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Jarrera jasangaitza zait moraLISTOena; gona motzegiak 
hartzen dituztenak berbagai, putetxerako bidean. 
Inperio judu-kristau-patriarkala moral hipokritaz 
baliatu izan da zapaltzaileen statusa mantentzeko. 

Holokaustoa txarra, desobedientzia txarra, legeak 
onak… dogma faltsuak dira, nekatu arte errepikatuz 
premisa moral bihurtu dituztenak. Morala igortzea 
ez luke instituzioen helburu izan behar, autonomia 
kritikoa sendotzea baizik. COVID-19ak duen sintomarik 
arriskutsuena MoraLISTOkeria da (asintomatikoak 
kontuz!). Gaixotzea, norberaren jarrera immoralen 
ondorio dirudi. Moral edo immoral maila nirea da, ez 
beste inorena. Nirearen arabera, adibidez, onargarriagoa 
da 17 urtekoen jarrera, politika urbanistiko terrorista, 
anti-ekologista eta horterarekin, Planeta akabatzea baino. 
Berangon (Otxabene, Otxandategi...), Erandion (Astika) eta 
Leioan (Kurkudi) immoraLISTOen gurutzada berria abiatu 
dute Jaungoikoa eta Lagi-zarraren armadek. Eutsi indarrez 
ezpata immoralok! Agustin Arrieta filosofoaren hitzetatik: 
«Argi dut kritikotasunik emankorrena dela bi mundu 
horien orekatik sortzen dena: gaitasun arrazional eta 
emozionalen artan dagoena. Are gehiago, kritikoa izateko 
orainaldia balioztatu eta etorkizun bat irudikatu behar 
duzu. (...) Etorkizun hobe batean pentsatu behar duzu».  

Pandemia honetan bi motatako sasi-aditu bereiziko 
nituzke: A sasi-adituak , erruen banaketan 
tematzen direnak; eta B sasi-adituak, konponbide 
errazena bilatzen dutenak. A-koek: «jendeak 

ez ditu neurriak betetzen», «jendea la ostia da», 
«gobernuaren errua da» esaldiengatik dira ezagunak. 
Ardura? «Niri» ez, besteei. B adituak, «hau sendagile/
irakasle/polizia gehiagorekin konpontzen da», 
«aberatsei zergak igotzen», edo «aktibitate ekonomiko 
guztia hilabetez ixten konpontzen da», motatako 
esaldiekin ezagutuko dituzue. Gobernuen baliabideak 
mugagabeak ez direla esan eta errekurtsoak guk 
zergekin ordaintzen ditugula gogorarazi, eta, jarraian, 
sorbaldak igotzen dituzte: «hori ez da nire arazoa, 
gobernuarena baizik» esanez. Ordea, ikusi al du inork, 
«tabernak ixtearen errua nirea/gurea izan da» esan 
duenik? Konponbidea, adituen osasun gomendioak 
beteaz, gugan dagoela aldarrikatu duenik? Onar 
ditzagun pare bat gauza: denok dugu sasi-aditutxo 
bat barnean, eta krisi honek ez du erremedio errazik. 
Konponbidera gehien hurbil gaitzaketenak denon alde 
lan egiten duten adituak dira. COVID-19ak osasunari 
egiten dion beste kalte egiten ote dio indibidualismoak 
gizarteari? Ba al dago gaitz honen aurkako txertorik?

jagoba 
Pereda 
txoPitea
Getxo

naroa 
torralba 

rodriguez 
Larrabasterra

Haurrak barrakoietan
eta bost axola

Zipiriñen auziak
galdu du kontrola.
Eraldatu ohi garen

lekua da eskola,
batzuentzat diruak

dirudi tonbola;
zein da herriak izan

behar lukeen rola?

Puntua eta kontrapuntua Sopelako Zipiriñe eskola-publikoa handitzeko proposamenak

Leku-beharra
Eskola behar dugu
beharren neurrira,
hainbeste umerentzat
aspaldi gutxi da. 
Konponbidea urrun
omen dago, tira...
Ezin gara gelditu
hutsari begira;
udaletxeko gelak
hartu behar dira! 

Maitane nerekan uMaran Filosofia irakaslea gorka Mostajo galduroz Gizarte-langilea

MoraLISTOAK Niaren izurria
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Xuan Hai Ngo Ostalaria

Urte berria oraindino ez da hasi algortarrontzat. 
Xuan Hai Ngo ostalariak, berbarako, otsailaren 
12an hasiko du Tet Nguyen Dan edo Vietnameko 
urte berria: «Tira, egia esaten badizut, guk birritan 

ospatzen dugu, hemengoa lehenengo, eta gero gurea». 
Hiru hamarkada igaro dira Xuan Algortara heldu zene-

tik, bere 8 neba-arreba eta gurasoekin batera. Txina eta 
Vietnamen gatazkaren ondorioz alde egin zuten, errefu-
xiatu, Xuanen familia Vietnamen bizi zelako eta jatorri 
txinatarra zutelako: «Horregatik ulertzen dut oso ondo 
Euskal Herriko edo Kataluniako gatazka».

Madril hirira iritsi eta gutxira, argi izan zuen Euskal 
Herrira etorri nahi zuela, nahiz eta gurean inor ez ezagu-

tu: «Itsasoa zuen leku batera joan nahi nuen, lur eman-
korra izango zuena». Izan ere, lotura handia sentitzen du 
Xuanek kostaldearekin: «Itsasoa sendagarria da. Eta, gai-
nera, bertan surfa ezagutu dut; nire afizio nagusia».

Sukaldaritza ere da bere pasio nagusietako bat. Hala, 
hasieran, Hong Kong izeneko jatetxe txinatarra sortu zuen 
Algortako erdigunean, baina, beranduago, negozioari 
buelta bat ematea erabaki zuen: «Krisia heldu zen eta pen-
tsatu nuen jatetxe vietnamdar batek arrakasta handiagoa 
izan zezakeela». 

Gaur egungo krisia ere kezka handiz bizi du Xuanek: 
«Ez dakit nola eutsiko diogun egoera honi, oso gogorra iza-
ten ari da». Urte berriari desiorik eskatzekotan ere, ez du 
inolako zalantzarik: «Covid-19a eragiten duen birus hau 
behingoz amaitzea!».

Elkarrizketa hasi dugun bezala amaitu dugu: barre ar-
tean. Xuanek ez baitu galtzen irribarrea aurpegian, mas-
kara izan arren: «Lagunek esaten didate botoi bat dudala, 
eta, hura sakatzean, barre-algaraka hasten naizela!». Es-
kerrik asko, Xuan, eta Chúc mùng năm mói! 

Ia hiru hamarkada bete dira Xuan Hai Ngo 
vietnamdarra Algortara bizitzera heldu 
zela. Gastronomia du pasio, eta surfa 
afizio.
TESTUA: Julen nafarrate • ARGAZKIA: oskar gutierrez  

«Sukaldaritzan 
eta bizitzan, 
fusioa da 
gakoa»



Santa Marinako 
Burdin Hesia, 
urtez gordetako 
sekretuak agerian



Santa Marinako haitzetan 
gordetako Burdin Hesiaren 

aztarnak agerian daude berriro, 
2018an eta 2019an Edestiaurre 
Arkeologia Elkarteak egindako 

lanei esker. Orain, indusketa-saio 
horietan egindakoen 

zehaztapenak batzen dituen 
liburua argitaratu du talde 

horrek. Gogora Institutuak, bere 
aldetik, aztarnak bisitatzeko 

panel informatiboak jarri ditu.

TESTUAK: ikEr riNcoN morENo   
ARGAZKIAK: iÑAki LiBANok UtZiAk 

B
ilbo eta bere inguruak matxinatu fa-
xistez gordetzeko babes-azpiegitura 
izan zen Burdin Hesia: 80 kilometroko 
defentsa-lerroa, 1936 eta 1937 urteen 
artean 14.000 lagunek eraikitakoa, 
eta 33 euskal udalerri zeharkatzen zi-
tuena; Zierbenatik hasita, Barrika eta 
Sopelara arte. Gaur egun, 25 herritan 
dago horren aztarnaren bat, eta horiek 
denak babestu eta balioetsi gura dituz-
te, euskal kulturaren, ondarearen eta 
gure memoria demokratikoaren parte 

garrantzitsua delako. 
Matxinatutako tropek aurrera egin ahala, Eusko Jaurlari-

tzak defentsa-lerro hori eraikitzea erabaki zuen 1936an, Bilbo 
babestu guran. 1937ko udaberrian amaitutzat eman zituzten 
eraikitze-lanak, baina defentsarako ahalegina ez zen nahikoa 
izan, eta defentsak apurtu ziren 1937ko ekainaren 12an, Ga-
miz-Fika eta Larrabetzu artean. Ordutik, 80 urte baino gehia-
go igaro dira, eta ondare-baliabide garrantzitsu hori babestea 
eta herri honen memoria berreskuratzea ezinbestekoa dela uste 
dute erakunde publikoek. Horretarako, Gogora Institutuak eta 
Eusko Jaurlaritzak, Arabako eta Bizkaiko foru aldundiakaz ba-
tera, defentsa-lerro horrek zeharkatzen dituen udalerrietako 
udalakaz protokolo bat sinatu zuten 2017an. Gogorak hartu du 
gune horren memoria demokratikoaren berreskuratzearen ini-
ziatiba, memoria-ibilbideen sorrera bultzatuz. Horien artean 
badira Uribe Kostan sortutako batzuk: Barrikan, Berangon eta, 
azkenengoa, Urdulizen.

defentsa-lerroa, santa Marinako haitzetan. Sopela eta 
Urduliz udalerrien arteko muga markatzen duten lerroa dira 
Santa Marinako haitzak. Haien tontorretik inguru dena zelatatu 
daiteke; leku estrategikoa da, 360 graduko panoramika duena. 
Begiratoki garaienetik, soldaduek euren begiz ikus zezaketen 
abioi italiar eta alemaniarrak jaurtitako su-bonbek Jata men-
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dian eragindako suteen kea, defentsa-lerroa 
Gamiz-Fikan hautsi aurreko egunetan. 

