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Joan den azaroaren 25ean makina bat
herritar irten zen kalera genero-indarke-
ria behingoan amaitu dadila eskatzera.

Egun horrek urtero gogorarazten digu ge-
nero-indarkeriak indarrean badirauela, eta,
horregatik, eskura daukagun armarik one-
naz baliatu behar dugula haren kontra:
gizartearen erabateko gaitzespena. Ildo ho-
rretan, guzti-guztiok ziur egon behar dugu
genero-indarkeria pairatzen duten emaku-

meak bakarrik ez daudena, gizarteak babes-
ten dituena eta gainontzeko gizabanakook
haien egoera ulertu eta lagundu gura die-
guna.

Zoritxarrez, eguneroko bizimodua ez da
horrelakoa. Egundoko arazo horren ondo-
rioak apaldu guran, Estatuak lau haizetara
aldarrikatzen dabiltzan gizarte-sentibera-
tzea estrategia mediatiko hutsa da, nork be-
re hauteskunde-proposamenei etekina ate-
ratzeko. Zuzenbidezko estatua aitzakiatzat
hartuta, agintariek idatzi eta onesten dituz-
ten legeen itzalean, sinestarazi nahi digute
epai-sistema balekoa dela, eta, norbait epai-
tu ostean, hobendunak zigorra beteko eta
eragindako kalteagatik larrutik ordainduko
duela, konponbiderik eraginkorrena bera-
riaz alde batera utzita: aurrezaintza eta pre-
sazko neurriak. 

2004an, lege berria hasi zen indarrean
Espainiako estatuan. Hala ere, legeak agin-

tzen dituen neurriak ez dira nahikoak arazo-
ari heltzeko. Presazko neurriak behar-beha-
rrezkoak dira biktimen samindura eta bihoz-
mina ahalik eta lasterren arintzeko: harrera-
etxe gehiago egokitu, epaitegien arteko
komunikazioa azkartu, polizia eta ospitale-
en arteko informazio-trukea erraztu, guar-
diako epaitegi gehiago gau eta egun zaba-
lik egon, elkargune gehiago sortu zaintza
eta babespea bideratzeko, eta, azkenik,
diruzko laguntza handiagoak hitzartu eta
erabili beharko lirateke esparru honetan
dabiltzan elkarte eta emakumeentzako
aholku-etxeen lan bikaina sustatu eta ahal-
bidetzeko. Genero-indarkeria salatzeko egi-
ten diren publizitate-kanpainak hutsalak
izango dira tratu txarrak pairatzen dituzten
emakumeek nora jo ez badakite, zer egin ez
badakite, salaketak ondorerik izango ote
duen zalantza egiten badute, edo, txarrene-
an, gaizkileek azkenik hiltzen badituzte, zer-
gatik eta emakume horietako bakoitza
zorioneko egun batean askeagoa izateko
lehen urratsa ematen ausartu zelako.
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Azaroaren 25a

SUSANA RODRIGUEZ

(Abokatua)

“Ez sartu politikan; hori politikoentzat”,
“Politikari guztiak zakarrontzira!” entzun
ohi dugu sarritan, eta irakurle askok hori
diotenak arrazoia dutela esango du. Baina,
holakoak esan arren, zintzo joaten gara
boto ematera, norberak hoberen deritzo-
nari edo hain txarra ez denari. Botoa eman
edo ez, partidukoa izan edo ez, egiten
dugun guztia politika dela zion aitak, eta
politika denok egiten dugula. Adinean
aurrera, ondo ulertu dut hori; azken bate-
an, politika gizarte eredu bat defendatzea
da.

Gustatu edo ez, denok gaude inplika-
tuta gizartean. Beraz, guk egiten ez dugu-

na besteren batek egingo du gugatik; eta
ziur asko, ez da izango gure gustukoa.
Sinesten duguna, lortu gura duguna, guk
geuk landu behar dugu etxean, auzoan,
herrian... besteei lana utzi barik.

Seme-alabei lan kargarik ez ematea-
rren, non ez diren sartu behar esaten diegu
sarritan. Baina eurek zelako gizartean bizi
nahi duten aukeratu eta horren alde egiten
dute lan; guk bezala.  

Horren haritik, zelan ulertu behar dugu
Zamudioko familia bereko seme biak,
euren ideiengatik kartzelaratu eta inongo
delitu barik lege antiterrorista ezarri izana,
bata punta batera eta bestea, bestera bida-

liaz? Ez da ez bidezkoa, ez demokratikoa. 
Norbere ideiak defenditzea zilegi da.

Zigor hau gazteak mugi ez daitezen pentsa-
tutako jazarpena izan da. Zer egin behar
dugu herritarrok: geldirik lotu eta alfonbra
bihurtu, eurek nahi dutenean astintzeko?

Geuk eraikitzen 
dugun gizartea dugu

BELEN GANA

(Irakaslea)



Euskal gehiengo sindikalak greba oro-
korra deitu zuen maiatzaren 21ean, gizar-
teak bizi zuen egoera salatzeko. Nazioar-
teko krisialdian murgilduta, Euskal He-
rrian milaka lanpostu suntsitzen ari ziren
eta milaka lagun langabezian ez ezik egu-
nerokoari aurre egiteko baliabiderik gabe
ere geratzen ari ziren. Egoera larria zen
ordukoa, eta horren aurrean erakundeek
hartutako neurriak, hutsalak. Neurriok
banketxe eta enpresei diru-laguntzak
ematetik, eta, ez hankarik, ez bururik ga-
beko enplegu-erregulazioko espediente-
ak onartzetik haratago ez ziren joaten.
Hori gutxi balitz, politika fiskalek beharri-
zan gutxien zutenen alde egiten zuten,
enpresa eta dirudunen alde, eta gastu
sozial urriak agerian uzten zituen beharri-
zan sozialak.     

Egoera hori salatzeko deitu genuen
greba orokorrera. Eta orain, beste urrats
bat eman dugu. Euskal gehiengo sindika-
lak “Hamar urrats eredu berri baterako”
dekalogoa prestatu du. Hori erakundeei
egindako eskariak batzen dituen dekalo-
goa da, eta krisialditik eta injustizia sozia-
letik ateratzen lagunduko dizkiguten pro-
posamen hauek ditu:

1. Langileak erraz kaleratu beharrean,
neurriak ezartzea enpleguari eusteko eta

horren kalitatea hobetzeko.
2. Berdintasuna bermatzea, lan bal-

dintzetan; eta genero, adin, ezgaitasun
edo nazionalitateagatiko diskriminazioak
baztertu.  

3. Gizarte-prestazioak handitzea, lan-
gabeziaren eta pobreziaren hazkundeari
aurre egiteko.  

4. Politika fiskal bidezkoa eta progresi-
boa, aberastasuna zuzen banatzen due-
na. 

5. Osasun eta Hezkuntzarako zuzen-
dutako gastu publikoa igotzea, herrialde
garatuenenarekin parekatzeko.

6. Eskubide hauek onartu:
–Menpekotasun egoera guztiei kalita-

tezko zerbitzu publiko baten bidez eran-
tzutea.

–Sare publikoan 0 eta 3 urtera arteko
adin-tartean eskatzen diren kasu guztie-
tarako plazak eskaintzea.   

–Alokairu sozialeko etxebizitzak be-
netan eskuragarriak izatea, eta zigor fiska-
lak ezartzea hutsik dauden etxebizitzen-
gatik.  

7. Sektore publikoa bultzatzea, eta
garapen ekonomiko eta sozialaren eragile
bihurtu.

8. Askatasun sindikala bermatzea,
gehiengo sindikala errespetatu, greba es-

kubideari ez jarri oztoporik, eta sindika-
tuak euren ildoagatik ez baztertu.    

9. Parte-hartze soziala politika ekono-
miko eta sozialen diseinuan sustatzea,
garrantzizko gaiei buruz gizarteak duen
iritzia benetako kontsulta eta erreferen-
dum lotesleen bidez aintzat hartu. 

10. Lan Harremanetarako eta Babes
Sozialerako Euskal Esparrua bultzatzea,
enplegu, negoziazio kolektibo eta babes
sozial arloetan Euskal Herrian lege pro-
pioak izan ditzagun. 

Dekalogoa gure herrietan, Uribe Bu-
troi, Txorierri eta Uribe Kostan, eman nahi
dugu ezagutzera. Horretarako, dokumen-
tua lantokietan hasi gara hedatzen, eta
langileei banan-banan gabiltza egoera-
ren garrantzia azaltzen, eta aldaketarako
aukerak badaudela esaten. Sinadurak ere
batzen gabiltza. Abenduaren amaiera
arte kalean ikusiko gaituzue dekalogoa
eta sinadura-orriak eskuan ditugula.
Abian jarri dugun  kanpaina garrantzitsua
da, eta gizarte eredu berria aldarrikatzeko
indar metaketa du helburu. Horregatik,
zuen atxikipena eskatzen dizuegu Uribe
Butroi, Txorierri eta Uribe Kostako herrita-
rrei.

ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE eta HIRU 

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.
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Petralanda Aranjuezen

espetxeratu dute
Espainiako Poliziak eta Guar-

dia Zibilak 34 gazte atxilotu zituz-
ten azaroaren 24aren goizaldean,
Segi gazte erakundearekin lotura
zutelakoan. Atxiloketak Grande
Marlaska Espainiako Auzitegi
Nazionaleko epaileak agindu
zituen. Atxilotuen artean, Haritz
Petralanda Zamudioko gaztea
izan zen. Gazteari deklarazioa
hartu ostean, hura Soto del Real
kartzelara eramateko agindua
eman zuen Marlaskak. Petralan-
dak egun bi eman zituen bertan,
eta handik Aranjuezera eraman
zuten. Lagunek jakinarazi duten
moduan, gaztea ondo dago eta ez
diote tratu txar fisikorik eman.
Hala ere, Petralandaren esanetan,
mehatxatu dute eta tratu txar psi-
kologikoa jasan du. 

Arroeta mendi 

taldearen V. 

urteurrena
Arroeta Zamudioko mendi tal-

deak bost urte beteko ditu urtarri-
lean eta urteurrenaren haritik
hainbat ekitaldi antolatu dituzte
hil horretarako. Honela, urtarrila-
ren 15ean Arroeta mt munduan
zehar hitzaldia izango da iluntzeko
8etan, Zamudiotorren. Hilaren
16an urteko bazkaria izango dute,
eta hilaren 31n GR-280 Uribe
Kosta ibilbidea egingo dute.

Elhuyar Fundazioak bideo-joko berri
bi kaleratu ditu abenduan: Armix Kart bi-
deo-jokoa eta Zoo Zoroa haurrentzako jo-
koa. Jokook haur eta gaztetxoei daude
zuzenduta, eta dibertigarriak izateaz gai-
nera, didaktikoak ere badira. Bideo-jokoak
CD-ROM formatuan atera dituzte. 

Armix Kart sei urtetik 10 urtera bitar-
teko gazteentzako jokoa da, eta bertan
euskara, gaztelania eta ingelesezko gal-
derak tartekatzen dira. Zoo zoroa hiru ur-
tetik bost urtera bitarteko umeei dago
zuzenduta. Umeek, Komoko pertsonaia-
rekin batera, 18 joko ezberdinetan jolaste-
ko aukera izango dute, hainbat gaitasun
lantzen duten aldi berean: begi eta es-
kuen arteko koordinazioa, arreta, oroime-
na, kontzentrazioa, emozioak adierazteko

gaitasuna, entzumenaren pertzepzioa,
ahozko espresioa, ikus-oroimena, irudi-
mena eta sormena, esate baterako. Gaine-
ra, jokoa lagungarria da umeen autoesti-
mua eta komunikazioa indartzeko, eta
balioa ematen die adiskidetasunari, bes-
teei laguntzeari eta animaliak maitatzeari,
besteak beste. CDa motxila baten barruan
plazaratu dute, Komoko pelutxearekin
batera. 

