori ez da inportanteena.
Inportanteena da konfiantza dabela gugan

eta gure produktuetan, eta harreman polita
sortu dala gure artean. Oso pozgarria da
guretzat, benetan. 
Esker oneko beharra da zuena?
Negozioa mantendu eta aurrera jarraitzeko
beste ateratzen da; halanda be, exijentzia
handiko ogibidea da, beharrean astelehe-
netik domekara bitartean egon behar dala-
ko erne eta tinko. Ganera, asteburuetan
azokatara joan behar da, eta hareetan goiz-
goizetik hasi eta berandura arte egon behar
izaten da.    
Etorkizuneko produktuak dira?
Beno, badakit une honetan jenteak prezioa-
ri erreparatu behar deutsola, baina kalida-
dea ezeze gure osasuna be kontuan hartu
behar dogula uste dot. Ea gero eta jente
gehiago horretaz jabetzen dan, eta produk-
tu naturalen alde egiten dogun!  
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Gureak produktu 
naturalak dira, ez dogu 
ez kontserbagarririk ez 
gehigarririk erabilten

““
””

Salmentek behera egin 
badabe be, jenteak azoketara

joaten jarraitzen dau, eta
produktuak erosten

““
””



Gabonetatik hona daroe Lagatzukoek eta
herriko gainontzeko taldeek Euskal Jaia
prestatzen. Holango jaialdia egiteko propo-
samena Bertoko Soinu Tresnen Alkarteak
adierazo eutsen euskera alkartekoei joan
dan urtean, eta azken horreek momenturik
egokiena orain dala erabagi dabe. Hamar-
garren urteurrenaren haritik ekitaldi bere-
zia antolatu gura dabe-eta. 

Lagatzu Eguna oso jai arrakastatsua
izan da hasikera-hasikeratik. Alkartea sor-
tu zan garaian, Zamudion ez egoan herri-
bazkariak egiteko ohiturarik, baina jai
horretan jentetza handia batzen zan plazan
inprobisatutako mahaien inguruan. Egun
horretan antolatutako beste ekintzek be
ehunka lagun eta euskaltzale batzen eben.
Baina urteak pasa ahala ospakizuna apur
bat moteltzen joan zen, eta aurten ha ber-
piztea hartu dabe erronkatzat Lagatzu-
koek. Zelan berpiztu? Herriko eragile eta
herritar guztien parte-hartzea ekartzen
dauen Euskal Jaia antolatuz. 

“Hamar urtean alkartetik pasatu diran
kideakaz ipini gara harremanetan, baita
herriko talde gehienakaz be, jaialdia guz-

tion artean eroan daigun aurrera”. Taldeok
konbentzitzea ez da behar neketsua izan,
Lagatzuk oso lotura estua dauelako talde
horeekaz, eta proiektuan guztiak sartu dira
buru-belarri. Gurasoen Alkarteak, esate ba-
terako, danborradea prestatzeko ardurea
hartu dau, eta entseguetan 150 pertsona
inguruk hartu dabe parte. Dantza zein txis-

tu taldeak urtengo dabe kalejiran, harri-
zulatzaileak erakusketea egingo dabe, eta
Zamudio Racingekoek umeen parkea.
“Bakotxak ahal dauan neurrian egingo dau
ekarpena; beste batzuek herri-bazkaria
prestatzen lagunduko deuskue, azokako
postuak jagoten...”. Euskal Jaia prestatzeko
batzarretan herriko talde guztiek euki dabe
egoteko aukerea, eta danera 28 pertsona
ibili dira batzarretan. “Hain erantzun ona
izatea oso pozgarria izan da guretzat, eta
ziur gagoz jai polita egingo dana. Are
gehiago, abiapuntua izan daiteke ha etorki-
zunean be antolatzen jarraitzeko”. Udala-
ren laguntza be ezinbestekoa izan da, bate-
tik azpiegituretan, eta bestetik, urterako
jasotzen daben diru laguntzak jai hau posi-
ble egin daualako.

Folklore hutsik ez
Lagatzu Eguna plazan eta frontoian an-

tolatu ohi da aurreko urteetan, baina herri-
gunea jaitik kanpo lotzen zan. Horregaitik
aurtengo ekitaldiak herriko beste gune
batzuetara zabalduko dira: Leizaola plaza-
ra, eskolara, Agirre plazara... Ondorioz, he-

Ekainaren 27a egutegian apuntatu beharreko data dogu. Lagatzu Zamudioko euska-
ra alkarteak Euskal Jaia antolatu dau egun horretarako, herriko beste eragileakaz
batera. Ekitaldia Lagatzu Eguna eta alkartearen urteurrenaren inguruan egingo dabe.
Gabriel Etxebarriak, Iñaki Astorkizak eta Alesander Atxutegik kontatu deuskuez
xehetasunak. 

Euskal Jaia antolatuko dabe, La
Zamudioko euskera alkarteak 10 urte bete ditu, eta herritar

guztiak kalera aterako dira ekitaldiagaz bat egitera

Testua: Itxaso Marina/ Argazkiak: Lagatzu elkartea
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Hain erantzun ona 
izatea oso pozgarria izan
da guretzat; ziur gagoz
jai polita egingo dana

““
””Zamudio herri 

euskalduna dala nabaritu
daitela gura dogu, 

euskerea entzun daitela
herriko kaleetatik

““
””



rri osoa jai-giroan murgilduko da. Egun
horretan egongo diran ekitaldien artean
honeek aitatu daikeguz: hamaiketakoa,
euskal produktuen azoka, baserriko joko-
ak, herri-bazkaria, bazkalosteko kanta
saioa, umeen parkea eta erromeria. Horre-
zaz ganera, antolatzaileek ekitaldian eus-
kal arropaz jantzita parte hartzeko deia lu-
zatu deutsee herritarrei. “Euskal Jaian aha-
lik eta jente gehien batzea espero dogu, eta
herri-bazkarira ez eze gainontzeko ekital-
dietara be etorri daitezala. Egun osoko
jaialdia izango da-ta”. Era berean, ahalegi-
nak egingo dabez, ospakizuna folklore hu-
tsean ez lotzeko. “Euskal Jai euskalduna
izatea gura dogu, Zamudio herri euskaldu-
na dala nabari daitela. Eta euskerea hitzetik
hortzera entzun daitela herriko kaleetatik”.  

Usadioa eta modernitatea uztartuko
dituan jaialdia izango da. Holan, antxinako
ohiturak eta euskereak gaur egun eskain-
tzen deuskuezan aukera barriak ikusgai
ipiniko dira azokan: zurezko lanak eta eus-
kal diskak, bendejea eta Internet... Azoka
horretan 20 postu inguru egongo dira. Bes-
te alde batetik, Talleri kalean lonja bat har-
tu eta baserri zahar bihurtu dabela aitatu

beharra dago. Antxinako tresnen erakuske-
ta egin dabe han. 