Urte luzez, baina, gune-natural horreta-
ko aztarna historiko ugari gordeta egon dira, 
ezkutuan, 2018an Edestiaurre Arkeologia El-
karteak bertan eskua sartu zuen arte. Iñaki 
Libanok eta Sergio Salazarrek gidatuta, urte 
bitan indusketa-lanak egin dituzte bertan, 
2018an eta 2019an, eta, behar horiei esker, 
askotariko elementuak aurkitu dituzte, «ho-
rietako batzuk bakarrak Burdin Hesiaren az-
piegitura osoan», zehaztu du Libanok, Edes-
tiaurreko presidenteak. 

Lubakiak, metrailadore-kokaguneak, gotor-
lekuak eta babeslekuak berreskuratzeaz gai-
nera, irudiak eta grabatuak ere aurkitu dituzte 
inguruotan, batzuk besteak baino garrantzi-
tsuagoak. «URDF25 gisa identifikatutako ele-
mentuak hiru metrailadore-kokagune ditu, 
ipar, hego eta ekialdera begira daudenak. Ho-
rrez gainera, fusilarientzako departamentuak, 
hobi-gordelekuak eta aurkitutako grabatuek 
garrantzi eta berezitasun handia ematen diote 
gune honi».  

Garbitutako defentsa-lerroan atzemandako 
irudien harira, askotarikoak topatu dituzte, 
gehienak 2018ko lanetan. Horiei esker, bes-

teak beste, jakin ahal izan dute inguruotan 
egon ziren gerlariak errepublikanoak zirela, 
anarkistak eta komunistak, batez ere: «CNTri 
gorazarre egiten dieten horma-irudiak ditugu, 
baita igitaia eta mailua eta UHP batailoiaren 
berri ematen dituztenak ere. Litekeena da Na-
zioarteko Brigadetakoak izatea gehienak; ez 
ziren gudariak». 

baseliza, aginte-zentroa. 2018ko kanpai-
naren ondoren, lanokaz segitzeko proposame-
na egin zioten Edestiaurrekoek Gogora Institu-
tuari eta Urdulizko Udalari, falta zitzaizkien 
guneak aztertzeko asmoz; mendi-lerroa Santa 
Marinako baselizagaz lotzen denekoa, hain 
zuen ere. Hala, ermita txiki horretan urteko 
aurkikuntzarik esanguratsuenak topatu zituz-
ten 2019an. Alde batetik, establimendu bat to-
patu zuten elizaren ondoan, metrailadore-zulo 
bateko kokaleku gisa jardun zuena. URDF17 
izeneko gune horretan, gainera, askotariko 
materialak berreskuratu dituzte, hala nola 
urdin kobalto koloreko zeramika zati txiki-txi-
kia, «XVII-XIX. mendekoa izan daiteke hori, 
ermitako liturgietan erabiltzen zena», dio Li-
banok. Horrez gainera, aipagarria da baita ere 
gune horretako SL7 mailan, hau da, jatorrizko 

2018ko garbiketei esker babes-zuloak, lubakiak eta metrailadore-kokalekuak agerian utzi dituzte, baita aztarna arkeologiko asko topatu ere.

Alemaniatik 
etorritako 
juduek 
grabatutako 
silarria
2019an egindako lanetan 
silarri berezi bat topatu 
zuten edestiaurrekoek 
santa Marina baselizan: 
naziengandik ihesi gurera 
etorritako judu-alemanek 
grabatutakoa.
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lurzoruan, topatutako ehunez estalitako ka-
bledun entxufe zeramikoa. Adituak dioenez, 
hasiera batean harrigarria egin zitzaien mota 
horretako elementu bat topatzea bertan, ermi-
tak ez duelako inoiz argindarrik izan. Hala, 
aurkikuntza hori Santa Marinako mendile-
rroaren defentsarako izan zuen garrantziaren 
isla izan da. Izan ere, entxufea aurkitu izanak 
korronte elektrikoa izan zela frogatzen du; 
hori dela eta, uste da baseliza biltegi edo agin-
te-zentro bat izan zela. 

judu-aleManak, santa Marinan. Horrez 
gainera, baselizak beste sekretu bat gorde du 
urte luzez: orain arte oharkabean pasa den 
karaktere ezezagunez grabatutako silarri bat, 
ermitatik URDF17rako irteeran. «Fotograme-
tria bidez aztertu genuen hori, eta, hainbat 
linguistari galdetu ondoren, ondorioztatu ge-
nuen ezin zitekeela izan Iberiako hizkuntza 
zahar bat, ezta euskara edo latina ere», azal-
du du Libanok. Ez zuten erantzunik topatzen, 
ez zekiten zer zen harrian zizelkatutakoa, 
iruindar batek norabide egokian jarri zituen 
arte. «XX. mendearen hasieran judu-alema-
nek erabiltzen zuten hizkuntzarekin antzeko-
tasuna zuela esan zigun batek, hebreerazko 
alfabetoz idazten den Yiddisharekin, hain 
zuzen ere, eta ildo horretatik ikertzeari ekin 
genion». Hala, arkeologoek jakin ahal izan 
zuten gerra zibilean Alemaniatik ihesi etorri-
tako judu askok parte hartu zutela Nazioar-
teko Brigadetan. Are gehiago, hainbat egilek 
ziurtatzen dute horietako asko iparraldeko 
ejertzitoetan jardun zutela, baita hizkuntza 
horretan panfletoak eta egunkariak idatzi 
zituztela ere. Hala, silarrian atzemandako 
sinboloak yiddisha darabilen alfabetoagaz 
konparatzeko fotogrametria egin eta baiez-
tatu ahal izan zuten horien % 60-70 inguruk 
kointziditzen dutela.

dibulgaziorako bideak zabalduz. 2018 
eta 2019ko lanak amaituta, bildutako datu 
denak aztertu eta egindakoen berri emateko 
liburua argitaratu berri du Edestiaurre Ar-
keologia Elkarteak. Libanok dioenez, horixe 
da berak gidatzen duen taldearen helburua: 
egindakoa ikustaraztea. Gogora Institutuaren, 
Eusko Jaurlaritzaren eta Urdulizko Udalaren 
laguntza izan dute lehenengo publikazio ho-
rretarako. Urte biotan egindako lanon zehaz-
tapen denen berri ematen du liburuak, «modu 
oso bisual eta argi batean». Horregaz batera, 
DVD bat kaleratuko dute mendilerroaren gai-
netik drone bategaz grabatutako irudiak era-
kusten dituena. Era berean, berreskuratutako 
aztarnak beren-beregi ezagutzeko panelak ja-
rri dituzte Santa Marina inguruan. 

urdf25eko hego 
metrailadore-zuloan 
aurkitutako labana. 
herriko hizkeran pelona 
gisa da ezaguna.

urdf17 metrailadore-kokalekuan  
1870eko kobrezko txanpona 

topatu zuten, espainiako 
lehenengo errepublikakoa, alegia.

santa Marinako burdin 
hesian hainbat kartutxo 
topatu dituzte; gehienak 
erabilitakoak, goian ikus 
dezakezuena izan ezik. berton 
ez zen konfrontaziorik izan, 
baina litekeena da soldaduek 
tiro-praktikak egin izana. 
goiko kartutxo osoa 1935ean 
fabrikatu zen, txekian. 

ehunez estalitako 
kabledun entxufe 

zeramikoa aurkitu zuten, 
santa Marinako sl7 
mailan. horri esker, 

ondorioztatu dute 
baseliza biltegia edo 

aginte-zentroa izan zela 
gerra garaian.
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Aurtengo Udal Aurrekon-
tu Orokorraren Proiektua 
aurkeztu zuten abenduan 
udal-arduradunek (EAJ  eta 

PSE-EE), 108.278.038 eurokoa 
(105.256.007 euro 2020an). Azal-
du zutenez, pandemiak eraginda-
ko egoera ekonomiko eta sozial be-
reziak markatutakoak dira horiek; 
aurrekontuaren zirriborroa Udaleko 
talde politiko guztiei helarazi zaie, 
eta urtarrilean osoko bilkura berezi 
batean onartzea aurreikusten da. 

Bitartean, EH Bilduk, Elkarre-
kin Podemosek eta PPk jakinarazi 
dute aurrekontu horiei emendaki-
nak aurkeztuko dizkietela. Koalizio 
abertzaleak dioenez, bere 25 propo-
samenen helburua da udal-kontuen 
eduki soziala areagotzea; hala ere, 
beste hainbat arlo ere landu ditu 
bere emendakinetan, hala nola au-
zoetako azpiegituretan hobekun-
tzak egitea, prozesu parte-hartzai-
leak areagotzea, ondarea babestea 
eta mugikortasunaren egokitzea. 

Popularrek ere euren kontrakota-
suna agertu diete gobernu-taldeak 
proposatutako kontuei. Aurkeztu-
tako osoko zuzenketa horregaz age-
rian utzi gura dute aurrekontuok 
ez dituztela ez beharrezkoak diren 
gastuak murrizten, eta «ez dituzte-
la berritasunik aurkezten». Horrez 
gainera, deitoratu dute arlo sozial 
eta ekonomikoan «beharrezkoak» 
diren ekintzak baztertuta daudela. 
«Azken hamarkadako aurrekontu-
rik handienak direla iragarri dute, 
baina handitu duten bakarra da 
udal-tasak eta zergak. Euren han-
ditzea oinarritzen da udal-ondarea-
ren salmentan, eta 6 milioi euroko 
zorpetzean», salatu du PPk.