Jokoen demoak eta horien gaineko
informazio gehiago helbide hauetan es-
kura daitezke: www.elhuyar.org/armixkart
eta www.elhuyar.org/zoozoroa. Joko ho-
rietako bat oparitu nahi baduzu, %5eko
deskontua izango duzu www.elhuyar.org/
edizioak helbidean erosiz gero.

Elhuyarrek joko didaktiko bi

kaleratu ditu  
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Bertsozaletasun handia dago gurean
eta txorierritarrok ezin ginen Bertsolari
Txapelketa Nagusira joan barik geratu.
Txapelketaren finala abenduaren 13an
egin zen BECen eta bertan 14.500 lagun
batu ziren, txapelketa zuzenean jarraitze-
ra. Txorierritik ehunaka lagun hurbildu
ziren Barakaldora. Euskara elkarteek auto-
busa jarri zuten. Hala ere asko euren kon-
tura joan ziren.   

Txapelketa Maialen Lujanbiok irabazi
zuen. Emozioz eta kalitatez betetako
saioan, azken buruz burukoan Amets Ar-
zallusekin aritu zen nor baino nor, eta
azkenean hernaniarrak eskuratu zuen du-

ela zortzi urte ihes egin zitzaion txapela.
Lujanbio Txapelketa Nagusia irabazi duen
lehen emakumea izan da, eta txapela
Jose Agirre bertsolari beteranoaren esku-
tik jaso zuen. 

Azpimarragarria izan zen Lujanbiok
eta Arzallusek erakutsitako maila bikaina,
baita ere gainontzeko bertsolariek eskai-
nitako ikuskizun ederra. Jon Maiak hiru-
garren egin zuen.

Beste alde batetik, Andoni Egañak
ezin izan zuen bere bosgarren txapela es-
kuratu. Txapeldun handia laugarrena lotu
zen, eta, aurretiaz esanda zuen moduan,
txapelketan ez da berriz arituko.  

Lezamako tiro-zelaiaren

gaineko ikerketa 

berriro zabaltzea 

gaitzetsi dute
Lezama Bizirik elkarteak salaketa

jarri zion 2008ko urtarrilean Leza-
mako Udalari, tiro-zelaiaren harira.
Elkarteak tiro-zelaia ixteko eskatu
zuen, eta Udalari prebarikazioa eta
ingurumen-delitua leporatu zizkion.
2009ko maiatzean, epaiak auto bat
eman zuen eta bertan salaketa
behin-behinean artxibatzea erabaki
zuen. Hala ere, Fiskaltzak ikerketare-
kin aurrera jarraitzeko eskatu zuen,
delituzko ekintzak egon zitezkeela
esanez. Bilboko Instrukzioko 2. zen-
bakiko Epaitegiak ikerketa berriro
zabaltzea gaitzetsi du. Hala adierazi
du azaroan emandako auto batean.
Epaitegiaren arabera, tiro-zelaiaren
kudeaketari dagokionez, ez da egon
ez prebarikaziorik, ez ingurumen-
deliturik.

Txorierritarrak ere, Bertsolari

Txapelketa Nagusian
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Urtarrilaren 17an “Sondikako Udala” V.
Frontenis Txapelketaren finalak jokatuko
dira. Partidak goizeko 10:15etik aurrera
izango dira frontoian. Txapelketan Txorie-
rriko 13 bikote dabiltza parte hartzen eta
guzti-guztiek joko ezin hobea dutela era-
kutsi dute orain arte izandako partidetan.   

Era berean, urtarrilaren 11tik 24ra bitar-
tean “Sondikako Udala” XXII. Areto-futbol
Txapelketan izena emateko epea zabaldu-
ko da. Izena ematea Goronda Beko kirolde-
gian egin behar da eta datu hauek jakina-
razi beharko dira: taldearen izena; jokala-
rien NA-ren fotokopia; ordezkariaren izen-
abizenak, telefonoa eta e-maila; inskripzioa
ordaindu den ziurtagiria, eta fidantza

itzultzeko kontu korrontearen zenbakia.
Izena emateak 75 euro balio du taldeko,
eta horrezaz gainera, 60 euroko fidantza
ordaindu behar da. Fidantza txapelketa
amaitu ostean itzuliko da. Dirua kontu zen-
baki honetan sartu behar da: 3035 0201 23
2010900002. Txapelketa otsailaren 7an
hasiko da. Egutegia urtarrilaren 28tik aurre-
ra jakinaraziko da liburutegian, Goronda
Beko kiroldegian eta udaletxean.  

Beste alde batetik, Hegalariak Sondika-
ko areto-futbol taldeak Pedro Espesoren
oroimenezko hiruko torneoa antolatu du
laugarren aldiz urtarrilaren 2rako. Hegala-
riak, Gernika eta Egartsuak taldeek hartuko
dute parte han, 17:00etatik aurrera.

Helikopteroen zarata

ere neurtuko du

Aenak
Ingurumenaren jarraipen-ba-

tzordea laugarren aldiz batu da Bil-
boko Aireportuan. Aenak batzarre-
an azaldu zuen moduan, airepor-
tuan dabiltzan helikopteroek egin-
dako zarata ere neurtzeko asmoa
dute. Neurri horrek helikopteroen
zaratak eragina duen etxebizitzak
Soinu-isolamenduaren Plan
barruan sartzea du helburu. Beste
alde batetik, dagoeneko, zarata 65
etxebizitzatan neurtu dela jakinara-
zi zuen, eta horren ostean, hasiera
eman zaiela soinu-isolamenduaren
lanei.  

Gabonetako argien

presupuestoa murriztu

dute Lezaman
Lezamako Udalak erdira murriz-

tu du Gabonetako argiei zuzendu-
tako presupuestoa. Erabakia har-
tzeko orduan, arrazoi bi hartu ditu
kontuan: alde batetik, energia
aurrezte beharra; eta bestetik, kri-
sia. Horrela, aurreko urteetan argie-
tara 16.000 euro bideratu badira,
aurtengo presupuestoa 8.000 euro-
koa da. Argiak Gabon Gauaren
aurreko asteburuan piztu eta Erre-
geen Egunaren ostean amatatuko
dira. Beste alde batetik, Txorierriko
beste herrietan ere energia zein
dirua aurrezteko iniziatibak hartu
dituzte Udalek.   

Frontenis eta areto-futbol 

txapelketak, Sondikan

a: Karlos Ojanguren
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Geldoetako eskola zaharra

“Geldoetako eskola zaharretik hurbil paseatzen naizen bakoitzean, umeak, gaur egun edadekoak, imajinatzen ditut, hain urrun dagoen
eta hain ezberdina izan zen garai hartan”.

Argazkia: Iñaki Aránguiz (DAT, Derioko Argazki Taldea)



t/a: Gaizka Eguskiza

Zer dela-eta etorri zara ekitaldi

honetara?

Batez ere, gonbidatu nautelako. Emu-
nekin harreman estua dugu aspalditik,
eta bat egiten dugu euren lan egiteko
erarekin. Euskara normalizatzeko buru
belarri dabil beharrean eta ekitaldi horre-
tara joan garenok ere helburu bera dugu.

Zelan ikusten duzu Athleticen den-

boraldia?

Azken hamarkadako denboraldirik
onena gaude burutzen. Ondo gabiltza,
bai Estatuko Ligan, bai Europa Ligan, eta
konfiantza osoz sentitzen gara etorkizu-
nari begira. Hala ere, pena handia izan
zen Kopatik kanpo gelditu izana. 

Helbururik baduzue buruan?

Kirolariak garenez, anbizio handia
erakutsi behar dugu, eta erronkak jarri
behar dizkiogu geure buruari. Dena dela,
oinarrizko helburua Ligan mailari eustea
da, eta helburu zaila da. Horregatik, aha-
lik eta lasterren lortu behar ditugu behar
diren puntuak, eta gero gerokoak! Horiek
lortzen ditugunean eta egoera onean ba-
gaude, beste xede handiago batzuei
egingo diegu aurre. Eta Europa Ligan, an-
tzera: ondo gabiltza, ligaxka gainditu
dugu, baina apurka-apurka joan behar
dugu. Eta kanporaketak etortzen direne-
an, ikusiko dugu... 

Aurreko denboraldian baino ge-

hiago jokatzen hasi zara aurten. Zer

gertatu zitzaizun iaz?

Hainbat gauza gertatu ziren. Entre-
natzaileak esan zidan denboraldi aurrean
ez nintzela fin ibili, eta beste jokalari bat
aukeratu zuen nire ordez. Gero nire
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Emun kooperati-
bak Txorierrin ireki
du Bizkaiko egoitza.
Emunek euskara normali-
zatzeko planak bultzatzen
ditu enpresetan eta erakun-
de publikoetan. Bere jardue-
ra ezagutzera emateko bile-
ra antolatu zuen eta Koikili
Lertxundi gonbidatu zuen
bertara. AIKOR! aldizkaria ere
han egon zen eta Athleticen
jokalariarekin hitz egiteko
aukera izan zuen.

KOIKILI LERTXUNDI l Athleticen jokalaria

“Hainbat haur zale zurigorriak bihurtu
genituen Kopako finalari esker”
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Koikili ez da goi-mailako jokalari arrunta. Izan ere, 26 urte zituela
heldu zen Lehen Mailara, oso berandu. Gainera, Unibertsitateko
karrera -Historia, alegia- duen jokalari bakarra da Athleticen. “Arra-
roa ez naiz sentitzen, ezberdina baizik. Betidanik uztartu ditut fut-
bola eta ikasketak, baina Bigarren B Maila eta Hirugarren Mailako
jokalariek ere egiten dute. Hala ere, argi dago Lehen Mailan jardue-
ra biak uztartzea ohikoa ez dela”. Hori gutxi balitz, enpresaria da
arratsaldeetan. “Senideekin 2004an Itzarri enpresa sortu nuen. Ber-
tan komertzial, euskara arloko arduradun eta zuzendari lanak egi-
ten ditut”. Enpresak aholkularitza ematen du berrikuntza arloan.

Ezohiko futbolaria

ordezkariarengan ere konfiantza handirik
ez zuen adierazi eta Mikel (Balentziaga)
fitxatu zuten. Mikel hasi zen jokatzen eta
berak lesioa izan zuenean, jokatzeko au-
kera izan nuen. Partida polita atera zitzai-
dan eta jokatzen jarraitu nuen denboral-
dia amaitu arte. 

Aurten Xabi Castillo fitxatu du Ath-

leticek ezker hegalean aritzeko, eta da-

torren urtean Mikel Balenziaga itzuliko

da Numantzian utzita ibili ostean. Ze-

lan ikusten duzu etorkizuna Athleti-

cen?

Azken urteotan jokalari batzuk fitxatu
ditu Athleticek ezker hegalerako. Hori de-
la-eta, gero eta zailagoa da bertan joka-
tzea. Baina ni lasai nago, jokatzeko borro-
katzeko prest. Beste alde batetik, lehia-
kortasuna onuragarria da taldeentzat, au-
kera zabalagoa ematen baitio entrena-
tzaileari. Etorkizunari dagokionez, auska-

lo! Datorren denboraldi aurrean Mikel
(Balentzaiaga), Xabi (Castillo) eta hirurok
elkartuko gara berriro. Niregan pentsatu
behar dut nik, eta Athleticen gelditzea
dut asmo bakarra.

Lehengo maiatzean Kopako finala

jokatu zenuten. Zelan bizi zenuten

jokalariok? 

Izugarria izan zen, eta
giroa, sekulakoa. Athleticen
aldeko sentimendu indartsu
bat sortu genuen. Gaur egun
Madril edo Bartzelonako zalea
izatea erraza da umeentzat, fut-
bola oso globalizatuta dagoela-
ko. Hala ere, gu finalera ailegatu
izana oso esanguratsua da be-
launaldi berriei begira. Izan
ere, hainbat haur zale zuri-
gorriak bihurtu geni-
tuen.



t: Gaizka Eguskiza / a: O.B.