Beste alde batetik, esan behar da Eus-
kera Alkarteak marketin-kanpaina indar-
tsua egin dauala hamargarren urteurrenari
begira. Kukuxumuxu firmadun kamisetak,
katiluak eta banderak diseinatu deutsiez,
eta iniziatibak arrakasta handia euki dau

gatzuren urteurrena ospatzeko 
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Ekainaren 27a, zapatua
10:00: Danborradea, herriko ume
eta gurasoakaz
10:00: Kalejira, Bertoko eta Gazte
Alai txistu taldeakaz
11:00: Hamaiketakoa, eskolan
11:00: Euskal produktuen azoka,
Leizaola plazan
11:30: Baserri-jokoak eskolan, Kulki
taldearen eskutik
11:30: Talo tailerra, Aitor
Aurrekoetxeagaz
11:30: Zanpantzarrak
13:00: Kale-jira-bira-dantza-poteoa
13:00: Bertoko eta bertsolariak
13:00: Hiru bat eta Gazte Alai talde-
ak
13:00: Harri-zulatzaileak Fernanen
plazan
15:00: Herri-bazkaria, eskolan
17:00: Betiko kantak, Taberna
Ibiltariagaz
20:00: Erromeria, Luhartz taldeagaz

Egitaraua



Zelan planteatu zenduen sorrera hori?
Alkarteak luzaroan irautea gura bagen-
duan, talde plurala izan behar zala argi
euki genduan hasikeratik; sentsibilitate
ezberdinetara egon beharko zala zabalik.
Bazkidetza kanpainan mezu hori heldua-
razo geuntsen zamudioztarrei. Kartel ba-
tzuk atera genduzan, eta bertan hainbat
esparrutako lagunen argazkiak ipini ziran:
ideologia ezberdinetakoak ziran, kirol eta
kultura alkarteen buruak, jente ezaguna...
Beste esparru batzuetan ondo moldatzea
gatxa da, beharbada, baina Lagatzu arnasa
hartzeko gunea da. Euskeraren alde egin,
eta horren erabilpena bultzatzeko bada,
sentsibilitate guztiek Lagatzun lekua ba-
dabela argi dogulako. Eta alkarteak 10 urte
bete baditu, horregaitik izan da. 
Zelango eragina euki dau Lagatzuk eus-
kararen normalizazioan, herrian?
Gatxa da esatea. Alkartea sortu zanean, ge-
hiengoa euskalduna zan; eta gaur egun be
bada. Eta bai lehen eta bai orain gauza be-
ra gertatzen da: kalean gehiengo hori ez
dala igartzen. Gure helburua euskarak
atzera ez egitea izan da, eta horretarako,
euskaraz edozein gauza egin daitekeela
erakutsi dogu: irteerak, dastatze ikastaro-
ak, antzerkia, hitzaldiak... Euskerea presti-
giatzen lagundu dogu, zentzu horretan.
Kultura-eskaintza zabala egin deutsagu
herriari, eta guneak zabaldu doguz euskal-
dunak bertan batzeko. Euskera alkerterik
ez balego, herrian egiten dan beharra erla-
xatu, eta, segur asko, erdaldunagoa izango
zan. 
Sorkuntza aldetik be behar potoloa egin
dozue.
Bai, behar batzuk egin doguz: Zamudio ber-

barik berba liburua eta CDa, kantu liburua,
eta ikerketa bat beste alkarteetan dagoan
euskeraren egoeraren ganean. Aurten, eta
Euskal Asteari eta urteurrenari begira,
kanta atera da Bertokokoakaz, eta umeei
zuzendutako gida didaktikoa argitaratu
da. Gida didaktikoa Amagoia Gezuraga
historialariaren laguntzagaz egin da, eta

bertan Zamudioko leku esanguratsuak
azaltzen dira. Gida hori herritik zehar
egindako ibilaldian parte hartu eben ume-
ei emon jaken, eta eskolan lantzeko be oso
erabilgarria da. Azkenik, ipuin bat argita-
ratuko dogu Zamudiotorreko jauntxoaren
ganean. Ipuina Jon Ander Rolarena da eta
marrazkiak Jesus Mari Lasak egin ditu.    
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“Arnasa hartzeko gunea da Lagatzu”
Lagatzu Zamudioko euskera alkartea “Bai Euskarari”
kanpainaren ildotik sortu zan 1998. urtean. Garai apro-
posa zan ha, su-etenarena, Lizarra-Garazi akordioare-
na... eta euskera alkarte batek baeban zereginik he-
rrian.  

zamudioztarren artean. “Kanpainak moto-
rrak berotzen hastea izan dau helburu, jen-
teak Euskal Jaiaren ganean berba egiten
hasi daitela. Banderak tabernetan zein bal-
koietan eskegiko dira eta holan, giroa
emongo jako herriari”. Bertoko alkarteak
kanta bat konposatu du Euskal jai honeta-
rako. Kanta, CD zein DVDean atera dabe
eta egungo teknologiei egokituz mp3 eta
mp4an grabatu dabe, sakelako telefonoe-
tan entzun eta ikusi ahal izateko.     

Ahaleginaren emoitza
Urteurrena handitasunez ospatzen da-

bilz urtarriletik hona, eta ekitaldiakaz
abendura arte jarraituko dabe. Euskal As-
tea aspalditik antolatzen daben ekintza da,
baina aurtengoa inozkoen bereziena izan
da, beharbada. Programazino dotore eta
kalitatezkoa ekarri dabe Zamudiora eta

ekitaldiak arrakastatsu baino arrakasta-
tsuagoak izan dira: Pirritx eta Porrotx pai-
lazoen saioa, txakolinaren eguna, mendi-
ibilaldia edo Erramun Martikorenaren
emonaldia, batzuk esatearren. Izan be, eki-
taldietara aurretik egindako ekintzetan
parte hartu ez daben lagunak bertaratu di-
ra aurten. Are gehiago, asko  bazkide egin
dira. “Dana dala, Euskal Astetik kanpo

egindako ekitaldietara be jente gehiago
etorri dala sumatu dogu orokorrean. Ez
dakigu urteurrenagaitik izango dan, edo
ekitaldiakaz asmatu dogun...” Argi dagoa-
na da Lagatzuk kultura-ekarpen handia
egiten deutsola herriari, eta mailari urterik
urte eusten deutsola. 

Herritarrek taldearekiko dabezan begi-
runea eta aldez aurretiko jarrera ona urtee-
tan zehar egindako beharren emoitza da.
Lagatzu alkarte zabala dalako, euskera eta
euskal kulturaren alde behar egiten daua-
na. “Euskera alkarterik egon ezean, herrian
ez zan berez gune euskaldunik sortuko,
ziur asko. Askok eskertu deuskue beharra
eta horrek poztasunez bete gaitu”. Laga-
tzuren arrakastaren seinale gaur egun di-
tuan 250 bazkideak dira. Kide gehien dau-
kan Zamudioko alkartetariko bat da gaur
egun. 

Tabernetan zein 
balkoietan Kukuxumuxuk

diseinatutako banderak
eskegiko dira, herriari

giroa emoteko

““
””



Hutsunerik sumatzen dozue?
Gainontzeko lekuetan gertatzen dan le-
gez, euskeraren erabilerea txikia da Za-
mudion be bai. Beste alde batetik, zail
gertatzen jaku gazteak guregana erakar-
tzea. Ekitaldi asko antolatzen dira eu-
rengan pentsatuz, baina gero ez da uste
beste emoitza onik lortu. Antolatzaileak
gazteak eurak izatea lortu beharko
geunke, beharbada. Guri dagokigunez,
eskertuko genduke, gure batzordera
jende barria etortea. 
Erabilera txiki hori Txorierriko gai-
nontzeko herrietara eroan daitekeen
ezaugarria da?
Larrabetzun izan ezik, beste herri guz-
tietan antzeko gauza gertatzen dala
esan daikegu. Are gehiago, egoera askoz
larriagoa dala beste herri batzuetan. 
Lankidetza oso errotuta dozuen prin-
tzipioa da.
Herriko taldeakaz ahalegintzen gara be-
har egiten. Eurek gure ekitaldietan har-
tzen dabe parte; eta guk, eurenetan. Eki-
taldiak alkarregaz antolatzen badira,
arrakasta ziurtatzen da, taldeen barruan
dagozan pertsonen inplikazioa lortzen
baita.  
Zein da Txorierriko gainontzeko eus-
kera alkarteakaz dozuen harremana?
TOTOAN Txorierriko Euskera Alkartea
Aikor! aldizkariaren inguruan sortu
genduan. Hori Txorierrin euskera bul-
tzatzeko sortu dan tresnarik eraginko-
rrena da, zalantza barik. Era berean,
hainbat ekitaldi antolatzen doguz alka-
rregaz, eta orain dala gitxi Berbalagun
proiektua ipini dogu martxan, Manko-
munitateagaz batera.   
Euskararen normalizazinoa, inoz erre-
alitate bihurtuko da?
Esparru askotan aurrerapausoak emo-