Elkarrekin Podemosek, bere al-
detik, 64 emendakin iragarri ditu, 
5 milioi eurotik gorakoak. Horien 
bitartez, gobernu-taldearen propo-
samena «hobetu» gura dute, «osta-
lari, merkatari, operadore-turistiko 
eta kultur profesionalak laguntzeko 
erremintak areagotzeko». 

Getxoko Udalak gogoratu duenez, Sa-
tistegi ingurua eta Los Chopos parkea 
«ezegonkortasun ugariz betetako his-
toriala» duen eremua da; berbarako, 

1985ean eta 2006an luiziak egon ziren. Par-
kea udagoienara arte itxita egotea aurreikusi 
dute udal-arduradunek.

Satistegi ondoko Los Chopos parkea erabe-
rritzeari ekin zioten beharginek urtarrilaren 
erdialdean. Hainbat altuerako hormez muga-
tutako plataformak dituen eremu zabala da, 
eta harmailek eta terrazek lotzen dituzte pla-
taforma horiek. Aurreikusitakoaren arabera, 
horma horietako batzuk berreraiki beharko 
dituzte ingurua egonkortzeko eta sendotze-
ko, ainguraketen bidez. Era berean, jakinara-
zi dute zoruak eta zoladura berrituko dutela 
baita ere. Hiri-altzariei dagokienez, iturri bat 
jarriko da, eta paperontziak, bankuak eta lo-
re-ontziak berrituko dira.

satistegiko begiratokia, eraitsita. Par-
kea egokitzeko beharrakaz batera, Satistegi 
ingurua urbanizatzeari eta egonkortzeari ekin 
zion Udalak joan den irailean. Lanok 47 aste 
irautea aurreikusita dago, 1,6 milioi euroko 
aurrekontuagaz. Besteak beste, mendi-maga-
lean mikro-piloteen sistema ezarriko dute. 

V irginia Díaz arraunlariak eta Jon 
Ander Garrido futbolariak jaso dute 
Getxoko 2020ko kirolari onenen ai-
pamenak. COVID-19ak eragindako 

pandemiaren ondorioek markatutako urtean, 
XIV. Getxo Sasoi Sasoian Sarien epaimahaiak, 
Getxo Kirolakeko teknikariek, kazetariek eta 
kirolaren eremuko adituek osatua, saridunen 
zerrenda argitaratu du; eta sariak banatu zi-
tuzten joan den urtarrilaren 12an Getxoko 
udaletxeko osoko bilkuren aretoan. 

Edizio honetan ez da sorpresarik izan, Ur-
teko Kirolari Onenaren saria ez ematea eraba-
ki baita; gainera, sari-kopurua murriztu da, 
iaz lehiaketa ugari bertan behera geratu bai-
tziren. 

Oposizio-taldeek 
emendakinak aurkeztu 
dizkiete proposamenari

Parkea egonkortzeko 
eta urbanizatzeko lanak 
abiatu dituzte

Virginia Díaz eta 
Jon Ander Garrido, 
goraipatuta

Getxoko gobernu-taldeak proposatutako aurrekontuei 
emendakinak aurkeztuko dizkietela jakinarazi dute EH 
Bildu, Elkarrekin Podemos eta PP alderdiek.

Getxo 2021erako udal-aurrekontuak Getxo Los Chopos parkea itxita

Getxo 2020ko kirolari onenak

aurrekontuak urtarrileko osoko bilkura berezi batean onartzea aurreikusten da. 
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P rogramaren aurkezpenean, kultura 
gune segurua dela aldarrikatu gura 
izan dute udal-arduradunek. Gai-
nera, hurrengo seihilekorako egita-

rauan euskal eta leioaztarren ekoizpenaren 
aldeko apustuari eutsiko diotela nabarmendu 
dute. Hala, ekainera arteko programa horre-
tan antzerkia izango da protagonista nagusia, 
helduentzako zein familia osoarentzako asko-
tariko emanaldiakaz. 

Travelliń  Brothers eta Ander Unzaga 
leioaztarren kontzertuek doinu aniztasuna 
emango diote programari, otsailaren 26an 
eta maiatzaren 7an, hurrenez hurren. Willis 
Drummond baionarrek, berriz, proposamen 
rockeroagoak eskainiko du, martxoaren 5ean. 

Antzerkiari dagokionez, La maniobra de 
Heimlich eta De Gernika a Nueva York, pasan-
do por Berlín antzezlanak daude egitarauaren 

barruan. Dantza ere ez da faltako Auditoriu-
mean, eta Proyecto Larrua taldeak eta Kukai 
Dantza Taldeak bere saioak eskainiko dituzte 
apirilean zehar.

Era berean, erakusketentzako tartea ere 
egongo da; Angel Garridoren eta Carmen Pa-
lomeroren artelanak egongo dira ikusgai, 
besteak beste.

Ekitaldi horiek denentzako sarrerak Kultur 
Leioako leihatilan daude salgai. 

E tzandarri euskal mendi-taldeak itsas-
labarrak natura-gune gisa babeste-
ko eta bide-sare bat egiteko proposa-
mena aurkeztu zuen Legebiltzarrean, 

abenduaren 15ean. EH Bilduk gonbidatuta, 
taldeak «Lemoizko itsaslabarrak naturagune 
babestua, orain da garaia» egitasmoa aurkez-
tu zuen, Jasangarritasun, Ingurumen eta In-
gurune Naturalaren Batzordean.

Iosu Alberdi taldeko kideak azaldu duenez, 
proposamen horrek ingurune horretan ibilbi-

de-sare bat egitea aurreikusten du, baita na-
tura-gune hori babestu ere. Izan ere, dioenez, 
Lemoizko zentral nuklearraren lur-eremua 
da babestu gura dutena, eta bertan kokatu 
gura dituzte ibilbideotarako harrera-guneak, 
atseden-lekuak eta aparkalekuak, «abando-
natuta dauden azpiegitura horiek aprobetxa-
tuta», hain zuzen ere. Dena dela, proiektuak 
Lemoizko itsasertz osoa hartzen du, Etzanda-
rri menditik, Usategira arte; baita zentral nu-
klearreko lur-eremu guztia ere.

Antzerkiz beteta dator Kultur 
Leioaren programa 

Etzandarri taldeak Lemoizko labarrak 
babesteko proposamena aurkeztu du

Urtarriletik ekainera arteko 
kultur programazioa aurkeztu 
du Leioako Udalak, publiko 
guztientzako proposamen 
eszeniko, kontzertu eta 
dantzakaz. 

ander zarraga 

Leioa Urtarriletik ekainerako programa aurkeztu du Kultur Leioak

Lemoiz Itsaslabarrak babesteko proposamena

travellin´ brothers taldeak kontzertua emango du otsailaren 26an. HODEI TORRES

Abandonatuta 
dauden egiturak 
bide-sarean sartzeko 
berreskuratu gura 
dituzte.

Tarte berezia egin 
gura izan diete 
artista euskaldunei, 
eta, bereziki, 
leioaztarrei.
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iaz gurasoen pazientzia bukatu zen, eta 
2020an zehar mobilizazioak egin zituz-
ten. Beraien iritziz, zentroaren leku-a-
razoa hain da larria irakaskuntzaren 

eta bestelako zerbitzuen kalitatea murriztea 
eragiten duela. «Leku- eta egokitze-arazo la-
rriak ditugu, baita Euskadin ustez dauden 
kalitate-estandarrak betetzeko ere», adierazi 
zuten Gurasoen Elkartekoek. Horiek diotenez, 
Bizkaian ikasle gehien duen ikastetxe publi-
koetako bat da Zipiriñe: 925, gaur egun.

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak api-
ril hasieratik du esku artean Sopelako Udala-
ren eskutitz bat. Bertan, Zpiriñeren aspaldiko 
leku-arazo larriari aurre egiteko talde politi-
koek egindako proposamenak jasotzen dira. 
Hala ere, Hezkuntza Sailaren planetan ez 
dago Zipiriñeren arazoa aurreikusita. «Egin 
beharreko lehenengo pausoa da Hezkuntza 
Sailak Zipiriñe sartzea 2019-2023 aldirako 
Inbertsio Planaren barruan», jakinarazi du 
Josu Landaluze Sopelako alkateak.

Aste honetan, EAJren eta EH Bilduren pro-
posamenen artean bat aukeratuko beharko 
dute gurasoek, Sailari egitasmo bateratu bat 
bidaltzeko. Horretarako, galdeketa online edo 
zuzenean egin ahal izango dute Gurasoen El-
kartearen bulegoan, eguenera arte. «Gurasoen 
balorazioa dugunean Hezkuntza Sailera bi-
daliko dugu, beraiek dutelako azken hitza», 
esan du alkateak.

Horrela adostu zuen Sopelako Hezkun-
tza Mahaiak, azaroan egin zuten azken lan-
saioan. Hori osatzen dute Sopelako Udaleko 
alderdi politikoek eta Zipiriñe eskolako eta Gu-
rasoen Elkarteko zuzendaritzak. 

Bere aldetik, Unai del Burgo EH Bilduko 
zinegotziak adierazi duenez, «ateratzen den 
emaitza Sopelako herritarren erabakia izango 
da, eta Sailak onartu beharko du».

bi ProPosaMenak. EAJk proposatu du es-
kola orain dagoen tokian mantentzea, eta 
gimnasioa dagoen lekuan eraikin berri bat 
egitea. Horrek solairu bi izango lituzke, 60 
metro koadroko 16 gelagaz eta hornikuntza 
berriagaz. Proposamen horrek, gainera, Goie-
ne kalean zehar patioa 1.600 metro koadro 
zabaltzea ere aurreikusten du. 