Jatsiereak mendiko bizikletaz egi-

ten dozuz...

Mendiko bizikleta berezi baten
mendi puntatik aldapan behera jatsiten
gara ahalik eta arinen.  Zintaz makatuta-
ko zirkuitua zehartzen dogu, eta bertan
hainbat oztopori egiten deutsegu aurre:
harriak, maldak, bihurruneak.... 

Arriskutsua emoten dau...

Bai, bada. Aurreko udan erori egin
nintzan eta eskumako klabikula apurtu
jatan. Ohean emon neban uda osoa.

Eta gurasoek zer esaten deutsue?

Eurek esaten deuste ea zergaitik ez
jatan gustaten xakea (gar, gar).

Zelan hasi zinan kirol horretan?

Espainiako Txapelketea ikustera joan
ginan Galdakaora eta gustau jatan. Lehen
futbolean eta txirrindularitzan aritzen
nintzan, baina futbol taldeko entrenatzai-
leak esan eustan ezin nebazala jarduera
biak aldi berean egin. Eta azkenean, bizi-
kletea aukeratu neban. 

Zergaitik aukeratu zenduan bizi-

kletea?

Betidanik berezia iruditu jat
kirol hori. Jatsiten nazan
bakotxean, sentsazino
bereziak dodaz. Adre-
nalinak gogor joten
nau zirkuitutik ibil-
ten nazanean, eta
amaitzen dodane-

an, trankil-trankil gelditzen naz. Kirolak
nasaitu egiten nau.

Bizikleta berezia erabilten dozuela

aitatu dozu...

Bai. Esekidura hobea da, eta gurpilak
lodiagoak dira. Motorren antza dabe bizi-
kletek. Garestiak dira, eta askotan kon-
ponketak egin behar dira, baina bizikleta-
denda batek laguntza emoten deust. 

Estatuako txapelketea jokatu dozu

orain. Zelan esperientzia?

Oso ona: 17. postuan amaitu neban,
baina sukarrak jota ibili nintzan. Horregai-
tik, ez nintzan gustura sentidu, eta irrikan 

nago datorren urteko txapelke-
tan parte hartzeko. Beste alde

batetik, giroa oso polita izan
zan. Kirol horretan oso gitxi

gagozanez, primerako
harremana dogu. Ez

dago lehiakortasunik,
anaitasuna baino. 

Zelangoa da

txapelketen

egutegia?

Martxoan hasi eta urrian amaitzen da.
Estatu mailan Galdakaon jokatzen da txa-
pelketea eta urtean zehar hainbat saio
dagoz. Eta Euskal Herriari jagokonez, bar-
din-bardin. Saioek kirola zabaltzeko au-
kerea emoten dabe.

Zelan eta non entrenaten dozu?

Normalean asteburuetan joaten naz
lagunakaz mendira, eta bertan dagozan
zirkuituetatik ibilten gara. Zirkuituak Bil-
bon, Galdakaon edo Kortezubin dagoz,
esate baterako. Entrenamentua zati bitan
banatzen da: alde batetik, iraupen fisikoa
landu behar dot; bestetik, teknikea. Jen-
teak uste dau zoroak garala eta presta-
kuntzarik ez dogula behar, baina oker
dabiltza. Zehetasunak zaindu behar do-
guz eta kontzentrazinoa be oso garran-
tzitsua da.

Zelan ikusten dozu etorkizuna?

Nik zaletasuntzat hartzen dot kirola,
eta jakin badakit hortik bizi ezin nazana.

OIER BELDARRAIN l txirrindularia
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“Kirolak nasaitu egiten nau”

Oier Beldarrain larrabetzuarrak zaletasun bitxia dau: ja-
tsiereak egiten dauz mendiko bizikletaz. Hortik ezin izan-
go da bizi, eta horregaitik Topografia ikasi gura dau dato-
rren urtean Gasteizen,nahiz eta bertan zirkuiturik ez egon.
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Horra, horra!

16 GABONETAKO EGITARAUAK

Txorierriko Udalek eta elkarteek familia osoari zuzendutako ekitaldiak antolatu dabez
Gabonei begira. Egitarauak hurrengo orrialdeotan dituzue.  

Abenduaren 23an, eguaztena

16:00: Olentzeroren bila, plazan.
Abenduaren 24an, eguenean

18:00: Olentzero, zerran.
Abenduaren 25ean, barikuan

19:00: Bertso saioa, Hori Baien: Unai Itu-
rriaga, Igor Elortza, Maialen Lujanbio eta
Miren Amuriza. 
Abenduaren 27an, domekan

Pilotaren Eguna. Hainbat ekintza, egun
osoan zehar, Olarreta Pilota Eskolarekin
batera antolatua.
Abenduaren 28an, astelehenean

Irteera, Gabonetako Umeen Parkera.
Abenduaren 29an, martitzenean

20:00: Literaturaz Berbetan ekimena, Hori
Baien. “Poetak poetari”, Juanra Madariaga,
Oier Guillan eta Xabi Bordaren eskutik.
Abenduaren 31n, eguenean

Gabon Zaharra. Gaia: ozeanoa. 

Urtarrilaren 3an, domekan

Goizean: Aerobic saio berezia, Hori Baien.
Urtarrilaren 4an, astelehenean

20:00: Nafarroa 1512-2012 hitzaldia, Hori
Baien.
Urtarrilaren 6an, eguaztenean

18:00: Ukelele jauna umeentzako antzer-
kia, frontoian.
Urtarrilaren 9an, zapatuan

09:30: Larrabetzu auzoz auzo ekitaldia,
plazan.
20:00: Taberna Ibiltaria.

Hori Baik
antolatua

Abenduaren 29an, martitzenean

16:00-20:00: Puzgarriak, kiroldegian.
Urtarrilaren 5ean, martitzenean

17:30: Haurrentzako berbena, kirolde-
gian.
18:00: Nagusientzako berbena, Gure
Etxean. 

Larrabetzu

Miren Amuriza Unai Iturriaga
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Abenduan eta urtarrilean zehar 

Saharara agintzeko jakiak batzeko kan-
paina, udaletxean eta Dia eta Eroski su-
permerkatuetan.
Abenduaren 23an, eguaztenean

17:00 (Zamarripa plazako autobus-gera-
lekutik): Piloto eroa antzezlana ikustera ir-
teera.
Abenduaren 24an, eguenean

09:00: Kalejira, Sabino Arana plazatik.
10:00: Plater-tiro saioa, Teknologia Parke-
ko tiro zelaian, Txorierri Ehiza eta Arrantza
elkarteak antolatua.
14:00: Bazkaria, eskolan.
15:30: Olentzero bila joan eta kalejira.
17:30: Opariak banatzea.
19:30: Txokolatada, eskolan.
Abenduaren 26an, zapatuan

16:00-21:00: Gabonetako Umeen Parkea,
kiroldegian.
20:00: “Olentzerori gutuna” XI. Lehiaketa-
ren sariak banatzea eta Eriz magoaren

Zamudio
emanaldia, Lagatzu euskara elkarteak
antolatua.
Abenduaren 27an, domekan

16:00-21:00: Gabonetako Umeen Parkea,
kiroldegian.
Abenduaren 28an, astelehenean

16:00-21:00: Gabonetako Umeen Parkea,
kiroldegian.
Abenduaren 29an, martitzenean

16:00-21:00: Gabonetako Umeen Parkea,
kiroldegian.
Abenduaren 30ean, eguaztenean

16:00-21:00: Gabonetako Umeen Parkea,
kiroldegian.
Abenduaren 31n, eguenean

Urregaraira irteera, Arroeta mendi talde-
ak antolatua.
10:00: Plater-tiro saioa, Teknologia Parke-
ko tiro zelaian, Txorierri Ehiza eta Arrantza
elkarteak antolatua.
01:00: Urte amaierako kotiloia, Adintsuen
Etxean.
Urtarrilaren 4an, astelehenean

10:30 (Zamarripa plazako autobus-gera-
lekutik): Barakaldoko Gabonetako Ume-
en Parkera irteera.

Piloto eroa
antzezlana
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Urtarrilaren 29ra arte

“Sondikako Udala” XVIII. Gabonetako Pos-
talen Lehiaketaren lanak, liburutegian.
Abenduaren 24an, eguenean

17:00: Olentzero eta Belen biziduna, uda-
letxean. Antolatzaileak: Txuma Olagüe
abesbatza, Agrupación Coral Olagüe, Go-
rondagane guraso elkartea, Gorantzaile-
ak dantza taldea, Ipar-Elaiak txistu taldea
eta Udala. 
Abenduaren 26an, zapatuan

11:30-14:00 eta 16:00-19:00: Gabonetako
Umeen Parkea, Goronda Beko kiroldegiko
areto-futbol kantxan. 
11:30-14:00 eta 16:00-20:00: Gabonetako
gazte-parkea, Goronda Beko kiroldegiko
frontoian.
19:00: Tipitinen Gabonak ikuskizuna, Go-
ronda Beko kiroldegiko areto-futbol kan-

txan.
Abenduaren 27an, domekan

11:30-14:00 eta 16:00-19:00: Gabonetako

Umeen Parkea, Goronda Beko kiroldegiko
areto-futbol kantxan. 
11:30-14:00 eta 16:00-20:00: Gabonetako
gazte-parkea, Goronda Beko kiroldegiko
frontoian.
19:00: Hipo eta Tomax ikuskizuna, Goron-
da Beko kiroldegiko areto-futbol kantxan.
Urtarrilaren 5ean, martitzenean

18:00: Erregeen Kabalgata, aireportuko
terminal zaharretik.  
Urtarrilaren 11tik 24ra

Areto-futbol XXII. Txapelketan izena ema-
tea, Goronda Beko kiroldegian. 
Urtarrilaren 24an, domekan

09:15 (Goronda Gane eskolako aparkale-
kutik): Irteera, Arrazolako Bide Berdea eta
Apatamonasteriora. Izena ematea: urtarri-
laren 21era arte, Goronda Gane guraso
elkarteak eta Udalak antolatua.

Sondika

Abenduaren 23an, eguaztenean

18:00-19:30: Umeentzako VI. Azoka
Txikia, liburutegiko aterpean.  
Abenduaren 24an, eguenean

11:00-13:00: Ludoteka, 3 urtetik 12
urtera bitarteko umeentzat. 
17:00: Kalejira Olentzerorekin, Klara-
tarretatik frontoira.
17:30: Opariak banatzea, frontoian. 
Abenduaren 27an, domekan

12:30: “Txori Herri” XXIV. Gabon-kan-
ten festibala, San Pedro eleizan. 
Abenduaren 28an, astelehenean

11:00-13:00: Ludoteka, 3 urtetik 12
urtera bitarteko umeentzat.
17:30: “Loiuko Udala” XVI. Gaboneta-
ko Postal Lehiaketa, liburutegian. 5
urtetik 14 urtera bitarteko umeen-
tzat.
19:00: Postal Lehiaketaren sariak ba-
natzea. 

Abenduaren 29an, martitzen-

ean

09:45 (Larrondotik) eta 10:00 (Za-
baloetxetik): Irteera Gabonetako
Umeen Parkera.
Abenduaren 30ean, eguazten-

ean

11:00-13:00: Ludoteka, 3 urtetik 12
urtera bitarteko umeentzat. 
18:30: Birusak erasoan txotxongilo
ikuskizuna, Toni la Salen eskutik. 
Abenduaren 31n, eguenean

11:00-13:00: Ludoteka, 3 urtetik 12
urtera bitarteko umeentzat. 
Urtarrilaren 4an, astelehenean

11:00-14:00 eta 16:30-19:30: Ga-
bonetako Umeen Parkea.
19:30: Zirko Txikia ikuskizuna. 
Urtarrilaren 5ean, martitzenean

11:00-13:00: Ludoteka, 3 urtetik 12
urtera bitarteko umeentzat. 