ten gabilzala argi dago, baina oraindik
asko dago egiteko. Ziur gagoz euskera
alkarteok eta euskaltzaleok pozik senti-
tuko ginana, paperetan, sinatutako
akordioetan, esaten dana beteko balitz.    
Eta ganera, aldaketa izan da Lakuan
orain dala gitxi. Zelango eragina euki-
ko dau?
Aldaketea zalantzakor hartzen dogu,
baina itxaron beharko da, ea zer gerta-
tzen dan. Kanpainaurrean esandakoa
betetzen badabe (hezkuntzan gaztela-
niari lehentasuna emotea, lanpostu pu-
blikoetarako euskerea ez exijitzea, eta
abar), atzerapausoa izango da, eta eus-
kaltzaleok gogor egin beharko dogu bo-
rroka horren kontra. Halanda be, esan
dogun moduan, itxaron beharko dogu.
Gauzak ondo egiten badira, txalotu egin
beharko doguz; osterantzean, kritikatu
eta borrokatu.     

Euskaltzaleok pozik 
sentituko ginan, 

sinatutako akordioetan,
esaten dana 
beteko balitz

““
””

Euskaraz edozein 
gauza egin daitekeela 

erakutsi dogu““
””
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Jai goxo-goxoak

Aurten oso pertsonaia ospetsuak ikusteko
aukera izango dugu Loiun, Julio Ibarra
kazetaria eta Metro Bilbaoko komunikazio
arduraduna, esate baterako. Iñaki eta Ina-
xio Perurena harrijasotzaileek ere lagundu-
ko dute jaiak girotzen. Gainera, paella
lehiaketa ekitaldirik jendetsuenetarikoa
izango da, betiko moduan. Pregoia Ana
Landa aurreko kultura teknikari eta gaur
egun Berangoko alkateak emango du.

Ohiko datetan egingo dira aurten Loiu-
ko jaiak. Iaz, egutegiaren kapritxoa zela-
eta, ostiraletik astelehenera bitartean egon
ziren ekitaldiak, baina aurten asteartean
ere antolatu dira ekimenak. Egun bat ge-
hiago, beraz, jaiez gozatzeko! Hala ere,
jaiak hasi baino lehen, entsegua izango
balitz moduan, San Juanada egingo da
udaletxearen atzeko zelaian astebete lehe-
nago, ekainaren 23an, alegia. Gau magiko
horretan, txokolatea eskainiko zaie hortik
hurbiltzen diren guztiei. 

Benetako jaia ekainaren 26an hasiko da.
Arratsaldeko 7:30ean Ana Landak pregoia
irakurriko du, eta ongi etorria emango die
jaiei udaletxeko balkoitik. Osterako, pala
txapelketa antolatu du Irtxan taldeak. Ki-
rola gustatzen ez zaienentzat, ordea, sardi-
na jana eskainiko da ordu berean. Gaua
heldu orduko, musikaren doinuak izango

ditugu entzungai herrian: lehenik eta
behin, Kresala taldeak jardungo du; era be-
rean, 03:00tik aurrera, diskoteka batek la-
gunduko ditu gautxoriak. 

Paellak nagusi
Hurrengo egunari, zapatuari, kalejirak

emango dio hasiera, goizeko 10:00etan.
Egun nagusia da larunbata, paella lehiake-
ta egiten baita. Normalean, 2.000 lagun bil-
tzen dira udaletxearen inguruko landetan.

Kodrilek 10:00etan eman behar dute izena,
eta hortik aurrera egun osoan ibiliko dira
lapikoen artean. Paellak 14:00etan aurkez-
tuko dira, eta Julio Ibarra animatzaile ari-
tuko da. Sariak 17:00etan banatuko dira.
Baina jaia ez da orduan bertan behera gel-
dituko, giro ederra ordu txikietara arte
luzatuko da-eta. Arratsaldean The McKen-
sis Clan Band Loiun gora eta behera ikus-
teko aukera egongo da. Era berean, Egan
Berri eta La Década Prodigiosa taldeek

Julio Ibarrak eta 
Iñaki Perurenak jaietan

hartuko dute parte, 
besteak beste

““
””

La Década Prodigiosa,
Luhartz edo Egan Berri

taldeek kontzertuak 
eskainiko dituzte

““
””

Loiuko San Pedro eta Santa Luzia jaiak
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saioak eskainiko dituzte gauean. 
Igandean kalejira eta mezara joan ahal

izango dira indarrik gabe gelditu ez dire-
nak. Geroago, aita-seme Perurenatarrek
harriak jasoko dituzte. Arratsalderako,
haurrentzako baserri jokoak, Leke taldea-
ren dantza-erakustaldia , eta pala txapel-
ketaren finalak antolatu dira. Gauean,
betiko legez, musika izango dugu entzun-
gai, Luhartz taldearen eskutik, hain zuzen
ere. 

Astelehenean ere egingo dira kalejira
eta meza. Ondoren, organo kontzertua es-
kainiko du Pedro Guallarrek. Musika-
saioa entzun eta gero, bazkaltzeko ordua
izango da, eta jai-batzordeak otordu bi
proposatu ditu: bata, nagusiei zuzendua
Zabaloetxe pilotalekuan; bestea, gainon-
tzeko herritarrentzat antolatua udaletxea-
ren inguruko zelaietan. Arratsaldean skate
tailerrean parte hartu ahal izango dute
kirol horren zaletuek, batez ere.  

Asteartean amaituko dira jaiak. Goi-
zean, kalejira eta meza egongo dira, eta
arratsaldean Zaki magoa herritarrak harri-
tzen saiatuko da. Ondoren, fanfarrea eta
erraldoien tailerra izango ditugu. Txo-
kolateak hasiera eman zion jaiari, eta
amaiera ere emango dio. Era berean,
20:00etan Patxikori agurra egingo diogu.

Ekainaren 23a, martitzena
21:30: San Juanada, txokolatea. Uda-
letxe atzeko zelaietan
Ekainaren 26a, barikua
19:30: Pregoiaren irakurketa, Ana
Landaren eskutik
20:00: Sardina jana 
20:00: Pala Txapelketaren finalerdia,
Irtxan taldeak antolatua
23:00: Gau dantza, Kresala taldeare-
kin
03:00: Diskoteka
Ekainaren 27a, zapatua
10:00: Kalejira
10:00: “Loiuko jaiak” V. Paella Txapel-
keta
11:00: Pintura Lehiaketa, haurrentzat 
12:00: Herri-jolasak, haurrentzat
14:00: Paellen aurkezpena, Julio Iba-
rraren laguntzarekin
16:00: Bitsaren jaia
17:00: Paella Txapelketaren sari bana-
keta
17:15: The McKensis Clan Band
21:00: The McKensis Clan Band
22:30: Gau dantza, Egan Berri taldea-
rekin
00:00: La Década Prodigiosa
01:00: Gau dantza, Egan Berri taldea-

rekin
Ekainaren 28a, domeka
10:00: Kalejira
11:00: Meza
13:00: Iñaki eta Inaxio Perurena harri-
jasotzaileak
17:30: Haurrentzako baserri jokoak
18:30: Loiuko Leke dantza taldearen
erakustaldia, plazan
19:00: Pala Txapelketaren finala, Ir-
txan taldearen eskutik
20:30: Gau dantza, Luhartz taldeare-
kin
Ekainaren 29a, astelehena
10:00: Kalejira
12:30: Meza
13:15: Organo kontzertua, Pedro Gua-
llarren eskutik
14:30: Nagusientzako bazkaria, Zaba-
loetxeko frontoian
14:30: Herri-bazkaria, udaletxe ingu-
ruko zelaietan
17.00-21:00: Skate tailerrak, skateko
pistan
21:30: Hotza
Ekainaren 30a, martitzena
10:00: Kalejira
12:30: Meza
17:30: Zaki magoa …eta ondoren
erraldoien tailerra eta fanfarria
20:00: Patxikori agurra eta txokolata-
da

Egitaraua

Loiuko San Pedro eta Santa Luzia jaiak





Bederatzi urte daramatzate handik hona,
eta Alpeetako eta Andeetako mendikateek,
batzuk aipatzearren, ia ez dute sekreturik
eurentzat. Urte hauetan zazpi mila metro-
ko mendien gailurrera heltzea lortu dute,
eta erronka berriei aurre egiteko garaia
dela erabaki dute aho batez.