Bestalde, EH Bilduk Loroñon, aparkalekua-
ren lur-sailean, solairu biko eraikin berria egi-
tea mahai-gaineratu du. Bertan Haur Hezkun-
tzako eta Lehen Hezkuntzako ikasleak egongo 
lirateke. Koalizioaren iritziz, zentroa eremu 
natural egoki batean jarri beharko litzakete.

Bi aukera Zipiriñeren 
arazoari aurre egiteko

ander zarraga 

Sopela Zipiriñe eskolaren leku-arazoa konpontzeko galdeketa

galdeketa horrek sopelako hezkuntza-eskaintza berriztuko du. 

Zipiriñek ia hamarkada bat 
darama masifikatuta; asteon, 
baina, horri aurre egiteko 
proposamena aukeratu 
beharko dute gurasoek 
Hezkuntza Sailari bidaltzeko.

Iaz Zipiriñe eskolako 
ikasle askok 
ezin izan zuten 
jantoki-zerbitzua 
jaso, ez zegoelako 
lekurik. Horrek 
beste muga bat 
gainditu duela diote 
gurasoek.
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E lkarteek beraien egoitzak urtarrilaren 
15ean utzi behar izan zituzten, erai-
kinaren egoera txarragatik. Horrek, 
kolokan jarri ditu taldeen jarduerak 

eta baita horien etorkizuna ere. Arazoa kon-
pontzeko, Arpillaon dauden Arkote Arraun 
Taldea, Ambar Elkartea, Plentziako Piraguis-
mo Taldea, Danontzat Gaztetxea eta Plentzia 
Traineru Baltza Elkarteak hau proposatu dio-
te Udalari: eraikina bota eta gelditzen den oru-
bean karpak jarri. Horrek denbora emango 
luke eraikuntza berria egiteko, eta elkarteak 
ez lirateke lokal barik geldituko.

Dena dela, azken erabakia Udalarena da. 
Udal-gobernua (EAJ) proiektuaren bideraga-
rritasun ekonomiko eta teknikoa ari da azter-
tzen, eta aste honetan zehar emango du bere 
erantzuna. Hala ere, Udalak oraindino ez du 
zehaztu eraikina botako duten ala egitura 

konpontzea bideragarria den. Horretarako, 
Team ingeniaritza-enpresa eraikinaren egoe-
ra aztertzen ari da.

Bitartean, elkarteak beraien jarduerekaz 
jarraitu ezinik daude, abenduaren 23tik. 
Udalak frontoia eskaini zien, baina taldeek 
aukera hori baztertu zuten, tokia aproposena 
ez izateaz gain, kirol-taldeentzako aukera ba-
karrik zelako; Ambar eta gaztetxea kanpoan 
geldituko baitziren.

P lentzia eta Urduliz arteko metro-zer-
bitzuak etenda jarraituko du, kon-
trakoa esan arte. Hala, autobus-zer-
bitzua segituko du inguru horretan. 

Urtarrilaren 5ean eten zuten bi udalerrien ar-
teko joan-etorria, trenbidearen ondoko men-
di-magal batean luizi bat egon ondoren.

Plentzia eta Urduliz metro-geltokien arte-
ko zerbitzua etenda mantenduko dute, hila-
betearen hasierako luizia aztertzeko eginda-
ko ikerketak hala gomendatuta. Lur-jausia 

izandako mendi-magala egonkortzeko lanak 
abiatu zituzten duela aste bi, eta teknikariek 
aurreikusten zuten hilaren 13rako berresku-
ra zitzaketela metro-zerbitzua. Hala ere, az-
kenengo txostenek ondorioztatu dute lanok 
«denbora» gehiago behar izango dutela.

Hori dela eta, Metro Bilbaok jarraituko du 
autobus-zerbitzuagaz, herri bien artean mu-
gikortasuna ahalbidetzeko. Joan-etorriak me-
troaren ordutegi berdina mantenduko du, 20 
minutuan behinekoa. 

Arpillaoko elkarteek karpak 
jartzea proposatu dute 

Autobusez egin behar da oraindino ere 
Plentzia eta Urduliz arteko bidea

Udalak zer egin erabakitzen 
duen bitartean, eraikina bota 
eta, behin-behinean, karpetan 
geratzea proposatu dute 
elkarteek, eraikin berria prest 
egon arte. 

ander zarraga 

Plentzia Arpillaoko elkarteen egoitzetako eraikina bota behar dute

Urduliz-Plentzia Metro-zerbitzua etenda, behin-behinean

arpillaoko elkarteek mobilizazioak egin dituzte Plentzian. © ARPILLAOKO ELKARTEAk

Udalak frontoia 
eskaini zien, baina 
elkarteek diote 
hor ez direla talde 
guztiak sartzen.

Autobus-zerbitzuak 
metroaren ordutegi 
berdina mantenduko 
du.
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Ukatu egin du  
etorriko dela/*denik
Urte berriarekin batera ohiko beste zalantza bat argitzen saiatuko gara: 
konpletiboak sortzen dituen duda-mudak, alegia. Jakin badakigu konpletiboaren 
erabileran bi menderagailu edo lotura erabil daitezkeela: baiezkoa denetan -(e)la 
eta ezezkoetan -(e)nik. Baina beti al da horrela?

Hizkuntzaren zalantzategia Eunate Muruaga

Honatx Euskal Gramatika. Lehen 
Urratsak V liburukian zer azaltzen 
den, laburbilduta: -(e)nik mende-
ragailua perpaus nagusia ezezkoa 

nahiz galderazkoa denean erabili behar da. 
Baina badira aditz batzuk ezezko perpau-
setan ere normalean -(e)la erabiltzen dute-
nak. Eta badira menderagailu bat edo bes-
tea onartzen dutenak.

Hasteko, kontuan hartu behar dugu pre-
dikatu motak zerikusi handia duela erabaki 
horretan. Izan ere, ustea edo iritzia adieraz-
ten dutenek (uste izan, pentsatu, iritzi, iru-
ditu...) -(e)nik menderagailua hartzen dute 
ezezkoetan: Ez dut uste horrela denik./ Ez du 
ematen ezer dakitenik./ Ez zait iruditzen hori 
egin behar dugunik. Bestalde, ahaztu, duda 
egin, duda izan, egia izan eta era horretako 
predikatuek -(e)la hartzen dute nagusiki: 
Ez ahaztu bihar Aitorrekin geratu garela./ 
Ez da egia inflazioak behera egin duela./ Ez 
da dudarik etorriko dela. 

Beste zenbaiten kasuan, ordea, bata zein 
bestea erabil daiteke, baina esanahian dau-
den desberdintasunak nabari dira. Ikus de-
zagun adibide bidez: Ez dut esan Jon etxean 
dagoela. / Ez dut esan Jon etxean dagoenik. 
Bi menderagailuak onartzen baditu ere, be-

reizi beharra dago horren artean. Lehenen-
go kasuan hiztunaren iritziz, gauza ziurra 
da Jon etxean dagoela; hiztunaren aurre-
suposizioa dago tartean. Bigarren kasuan, 
ordea, ez da ziurtasun edo aurresuposizio 
hori antzematen, eta ez daki Jon etxean da-
goen ala ez. Hortaz, zuzenak dira biak, bai-
na desberdin erabiltzen dira, kasuaren ara-
bera. 

Honaino ezezkoez aritu gara, eta iku-
si ahal izan dugu beti ez dela zertan -(e)
nik erabili. Dena den, egun, komunikabi-
deetan bereziki -(e)nik atzizkiaren erabile-
ra murriztu beharrean, areagotu egin dela 
esan daiteke. Diotenez, ezezko kutsua du-
ten zenbait aditzek (ezeztatu, gezurtatu, 
ukatu...) barnean dute ezkutaturik ezez-
kotasuna, eta horietan -(e)nik atzizkia era-
bil daiteke perpaus nagusia baiezkoa izan 
arren. Erabilera hori okerra dela esatea as-
kotxo bada ere, ez da komeni bultzatzea. 
Beraz, adierazi bezala, perpaus nagusiak 
ezezkoa izan behar du, betiere, -(e)nik era-
biltzeko osagarrian, nahiz eta -(e)la ere 
onartzen duen zenbaitetan; baina baiez-
koetan, -(e)la bakarrik erabiltzen da. On-
dorioz, hau ez da zuzena: *Ukatu egin du 
etorriko denik. 

Egun, 
komunikabideetan 
bereziki, -(e)nik 
atzizkiaren erabilera 
murriztu beharrean, 
areagotu egin dela 
esan daiteke. 

http://getxogaso.com/
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Zein da zure oinarrizko 
saltsarik gustukoena?
Urte berri honi hasiera emateko, kozinatzeko saltsa batzuk ekarri 
dizkizuet lerrootara. Besteak beste, horiek oinarri hartuta, beste askotariko 
saltsak nola egiten diren azalduko dizuet. Kasu honetan, Frantziako oinarrizko 
bost aldaera aipatuko ditut, gainontzeko denak egiteko.