Loiu
Toni la Sal
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Abenduan zehar

Erakusleihoen IV. Txapelketa, Danerik
Paraje elkarteak antolatua.  
Urtarrilaren 2ra arte

Derioko VI. Argazki Lehiaketaren lanak,
kiroldegian, Derio Argazki Taldeak antola-
tua. 
Urtarrilaren 22ra arte

Saharara agintzeko jakiak batzeko kan-
paina, Eroski, Erkoreka, BM eta Satur su-
permerkatuetan. 
Abenduaren 24an, eguenean

17:00: Ongi etorria Olentzerori, Errekalde
parkean, Tximitx euskara elkartearen eta
Ipar-Alde abesbatzaren eskutik.  
Abenduaren 27an, domekan

10:00: Beteranoen partida, kiroldegian,
Derio Saskibaloi Taldeak antolatua.  
Abenduaren 28an, astelehenean

18:00: Dantzaldia eta 1924. urteko kintoei
omenaldia, kiroldegian. 
Abenduaren 29an, martitzenean

19:00: Hiruko areto-futbola (gizonak),
kiroldegian, Pozgarri FSTk antolatua. 
19:30: Nomadak Tx filma, Gurea Aretoan. 
Abenduaren 30ean, eguaztenean

10:00: 3x3 jaurtiketa libreak, kiroldegian,
Derio Saskibaloi taldeak antolatua. 
Abenduaren 31n, eguenean

10:00: VIII. Aldi Bereko Xakea, kiroldegian,
Xake taldeak antolatua. 
Urtarrilaren 2an, zapatuan

10:00: Eskolako areto-futbola eta F7, fut-
bol-zelaian, Aretaga FSTk antolatua. 

11:30-14:00: eta 16:30-20:30: Gaboneta-
ko Umeen Parkea, kiroldegian. 
19:30: “Txori Herri” XXIV. Gabon-kanten
festibala, San Isidro eleizan, Ipar-Alde
abesbatzak antolatua. 
Urtarrilaren 3an, domekan

11:30-14:00: eta 16:30-20:30: Gaboneta-
ko Umeen Parkea, kiroldegian. 
12:30: “Txori Herri” XXIV. Gabon-kanten
festibala, San Isidro eleizan, Ipar-Alde
abesbatzak antolatua. 
Urtarrilaren 4an, astelehenean

11:30-14:00: eta 16:30-20:30: Gaboneta-
ko Umeen Parkea, kiroldegian. 
18:00: “Ezagutu eskupilota. Teknika eta
praktika” ekimena, kiroldegiko kultura
aretoan. Atxiki pilota taldeak antolatua. 
Urtarrilaren 5ean, martitzenean

18:00: Erregeen Kabalgata, eleizatik
udaletxera. 
Urtarrilaren 9an, zapatuan

19:00: La bella Dorotea antzezlana, Gu-
rea Aretoan, Sutondoan elkartearen es-
kutik. 
Urtarrilaren 10ean, domekan

19:00: La bella Dorotea antzezlana, Gu-
rea Aretoan, Sutondoan elkartearen es-
kutik. 
Urtarrilaren 15ean, barikuan

20:30: Erakusleihoen Derioko IV. Txapel-
ketaren sariak banatzea, Larrabarri base-
rrian, Danerik Paraje! elkarteak antola-
tua.  
Urtarrilaren 29an, barikuan

19:30: The Upper Room gospel taldea,
Gurea Aretoan. Sarrerak: 3 euro, infor-
mazio bulegoan. 

Derio

Abenduaren 24an, eguenean

17:00. Olentzero Eguna: kalejira, musi-
ka, dantzak, opariak banatzea... Zorriz-
ketan euskara elkarteak, Gurutze dan-
tza taldeak eta Udalak antolatua. 
Urtarrilaren 2an, zapatuan

11:30-13:30 eta 16:30-20:30: Gabone-
tako Umeen Parkea, frontoian.
Urtarrilaren 3an, domekan

11:30-13:30 eta 16:30-20:30: Gabone-
tako Umeen Parkea, frontoian.

Lezama

Nomada Tx pelikula
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EMUN hizkuntza aholkularitzaren hel-
burua da lan mundua euskalduntzea eta
euskararen presentzia sustatzea arlo
sozioekonomikoan. Egoitza nagusia Arra-
saten dago, baina duela gutxi bulegoa
zabaldu dute Derion. Azaroan jardunaldia
antolatu zuten Laia hotelean, eta, besteak
beste, honako hauek bildu ziren bertan:
Igor Calzada, Eusko Jaurlaritzako Hizkun-
tza Politika Sailburuordetzako Koordina-
zio zuzendaria; Miren Dobaran, Bizkaiko
Foru Aldundiko Kultura Saileko Euskara-
ren Sustapenerako zuzendaria; Txorierri-
ko udal ordezkariak; eskualdeko enpre-
sen, sindikatuen, kultura elkarteen eta
euskaltegien ordezkariak; eta Koikili Ler-
txundi, Athleticen jokalaria.  

Jardunaldiak hiru ardatz nagusi izan
zituen. Alde batetik, aipatu zen hizkun-

tzen kudeaketak nolako garrantzia duen
gaur egun arlo sozioekonomikoan; eta,
bestetik, euskararen presentzia Bizkaiko
enpresen artean sustatzeko beharra azpi-
marratu zen. Era berean, euskararen era-
bilera areagotzeko planak dituzten en-
presen kasu batzuk eman zituzten eza-
gutzera. 

Lekua egin 

NEIKER-Tecnalia Zamudioko Parke
Teknologikoko enpresak, esate baterako,
duela lau urte jarri zuen martxan Euskara
Plana. Iranzu Telletxeak azaldu zuenez,
urte hauetan hainbat oztopo izan dituzte.
Ahozko harremanetan euskara erabiltzen
dute, baina idatzietan euskara gutxi era-
biltzen dute, “zientzia arloko terminologia
euskaraz ez dagoelako behar beste zabal-

duta, eta, gainera, nekazaritza arloan
dabiltzan bezero asko ez daudelako eus-
karaz alfabetatuta”. Arazo horri aurre egi-
teko, galdeketa egin dute bezeroen arte-
an, eta emaitzak kontuan hartuta landuko
dituzte aurrera begirako ildoak. Hala ere,
arlo askotan euskararen erabilera hobe-
tzea lortu dutela aipatu zuen Telletxeak.
Neiker-Tecnalia Eusko Jaurlaritzako era-
kunde bat da, nekazaritza ikerketa eta
garapenean diharduena.

Miren Dobaranek oso positibotzat jo
zuen nazioarteko hainbat enpresa euska-
rari lekua egiten hastea eta, ildo horretan,
gogoratu zuen Azkue Fundazioak enpre-
sen beharrizanei ere ematen diela eran-
tzuna.

Azkenik, Dani Larrea EMUNeko zuzen-
dari nagusiak esan zuen oraingo enpresa
gehienek hizkuntza bat baino gehiagotan
egiten dutela lan, eta enpresa bakoitza-
ren ezaugarrietara egokitutako hizkuntz
kudeaketa egoki bat aplikatzea dela arra-
kastaren giltza.

Enpresa euskalduntzen
EMUNek “Hizkuntzen Kudeaketa, Lehiarako 

Aukera” jardunaldia antolatu du Derion

“Enpresa bakoitzaren 
ezaugarrietara 

egokitutako hizkuntz
kudeaketa egoki bat 

aplikatzea da 
arrakastaren giltza”
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Abenduaren 3an Euskararen Nazioar-
teko Eguna izan zen eta horren inguruan
ekitaldi sorta zabala eduki dugu Txorie-
rrin azarotik abendura bitartean. Ekital-
diok Zamudion izan dira aurten, eta, bes-
teak beste, umeentzako antzerkia, hitzal-
diak, bertso-saioa eta musika ekitaldia
egon dira bertan. Horrezaz gainera, eus-
kaltegiek, taldeek eta erakundeek ere
beste hainbat ekintza antolatu dituzte
bailarako gainontzeko herrietan. Txorie-
rritarron erantzuna apartekoa izan da
beste behin ere.   

Ezkerraldean: Tatatxan jauna; behean: umeentzako
tailerrak eta Zirika Zirkus pailazoak. Eskuinaldean,
goian: Jon Aroztegi eta Gotzon Zubiar, eta Taberna
Ibiltaria; behean: bertsolariak eta Barrelaborategia.

Euskaraz bizi gara
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Azaroa eta abendua mugimendu handiko hilabeteak dira Izenaduba Basoan. Gabonen
atarian gaude, eta Olentzeroren etxeraino ehunaka ume, gazte zein heldu hurbiltzen
dira astero, ikazkina ezagutzera. Baina Olentzero ez da basoan bizi den pertsonaia baka-
rra. Besteak beste, Mari, Tartalo, Basajaun eta galtzagorriak ere bizi dira bertan. Horiek
guztiak Aingeru Landa eta Aitziber Olabarrietaren eskutik ezagutu ditugu.

Izena duen guztia, bada
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Izenaduba basoa, leku magikoa dago Txorierritik hurbil

Harrera Mari Teiletakoak egin digu
eta hori agurtu ostean, magiaz eta esaun-
daz betetako basoa agertu da gure
begien aurrean. Izenaduba Basoan gau-
de. “Antzina, gure arbasoek basoan topa-
tzen zuten bizi izateko behar zuten guz-
tia”, azaldu digute. Olentzeroren etxerako
bidean, lamiak ikusi ditugu errekan, ileak
orrazten. Kobazulo batean “sorgin bat”
egon da, edabe magiko bat prestatzen.
“Beno, sorgina baino, sendabelarrak oso
ondo ezagutzen dituen emakumea da.
Belar horiek erabiliz, edabe sendagarriak
prestatzen ditu. Emakumeak euskal soi-
neko eta buruko tradizionalak ditu jantzi-
ta”.

Aurrera egin dugu bidean, eta Sugaar
Mariren senarra azaldu zaigu bide ertze-
an. Geldialditxoa egin, eta argazki batzuk
ateratzeko aprobetxatu dugu. Panel han-
di batean Tartalo, Basajaun eta lagunak



topatu ditugu marraztuta, eta guk aurpe-
gia atera dugu marrazkien zuloetatik,
istant batez horietako pertsonaia bat
garela imajinatuz. Ondoren, larre batera
abiatu gara eta Aker ikusi dugu han. Hur-
bil txondor bat dago, eta horren ondoan,
Olentzeroren etxea. “Guk filosofia hau
dugu: izena badu, bada. Gure kulturan
Tartalo, esate baterako, existitzen da, eta
umeek horretan sinestea nahi dugu guk”.
Horretarako, Izenaduba basoko gidariek
hamaika azalpen ematen dizkiete bisita-
riei bidean topatzen diren pertsonaiei bu-
ruz, zeinek euskal mitologia eta ohiture-
tan bete-betean murgiltzen baikaituzte.

Landetxo Goikoa baserrira ailegatu
gara; Olentzeroren etxera. Ate gainean
eguzkilore bat dago eta esan diguten
bezala, lore horrek pertsonaia gaiztoen-
gandik babestuko gaitu etxean gauden
bitartean. Atea jo dugu eta barrura sartu
gara, kuriositatez. 

Teknologiaz inguratuta bizi gara eta
Olentzero ere modernizatu egin da. Ikaz-
kina pantaila erraldoi batean agertu da
eta ongi etorria eman digu. Gu beheko
suaren inguruan jarri gara. “Ahozko tradi-
zioa oso garrantzitsua izan da euskaldu-

nontzat. Antzina, familia beheko suaren
aldamenean esertzen zen eta aitita-ama-
mek ipuinak eta istorioak kontatzen ziz-
kieten ilobei. Olentzeroren etxeko bisital-
dia ere horrela hasten da”.  