Jon Aroztegi, Gotzon Zubiaur, Asier
Zarate eta Javier Gorospe Arroeta Za-
mudioko mendi taldearen partaideak dira,
eta ekainaren amaieran abentura zoragarri
batean sartuko dira: Gasherbrum II men-
diaren gailurrera igotzea. Gasherbrum II
(GII) Karakorum mendikateetan dago,
Pakistanen, eta 8.035 metroko
garaiera du. Lehenengo
zortzimila izango
da lau men-

dizaleentzat. 
GII munduko 14 zortzimilenetariko bat

da, eta Arroeta taldekoek hori aukeratu
dute “metroei dagokionez, garaiera gu-
txien duen 13. mendia delako. Ez dago ba-
tere txarto hasteko!”. Horrezaz gainera, oso
hurbilketa ederra du. “Baltoro glaziarra ze-
harkatu behar da, eta ibilbide osoan zehar
ikuspegi miresgarriak daude: beste zortzi-
mila batzuk, paisaia ederrak, mendi esan-
guratsuak... zein baino zein politagoak”. 

Islamabad Pakistaneko hiriburura ekai-
naren 26an abiatuko dira, eta abenturak
abuztuaren 15era arte
iraungo du. Ondo

zaindu behar den bidaia da eta lau lagunak
buru-belarri dabiltza azken ukituak ema-
ten: bisak, baimenak, materiala... Era bere-
an, denak emanda dabiltza entrenatzen,
GIIra ahalik eta sasoi onenean heltzeko.
Asteburuetan mendira joaten dira; eta aste-
gunetan, gimnasiora edo korrika egitera.
Izan ere, GII mendi gogorra da, “pasabide
batzuk arriskutsuak dira eta 60 graduko
maldak daude”. 

Helburua, euren baitan
Bidaia liluragarria da, baina garestia

ere bada. Eta mendizaleek adimena zorroz-
tu dute, gastuak ordaintzen laguntzeko.
Horrela, kamisetak atera dituzte eta diru-
laguntzak jaso dituzte Zamudio, Sondika
eta Getxoko Udaletatik. Bueltan espedizio-
aren gaineko hitzaldiak emateko asmoa ere
badute.  

GII errespetua ematen duen mendia da,
baina Jon, Gotzon, Asier eta Javier baikor
azaldu dira; ilusioz eta gogoz beteta.
“Gailurrera heltzea dugu helburu eta lortu
ahal dugula uste dugu. Hala ere, gure esku
ez dauden faktoreak hartu behar dira kon-
tuan: eguraldia, esate baterako. Plangintza
bat diseinatu dugu eta saiakera bi zehaztu
ditugu. Lehenengoan ez bada, ba, bigarre-
nean izango da!”. Euren kamisetetan ageri
den moduan, “Helburua ez dago gailurre-
tan, gure baitan baino”.

Arroeta taldeko lagunek GIIn egonda-
ko beste mendizaleekin hitz egiteko aukera
izan dute, eta esperientziaren berri eman
diete. “Joate hutsak merezi duela esan
digute; igo ala ez igo. Leku izugarria dela”.
Guri bueltan kontatuko digute.     

Zerua ikutu 
Arroetako lau kide GIIren 

gailurrera heltzen saiatuko dira

Lortu ahal dugula 
uste dugu; 

lehenengoan ez 
bada, bigarrenean!

““
””
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Euskararen Eguna eta Mozorro
Lehiaketa, Aldekonako jaietan

Santiago, Santa Ana, San Ignazio eta San
Esteban. Aldekonakoek ez dute aukera bat
bera ere galtzen. Jai batzordeak jaiok guz-
tiok batu eta uztailaren 24tik abuztuaren
2ra bitarteko egunetarako egitarau parega-
bea antolatu du guztientzat, ume, gazte
nahiz heldu izan.

Ohiko formulak harrerarik hobea dute-
nak dira, eta aurtengo jaiek aurrekoetako
eskemari jarraituko diote. Besteak beste,
Mus eta Briska Txapelketa, idi probak, txi-
txi-burruntzia, kalejirak eta umeentzako
ekitaldiak izango dira jaietan. Gastronomia
lehiaketek ere leku berezia izango dute,
ohiturari eusteko, hiru txapelketa egingo
dira eta. Marmitako Lehiaketa Santiago
egunean izango da eta hiru sari banatuko
dira guztira: garaikurra eta 100 euro, ira-
bazlearentzat; garaikurra eta 70 euro, biga-
rren lotzen denarentzat; eta garaikurra eta
20 euro, hirugarrenarentzat. Tortilla
Txapelketak ere hiru sari banatuko ditu
hurrengo egunean parte-hartzaileen arte-
an: garaikurra eta 60 euro, lehenengoaren-
tzat; garaikurra eta 40 euro, bigarrenaren-
tzat; eta trofeoa eta 20 euro, hirugarrena-

rentzat. Beste alde batetik, badirudi ra-
gout-a auzotarren artean arrakasta handia
lortu duen platera dela, eta San Ignazio
egunean Txorierriko III. Ragout Lehiaketa
egingo dute hirugarren aldiz. 

Plan erakargarria
Euskara ere protagonista izango da

aurtengo jaietan. Uztailaren 25ean, San-
tiago egunean, Euskararen Eguna ospatu-
ko dute Aldekonan, eta goiz-goizetik hain-
bat ekitaldiz gozatzeko aukera egongo da.
Kalejirak hasiera emango dio egunari, eta,

lehen aipatutako Marmitako Lehiaketaz
aparte, hauek ere izango dituzte auzoan:
meza, dantzen agerraldia, Mus Txapelketa,
Txan magoaren emanaldia, berbena eta
diskoteka. Dantzen agerraldia inoiz baino
hunkigarrigoa eta bereziagoa izango da,
ziur asko: Zutik dantza taldea 80ko hamar-
kadaren hasieran desagertu zen, baina par-
taide batzuk berriro elkartu dira, jaietan
saioa eskaintzeko. Saioa Lainomendi dan-
tza taldearekin batera egingo dute.

Umore sen handia dute Aldekonakoek;
lotsarik ez. Beraz, ahalegin handiak egin
dituzte aspaldian oso arrakastatsua izan
den ekintza berreskuratzen: Mozorro Le-
hiaketa. Ekintzak lagun asko batu zuen
aurreko urte bietan, eta oraingo honetan
ere hala izatea espero dute antolatzaileek. 

Aldekonako jaiek aipatutakoak baino
askoz ekintza gehiago ekarriko dizkigute:
berbenak eta diskoteka, Hip-hop kontzer-
tuak, bits jaia, puzgarriak, zirko tailerra eta
“Car kross” Auto Lehiaketa, banaka ba-
tzuk nabarmentzearren. Jai egitarauan
kontsultatu eta auzoraino hurbiltzea plan
erakargarria da udari begira. 