Gatz-ozpinetan Izei Azkue Astorkiza

Frantzian bost saltsa-mota erabiltzen di-
tuzte oinarri moduan gainontzeko al-
daera denak osatzeko. Horiek hurren-
goak dira: tomate-saltsa, bexamela, 

holandarra, espainiarra eta veloute-a. Ikusiko 
duzuenez, saltsa espainiarra gisa deritzona 
ez da gurean ezagutzen duguna; duela gutxi-
ra arte ni ere okerrekoan nenbilen, erratuta. 
Bada, azalpen batzuk emango dizkizuet mis-
terio hori argitzeko. Roux kontzeptua ezagu-
tzea da garrantzitsua; gantz- eta irin-nahas-
keta da hori. Normalean kopuru berean. Hori 
hainbat saltsaren oinarria izango da, hala 
nola bexamela, veloute eta espainiarra. Lehe-
nengo bietan roux argia erabiliko dugu; es-
painiarrean, aldiz, iluna. Baina, nola egin 
roux iluna? Bada, oso erraza da: irina zarta-
gin batean txigortzen oliorik erabili gabe, eta 
irina etengabe birrinduz, hori erre ez dadin. 
Behin irina marroi kolorea hartu duela, roux 
iluna egiteko prest egongo gara. Bexamela 
egiteko, nahasketa pare bat minutuan kozi-
natu ondoren esnea gehitu behar diogu horri 
bilatzen dugun lodiera lortu arte; veloutaren 
kasuan, esnea bota beharrean, arrain-saldaz 
egindako fumet-a erabiliko dugu. Saltsa es-
painiarrean, aldiz, haragi-salda botako dugu. 
Saltsa holandarra egiteko, berriz, arrautzaren 

gorringoa ozpinarekin emultsionatu behar 
dugu, eta gero bainu-marian gurin argitua 
bota, pixkanaka. 

Saltsok oinarri moduan erabiltzen dira 
beste hainbat egiteko; besteak beste, saltsa 
berdea egiteko veloutea erabiliko genuke, eta 
gehienok ezagutzen dugun saltsa espainia-
rra (haragi-bolak egitean erabili ohi duguna) 
aipatutako oinarrizko saltsa espainiar fran-
tsesa erabiliko genuke. Hala ere, munduan 
zehar askotariko saltsak egiten dira, eta ez 
dute inolako zerikusirik aipatutako oinarriz-
ko saltsa frantses horiekin. Adibidez, duela 
gutxi ezagutu nuen Nikaraguako saltsa jala-
peño-a. Saltsa hori egiteko, tipula, berakatza, 
jalapeñoak gurinean frijitu behar dira, ondo-
ren esnea eta krema gozoa bota, eta den-de-
na egosi saltsa arin bat izan arte. Beste adibi-
de bat izango genuke jogurta oinarri hartuta 
egiten diren saltsak. Indian eta Grezian, ber-
barako, askotarikoak egiten dituzte, hotzak 
zein beroak. Grezian, adibidez, tzatziki-saltsa 
egiten dute, baita mihilu eta jogurt saltsa ere. 
Tzatzikiaren kasuan, jogurtean berakatza eta 
luzoker marratua bota beharko genuke, gatz, 
oliba-olio eta ozpin apur batekin; mihilu eta 
jogurt-saltsa egiteko, berriz, mihilu txikitua, 
limoi-zukua, gatza eta piperbeltza. 

Oilaskoa 
gallopinto 
eta saltsa 
jalapeñoarekin
ikus daitekeenez, frantzian 
jatorria duten oinarrizko 
saltsez gainera, askotarikoak 
topa daitezke munduan 
zehar, hala nola nikaraguako 
saltsa jalapeñoa.

https://www.instagram.com/abiankulturelkartea/
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Aranbaltza-38 eremua 
Barrikan, aurkikuntza
Barrikan eta Sopelan aurkitutako historiaurreko aztarnategien arduraduna izan zen J. M. 
Barandiaran 1959an. Ondoren, 1980tik aurrera, profesionalak ez ziren historiazale gogotsuek 
haren pausoei jarraituta egindako lanari esker, gaur egungo aurkikuntzak egin ahal izan dira.

Historiaren ganbara Iñaki Libano

Sopela eta Barrika artean hainbat in-
dusketa egin zituen J. M. Barandia-
ranek M. Grande eta A. Aguirrerekin 
batera 1959an. Ollagortan zundake-

ta bi egin zituzten (ekialdean eta mendebal-
dean). Lanok harrobi bakar baten aurrean 
egin ziren, indusketen memorian, planoetan 
eta argazkietan ikus daitekeenez. Ollagorta 
gaur egun aski ezaguna den Aranbaltza az-
tarnategitik 300 metrora dago; lehen 38 Ere-
mua deitzen genion inguru horri. Aranbaltza 
aire zabalean dagoen aztarnategia da, lurgai-
nean egindako zundaketetan aurkitutakoa, 
baita kanalizazio-lan batzuetan mugitutako 
sedimentuetan nik neuk 1998 eta 2004 ur-
teen artean egindako material-jasotze siste-
matikoari esker (Munabe, 63). 

Historiaurreari lotuta dauden Barrikako 
aztarnategi denak 1980tik aurrera egindako 
indusketei esker topatu dira; ahal izan den 
informazio dena berreskuratu da. Jasotako 
material dena Bilboko Arkeologi museoan 
utzi da 2011tik aurrera, pieza denen inben-
tarioa egiteko; Arkeologi Museoaren aldizka-
rian publikatu egin ziren, 2014an. 

Lanok Jose Saratxaga ikerlariarekin abia-
tu genituen; hasiera batean, bera izan zen 
animatu gintuena beharrok abiatzeko, 80ko 
hamarkadan. Ordutik, dokumentazio-lan sa-
kona egiten ari gara, aurkikuntza berriak egi-
nez. Hala, orotara, 65 arkeologia-gune topa-
tu ditugu. Inguruotan dagoen aztarnategien 
kontzentrazioa ikusita, erabaki genuen ho-
riek denak klasifikatzea etorkizunean Uribe 
Kostako historiaurreari lotutako ikerketak 
egin ahal izateko; testuinguru horretan ager-
tu zen Aranbaltzako 38 Eremua.

Aztarnategi horren lokalizazioa eta aurki-
kuntza arkeologia-gune garrantzitsu batean 
jazo zen, Plentzia eta Getxo artekoa dena. Ildo 
horretan, 1998an, jakin genuen Ollagortatik 
300 metrora hondeamakinak ari zirela la-
nean, Urgozo errekatik gertu. Hala, bertaratu 
eta chatelperrondar puntak topatu genituen; 
horiek oso ohikoak dira duela 40.000-45.000 
urteko garaietan. Hori dela eta, aurkitutako 
material dena 38 Eremua - Aranbaltza izena-

rekin inbentariatu genuen. Ondoren, 2003an, 
inguru horretan ere bestelako lan batzuk 
egin zituzten, hoditeria lurperatzekoak, hain 
zuzen ere. Horretarako beharrak gaur egun-
go aztarnategiaren gainetik egin ziren, eta or-
duantxe agertu zen material asko.

Iñaki Garcia Camino Arkeologi Museoko 
zuzendariarekin eta Diego Garate ikertzailea 
eta arkeologoarekin batera, erabaki genuen 
materialon inbentariatzea egitea. Era berean, 
ikerketa-lanon zuzendaritza egitea proposatu 
genion Joseba Rios Garaizar CENIEHko arkeo-
logoari. Gune horretan aurkitutako materia-
len ikerketa 2012an publikatu zen, Munibe 
aldizkariaren 62. zenbakian.

Profesionala ez den gizon-emakumeen 
aurkikuntza bat gehiago izan zen Aranbaltza-
ko 38 Eremua. Horiek ahalegin handia egin 
dute urtez urte Uribe Kostan zehar usteka-
bean topatutako aurkikuntzak modu sako-
nago batean ikertzeko. Bildutako datu horiek 
denak baliagarriak izan dira gerora aditu eta 
ikerlariek azterketa akademikoagoak egiteko. 
Lan boluntario horri esker, gaur egun lan ho-
riek egin ditzakete profesionalek, hala nola 
Barrikako historiaurrearen etapa ezberdinak 
aztertu eta ikertzeko. 

Goiko irudian duela 
40.000 urteko 
chatelperrondar puntak 
ikus daitezke. Horiek 
Aranbaltzako 38 
Eremuan aurkitu nituen 
nik, Iñaki Libanok, 
1998-2004 artean. 
(Irudiaren fotomuntaia: 
Diego Garate eta Joseba 
Rios Garaizar).
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P terodactyl, Tyrannosaurus Rex, Trice-
ratops… Hitz horien soinu soilak gure 
irudimena piztu ohi du, garai urrun 
eta misteriotsu batera eramaten gai-

tuelarik. Zoritxarrez, gaur egun, dinosauro 
hitza adaptazio ezinarekin parekatzen dugu, 
baina kontutan eduki beharko genuke dino-
sauroek Lur planetan 170 milioi urte iraun 
zutela, gure espeziea, gure arbaso zaharrene-
tatik hasita, 2 milioi urte besterik ez daukan 
bitartean; hortaz, atera kontuak…

1824. urtean, Gideon Mantell eta William 
Buckland Oxfordeko geologoak izan ziren di-
nosauro-fosilak lurpetik atera eta interpreta-
tzen lehendabizikoak. Izaki ezezagun haiek 
Megalosaurus izenarekin bataiatu zituzten, 
eta, handik gutxira, Richard Owen anato-
mistak izaki haien irudi bat osatzea eragin 
zuen Dinosauro izena asmatzean. Izan ere, 
horren ondotik, izakiok jendearen irudime-
nean sartu eta ikono pop bihurtu ziren. He-
zur erraldoiak aurkitu aurretik ere, Owenek 
izaki berri haien tamaina sekulakoa zela 
susmatzen zuen, eta egungo narrastiekin 
partekaturiko ezaugarri batzuk antzeman 
zituen. Gainera, euren arteko egitura ko-
mun batzuk ikusi zituen: bizkar-hezurreko 

bost orno aldakan itsatsita egotea edo han-
kek gorputzaren erdialdean eustea azpiko 
partetik, besteak beste. Garaiotan, zientzia-
lari arduragabearen ospea ei zeukan Owe-
nek, eta dinosauroen itxura neurri batean 
asmatu zuelaren susmoa zegoen, jendearen 
arreta erakartzeko helburua zuelakoan. Iza-
tez, 1851. urtean, erakustaldi handi bat an-
tolatu zuen Londonen (Ingalaterra). Bertan, 
bere laguna zen Benjamin Hawkins eskulto-
reak egindako dinosauro-eskultura ikusga-
rriak erakutsi zituzten publikoki. Britainia 
Handiko Victoria erreginak inauguratu zuen 
erakustaldi handi horretan abiatu zen dino-
sauroekiko gizakion lilura. Handik aurrera, 
dinosauroen irudiak hainbat pelikula eta li-
burutan topatzeko aukera izan dugu, mun-
du osoko milioika umeren ametsak (baita 
amesgaiztoak ere) girotzeko ahalmena izan 
dutenak.