Galtzagorrien atzetik 

Olentzero desagertu denean, leku ba-
tetik bestera ibili gara etxean zehar. Gela
guztietara sartu gara eta ganbarara ere
igo gara. Apur bat gehiago ikasi dugu
ikazkinaren jatorriari buruz, eta baserria-
ren inguruko ohiturak ezagutzeko aukera
izan dugu. Eta bat-batean, sast!, Olentze-
roren baso magikora jotzen duen ate se-
kretua deskubritu egin dugu.

Baso magikoan lamiak batu dira; eta
jentilak, galtzagorriak, Mari, Basajaun...

Olentzero azaldu zaigu berriro, eta baso-
an bizi diren alegiazko izakien gaineko
istorioak kontatu dizkigu. Berak esandako
guztia egia dela egiaztatu dugu joko
interaktiboen bidez. Gu galtzagorriak ha-
rrapatzen ibili gara; harrapatu eta orra-
tzontzian sartzen. Baso magikoan Haritz
Sakratua ere badago. Zuhaitzaren adarre-
tara igo eta sustraietara jaitsi egin gara. 

Beste ate sekretu batetik Izenaduba
basora itzuli gara. Mariren kobazulora sar-
tu eta ipurdiz atera gara handik, Aingeru
eta Aitziberrek jainkosari bizkar ematea
ideia ona ez dela esan digutelako. Tartalo
haritz baten gainean eserita ikusi dugu;
eta guk, zuhaitzetik irrist egin behar. Oste-
an, Basajaunen bila joan gara eta bere
labirintoan galdu egin gara. Topatu egin
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“Gure kulturan Tartalo
existitzen da, eta umeek

horretan sinestea 
nahi dugu guk”
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dugu; nola aterako?
Etorritako bidetik itzuli gara basoaren

sarrera. 3D-ko simulagailura eraman gai-
tuzte; gerrikoa ondo lotu eta betaurreko
bereziak jantzi ditugu. Galtzagorriak hortz
bat lapurtu dio Mari Teiletakoari eta be-
rreskuratu behar izan dugu. Intsektu ma-
gikoaren gainean guztiz hegaldi azkarra
egin dugu, hortza lortu dugun arte.  

Argia eman ilunari 

Izenaduba Basoa Euskal Herriko lehe-
nengo parke mitologikoa da eta 2007ko
abenduan jarri zuten abian. Proiektuaren
historia kuriosa da. Landetxo Goikoa ba-
serria zahartuta eta erabilera barik zegoen
eta Mungiako Udala etxearekin zer egin
aztertzen hasi zen. Baten batek Olentze-
rok etxe ofizialik ez zuela gogoratu zuen,
eta ikazkina bertan bizi ahalko zela otu
zitzaien. Proiektua forma hartzen joan eta
Izenaduba Basoa parke mitologikoa bila-
katu zen.  

Parkeak euskal mitoak, tradizioak
eta ohitura zaharrak, modu hezigarri
eta ludiko batean, txikienen eta gaztetxo-
en artean zabaltzea du helburu. Horreta-

rako, bisitariek Olentzero, Lamiak, Basa-
jaun, galtzagorriak eta gainontzeko per-
tsonaia mitologikoak izango dituzte bi-
daia-lagun. “Euskal mitologia euskal curri-
culumean dago sartuta gaur egun, eta
ikasleek zein irakasleek eskolan ikasitakoa
praktikan lantzeko aukera dute berton.
Edo berton ezagutu eskolan ikasiko dute-
na”. Parkearen arduradunek ikasleen adi-
naren araberako programa ludiko-didak-
tikoak prestatu dituzte, Lehen Hezkuntza
eta Batxilergoko ikasleek era dibertigarri
batean murgil daitezen euskal mitologia-
ren munduan.

Olentzeroren Baserrian antzinako la-
gunak nola bizi ziren ezagutuko dute,
beheko suaren garrantzia, bihitegia non

zegoen edo etxearen barruan nola
banatzen ziren gizakiak eta animaliak,
besteak beste. Baserrian Olentzero eta

lagunak bizi dira eta bisitariak mundu
magiko baten protagonistak izango dira.
Mundu magiko hori joko elkarreragileen
eta ikus-entzunezko edukien bitartez eza-

gutuko dute, baserria XVI. mendekoa
bada ere, azken teknologiez baitago

hornituta. “Mitologia gai iluna da, eta gu

Ilusioa ezin da zapuztu

Abenduaren 15ean sorpresa txarra
hartu zuten Izenaduba Basoko langi-
leek lanera ailegatu zirenean. Nor-
baitek pintadak egin zituen  parkean
eta horrezaz gainera pertsonaia ba-
tzuk apurtu ere egin zituen. Hala ere,
umeen ilusioa ez zen bertan behera
gelditu, parkeak zabalik jarraitu bai-
tzuen konponketa lanak egiten ziren
bitartean.



teknologiaren bidez argi apur bat eman
nahi izan diogu; xarmangarriagoa egin”. 

Kultura anitza 

Bisitariek aisialdirako eskaintza apar-
ta dute 6.000 metro karratuko ingurune
misteriotsu eta magikoan. Aipatutako
jokoez gainera, 3D-ko simulagailua, ikus-
entzunezkoak eta kanpoko jolasak ere
badute euren esku. Guztiek dute zeriku-
sia mitologiarekin. 

Baina Izenaduba Basoa ume eta gaz-
tetxoei ez ezik helduei ere badago zuzen-
duta, eta bisita gidatuak antolatzen dituz-
te euskaltegiko ikasleentzat eta elkartee-
tako kideentzat. Familia ere bada parkeko
arduradunek zaintzen duten beste espa-
rru bat. “Guk familia osoa hona etortzea
nahi dugu, eta elkarrekin ekintza ludikoa
egiteaz gainera, apur bat gehiago ikas
dezatela gure kultura eta tradizioei bu-
ruz. Hau ez da soilik umeentzako kontua,

inportantea da proiektua helduengana
ere zabaltzea, gure kultura oso anitza
dela ikus dezaten”. 

Gabon garaian lan handiagoa bada-
go ere Basoan, parkea urte osoan zehar
dago zabalik. Bisitaldi guztiak gidatuak
dira eta horregatik komeni da hitzordua
aldez aurretik eskatzea. Bisitak euskaraz
zein gaztelaniaz egiteko aukera dago eta
hizkuntza bietan ere egin daitezke auto-
giden bitartez. Sarrerak Izenaduba Baso-
an bertan eskura daitezke, BBK-ko zerbi-
tzu anitzetarako kutxazainetan, telefonoz
edo Basoaren webgunean. 

Informazio gehiago:  

Izenaduba Basoa. Olentzeroren Baserria.
Landetxo Goikoa.

48100 Mungia
Telefonoa: 94 674 00 61

www.izenaduba.com 
olentzero@izenaduba.com
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Olentzero Landetxo Goikoa base-
rrian bizi da, Mungian. Hori Bizkaiko
baserririk zaharrena da; eta Euskal
Herriko zaharrenetariko bat. Etxea
1507. urtean altxatu zen, eta hurrengo
garaietan eraiki ziren baserrien ere-
dua finkatu zuen, Euskal Herriko base-
rrien historian aro berri bat zabalduz. 

Eraikin bitxia da Landetxo Goikoa;
euskal kultura, tradizioa eta folklorea
batzen dituena. Baserria guztiz zahar-
berritu dute, baina antzinako egitura
aldatu gabe. Bitxikeria moduan aipa
dezakegu oholak matxinbratuta dau-
dela. Sistema horri esker, eraikina her-
metikoki ixten da eta barrualdea ho-
tzetik babesten da. Baletan zebiltzan
arrantzaleek teknika hori bikingoen-
gandik ikasi zuten. Baserriaren egitura
guztia agerian da eta hura ikertu du-
ten adituek baserria arkitekto espezia-
lizatu batek egin zuela atera dute
ondorio, baita baserriaren jabeak abe-
ratsak zirela ere. 

Landetxo Goikoak duen ezauga-
rririk garrantzitsuena barruko antola-
keta da, areto bakoitza zeregin zehatz
baterako erabiltzen baitzen. Baserria
fabrika baten antzekoa da, izan ere,
dena dago ekoizpenerako pentsatuta.
Zerealak eta baserrian ekoiztutako
produktuak sikatzeko eta biltzeko

tokia du, ukuilua, tximinia handia are-
to guztiak epel mantentzeko... 

Baina fabrika izateaz gainera, ten-
plu edo gune sakratua ere bada, ma-
gia, mitoak eta sineskerak biltzen di-
tuena. Horren haritik erakusketa ez-
berdinak antolatu dira etxearen ba-
rrualdean eta, besteak beste, baserria-
ren eguneroko objektuen gaineko si-
neskerak ezagutzeko aukera izango
dugu bertan. Era berean, funtzio ma-
gikoa eta sinbolikoa zuten elemen-
tuak topatuko ditugu nonahi: eguzki-
loreak atean, elaien habiak atarian,
sua eta ikatza sukaldean, igitaia, aizko-
ra, ferra...

Landetxo Goikoa, baserri magikoa

“Izenaduba Basoa Euskal
Herriko lehenengo parke

mitologikoa da eta euskal
ohitura zaharrak ume

zein helduen artean 
zabaltzea du helburu”



a: Topagunea

Zer da TOKIKOM?

Joxe Rojas (Topagunea): Ditugun azken
datuen arabera, tokiko aldizkariak heda-
biderik indartsuenak dira bakoitza bere
esparruan, baina ezezagunak dira euren
mugetatik kanpo. TOKIKOM proiektuaren
asmoa hedabideon talde-izaera eta kohe-
sioa indartzea da, barrura zein kanpora
begira. Tokiko hedabideen sektorea irudi-
katzen duen ikurra da.  

Zergatik sortu da?

Eneko Azkarate (Goienkaria): Topagu-
neko euskarazko hedabideok anitzak
gara, maiztasun, formatu eta itxurari
dagokienez. Baina badira guztiok komu-
nean ditugun ezaugarriak: populazio oso-
ari zuzendutako hurbileko informazioa
lantzen dugu, gai orotarikoak... Liderrak
gara gure esparruan, eta, era berean,
tokian tokiko hedabide guztien baturak
lider bihurtzen gaitu euskarazko zein
erdarazko hedabideen artean. 

Xabier Goienetxe (AIKOR!): Ezaugarri
komun horiek azpimarratzea eta indar-
tzea da kontua. Aniztasunari uko egin
gabe, talde-izaera ere badugula gizarte-
ratzea. Eibarko lagun batek beste herri
bateko aldizkaria topatzen duenean,
horrek bere herrikoarekin zerikusia duela
jakin dezan. Eta elkarlanerako kanalak ire-
kitzea ere bai, noski. Zenbait arlotako
informazioa partekatzea, eta, zergatik ez,
guztiok batuta 220.000 irakurle baino ge-
hiago izateak ematen digun indarra balia-

Topagunea Euskara
Elkarteen Federazioaren

kide diren herri aldizkariek
horien elkarlana eta talde-

izaera azpimarratzea hel-
buru duen TOKIKOM marka
bateratua sortu berri dute.

Txorierriko irakurleok TOKI-
KOM ikurra ikusita duzue

dagoeneko AIKOR! aldizka-
riaren mantxeta berriaren

alboan. Proiektuaren ardu-
radunek eman dizkigute

zehetasunak.

Hurbileko informazioa, hurbiletik
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tu ahal izatea ere bada gure helburua.   
Zein berritasun eskainiko dio TOKI-

KOMek irakurleari? Eta aldizkariei?