Aldekoneko jaiak

Txupinazoa uztailaren 24an botako dute, arrastiko 7etan. Eta handik aurrera jai giro-
an murgilduko dira Derioko Aldekona auzoko biztanleak. Bai auzokoak eta bai hara
doazen guztiak ere. Uztailean eta abuztuan santuen izendegiari errepasoa egiten dio-
ten jaiak dira Aldekonakoak. 

Zutik dantza taldeko
kideak berriro elkartu, 

eta saioa eskainiko 
dute Lainomendi 
taldearekin batera

““
””

Zutik dantza taldea
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Aldekoneko jaiak

Uztailaren 24a, barikua
19:00: Txupinazoa
20:00: Txitxi-burruntzia
21.30: Hip-hop kontzertuak
00:00: Diskoteka
Uztailaren 25a, zapatua (Santiago).
Euskararen Eguna
11:30: Kalejira
12:00: Meza
13:00: Dantzen agerraldia, Zutik eta
Lainomendi taldeen eskutik
14:30: Marmitako Lehiaketa
17:00: Mus Txapelketa
18:30: Txan magoa
20:00: Mamitako Lehiaketako sari bana-
keta
23:00: Berbena, Trakets taldearen eskutik

03:00: Diskoteka
Uztailaren 26a, domeka (Santa Ana)
11:30: Kalejira
12:00: Hilen meza eta gisatu dastatzea
18:00: Bits jaia
19:30: Tortilla Txapelketa
20:45: Tortilla Txapelketako sari banake-
ta
21:00: Erromeria, Erdizka Lauetan talde-
arekin 
Uztailaren 30a, eguena
11:00: Kalejira
12:00: Zirko tailerra
17:00: Puzgarriak
22:30: Mozorro Lehiaketa (umeak eta
nagusiak)
23:30: Berbena, Bizargorri taldearekin
00:30: Mozorro Lehiaketako sari banake-
ta
01:00: Berbena, Bizargorri taldearekin
03:00: Diskoteka
Uztailaren 31, barikua (San Ignazio)
11:30: Kalejira
12:00: Meza eta kopaua, zaharrentzat
13:00: Nazioarteko folklorea: Raduga
(Errusia)
15:00: Txorierriko III. Ragout Lehiaketa-
ren aurkezpena
17:30: Ragout Lehiaketako sari banaketa
19:00: Idi probak
21:00: Txokolatada, Arantza ta Pantxo
Trio taldeak girotua
Abuztuaren 2a, domeka (San Esteban)
10:00: “Car-Kross” Auto Lehiaketa
12:00: Meza
17:00: Mus eta Briska Txapelketa
18:30: Gorriti eta haren animaliak
20:00: Mus eta Briska Txapelketako sari
banaketa
20:30: Txitxi-burruntzia eta diskoteka

Egitaraua





Literatura kalera atera da

Larrabetzu Literaturaren uria bihurtu zan
ekainaren 5etik 7ra bitartean. Anguleri kul-
tura etxea, eskolea eta Hori Bai gaztetxea
azokearen hiru eszenatoki nagusiak izan
ziran, eta bertan publiko orokorrari zuzen-
dutako ekitaldi sorta zabala egin zan.
Umeek be euki eben euren gunea: Literatu-
riatxua. 

Azokari barikuan emon jakon hasierea,
eta handik aurrera Literaturaren ganeko so-
lasaldiak nagusi izan ziran herrian. Baina Li-
teratura ez eze genero horregaz lotura estua
daben beste genero batzuk be jorratu ziran:
musikea, poesia edo antzerkia, esate batera-
ko. Horretara, bada, letrek eta arteak herria
hartu eben asteburu osoan zehar. Besteak
beste, disko eta liburu aurkezpenak, poesia
emonaldiak, antzezlanak, irakurraldiak eta
berbaldiak antolatu ziran. Aspertzeko astirik
ez zan egon!

Azokan euskaraz kaleratzen daben ar-
gitaletxerik gehienek hartu eben parte eta
azken nobedadeak aurkeztu eutsiezan litera-
turzale zein jakin-minak animatuta hara hu-
rreratu ziranei. Era berean, hamazazpi idaz-
le inguruk aurkeztu eben euren azken lana,
esate baterako Uxue Alberdik, Edorta Jime-
nezek edo Koldo Izagirrek, batzuk aitatzea-
rren. Beste batzuk be bat egin eben ekimena-
gaz: Angel Erro, Igor Estankona, Iñaki Frie-
ra, Nora Alberbide eta Jon Alonso, tartean.  

Guztiak kalidadezko ekintzak izan zi-
rala esan dabe aho batez irakurleek zein
idazleek. Ekitaldi bakotxean batu zan jente
kopurua kalidade horren adierazlea izan da,
duda barik. “Maila handiko ekintzak izan
dira, arrakastatsuak, eta jentea oso gustura
ibili da”. 

Parte-hartze itzela
Larrabetzuarrak harro egon laitekez eu-

ren buruaz eta egindako beharraz. Kritika
onak baino ez dabez jaso. Eta ez da gitxigo-
rako. Herri osoak parte-hartze itzela izan

dau antolatze beharretan: alkarteak, umeak,
gazteak zein helduak; eta emoitza nota
altuagaz gainditu dauan euskera hutsezko
Literatura Azokea izan da. Hurbiltasuna
azokearen beste alde erakargarrienetariko
bat izan da, irakurleek aurrez aurre euki
dabezalako idazleak. Jentea pozik ibili zan
Literatura munduan murgilduta. Hedoi
Etxarte idazleak, adibidez, asteburu osoa
emon eban Larrabetzun. Ederki hartu eben
herritarrek, eta gazteak ekitaldi guztietan
hartu eban parte, egunez zein gauez, oso
gustura egon zan-eta. 

Literaturia azokeak Literatura kalera ate-
ra eta herritarrei hurbiltzea izan dau helburu
nagusia. Azokearen lehenengo edizinoak eu-
ki dauan arrakastak datorren urtean be egi-
tera behartuko dabe antolatzaileek, zalantza-
rik ez. Are gehiago, askok hori eskatu dabe
dagoanako. “Ikusiko dogu datorren urteak
zer ekarriko deuskun, eta zer eskainiko deu-
tson Larrabetzuk Literaturaren unibertsoa-
ri”.  

29

Literaturia euskera hutsezko Larrabetzuko Literatura Azokak nota ezin hobea atera
dau lehenengo edizinoan. Herritarrek indarrak batu dabez ekitaldiaren inguruan eta
antolatzaileak zein literaturazaleak pozik lotu dira emoitzagaz. Kalidadezko ekin-
tzak antolatu ziran, ume, gazte zein helduei zuzenduta. 



“Derio Kirol Elkartean sartu nintzenean, ez
nuen ulertzen Derio bezalako herri txiki
batean talde bi egotea. Eta gainera, adin eta
esparru ezberdinak jorratzen ditu bakoi-
tzak. Ez da zentzuzkoa”. Gorka Barrio De-
rio Kirol Elkartearen koordinatzaileak ho-
rrela azaldu digu zergatik batuko diren Ar-
teaga eta Derio futbol taldeak datorren
denboraldiari begira. Aldaketa gutxi eka-
rriko du batasunak, baita onura asko ere.
“Orain arte bakoitzak egin duena egiten
jarraituko du; era berean, egitura indar-
tsuagoa izango dugu, herriko jokalariek ez
dute kanpora joan beharko eta gure etorki-
zuna bermatu egingo dugu”. 