Duela 65 milioi urte Lurraren kontra talka 
egin zuen meteorito batek klima aldaketa izu-
garria eragin zuen; ondorioz, dinosauroei eu-
ren amaiera heldu zitzaien. Eraiki dezagun, 
orain ere, maitasun eta hezkuntzaz egindako 
meteorito bat gure planetan dauden intole-
ranteen desagerpena ahalbidetzeko. 

Dinosauroen xarma
vs. faxisten kiratsa

Zientzia etxeko atarian Eduardo San Andres

Joan den astean Ameriketako Estatu Batuetako Kapitolioan artaburu 
tamalgarriz osaturiko artalde horrek sortu zuen ikuskizun penagarria 
ikusterako momentuan irudi bat etorri zitzaidan burura: dinosauroak. 
Baina, hausnarketa sakonago baten ostean, konparazio hori erabat bidegabea 
zela ulertu nuen. Dinosauroak, izan ere, izaki eder eta duinak izan ziren.

Duela 65 milioi urte 
Lurraren kontra talka 
egin zuen meteorito 
batek klima aldaketa 
izugarria eragin 
zuen; ondorioz, 
dinosauroei euren 
amaiera heldu 
zitzaien. Eraiki 
dezagun, orain 
ere, maitasun eta 
hezkuntzaz egindako 
meteorito bat.

https://hiruka.eus/bazkidetu/


Ambar elkartea 1998an sortu zen, euskal kostaldean itsas faunaren ikerketa 
eta kontserbazioa sustatzeko asmoz. Ikerkuntza eta sentsibilizazioa dute 

haien proiektuaren ardatz, eta boluntario-sare zabala dute. Hala ere, 
diotenez, boluntario berriak ondoetorriak dira beti, eta formakuntza ematen 
zaie horiei. Duela gutxira arte Plentziako Arpillao eraikinean zuten egoitza, 

baina lokal barik lotu dira orain. Dena dela, lanean jarraitzen dute. Orriotako 
irudietan haien lana eta gure inguruko faunaz gozatu ahalko duzue.

TESTUA: hODeI tOrreS • ARGAZKIAK: aMbar elkartea  

Gure itsasoko 
fauna zaintzen



Biodibertsitate-errolda osatzen laguntzen 
dute, espezieen informazioa jasota.
eusko jaurlaritzaren euskadiko naturari buruzko informazio sisteman 
sartzen dituzte jasotako datuak. batzuetan, itsasontzietan egindako 
irteeretan; bestetan, kostaldetik itsasoa prismatikoekin behatuz, oso 
garrantzitsua den informazioa batzen dute.



Boluntariotza zientifikoaren bitartez laguntzen 
dute kostaldean lehorreratzeak daudenean.
ohikoa da zetazeoak, itsas-txakurrak, marrazoak edo dortokak lehorreratzea 
gure kostaldean. halakoetan, ambar elkartekoak han egoten dira laguntzen, baita 
zaintzan eta informazioa jasotzen ere. nekropsiak egin ostean, hezurrak gordetzen 
dituzte sarri, informazio-iturri baliotsua baitira elementuok; gainera, itsas 
ugaztunen osteoteka sortzen ari dira.





Boluntario izan 
nahi duzu?
boluntario gisa izena emateko 
sartu haien webgunera: 
www.ambarelkartea.org



Berbaldiak, bisitak, 
erakusketak eta 
formakuntza-saioak 
eskaintzen dituzte.
Prestakuntza-tailerrak 
egiten dituzte noizean behin, 
boluntariotza-sarea formatuta egon 
dadin. era berean, haien egoitzan 
bisita interaktiboak eta berbaldiak 
egin izan dituzte, haur zein 
helduentzako. arpillao eraikinaren 
hustuketagaz, baina, lokal barik 
lotu dira, eta ikusi beharko dute 
zelan moldatuko diren hemendik 
aurrera. jendearen sentsibilizazioa 
oso garrantzitsua dela diote 
ambarrekoek.
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Plentziako portutik Arpillaora
Moia zaharra jadanik hutsik,
laster berria betea.
Horra hor, beraz, PNVrentzat
zer den modernitatea.
Nahiz batzuentzat helburua den
hil amaieran jatea;
beste batzuek gordeko dute
kirol portuan yatea.

Sasoi batean gordetzen ziren
txalupak Plentzian bertan,
itsasontziak irteten ziren
itsasora baleetan.
Egun, ordea, yateak daude 
amarre pribatuetan.
Itsas langile jendea soilik
zubiko argazkietan.

Espazioan ekarriz gero
atzerago irudi hau
Arpillao hustu nahi du Udalak, 
tarteko hamaika arau.
Distiratsua dena ezin da
horren erraz bihurtu gau,
yateak yate, Udalak Udal
Arpillaok bizirik dirau.

tEStUA
Daniel de 
Miguel Avecilla

DoiNUA
Loreak udan 
ihintza bezala

ArGAZkiA
Hodei Torres

Uribitakora 

Lehen/Orain telletxe kalea, 1978

iturria: Getxoko liBuruteGiak / txema García
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Geroa 
marrazteko, 
hamaika 
aukera



Hezkuntza

Ikasgelak naturara zabalduz
Pandemiak derrigortu gaitu natura 
aintzat hartzera. Baina pentsatu al 
dugu inoiz zelako onura eta ekarpen 
egin dezakeen umeak amalurragaz 
harremanetan jartzeak?

europa iparraldeko herrialdeetako hez-
kuntza-sistemetan oso errotuta dago 
umeak ikasgelatik atera eta natura-
gaz harremanetan jartzea. Baina gu-
rean duela urte gutxi hasi den joe-

ra da hori. Geroz eta eskola gehiago ari dira 
ateak irekitzen, ikasleak ingurumenagaz ha-
rremanetan jarri ahal izateko. Pandemiak in-
dartu du joera hori, eta umeak mendi, baso eta 
zelaietara eramaten hasi dira. 

Maialen Sistiaga Kutxa Ekoguneko hezitzai-
lea eta biologian doktoreak HIRUKAri azaldu 
dionez, umeak ikasgelatik atera eta natura-
gaz harremanetan jarrita, alaiago joan ei dira 
eskolara, liskar gutxiago dituzte eta euren 
gorputza hobeto ulertzen dute, besteak bes-
te: «Autoestimu eta autonomia hobea dute». 
Hori ondorioztatu zuten 2016/2017 ikastur-
tean, lau eta bost urtetako umeakaz egin zu-
ten proiektu pilotu batean. Orain, abantaila 
horietaz ohartuta, eta pandemiaren eraginez, 
eskola gehiago dira hori egiten hasi direnak, 
Sistiagak jakinarazi duenez.   

Iñaki Larrea HUHEZI fakultateko irakasle 
eta psikologian doktorearen ustez, praktika 
horrek ongizatea, askatasuna, berezkotasuna, 
sormena, inplikazioa, harreman hobeak eta 
ikaskuntza bezalako onurak dakartza umeen-
tzako. Horrela adierazi zuen iaz Hik Hasik an-

tolatu zituen Haur Hezkuntzarako jardunal-
dietan. Horietan, Larreak azpimarratu zuen 
umeentzat kaltegarriagoak izan direla pande-
miagatik hartu diren neurriak koronabirusa 
bera baino: «Ikerketek adierazten dute umeen 
beldurrak eta fobiak gehitzen ari direla; kale-
ra irteteko beldurrak eta sozialki harremanak 
izateko beldurrak, adibidez».

Haatik, pandemiak gauza on bat ere eka-
rri digula azaldu zuen Larreak; izan ere, na-
turan aurkitu dugu ihes egiteko aukera. Hala 
ere, irakasleak erantsi zuen natura ez dela 
COVID-19aren albo-kalteei erantzuteko balia-
bide bat bakarrik, «naturaren ekarpena han-
dia da, eta ez da bakarrik COVID-19aren on-
dorioz; naturarekiko harremana beti sustatu 
beharko genukeen zerbait da».

Pandemiaren ondorioz areagotzen den tendentzia da naturara bueltatzea.

HAiNBAt oNUrA
Naturagaz 
harremana izateak 
umeen garapena 
bultzatzen du, hala 
nola ongizatea, 
askatasuna, 
berezkotasuna, 
sormena eta 
inplikazioa.

http://www.hamiltonidiomas.com/


Daborduko zabalik dago Haur 
Hezkuntzan (HH), Lehen Hez-
kuntzan (LH) eta Derrigorrez-
ko Bigarren Hezkuntzan (DBH) 
izena emateko kanpaina. Eus-

ko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta 
ikastetxe publikoek eta kontzertatuek 
abiarazi dute 2021-2022 ikasturtera-
ko aurretiko aurre-matrikulazioa. Eus-
kal Autonomi Erkidegoan, denera, 700 
ikastetxe daude aurre-matrikula proze-
surako prest; horietako 454 eskola pu-
blikoak, % 65; gainontzekoak pribatuak 
edo kontzertatuak dira.