JR: Lehenengo eta behin webgunea: toki-
kom.com. Bertan, irakurleak aldizkari guz-
tien titularrak jaso ahal izango ditu zuze-
nean; eta gehiago sakondu nahi izanez
gero, tokiko aldizkariaren webgunera jo-
tzeko aukera izango du. Gainera, RSS tek-
nologiaz baliatuz, oso erraza da titular
horien harpidedun egin eta albisteak
hamaika formatu ezberdinetan jasotzea.  
EA: Aldizkariei baliabide gehiago eman-
go die besteen ibilbidea ezagutzeko,
informazioa elkartrukatzeko, gabeziak
gainditzeko, lan poltsa sortzeko eta orain
arte eskuraezina ziren enpresetan publizi-
tatea lortzeko. TOKIKOMen publizitatea
kontratatzen duenentzat ere bada apar-
teko euskarria, aukera duelako hedabide
askotan agertzeko, eta inbertsio eragin-
kor eta errentagarria egiteko. 

Aldizkarien barne-antolakuntzari ere

ekarriko dio onurarik?

Koldo Mitxelena (...eta kitto!): Bai,
bakoitzaren produktuak hobetu eta pro-
duktu osagarri komunak ateratzeko auke-
ra emango digu: umeentzako gehiga-
rriak, denbora-pasak... Barne-antolakun-
tza eraginkorragoa egiten ere lagunduko
digu: taldean arituz gero, gaur egun aldiz-
kari guztietan egiten diren lan errepika-
tuak saihestu ditzakegu, eta gure baliabi-
deak gauza berriak edota hobeak egitera
bideratu.
Topagunearen barruan 36 herri aldiz-

kari daude; hala ere, 20k baino ez dute

bat egin proiektuarekin. Noizko heda-

bide guztiak TOKIKOMen barruan?

Jasone Mendizabal (Topagunea): Esan
bezala, aniztasuna da nagusi tokiko heda-
bideen artean, baita indar eta baliabideei
dagokienez ere. Horren arabera, bazkide-
etako batzuek euren egoera finkatzeari
begirako lehentasunak ezarri dituzte, eta
TOKIKOMen sartu ala ez aurrerago eraba-
kiko dute. Guk aniztasun hori errespetatu
nahi izan dugu lehen momentutik, eta
ziur gaude epe ertainera hedabide bazki-
de guztiak egongo direla proiektuaren
barruan. Baina argi dugu bakoitzak bere
erritmoan egin behar duela.

TOKIKOM osatzen duten aldizkariak
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“Tokian tokiko hedabide
guztien baturak 
lider bihurtzen 

gaitu euskarazko 
zein erdarazko 

hedabideen artean”

“Irakurleek aldizkari 
guztien titularrak jaso

ahal izango dituzte
zuzenean, tokikom.com

webgunean”

–...eta kitto! (Eibar)
–AIKOR! (Txorierri)
–Aiurri astekaria (Beterri-Buruntza)
–Aiurri hamaboskaria (Beterri-Aiztondo)
–Anboto (Durangaldea)
–Asteleheneko Goienkaria (Debagoiena)
–Barren (Elgoibar)
–Begitu (Arratia)
–Berton (Mahatserria)
–Drogetenitturri (Ermua, Mallabia)

–Goienkaria (Debagoiena)
–Guaixe (Sakana)
–Hernaniko Kronika (Hernani)
–Karkara (Aia, Orio)
–Otamotz (Urretxu-Zumarraga)
–Pil-Pilean (Soraluze)
–Prest (Deustualdea)
–Ttipi-Ttapa (Baztan-Bidasoa-Malerreka)
–Txintxarri (Lasarte-Oria)
–UK (Uribe Kosta)



t/a: José M. Quijano

Urria hilebete egokia da erromesen-
tzat. Udako beroa atzean lotu da eta ne-
guaren laztasuna etorteko dago oraindi-
no. Ganera, bidaiariari begiak alaitzen
deutsiezan koloreez tintatzen dira zelaiak.
Agirian dagoz udagoieneko tonu gorriz-
kak, zeinek orri iraunkorreko landaren
berdeakaz, lurraren okreakaz eta zereal-
soloen beilegiakaz batera Bidearen kolo-
re-paleta osatzen daben. 

Salamanca eta Zamorako paisajea oso
bestelakoa da Extremadurakoagaz alde-
ratuta. Desertua agertu da, monotonia
eta gogortasuna lagun dituala. Arteak le-
kua itxi deutso haretxari, eta lursail estre-
madurarrak zereal-solo eta mahasti bi-
hurtu dira Ardaoaren Lurraren Eskual-
dean. 

Astorgara ailegetea genduan helburu,
Frantziako bideari heltzeko, baina, Zamo-
ran gengozala, mendebalderantz jotzea
erabagi genduan, Sanabriako bidetik edo
atxinako bide mozarabiarretik. Izan be,
mobimentu gitxiko bidea izan arren, as-
koz jatorragoa da. Beste ibilpide batzue-
tako aglomerazioetatik urrun, babesa da
Bideagaz bat egin gura dogunontzat. As-
mau genduala uste dot. Atxina, Done Ja-
kue Bidea egiten eben erromesek bide
hau erabilten eben, Astorgakoa barik. Az-
ken hori Frantziako bidearen azpiegiturei
esker ibilpide erosoagoa bihurtu zanean
hasi zan erabilten. 

Zaharra; betikoa

Penintsula hegoaldetik, erromes mo-
zarabiarrek Sanabriako mendiak zehar-
tzen ebezan, Santiagora Ourensetik sar-
tzeko. Almanzor buruzagi musulmanak
be ibilpide hau erabili eban X. mendean
Compostela arpilatu ostean. Era berean,
X. eta XI. mendeetan, monje-taldeek Kor-
dobatik urten eben iparralderantz, helbu-
ru bi ebazala: alde batetik, monasterioak

eregitea (Eskaladako San Miguel, Carrio-
neko San Zoilo edo Lebeñako Santa Ma-
ria, batzuk aitatzearren); eta bestetik,
erromesaldian ibili eta erlikia sagraduak
egozan lekuak bisitetea (Compostela,
León, Oviedo, Liébana...). Jente, salgai eta
idea-etorri horri erantzuna emoteko, herri
arabiarrak orduan egoan bide erromata-
rra egokitu baino ez eban egin behar.
Bide zaharrak; betiko bideak. Astorga eta
Braga lotzen ebazan galtzada erromatarra
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Igaz, Zidar bidetik ekin geuntsan Donejakue Bideari, eta
Merida eta Salamanca arteko etapa egin genduan.
Aurton, Salamanca eta Puebla de Sanabria bitarteko ibil-
pidea egin dogu.

Bide mozarabiarra

“Beste ibilpide batzuetako
aglomerazioetatik urrun,

bide hau babesa da 
Bideagaz bat egin 

gura dogunontzat”   



hortik igaroten zan; haren lehenaren
ganean toponimiak egiten deusku berba:
Calzada eta Calzadilla de Tera, Zamoran. 

La Carballedako eskualdera sartu gi-
nan; hori haretx lekua da. Iparraldean Ca-
brerako mendilerroa dago, mandazain
maragatoentzat oztopoa ez ziran inoz
izan mendi altuak; eta hegoaldean, Cule-
brako mendilerroa, Europako Erkidegoko
otso iberikoen erreserbarik handiena. 

Gaztela galego bihurtu da. Adreilua
eta teila apurka-apurka desagertzen joan
eta harria eta arbela agertu dira. Puebla
de Sanabria, X. mendeko Urbs Senabria,
muino baten dago. Tera ibaiaren ganeko
galeriatik, eta hango gazteluko torreak
babestuta, erromes eta ibiltarien joan-
etorrien lekukoa izan da. Puebla de Sana-
briara heldu eta handik gitxira ekin deu-
tsagu etxerako bideari. Astea oso azkar
joan da. Datorren urtean, Santiagora aile-
gauko garala ziur nago.
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“Euskal gizartea ezi 
Egunkaria kasuan, ezta

2003ko otsailaren 20an,
Guardia Zibilak Egunkaria

itxi zuen, Juan del Olmo
epailearen aginduz.

Epaiketa abenduan hasi
da eta akusazio bakarra

AVT eta Dignidad y
Justicia elkarteena izan

da; fiskalak, ordea, kasua
artxibatzeko eskatu du.

Joan Mari Torrealdai,
Iñaki Uria, Txema

Auzmendi, Martxelo
Otamendi eta Xabier

Oleagari ETAko kide izatea
leporatu diete eta 12tik 14

urte bitarteko espetxe
zigorra eskatu dute

haientzat. Horrezaz gaine-
ra, beste zortzi lagun

daude auzipetuta auzi
ekonomikoaren barruan.
Oleaga Zamudiora etorri
zen, epaiketa hasi baino
lehen, Egunkaria kasuari

buruzko zehaztasunak
ematera.

XABIER OLEAGA l Egunkariako erredaktoreburua izana



t: Gotzon Barandiaran

AIKOR! kalean egon orduko hasita

egongo da epaiketa. Zelako itxarope-

narekin zoazte?

Egunkaria kasua hain da salbuespe-
nezkoa, non zaila egiten zaigun nola
amaituko den aurreikustea. Gurea beza-
lako akusazio-oinarria duten beste kasu
batzuetan zer pasatu den ikusiz gero,
inola ere ezin gara baikorrak izan. Eta
Egunkaria kasuak berak orain arte nolako
ibilbidea izan duen ikusten bada, horre-
tan ere ezin gara baikorrak izan. Baina
Auzitegi Nazionalaren historia osoan, gu-
rea bezalako akusazio-oinarria izan duten
kasuak kontuan izaten baditugu, ez dago
kasu bakar bat ere fiskalak artxibatzeko
eskatu duenik; gurea da bakarra. Ikuspegi
juridiko batetik begiratuta, hori da alda-
ketarik handiena beste kasu guztiekin al-
deratuta. Hori horrela izanik, geure bu-
ruari galdetzen diogu Egunkaria kasuan
ez ote den beste mota bateko epaia izan-
go. 

Baina epaiketa hau ez da juridi-

koa...

Konbentziturik gaude ez dela juridi-
koa; beraz, egoera politikoak eragina
izango du, ziur asko. Eta horretan bai ez
garela aurreikuspen bat egitera ausar-
tzen.

Herritarren erantzunak, Euskal He-

rritik egiten den presioak, zelanbaite-

ko eraginik izango du epaian, zure us-

tez?

Distantzia handia dago Euskal Herri-
tik Espainiako erreinuaren metropolira;
eta distantzia kulturala, soziala eta politi-

koa, askoz handiagoa da. Ez dakigu Auzi-
tegi Nazionaleko epaileen belarrietara
iristen den euskal gizartearen oihartzuna.
Baina hara iritsi edo ez, euskal gizartea
ezin da ezaxola izan ez Egunkaria kasuan,
ezta beste hainbatetan ere. Ezaxola balitz,
orduan bai, Madrilgo epaile eta politika-
rien belarrietara iritsiko litzateke oihartzu-
na, eta jasango genituzke ondorioak. 

Fiskalak ez du ezer agertu zuen

kontra; bai, ostera, AVT eta Dignidad y

Justicia elkarteek. Argia aldizkarian ar-

gitaratu dute, esate baterako, badela

susmoa harreman estu-estua dagoela

poliziaren eta azken elkarte horren

artean.

Faisan auzia etorri zait gogora. Zerga
iraultzailea deitutakoaren harira, atxiloke-
ta batzuk izan ziren, baina auzia judizialki
itxi zen azkenean. Partido Popular alder-

dia eta poliziaren zati batzuk –Guardia
Zibila, zehazki– horren kontra azaldu
ziren. Dignidad y Justicia elkarteak eki-
men juridiko bat eraman zuen aurrera,
kasua berriro ireki zedin. Eta orduan argu-
diatu zuten kasuak ikerketa independen-
te bat behar zuela eta horretarako ego-
kiena Guardia Zibila zela. Neurria gauzatu
bezain laster, Guardia Zibileko Union de
Oficiales erakundea agertu zen, Dignidad
y Justicia elkarteak eskatutako ekimena-
rekin bat egiten zuela esanez. Hortik
aurrera bakoitzak atera ditzala bere ondo-
rioak.