Datorren denboraldian eskola-kirolaz
arduratuko da Arteaga, eta bederatzi talde
kudeatuko ditu. Horietako bat federatuta
dago, kadete eta gazte mailako emakumez-
koen talde berria hain zuzen ere. Gainera,
aurre benjamin mailako hiru taldetan, ben-
jamin mailako bitan, eta kimu mailako
batean neskek zein mutilek jokatuko dute.
Azkenik, haur mailako gizonen eta emaku-
mezkoen talde bana osatuko da. Mutilena
talde berria da. Beste alde batetik, Deriok
kirol federatua hartuko du ardurapean.
Derio taldean mutilek baino ez dute joka-
tzen. Bi talde berri sortuko dira: kadete
mailakoa eta senior mailako B taldea.
Horiekin batera, betiko senior taldea eta
gazte talde bi ere arituko dira.   

Guztira, 13 taldek eta 200 neska-mutil

inguruk jantziko dituzte Derio-Arteaga
futbol taldeko koloreak 2009ko irailetik au-
rrera. Argi dago zaletasun handia dagoela
herrian futbolerako. “Zapatu goizetan tal-
dearen kamiseta janzten duten hainbat
lagun ikusten dira Derioko kaleetatik. Kan-
potik datozen lagunek ez dute sinesten”,
dio Alberto Ballestero nesken taldeko en-
trenatzaileak. Ez da harritzekoa, aurreko
denboraldian neskak primeran ibili baitira.
“Hainbat taldek gure jokalariak fitxatu na-
hi izan dituzte. Entrenatzaileei ere taldez

aldatzeko proposamenak heldu zaizkie.
Baina alferrik, Arteagan gustura baikaude
denok”, azaldu du Agustín Prieto “Tano“
Arteaga taldeko presidenteak. 

Jatorriz, derioztarrak
Derio-Arteaga taldeko jokalari gehie-

nak Deriokoak dira. “Guk ez ditugu herri-
ko jokalariak hobesten, baina, egia esan,
gehienak bertokoak dira”, adierazi du Gor-
kak. Hala ere, mutilek baino zailtasun han-
diagoak dituzte neskek taldeak osatzeko,

Arteaga eta Derio futbol taldeak berriro batuko dira

Elkarteak / Taldeak
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Bederatzi urte pasatu dira Derio eta Arteaga futbol taldeak banandu zirenetik, baina
batzea komeni zaiela konturatu dira aurten. Guztira, 13 taldek eta 200 neska-mutilek
osatuko dute klubaren egitura datorren denboraldian. Bide batez, ume derioztarrek
ez dute kanpora joan beharko futbolean jokatzera. 

Batasunak indarra dakar

Futbolak garrantzi handia du Derion, eta babesleek oso erantzun ona eman dio-
te taldeari. Udalak ere lagundu egiten du, taldeen arduradunen ustez. “Oro har
babesa eman digu, nesken taldeei batez ere, emakumezkoen kirola bultzatu nahi
dutelako. Talde nagusiari federazio-gastuak ordainduko dizkio, esate baterako”,
adierazi du “Tanok”. Taldeek lekurik eza adierazi dute, eta honi ere erantzuna
eman nahi dio Udalak. Horregatik, futbol zelaia hobetzea du helburutzat.

Txorierriko Politeknikaren alboan dagoen Ibaiondo futbol zelaian jokatzen
du Derio-Arteagak. Zelai bi daude bertan: bata belar artifizialezkoa, bestea arez-
koa, baina oso baldintza txarrak ditu azken horrek. Lursaila Bizkaiko Foru
Aldundiarena da, baina lanei ekiteko konpromisoa adierazi du ahoz. Laster ida-
tziz ere egingo du, eta orduan arezko zelaia atonduko da, aurten entrenatzeko
behintzat erabili ahal izateko. Era berean, datorren denboraldiaren amaieran,
lanei hasiera emango zaie, eta arearen ordez belar artifiziala jarriko da.

Zelai berria

Ager Larrabeiti (Derio KE), Agustín Prieto, “Tano”, (Arteaga) eta Gorka Barrio (Derio KE)



Elkarteak / Taldeak

ARTEAGA
–Emakumezkoen kadete eta gazte
mailako taldea
–Haur mailako talde bi (bata muti-
lek osatua; bestea, neskek)
–Kimu mailako talde bat 
–Benjamin mailako talde bi
–Aurre benjamin mailako hiru tal-
de
DERIO
–Talde senior bi
–Gazte mailako talde bi
–Kadete mailako talde bat.
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gutxiago daudelako. “Derio, Zamudio
edo Bilbotik datoz neskak. Arteaga
emakumezkoen Txorierriko futbol-es-
kola izatea nahi dugu. Datorren urtetik
aurrera egitura sendoagoa izango du-
gu, eta ahalik eta neska gehien hartzen
saiatuko gara. Eskoletara gutunak bi-
dali ditugu, kaleetan kartelak jarri...
Deialdia zabaldu nahi diegu Txorie-
rriko neska futbolzale guztiei gurera
etortzeko eta taldean jarduteko”, esan
du Tanok.

Ez da talde bi horiek batera ibiltzen
diren lehenengo aldia. 2000. urtean
klub bera ziren, baina Deriokoek ga-
rrantzi gehiegi eman zioten talde na-
gusiari, eta baliabide barik gelditu zi-
ren umeen taldeei eusteko. Orduan
batzuek Arteaga eratzea erabaki zuten,
haurrek jolasten jarraitu ahal zezaten.
“Garai hartan krisia egon zen klubean,
batzarkiderik ez zegoen-eta. Orduan,
jokalariak alde egiten hasi ziren, zer
gertatuko zen ez zekitelako”, aipatu
du Gorkak. Orain elkarrekin ekingo
diote denboraldiari eta Derio eta Ar-
teagako izenak eramango dituzte Biz-
kaiko futbol-zelaietatik.

Arteaga emakumezkoen
Txorierriko 

futbol-eskola izatea 
nahi dugu

””
““

Taldeak

Ez ditugu Derioko 
jokalariak hobesten, 

baina gehienak 
bertokoak dira

””
““
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Tirri-Tarra fanfarreko arduradunen esane-
tan, Luz Interna zuzeneko emanaldiak leiho
berri bat ireki du arte munduan; sentimen-
du garratz eta gozoz elikatuta, ikusleen
senak pil-pilean mantentzen dituen ikuski-
zuna da. 

Proiektuak 120 pertsona jarriko ditu
eszenatoki gainean, Larrabetzun. Pasai San
Pedroko fanfarrearekin batera, hauek hartu-

ko dute parte kontzertu erraldoi horretan:
Sotto Voce Donostiako orkestra, Gaztelu-
mendi Larrabetzuko abesbatza, Zamudioko
Kamara Korala, Sondikako Agrupación Co-
ral Olagüe, Txuma Olagüe Sondikako abes-
batza, Ekidazu Lezamako abesbatza eta In-
txartu Algortako abesbatza. 

Tirri-Tarrak Luz Negra/Argi Beltz diskoa
kaleratu zuen 2006. urtean. Hori fanfarrea-

ren bigarren lana izan zen eta Donostiako
Orfeoiak eta Et Incarnatus soka orkestrak
ere lagundu zuten diskoaren grabazioan.
Ñabardura klasikoak, folka eta rocka uztar-
tzen dituen lana da, eta kritikak rock sinfo-
nikotzat jo du.   

Lanak txundituta utzi zuen Jose Antonio
Sainz Donostiako Orfeoiko zuzendaria, eta
proiektua Euskal Herriko gainontzeko abes-
batzei zabaltzeko proposamena egin zien.
Hala ere, egitasmoak Euskal Herriko mugak
gainditu eta Estatuko beste herrialde ba-
tzuetara ere ailegatu da. Horrela, azken urte
bi hauetan 25 abesbatzek egin dute bat
proiektuarekin: Euskal Herria, Galizia, Gaz-
tela Leon, Madril, Aragoi eta Kataluniako
abesbatzak, hain zuzen ere. Orotara 1000
abeslari aritu dira Tirri-Tarra fanfarrearen
kontzertuetan. 