Izena emateko, Hezkuntza Sailak bide 
bi pini ditu familien esku: online egitea, 
Hezkuntza Sailaren webgunearen bitar-
tez dokumentazioa aurkeztuz; edo aurrez 
aurre, aukeratutako ikastetxean bertan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa 
eta gurasoek bere seme-alabak matri-
kulatzeko urrats guztiak Hezkuntza Sai-
laren hezkuntza.net webgunean daude 
zehaztuta. 

ikasgune ataria. Bide telematikoa 
aukeratzen duten gurasoek Ikasgune 
plataformara bideratuko dituzte; bertan, 
informazioa eta aukera guztiak izango 
dituzte eskuragarri, baita ikastetxe ba-
koitzari dagozkion baremo-puntuak eta 
etxebizitzarekiko duten hurbiltasuna 
ere.

Ikasguneak hainbat aukera eskain-
tzen dizkie familiei, baita ikastetxe edo 
administrazioagaz harremanetan jartze-
ko aukera ere.  

Eskabideak eta agiriak aurkezteko 
epea urtarrilaren 29a arte egongo da za-
balik. Ondoren, eskatzaileen zerrendak 
argitaratuko dituzte otsailaren 16an, 
eta, martxoaren 9an, behin-behineko ze-
rrendak egongo dira ikusgai; erreklama-
zioak jartzeko epea zabalduko dute egun 
horretan. Behin-betiko zerrendak mar-
txoaren 23an egongo dira prest. 

Aurre-matrikulazioa

Zeintzuk pauso 
eman behar 
dira umea 
matrikulatzeko?

https://www.mondragon.edu/eu/hasiera


Hezkuntza

m unduari begira dago San Niko-
las Ikastola, baina ez ditu bere 
sustraiak ahazten. Horregatik, 
etengabe gaurkotzen du bere hez-
kuntza-sistema pedagogikoa, eta 

irakasleak etengabe trebatzen dituzte. Euska-
rarekiko konpromiso irmoa dute bertan, hiz-
kuntzaren egonkortasuna eta presentzia in-
dartzeko helburuagaz. 

Urtebeteko umeetatik hasita, 16 urtera ar-
teko gazteentzako zerbitzuak dituzte, eta he-
rrigunean bertan D eredu hutsa eskaintzen 
duen ikastola da. Gainera, gurasoen kontzi-
liazioa sustatzen dute, eskolaz kanpoko zerbi-
tzu-eskaintza zabalagaz, eta Uribe Kosta osora 
heltzen den garraio-azpiegituragaz.

Gertutasunak bereizten du San Nikolas 
Ikastola; langileek ikasleakaz duten inplika-
zio emozionalak garapen pertsonalean lagun-
tzen dielako, beraien arteko harreman-sarea 
ere sendoa izan dadin.

e uskaragaz eta euskal kulturagaz kon-
prometitutako lerro bakarreko ikaste-
txe familiarra da hau; Leioan dagoen 
D ereduko eskola publikoa da, eta 
hezkuntza-komunitatearen sareko 

parte da 2004tik. Familien partaidetza bultza-
tzen du: eskolaren eta ikasleen gurasoen arte-
ko harremanak sendotu gura ditu, eurak ikas-
tetxeko komunitateko partaide senti daitezen. 
Egindako berrikuntza fisiko eta metodologi-
koen ostean, Artatza-Pinueta ikastetxearen 
helburua da ikasleek gaitasun eta trebetasun 
emozionalak eta kognitiboak garatzen lagun-
tzen dien prestakuntza eskaintzea. 

Gizartearen beharretan oinarrituta, ikas-
kuntza-irakaskuntza prozesuak hobetu gura 

dituzte. Hezkuntza-proiektua baloreetan oi-
narritzen da,eta eskola txikia izanda, denen 
arteko harremanak sendoak eta estuak dira. 
Hala, ikasle bakoitzari atentzioa eskaintzeko 
aukera dute, beharrei egokituta.

san nikolas ikastola algorta auzoan dago kokatuta, getxoko bihotzean. 

ikastetxea kutsadura akustikorik gabeko inguru natural batean txertatuta dago.

Herritik herriarentzako ikastola

Eskola hurbila eta integratzailea

Gertutasunagatik identifikatzen 
da San Nikolas Ikastola; izan ere, 
gurasoek beraien seme-alaben 
ikasketa-prozesuan inplikatzeko 
aukera asko ematen ditu.

Leioako Artatza auzoan dagoen 
ikastetxe publiko txikia da hau. 
Ikasleen, irakasleen, langileen 
eta gurasoen arte harremanak oso 
estuak dira bertan. 

SAN NikoLAS ikAStoLA 	 Arene	Azpi,	15	48991	GETXO	•	944	30	54	78	•	ikastola@sanikolas.eus	•	www.sanikolas.eus

ArtAtZA-PiNUEtA ikAStEtXE PUBLikoA 	 Artatza,	81.	48940	LEIOA	·	944	638	429	·	artatzapinueta@gmail.com

Baloreetan eta 
elkarrizketan 
oinarritzen dira.

Gertutasunak 
bereizten du San 
Nikolas Ikastola.

http://www.realenglish.es
http://www.realenglish.es
https://www.sanikolas.eus/eu
https://artatzapinueta.hezkuntza.net/eu/inicio1


Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan 
eredu guztiak eskaintzen ditu; gazte-
lania hutsekoa, 2. mailan bakarrik. 
DBHn eleaniztasun-ereduan ikaste-
ko aukera dago, ikasgai batzuk in-

gelesez dira eta. Batxilergoan A eta D ereduak 
aukera daitezke, Arteak (inguruan bakarra), 
Giza Zientziak, Gizarte Zientziak eta Zientziak 
modalitateetan. Ohiko eskolez gainera, askota-
riko eskaintzak ditu institutuak: elkartrukeak 
Frantzian, Alemanian eta Danimarkan; baita 
psikologia-zerbitzuak ere. Ikasgelak digitali-
zatuta dituzte, eta online-irakaskuntzara bere-
ziki prestatu dira orain. Era berean, hamaika 
proiektutan parte hartzen du: Eleaniztasuna, 
STEAM, Aniztasun Curricularra, Bidelaguna, 

PREE, hezkidetza-elkarbizitza, EA30, Bizika-
si, elkartrukeak eta Normalizazioa; Erasmus+ 
(K2), Film Sozialak, Forensic Science... Gaine-
ra, 12-18 urtekoentzako euskara praktikatzeko 
barnetegietan egonaldiak egiten dituzte.

a nder Deuna Ikastola 920 ikaslek, 
600 familiek, 100 irakaslek eta 
langile ez-irakaslek osatzen duten 
kooperatiba elkartea da. Euskal He-
rriko beste 110 ikastolakaz batera 

elkarlanean aritzen den zentroa da; elkarren-
gandik ikasiz eta proiektuak elkarregaz aurre-
ra aterata. 

Modu ulerterrazean, konpetentzietan eta 
integrazio pedagogikoaren alorrean egin di-
tuzte aldaketa gehienak azken urteotan, Haur 
Hezkuntzatik Batxilergoraino, ikasleen irtee-
ra profilean eragiteko helburuagaz. Hala, etor-
kizunean ikasleak euskaldun konprometituak 
eta eleanitzak, konfiantzadunak, erabaki-har-
tzaileak eta ekintzaileak izatea gura dute. 

Horretaz gainera, orientazio pertsonali-
zatua, ikastolan bertan prestatutako janto-
ki-zerbitzua eta eskolaz kanpoko aktibitateen 
eskaintza zabala egiten diete ikasleei. Hori 
guztia, naturaz inguratutako gune batean.

12-18 urteko neska-mutilek jarduera osagarriez ere goza dezakete bertan.

gune paregabean kokatzen da ander deunak ikastola, naturaz inguratuta. 

Eleaniztasunaren institutua

Umeak etorkizunerako trebatzen

A, B, D eta eleaniztasun ereduetan 
nerabeakaz lan egiten duen 
institutu publikoa da hau. Ikasgelak 
digitalizatuta ditu, eta aukera ugari 
eskaintzen ditu ohiko eskolez gain.

Ikasleek ikastola uzten dutenean 
izango duten profilean arreta jartzen 
dute Ander Deuna Ikastolan; horiek 
euskaldunak, ekintzaileak eta 
konfiantzadunak izan daitezen. 

ArtAZA-romo BHi 	 Amaia	Etorbidea,	28.	48940	LEIOA	·	944	287	852	/	944	287	854	·	015111aa@hezkuntza.net	

ANDEr DEUNA ikAStoLA Gatzarriñe	kalea,	47.	48600	SOPELA	•	946	760	266	•	info@anderdeuna.eus	•	www.anderdeunaikastola.eus

110 ikastolakaz 
batera ari dira 
elkarlanean

Teknologia 
berrietara 
egokituta daude.

http://www.realenglish.es
http://www.realenglish.es
https://www.artazaromo.com/
https://www.anderdeunaikastola.eus/


Hezkuntza

euskara eta euskal kultura ardatz har-
tuta, askotariko jatorri, trebetasun, 
eleaniztasun eta inteligentzia-mo-
tak kontuan hartzen dituen eta peda-
gogia-eredu aurreratuenei jarraitzen 

dien hezkuntza-eredu inklusiboa da Betikore-
na. Konfiantzaren pedagogia erabiltzen dute 
HH eta LHko ikasleakaz. Hala, berezkoak di-
tuzten gaitasunak garatzeko, maitatuak senti-
tzeko, Betikok eremu euskaldun, zabal, seguru 
eta aberats baten alde egiten du, autonomia eta 
interakzioa bultzatzen dituena. «Ikastetxearen 
ardura da familiekin batera konfiantza hori 
eraikitzen laguntzea, eginez eta gozatuz ikaste-
ra gonbidatzen duena». Bestalde, EKI proiektua 
dute LH eta DBHko ikasleentzat. Euskal curri-

culumari jarraituz, proiektu hori gaitasunetan 
oinarritzen da, eta gatazkak kudeatzeko KIVA 
proiektua darabilte.