Laster zazpi urte beteko dira hau

guztia hasi zenetik. Zelako eragina du

zuen bizimoduan?

Honelako zama bat bizkarrean eroa-
teak luzeago bihurtzen ditu urteak; eta
pisutsuago. Ez da soilik norbera, baizik eta
norberaren familia, ingurua... Zama hori
familiaren etorkizunaren gainean senti-
tzen da. Eta ziurgabetasunak ere pisu
handia du; nire kasuan, adibidez, zigor
epaia aterako balitz, 12 urte eman nitzake
espetxean, eta hirurogeitaz urterekin ir-
tengo nintzen handik... Eta familia hor
gelditzen da; gelditzen den moduan... 
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n da ezaxola izan ez
beste hainbatetan ere”



t: Gaizka Eguskiza / a: Foto Celso

Zelan eta noiz sortu zen elkartea?

Elkartea 2004an sortu genuen. Hasie-
ra batean, egitasmoa Txorierri mailan
bultzatu zuen Behargintzak, baina
proiektuak porrot egin zuen. Guk lekukoa
hartu eta Derion eratu genuen elkartea.
Larrabetzukoek ere zerbait bultzatu nahi
izan zuten, baina azkenean ezerezean
gelditu zen. Lehen, bakoitza bere kabuz
aritzen zen, baina pentsatu genuen, bate-
ra ibiliz gero, erraztasunak lortzeko auke-
ra izango genuela, bai Udalari begira, bai
bankuei begira, besteak beste.  

Nortzuek osatzen duzue elkartea?

Guztira, 90 bat bazkide gara. Ia denda
guztiak daude sartuta. Zerbitzuei dago-
kienez, ordea, guztiak ez dira bazkideak.
Denetariko merkatari eta zerbitzuak dau-
de: abokatuak, aholkulariak, janari den-
dak, ile apaindegiak... 

Zelako abantailak dakartza bazki-

de izateak?

Guztiok ezagutzen dugu elkar, eta
horrek batasuna eman digu. Babesa eta
laguntza ematen dizkiogu elkarri. 

Zergatik merezi du Derion eroste-

ak?

Dena eskaintzen dugu Derion. Hurbil
gaude eta hurbilak gara. Jokaera atsegina
dugu. Eta denetarik topatu ahal duzu he-
rriko dendetan. Ez da beharrezkoa kan-
pora joatea. Eta gure dendek bizitasuna
ematen diete herriari eta haranari. Txorie-
rriko motorra gara, nolabait esanda.

Beste herri batzuetan merkatari-

tza-gune handiak dituzte lehiakide,

baina hemendik gertu bat ere ez dago.

Nondik datorkizue lehia?

Bilbotik, batez ere. Trenez 20 minutu
ematen duzu Txorierritik hiriburura joate-
ko; eta 5, kotxez joaten bazara.  

Zelan bizi duzue krisialdia?

Tira! Nabaritzen dugu. Batzuk txarto
ari dira pasatzen, baina momentuz eus-
ten diogu. Oraindik denda bat ere ez da

itxi krisia dela-eta. 
Gabonetan gaude eta garai ona da

merkatarientzat. Zer espero duzue

zuek?

Iaz baino okerrago ibiltzea, baina az-
ken hilabeteotan baino hobeto. Aben-
duan langile askok aparteko ordainsaria
dute. Hori dela-eta, gehiago kontsumi-
tzen da Gabonetan, eta hori onuragarria
da beti guretzat.
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“Dena eskaintzen dugu
Derion; merkatariok

hurbil gaude eta 
hurbilak gara; eta

denetarik topatu ahal
da herriko dendetan”

Merkataritza bizitasuna dela dio iragarki batek, eta hori-
xe bera pentsatzen dute Danerik paraje! Derioko Zerbitzu
eta Merkataritzako Elkarte Profesionalaren ordezkariek.
Iñaki Molano, Ane Aretxabaleta eta Susana del Pozo ba-
tzarkideekin egon gara solasean, eta elkartearen berri
eman digute.

“Bizitasuna ematen diog



Zeintzuk dira gabeziarik handie-

nak?

Aparkatzeko arazoa. Hemengoak ez
diren merkatari batzuek lekua ere alokatu
behar izan dute. Herrigunean asko gaude
eta askotan Aldekonekoak edo txaletetan
bizi direnak autoz etortzen dira alde
zaharrera. Gainera, beste herrietako
lagun batzuk ere automobilez hurbiltzen
dira bertaraino, gero trena hartzeko.
Ondorioz, ibilgailu pilo bat eta aparkatze-
ko leku gutxi egoten da herrian. Eta hori
gure kontra doa. Izan ere, jendeak eroso
erosi nahi du, eta autoz joatea gustatzen
zaio. Eta hemen automobila uzteko leku-
rik ez badago, beste leku batera joango
dira. Beste alde batetik, Udaltzaingoak
zorrotz-zorrotz jokatzen du. Hainbat aldiz
eskatu diogu Udalari irtenbideren bat
topatzeko. Esaterako, institutuaren albo-
an dagoen aparkalekua edo parke berria-
ren azpian leku gehiago eraikitzea propo-
satu diogu, baina alferrik!
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Eskaintza oparoa herritarren eskura
jartzeaz gain, Derioko merkatariek eta
zerbitzu-hornitzaileek herriko bizitasu-
na piztu nahi dute. Horretarako, hainbat
ekintza antolatzen dituzte urte osoan.
Adibidez, azaroan gala bat egin zuten,
eta aurten, lehenbiziko aldiz, moda des-
filea antolatu dute kalean. “Urtero le-

gez, derioztarrek hartu dute parte, eta
horregatik arrakastatsua izan da”. Hil
berean merkataritza txartela atera zu-
ten bezeroen fideltasuna lortzeko. Horri
esker, beherapenak eman eta gastatu-
tako diruaren arabera opari-txekeak ere
eskaintzen dituzte. Umeentzako Gabo-
netako jaia eta erakusleiho lehiaketa
ere antolatzen dituzte elkartekoek.  

Baina aurten beste ekintza bat izan
da nabarmenena. “Derioztarrek ezagu-
tzen gaituzte, eta gure eremua indus-
trialdeetara zabaldu nahi izan dugu.
Herriaren inguruan hainbat enpresa
daude eta bertan langile asko daude.
Oso hurbil lan egiten duten arren, De-
rion zer dagoen ez dakite, ziur asko.
Horregatik, geure jarduera gerturatu
nahi diegu eta dendek, zerbitzuek eta
tabernek zein jatetxeek osatutako gida
plazaratu dugu. Bazkide bakoitzak bere
eskaintzaren berri eman du (zerbitzuak,
telefonoa, helbidea...) eta lantegietan
eta bulegoetan banatuko ditugu. Ho-
rrela, eskura izango dute, Derion zerbait
erosi nahi izanez gero”.

Ekitaldiak, bor-bor

u Txorierriri”
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t: Mikel Etxebarria, fisioterapeuta

Bruxismoa haginak estutzeko edo
karraskatzeko ohitura da, eta ondorioak
haginetan, juntura tenporomandibularre-
tan eta garondoko hezurretan izaten ditu.
Bruxismoaren arrazoi nagusia emozio
tentsioa da. Estres edo antsietate egoerek
gauean ere eragiten diete, oharkabe, es-
tutzen duten giharrei. Beste arrazoi pisu-
tsu bat gure hortzak txarto bermatzea da.
Ondorioz, gure matrailezurrak etengabe
aritzen dira mugitzen, hortz piezen arteko
bat-etortze perfektua lortzeko.

Matrailezurraren, buruaren eta sama-
ren artean bada zuzeneko erlazio anato-
miko bat. Alde horietako edozeinetan
gehiegizko tentsiorik badago, eragina iza-
ten du gainerakoetan. Haginak estutuz
gero, matrailean ez ezik, lokietan eta sa-
maren goiko aldean ere sentituko dugu
tentsioa, eta buru mugimendu txiki ba-
tzuk egingo ditugu.

Hortaz, mugimendu murriztuko alder-
dirik egonez gero, etengabeko estutzeek
ez dute besterik egiten alderdi horretan
sortzen diren tentsioak areagotu baino,
eta mina matrailean, saman eta buruan
sortuko da.

Terapiak bideratuta daude edozein
eratako minak kentzera eta haginka egite-
arekin zerikusia duten artikulazio eta gihar
estruktura guztiei oreka itzultzera.

Terapiak

Mina matrailean, belarrian, buruan eta
samaren goiko aldean egoten da, baita

sorbaldetan ere, eta min hori biziagoa iza-
ten da goizean ohetik jaikitzen garenean,
eta desagertuz joaten da eguna igaro aha-
la. Fase honetan, tratamendua emateko
aukera bat fisioterapia da, efektu analgesi-
koak eta anti-inflamatorioak lortzen baiti-
tu inbaditzaileak ez diren tekniken bidez.
Tratamendu horien artean daude katu
puntuak sakatzea, TENS motako estimula-
zio elektrikoa egitea edo ultrahotsak edo
laserra aplikatzea.

Oreka behar den alderdian berresku-
ratzeko, garrantzitsua da tentsioan egon-

dako estrukturak erlaxatzea. Horretarako,
oinarrizkoak dira masajea, beroa/hotza
edo gihar luzatzeak. Gihar tentsio horren
ondorioek artikulazio zabaltasuna murriz-
tea ekar dezakete eta eskuzko artikulazio
teknikak erabiliz zuzendu beharko da.

Funtsezkoa da hori guztia erlaxazio
teknikekin konbinatzea, estresa eta antsie-
tatea kontrolatzeko, eta deskarga oholtxo-
ak erabiltzea, haginetan eta matraileko ar-
tikulazioetan presioa murrizteaz gainera,
haginkadaren oreka itzultzen saiatzen
direlako.

Bruxismoa eta orno 
zerbikaletako mina





Zelango gabezia ikusi zenduen

herrian, musika arloan?

Jentea badago musika munduan
dabilena, edo euskal kantak ezagutzen
dituena; baina, gero, hori ez da nabaritzen
kalean. Eta pentsau genduan zerbait egin
ahal zala, musikea be herrian antolatzen
diran ekintzetan egoteko. Herriko musi-
kari batzuk batu eta Astrapala sortu gen-
duan. Besteak beste, lezamarrek euskal
kantak abestera animau, eta gure emo-
naldietan parte hartu daiela gura dogu.
Baita gazteek euskal kantak be badagoza-
la jakin daiela be.   

Eta taldean bost musikari bazarie

be, kanpoko laguntzea dozue behar

horretan...

Bai, herriko zein kanpoko musikari
asko etorri dira gugaz jotzera: Alaitz Gana

eta Larraitz Rike txalapartariak, Fede de
Dios dultzaina-jolea, Harkaitz Allur trikiti-
laria, Katalin Zarate pandero-jolea, Itsaso
Arrieta eta Alberto Olabarrieta (ahotsak)...
Gurea oso proiektu integratzailea da.
Gura dauan guztiak hartu daike parte ber-
tan.  

Zein motatako errepertorioa do-

zue?

Danetarik lantzen dogu. Azken emo-
naldian, esate baterako, Mikel Urdangari-
nen kanta bat jo genduan. Halanda be,
euskal kanta tradizionalak batez be landu
arren, mundu horretatik apur bat harago
joan gura dogu, kanta horreek jorratzen
dabezan talde asko dagozalako gaur
egun. Hau da, guk hain ezagunak ez diran
euskal kantak berreskuratu eta jenteari
irakatsi gura deutseguz. Eta batek daki!
Etorkizunari begira, apurka-apurka geure
errepertorioa lantzea be baleiteke.  