Pasai San Pedroko fanfarrea hirugarren
diskoaren grabazioan dago murgilduta gaur
egun. Hirugarren diskoa Sergio Zurutuza-
ren Internas maketan dago oinarrituta, eta
hango obra berri asko zuzeneko emanaldie-
tan aurkezten dabiltza. Argi Beltz eta Internas
diskoaren arteko fusioak Luz Interna musika
ikuskizuna izan du emaitza. Indarra eta sen-
timenduak nagusi diren kontzertu berezi eta
erakargarria da. 

Musika

Uztailaren 4an, zapatuan, Luz Interna kontzertua eskainiko da Larrabetzun.
Ikuskizuna Tirri-Tarra Pasai San Pedroko fanfarrearen Luz Negra/Argi Beltz diskoa-
ren eta prestatzen dabilen Internas lan berriaren arteko fusioa da. Kontzertua futbol
zelaian izango da gaueko 10:30ean. Testua eta argazkiak: Pospolin

Luz Interna saioak Gipuzkoa eta
Txorierriko abesbatzak batuko ditu

Titti-Tarra fanfarrea
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Musika

Jesus Antruejo zuzendari dabil Itxartu
eta Gaztelumendi abesbatzetan. Luz
Interna ikuskizuna bere “batutatik”
ailegatuko da Larrabetzura.  
Argi Beltz Tirri-Tarra konpartsaren
bigarren proiektua ondo ezagutzen
duzu, ezta?
Bai. Tirri-Tarra konpartsako ordezka-
ria nirekin jarri zen kontaktuan orain
dela urte bi, eta Itxartu Algortako ko-
roak Argi Beltz musikalean parte har-
tzeko gonbidapena luzatu zidan. Ideia
gustatu zitzaidan, proiektu hori erabat
berritzailea delako. Musika koralak
parte-hartze handia du bertan, eta
abesbatzek normalean egiten ez duten
gauza da. Proiektua ilusio handiz har-
tu genuen bai koruko kideek, bai nik;
eta interpretazio aldetik zailtasun han-
diak izan arren, lanean hasi ginen bu-
ru-belarri. Ikuskizuna joan den urteko
uztailean atera genuen plazara, eta oso
arrakastatsua izan zen. Publikoari izu-
garri gustatu zitzaion eta gu ere pozik
lotu ginen. 
Eta orain Luz Interna ikuskizuna eka-
rriko duzue Larrabetzura...
Proposamena ikasturtearen hasieran
egin nien, eta ilusio handiz onartu zu-
ten. Tomas Ordeñana Larrabetzuko
alkateari eman genion proiektuaren
berri, eta berari ere oso ideia ona irudi-
tu zitzaion. Are gehiago, proiektua
Mankomunitate osora zabaltzeko pro-
posamena egin zigun. Ondorioz, Itxar-
tu koruaz gainera, Sondika, Zamudio,
Lezama eta Larrabetzuko abesbatzeta-
ko ordezkariek ere hartuko dute parte
ikuskizunean. Laurogei abeslariko or-

feoi handia osatuko dugu.   
Erronka handia da koruetako kideen-
tzat?
Bai, ahots-espektakulu sinfonikoa de-
lako. Orkestra baten atal guztiak (kor-
dak, haizea, perkusioa), eta musika
modernoaren elementuak (instrumen-
tu elektronikoak, sintetizadoreak, gita-
rra akustikoak eta elektrikoak, bate-
ria...) uztartzen ditu. Koruetako kide-
ek meritu handia dute, zailtasunak
dituen proiektua delako: erritmo
ezberdinak erabiltzen dira... Proiek-
tuarekiko duten jarrera eskertzen diet.
Ahalegin handia egiten dabiltza ikus-
kizuna prestatzen, eta borondate ona
erakutsi dute hasiera-hasieratik. En-
tseguekin martxoan hasi ginen, eta ia-
ia prest dugu.

Jesus Antruejo, Gaztelumendi abesbatzaren zuzendaria

“Laurogei abeslariko orfeoi
handia osatuko dugu”

Gaztelumendi abesbatza
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Teknologia

“Beharrezkoa al da posta hau inprimatzea?/
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es
necesario hacerlo. / Is it really necessary to print

out this e-mail?” Hori da posta
elektronikoen bukaeran, ar-
bolatxo bat erantsirik, jartzen
dudan apaindura, eta ez naiz
bakarra izaten. Jasotzen ditu-
dan askotan ere haren antzeko
mezuren bat egoten da. Baina,
zergatik?
Posta elektronikoa, testu edito-
reak, datu baseak eta halako
softwarea eta praktikak zabal-
tzen hasi zirenean, denok pen-
tsatu genuen ez zela paperaren
bukaera izango, baina asko gutxi-
tuko zela haren kontsumoa, posta
arruntaz jasotzen genuen gutun
kopurua ere gutxituko zela, artxi-
boak digitalizatuko zirela... Hala
izan da?
Posta elektroniko asko inprimatu
egiten dira. Bulego bereko pertsonek
mezu bera inprimatzen dute beren-
tzat; eta inprimatutakoa galtzen dene-
an, berriz ere inprimatzen da. Hara hor
hasieran aipatutako mezuaren beharra.  

Garapen iraunkorra 
Wikipedia: “Garapen iraunkorra gara-

pen mota bat da (ekonomiena, hiriena,
gizarteena eta abar), ondorengo belaunal-
dien garapena eragozten ez duena, baliabide
naturalen eta ondarearen kalitatea eta kanti-
tatea gordez”. Hau da, zer edo zer utzi nahi

badugu geure ondorengoentzat, ondo kude-
atu behar ditugu ditugun baliabideak. Inge-
lesez eta gaztelaniaz “3R” bezala ezaguna
den kontzeptua horri dago lotua: murriztu,
berrerabili eta birziklatu.    

Murriztu 
Kontsumitzen ez den baliabidearen honda-
kina ez da berrerabili edo birziklatu behar.
Baliabideak premia barik kontsumitzen
ditugu askotan. Mezu elektronikoa ordena-
gailuan irakurtzen badugu, zertarako inpri-
matuko dugu?

Berrerabili
Baliabide bat erabili ondoren, hura berriz
erabil badaiteke, berrerabili egin behar
dugu. Horrela, ez dugu izango zertan birzi-
klatu baliabide horren hondakinak. Mezu
elektronikoa orriaren alde bietatik inprima
dezakegu; edo inprimatzen den orriaren
aldea zirriborroetarako-edo erabili.  

Birziklatu
Papera berrerabilita dugunean, zer? Ba, bir-
ziklatzera!

Teknologia eta jasangarritasuna
Askotan pentsatzen da teknologiak eragin
txarra duela garapen iraunkorrean. Baina
aurreko adibideetan azaltzen den moduan,
gure ohiturak eta ekintzak dira benetan era-
gina dutenak. 
Teknologiak aukera berriak eskaintzen diz-
kigu, eta guk neurtu behar dugu zein maila-
tan egiten duten aukera horien ondorioek
garapen iraunkorraren alde edo kontra. Eta
ondorioz, erabaki zelan eta noiz erabili (edo
ez erabili).
Posta elektronikoa adibide garbia da. Tek-
nologiak lagun dezake, baina gure esku
dago teknologia horrekin zer egiten dugun
erabakitzea.  

Jasangarritasunaren
alde egin dezagun 

Testua: Xabier Díaz, BTEk-eko zuzendaria



Erandiogoikoa

Erandiogoikoko eskola aurrean, 1940.
urte inguruan. Izenak badakizkizu, jaki-
narazo. Zelan? 944523447 telefono-zenba-
kira 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:

ZZeerr  oossppaattuu  dduuttee  
lleehheenneennggoo  aallddiizz  

LLeezzaammaann??

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: Lan birziklagarriak
Irabazlea: Josune Gezuraga
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Djivan Gasparyan-en disko bat ari naiz
etxean entzuten: antzinako musika tresna
bat jotzen du, duduk izenekoa, islamdar
mundura naramana irudimenez, bakez eta
poesiaz beteriko mundu batera, alegia; sen-
tipen horren eraginaren pean, gogoeta egin
dut zein bitxia den Persian egotea ardoaren
jatorria, eta mendeen buruan Mendebaldea
izatea produktu honen ekoizpena beregana-
tu duena.

Gure anaia musulmanen herrialdeen
ardo ekoizpena oso urria da eta diskrezio
handiz egiten, merkaturatzen eta kontsumi-
tzen dute. Maroko da ardo ekoizlerik han-
diena mundu musulmanean: gutxi gorabe-
hera 35 milioi botila ekoizten ditu urtean,
gehien-gehienak barne kontsumora bidera-
tuak. Enpresa ekoizle handi batek, “Celliers
de Meknes” deituak, marokoar ardoaren
%85 ekoizten du. Gizarte horretan mami-

tzen dira ekoizpena eta salmenta, frantses
protektoratuaren garaitik alkoholaren kon-
tsumoa eta publizitatea zentsuratzen dituen
gizarte bat izan arren. Gaur-gaurkoz, maro-
koarren batez besteko kontsumoa litro bate-
koa da pertsonako eta urteko. Begi bistakoa
denez, Frantzia, Italia edo Espainiar Estatua
bezalako herrialdeetako kontsumoaren anti-
podetan dago. Turismoa da herrialde horre-
tan ardo kontsumoa bultzatzen duten fakto-
reetako bat: urtean 7 milioi turistak baino
gehiagok eskatzen dute produktua. Baina
Marokok ohiturei leial irauten du, eta hala
segitzea onartu behar dugu begirunez. Beste
hainbat elementutan bezala, apaltasunez
agertzen da, publizitaterik egin gabe ekoiz-
ten du ardoa, arrandiarik eta erakuskeriarik
gabe kontsumitzen du eta tradizioaren eta
ustezko modernotasunaren arteko bideak
aurkitzen ditu bere gastronomia aberastasun
handia eta te bikainak abegi onez eta esku-
zabaltasunez partekatzeko. On egin!

Bakoren bazterra

Iñaki Suarez,
sumillerra
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Makarroiak

Maite Lekerika,
sukaldaria

Sukaldaritza

Etxeko sukaldaritza

Osagaiak (lau lagunentzat):
–300 g makarroi
–1/2 k tomate birrindu
–Tomate prijitua (zorrotada bat)
–100 g pernil (takotan)
–6 txanpiñoi (txikituak)
–Txorizo erdia (txikitua)
–4 berakatz atal
–Olioa, ura eta gaztaia

Prestatzeko erea:
Makarroiak ur ugaritan egosiko doguz,
gatza eta olio zorrotada bategaz (15 mi-
nutuan). Sarritan eragingo deutsegu, eta
egosita dagozanean, ur hotzagaz garbitu
eta gordeko doguz (uretan). Kazola ba-
ten olioa iminiko dogu. Berakatzak txiki-
tu eta kazolara botako doguz. Gorritzen
hasten diranean, txorizoa eta pernila
botako doguz. Osagaiei apur bat eragin
eta txanpiñoiak botako doguz. Tomate
birrindua gehituko dogu eta ostean, to-
mate prijitua eta gatz apur bat. Maka-
rroiei ura kendu eta horreek saltsara bo-
tako doguz. Su txikian bost minutuan
izango doguz egosten. Jan baino lehen,
10 minutuan itxiko dogu jalkiten.  

Bestelako kulturak, 
bestelako ohiturak



GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LLIIBBUURRUUAAKK

MMUUSSIIKKAA

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

NAGUSIAK
Egin bedi zure nahia
A. Arana
Hendaiako tren geltokian
J. Aurkerena
Hesi gabeko soroak 
I. Goikoetxea
Trapo zaharrak 
I. Izagirre

HAUR ETA GAZTE
Lepoko minez zegoen hontza
J. Waliño
Matxalen eta Mitxina 
P. Le Gall
Ottoline eta kateme horia
C. Riddell
Nim itsasoan 
W. Orr
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Gaupasa
Ama Eskuak herria. Iparraldeko
abeslarien artean bildutako 20
abestik osatutako diskoa.  Guk, M.
Ducau, A. Duhalde, E. Labegerie,
Pantxoa eta Peio, Etxamendi,
Estitxu….
Malko gorria / Sugan. Talde hau
ekainean izan da Sondikan eta
Erromon. 

Sugan taldea

L E T R A Z O P A

Umeakaz berba egiterakoan
lexiko berezia aztertuko dogu
berriro. Ea goiko letra-zopan gai
zaren umeakaz erabiltzen

diren 7 berba aurkitzen*.
Kontuan hartu egizu Txorierrin
esaten dan eran idatzita
dagozela. 
* Derioztarren euskara liburutik

jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 82ko letra-
zoparen erantzuna. Umeakaz
erabiltzen diren 7 berben izenak.

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

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



Loiu
–Fuerteventura. Irailaren 13tik 20ra. Izena
ematea: uztailean. 
Zamudio
–Pirinioak. Uztailaren 10etik 12ra, Arroeta
mendi taldeak antolatua. 
–Cuevas El Soplao – San Vicente de la Bar-
quera – Kastro. Uztailaren 16an, Adin-
tsuen Elkarteak antolatua. Sarrerak ekai-
naren 27an eta 28an banatuko dira. 

Irteerak

Azokak

Dantzak
Sondika
–Folklore jaialdia: Txina, Errusia eta Eus-
kadi. Uztailaren 24an, 20:00etan, Goronda
Beko kiroldegian. 

Loiu
–Azoka ekologikoa. Uztailaren 12an, Elo-
txelerri auzoan.

Jaiak
Lezama
GOITIOLTZAKO JAIAK
Uztailaren 10a, barikua
20:00: Txupinazoa
20.30. Txan magoa
22:00: Dantzaldia: Patxi 1, 2, 3
Uztailaren 11, zapatua
10:00: “Goitioltza ezagutu” ekimena
15:00: Herri-bazkaria
17:30: Zapitxo Txapelketa
19:30: Herri-kirolak
21:30: Sardina eta saiheski jana
23:00: Erromeria: Triki Ta Ke
02:30: DJ Festa Gaua  
Uztailaren 12a, domeka
13:00: Produktuen dastatzea
16:00: Mus Txapelketa
17:00: Umeentzako jolasak
19:30: Bertso saioa 

Ekitaldi gehiago aikor.com webgunean

Erakusketak
Sondika
–“Sondikako Udala” XIII. Kale-pintura
Lehiaketa. Uztailaren 10era arte, Erakus-
keta Aretoan. 
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Bestelakoak
Sondika
–Liburutegi ibiltaria, ekainaren 29tik uztai-
laren 30era. Astelehenetan eta barikuetan,
Gori Erdiko Plazan; martitzenetan, Ikurri-
naren Enparantzan; eguaztenetan, Larraba-
rrena parkean; eta eguenetan, Goiri Plazan.

Zamudio
Plater-tiroketa. Uztailaren 18an, 10:30etik
19:00etara, Teknologia-Parkeko tiro-ze-
laian. Txorierri Ehiza eta Arrantza Elkar-
teak antolatua.    

Kirolak

Txorierri
–Uztailean, udalerri guztietan: irteerak, jo-
koak, mozorroak, tailerrak, zirkoa, igerile-
kuak, filmak... 

Udalekuak

AAggeennddaa

Fuerteventura