Zelango ekimenak eroan dozuez

aurrera gaur egun arte?

Herriko jaietan eta beste ekimen ba-
tzuetan hartu dogu parte, eta ume zein
gazteei zuzendutako tailerrak antolatu
doguz eskolan, ludotekan eta gaztegune-
an. Gaztetxoek musikea gauza dibertiga-
rria dala ikustea gura dogu, eta gazte-
gazterik musikarako zaletasuna izan daie-
la. Herritarrek pozik hartu dabe proiektua. 

Lezamatik kanpo jotzeko gonbida-

penik jaso dozue?

Bai, baina emonaldiak herritik kanpo
egiteak beste konpromiso mota bat
eskatzen dau, eta guk momentu honetan
ez dogu astirik horri heltzeko. Gurea herri
mailako proiektua da eta konpromisoa
Lezama eta lezamarrakaz dogu. Dana
dala, ateak be ez doguz ixten. 

“Astrapala oso proiektu
integratzailea da; gura

dauan guztiak hartu
daike parte bertan”

Herritarren artean musikea zabaldu eta euskal kultura
sustatutea. Helburu horregaz jaio zan igazko udagoiene-
an Astrapala musika talde lezamarra. Proiektuaren ardu-
radunek kontau deuskuez taldearen nondik norakoak.

“Konpromisoa Lezama 
eta lezamarrakaz dogu”

–Leire Iturrioz: pianoa, txirula
–Iñaki Aretxabaleta: bibolina, did-
jeridua 
–Mikel Diaz: gitarra
–Gorka Zarate: alboka, dultzaina,
txirula, txistua
–Gaizka Peñafiel: trikitia, bodhran,
whistle, gitarra 

www.myspace.com/astrapala

Astrapalariak

Astrapala taldea
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Ingelesa hizkuntza nagusia da orde-
nagailuetan eta teknologia berrietan, oro
har. Baina internauta guztiok ez dugu
ingelesez egiten, eta askotan gorriak ikus-
ten ditugu sarearen edukierak ulertzeko.
Arazo hori Opentrad kode irekiko itzul-
tzaile automatikoari esker konpon daite-
ke. Eleka Ingeniaritza Linguistikoa eta
Imaxin-Software enpresek garatu dute
programa. Estatuko hizkuntza guztietara-
ko diseinatu da, eta doan erabil daiteke.
Gaur egun, 20 hizkuntza bikote baino ge-
hiagoren arteko itzulpenak egin daitezke:

ingelesa eta frantsesa, katalana, galegoa
edo euskara. Opentrad-ek itzulpen auke-
rak ahalik eta gehien zabaltzea du helbu-
ru.

Programak erabiltzaileak nahi duen
moduan konfiguratzeko aukera ematen
du, norberaren beharretara egokituz: lin-
guistikoki, erakunde bakoitzaren estilo-
liburura egoki daiteke-eta; eta teknikoki,
IP sareetan edo beste sistema batzuekin
erabat integratu ahal baita. Gaur egun
milaka lagunek erabiltzen dute Opentrad
testuak, dokumentuak eta webguneak

itzultzeko. Beste batzuek, aldiz, enpresa-
webguneak, webgune pertsonalak, blo-
gak eta abarrak ingelesera, frantsesera,
katalanera edota galegora itzultzeko era-
biltzen dute.

Programa oso erabilgarria da doku-
mentazioa hainbat hizkuntzatan azkar
sortzeko, edo webgunea hizkuntza asko-
tan denbora errealean izateko. Gainera,
enpresak eta administrazioak nazioarte-
ratzeko aukera ematen du Opentradek.
Era berean, itzultzaile horrek software li-
brearen filosofiari jarraitzen dio eta, on-
dorioz, zenbait abantaila ditu. Esate bate-
rako, mundu mailako komunitate oso
batek sistemarentzako hobekuntzak
etengabe garatzen dihardu. Beste alde
batetik, teknologian eginiko inbertsioa
optimizatu ahal da, lizentziarik erostea
beharrezkoa ez baita.

Informazioa: www.opentrad.com

Opentrad kode irekiko
itzultzaile automatikoak

hainbat hizkuntzatan
egiteko aukera 

ematen du

Aukeratu zeure hizkuntza
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Bi lagunentzako tratamendua: 

TXOKOTERAPIA 

Zenbat urte 
beteko ditu Arroeta 

mendi taldeak?

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehen: 
–Telefonoz: 94 452 34 47
–e-mailez: aikortxori@aikor.com

LEHIAKETA

Aurreko erantzuna: 100 lagundik gora
Irabazlea: Oihane Ziordia

t: Juan Luis Goikoetxea / i: Aritz Albaizar 

–Egun on, Luki!
–Halan esan beharko!
–Zer pasetan jatzu Luki?
–Gabonetan Olentzero izateko eskatu

deustie, aurten bere.
–Zelako txoiloa Luki! Ala ez dozu

gura?
–Nahi bai!

–Orduan, non da
arazoa?

–Aitu, Txori, zugaz
konfiantzea daukada-

nez, esan egingo deutsut:
paretan naz plazan ume artean,

eta herejiak esaten deustiez kan-
tuz. Hasi orduko, buru handia.

–Luki, entendimentuz jan-
tzia be esaten deutsue.

–Ez leku guztietan, Olai-
zola pelotarien herrian:

buru handia, entendimen-
tu gabia. Gero, buru handia

eta tripontzia; baita zurru-
teroa be; jakina, begi go-

rria be bai eta urde tri-
pontzia. Txori, faltau-
faltau egiten deustie.
Zer dala plaza erdian
behin eta barriro en-

tzutea: buru handi,
zurrutero, tripandi. 

Nik uste dot, Olentzerori baino neuri egi-
ten deustiela irain.

–Luki, urten egizu depretik, umeak
pozarren ibilten dira; euskal mitologiako
pertsonaia bihurtzen zara…

–Zentaile bat! Holako Olentzeroak
gargantua txolindua dirudi.

–Esan egitea be! Andrea bere zeure
eretxikoa dozu, Luki?

–Gure Mari poz-pozik senar famosoa-
gaz sartzen dala izara artean-eta.

–Hi haz hi! Umeak poz-pozik, andrea
zoriontsu…

–Hara Txori, andreak gura bai Olentze-
roren papela antzeztu daidan, baia…
Gabon egunean, ekinean ibilten jat: Ha-
men gure Olentzero; handik 15 egunera
hasten da: Hamen gure Olentzero buru
handia, eta hasarratu ezkero: Hamen gure
buru handia.

–Tira ba! Atzenean, bai ala ez?
–Baietz ze, gure andreak badaroa hila-

bete -sukaldean berari tokatzen jakone-
an- morokila, taloa, odolosteak eta urdaia
prestatzen. Potolotutea komeni jat, hurre-
an, Olentzeroren biribil itxurea hartu dai-
dan.

Hau tragedia Txori: buru handi, tri-
pontzi, zurrutero, batzuk, eta emaztea nire
gorputza koipez beteten. Agurrean,
emoistazu mosutxu bat kontsolau nai-
ten!

–Baitte zereko zera be!

AIKORRIZKETAN 45

Olentzero buru handia
(*) Ahozko moduan
esaten dana, letra
baltzez doa
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Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak (lau lagunentzat):

–Kilo bat azpizun (txahalkia edo txarrikia)
–Kilo erdi gaztaina
–Litro erdi esne
–200 ml esnegain
–100 g gurin
–Ura eta gatza

Prestatzeko erea:

Azpizun-xerrak gustura ebagiko do-
guz. Plantxan orio tanta batzuk bota eta
okela erreko dogu. Gatz apur bat botako
dogu.

Saltsea:

Gaztainak, ur ugaritan, 10 minutuan
izango doguz egosten gatz apur bategaz.
Hotzitu eta azala kenduko deutsegu.
Lapiko baten esnea, gurina eta gatz apur
bat ipiniko doguz. Irakiten hasten dane-
an, gaztainak gehitu eta, su eztian, 10-12
minutu izango dogu egosten. Bigun da-
gozanean, esnegaina bota eta irabiauko
dogu.

Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak (zortzi lagunentzat):

–6 arrautza
–Litro erdi esne
–200 g azukre
–200 g esne kondentsauta (azukre ba-
koa)
–100 g koko birrindua (ordu baten izan-
go dogu esnetan, beratzen)
–Karamelu urtua

Egiteko erea:

Karamelua molde baten igurtziko dogu.
Osagai guztiak ondo irabiau eta nahaske-
ta moldera botako dogu. Flana ordu erdi
inguruan izango dogu laban, Maria bai-
nuan (aldez aurretik labea 180 gradutan
berotuko dogu 15 minutuan). Orratz luze
bat sartuko dogu, flana eginda dagoan
jakiteko; eta beharrezkoa bada, apur bat
gehiago izango dogu laban. Hotzitu,
moldetik atera eta izozki-bola pare batek
lagunduta zerbitzatuko dogu.  

Azpizuna plantxan,

gaztainazko 

saltseagaz

Koko birrinduzko

flana

Etxeko sukaldaritza
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Iñaki Suárez, sumillerra

Goi fidelitatea filmean galdetu zioten
John Cusacki (protagonista da, musika
denda baten eta disko bilduma ederraren
jabe) zeren arabera antolatzen zituen dis-
koak: alfabeto hurrenkera, estiloak, ekoiz-
pen urteak, disko etxeak... Hona erantzu-
na: modu autobiografikoan, disko bakoi-
tza bere momentuan, bizitzan toki zehatz
bat harturik.

Ardoarekin antzeko zerbait gertatzen
da, aldeak alde; ardo zerrenda prestatze-
an, aukera sorta bat presta daiteke baldin
eta azken proposamenari koherentzia
emango dion hariren bat badago. Ardo
zerrenda oso desberdinak ikusi ditut, bai-
na ez ardo markengatik, baizik eta ardoak
proposatzeko modu eta egituragatik. Ba-
tzuk oso klasikoak; besteak oso abango-
ardistak. Batzuk oso zabalak; besteak la-
burragoak. Baina denek antzeko kon-
tzeptua dute oinarrian: atsegina eta une
onak sortzea.

Nik udazkeneko koloreak ditut gogo-
ko, udaberriko argitasuna, udako pozta-

suna eta neguko malenkonia. Beraz, itxa-
ropen eta gustu guztiak aseko dituen
kolore eta nahi paleta bat nahi nizueke
proposatu 2010erako. Gure ardo zerren-
dak apardun bikainak izango ditu, min-
gostasuna apur bat markatuko digute-
nak, baina gogoa piztu aurten aurrera
ekarriko digutena jateko. Zuri freskoak,
zorion pindarra emango digutenak ataka
gainditzeko. Gorriren bat, zalantza unee-
tarako, segurua baita izango direla halako
uneak. Beltz arinak, egunez egunekoa
menderatzeko behar den kemenari eten-
gabe eusteko. Eta pisu handiko beltzak,
pisuko uneak zigilatzeko. Uste dut ez dela
esan behar ardo gozoak ere izango direla,
ondo dakizuenez, hain gogokoak dituda-
nak ihes une horietarako, zeinek, dena
esan behar da, legez aginduta egon be-
harko luketen. Zoratu gabe, gure ardo ze-
rrendak bizirik egon behar du, aikorlagu-
nok, berritasunei irekia, eta klasikoekiko
leial, hemen denetarik eta gustu guztieta-
rako baitago. 2010. urtea urte ona izango
da. Nik hala nahi dut zuentzat. Zorionak
eta on egin.

Bakoren bazterra

Ardo eta nahien 2010eko zerrenda
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