Gainera, jantokiko menua bertokoa, sasoi-
koa eta ikastolan prestatutakoa da.

espazio euskaldun, zabal, seguru eta aberats baten alde egiten du betiko ikastolak.

Leioako ikastola herritarra
Euskal Herriko Ikastolak 
Kooperatiba Europarreko kidea da 
Betiko. Euskarazko hezkuntzan 
aitzindariak izanik, euren 
ikasmaterial propioa sortzen dute. 

BEtiko ikAStoLA 	 Artatza	auzoa,	84.	48940	LEIOA	•	944	642	364	•	info@betikoikastola.eus	•	www.betikoikastola.eus

Euskaraz sentitu, 
pentsatu eta ekin 
Betiko Ikastolan.

i rabazi asmorik gabe, eta kolektibo 
behartsuenei laguntzeko asmoz, Fidias 
fundazioak hamar urte daramatza gaz-
teen integrazioa eta garapen pertsonala 
lantzen arteen eta hezkuntzaren bidez. 

Ume, gazte eta nerabeen gizarteratzea eta ga-
rapen pertsonala bilatzen duen erakundeak 
Lamiakon dauka bere egoitza, baina beste he-
rri batzuetan ere egiten ditu ekintzak. Gaur 
egun, 6 eta 21 urte bitarteko 100 gazte baino 
gehiagogaz egiten du lan, EAEko hainbat era-
kundegaz elkarlanean.

«Bi zutabetan oinarritzen dugu gure lana: 
hezkuntza euskarria eta arte-proiektuen bi-
dezko garapena», azaldu du David Alday Fi-
diaseko proiektuen arduradunak. Besteak 
beste, antzerkia, dantza, musika, komikigin-
tza, grafitia eta xakea bezalako aukerak es-
kaintzen dituzte. «Beste modu batera ez zi-
tuzten eskura izango horrelako adierazpen 
artistikoak, eta, gainera, beraien potentzial 
artistikoa ere garatzen laguntzen diegu».

Bestalde, eskolan laguntza behar duten 
gazteen euskarri ere dira, edukiak indartzeko 
helburuagaz. Hori gauzatzeko, boluntario-sa-

re zabalagaz lan egiten dutela azpimarratu du 
Aldayk: «Bakarkako sistemaren aldeko apus-
tua egiten dugu, horrela, guregana datorren 
gazte bakoitzak laguntza emango dion bolun-
tario bat izan dezan». 

Zentroa ez dago mundu guztiari irekita; 
bertara gizarte zerbitzuetatik edo eskoletatik 
zuzenean bideratzen dituzten gazteak doaz.

Hamarkada bat gazteakaz lanean

fidias fundazioak gazteei bere garapenean laguntzen die artea baliatuz.  

Bi ZUtABE:
Hezkuntza 
euskarria eta 
arte-proiektuen 
bidezko garapena.

FIDIAS FUNDAZIOA

http://www.realenglish.es
https://betikoikastola.eus/
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Zein balantze egiten duzue azken Euskaral-
diaren inguruan? Argi dago 2020aren ha-
sieran espero genuenetik oso ezberdina izan 
dela Euskaraldiaren bigarren edizioa, bai 
barne antolaketan eta baita gizarte aktiba-
zioari dagokionean ere. Mundua aldatu zitzai-
gun momentu horretan, eta, martxoan zalan-
tzak izan genituen arren, hitz egin eta gero 
argi gelditu zen egin beharra zegoela. Alde 
batetik, ahal zelako. Azken finean, eguneroko 
harremanetan oinarritzen delako Euskaral-
dia, eta horiek hor jarraituko zutelako, nahiz 
eta desberdinak izan. Eta bestetik, behar ge-
nuelako: euskarari buruzko gogoeta hori bul-
tzatu, hedabideetan ere euskarari presentzia 
eman; bestela, pandemia honek gauza asko 
irentsiko lituzke, eta hizkuntza izan zitekeen 
horietako bat. 

Gu oso gustura gaude emaitzarekin. Irudi-
tzen zaigu lan ikaragarria egin dutela batzor-
deek; oso zaila izan da beraientzat, eta oso 
eskertuta gaude, ez langile moduan, herritar 
moduan ere. Gainera, erakutsi dugu herri-go-
go bat dagoela euskaraz bizitzeko, eta ariketa 
egin dugu, baldintzatuagoa eta ez hainbeste 
aukerarekin. Baina egin behar genuela eta 
asmatu dugula iruditzen zait. 

Euskaraldiaren balantzea positiboa da be-
raz? Bai, izan duen harreragatik, eta baita 
izan duen eraginagatik ere. Herri-batzordeak 

lehen edizioan baino gehiago izan dira; herri 
gehiagotan egin da Euskaraldia: aurrekoan 
405 ziren, eta, oraingoan, 423 herritako gi-
zon-emakumeeek parte hartu dute.

Aurten, lehen aldiz, Ariguneen kontua ere 
jarri dugu martxan. Izaera askotako 6.800 
entitatetan sortu dira 25.000 arigune. Kontu-
tan izanda entitateak nolako egoeran dauden, 
oso harrera ona iruditzen zaigu. Badakigu en-
titate batzuetan ezin izan dela egin; adibidez, 
kirol-talde askok ezin izan dituzte ateak ire-
ki azaroan; ondorioz, ezin izan dituzte arigu-
neak egin. Baina, orokorrean, herritarren ar-
tean ere harrera oso ona izan dela uste dugu.

Zuzeneko harremana ezin izan dugu man-
tendu, baina beste tresna batzuetaz baliatu 
zarete hori konpontzeko. Bai, ariketa ingu-
rune digitalera ere eramaten saiatu gara, eta 
jendeari adierazten gure egunerokotasunean 
sozialki oso mugatuta egon arren, badauka-
gula aukera WhatsApp bidez, edo merkata-
ritzara, edo lanera goazenean, euskaraz egi-
teko; hor ere harremanak daudelako. Saiatu 
gara aurrez aurre eta ingurune digitalean ari-
keta hori egiten. Beraz, iruditzen zaigu bere 
emaitzak eman dituela aurtengo edizioak ere.

Pandemiak beste bide berri batzuk bilatze-
ra derrigortu zaituztela esango zenuke? Ba-
geneukan buruan ingurune digitala gehiago 

«Uste baino jende 
gehiagorekin egin 

dezakegu euskaraz»
Pandemiaren testuinguruan, eta harremanak inoiz baino 

mugatuagoak egon diren momentu batean, euskara plazara 
ateratzeko baliabideak zeintzuk izan diren eta Euskaraldiaren 
bigarren edizioa aurrera bideratzeko gakoak jakinarazi dizkio 

Arrate Illarok HIRUKAri. Parekorik izango ez duen 2020ko 
edizioak erronka asko ekarri ditu, baita ekarpen asko ere.

Arrate illaro Etxebarria Euskaraldiako koordinatzailea

TESTUAK: anDer zarraga • ARGAZKIA: hodei torres 

423
herritako biztanleek 
parte hartu dute 2020ko 
euskaraldian, aurrekoan 
baino 18 gehiago.

% 62
emakumezkoak izan 
dira euskaraldian parte 
hartu dutenak, eta, rolei 
dagokionez, ahobizi  izan 
dira gehienak: % 77.

25.000
arigune sortu dituzte, 
izaera askotako 6.800 
elkartetan.



astintzea, baina egia da pandemiak urgentzia 
hori areagotu duela. Beraz, lehentasun gehia-
go eman diogu horri. Gure barne-antolake-
tan, herri-batzordeekin normalean zuzenean 
egoteko ohitura dugu, eta, orain, dena onli-
ne egin dugunez, normalean urruntasunaga-
tik etortzen ez ziren herri-batzorde batzuekin 
egon ahal izan gara. Alde horretatik ere, ha-
rreman zuzenagoa eduki dugu barne-antola-
ketan, eta dinamika horietako batzuk man-
tenduko ditugu normaltasunera bueltatzen 
garenean ere. 

Aurten ere dibertsitatea mantentzea lortu 
duzue? Izen-emateari dagokionean, datuak 
antzeko samarrak izan dira lurralde edo adi-
nari dagokionez; generoan, berriz, gehiengoa 
emakumezkoak izan gara, % 62a, hain zuzen 
ere: lehen edizioaren datu berdina. Hala ere, 
aniztasun gehiago nahiko genuke rolen kon-
tuan (% 77 ahobizi izan dira, eta % 22 bela-
rriprest); uste dugu oraindik aukera dugula 
belarriprest gehiagorengana iristeko. Agian, 
euskalgintzatik hain hurbil ez dauden geruza 
horietara gehiago kostatzen ari zaigu heltzea. 
Hala ere, egia da aurtengo ikusgarritasunare-
kin zailagoa zela: hor badaukagu erronka bat. 

Zeintzuk baliabide dituzue hurbiltzeko eus-
karaz jakin baina erabiltzen ez dutenenga-
na? Horrelako jende askok parte hartzen du 
Euskaraldian, baina bai iruditzen zaigu tarte 
handia dugula hor irabazteko. Euskaltzaleok 
plazan elkartzeko ohitura handia daukagu, 
eta ikusgarritasun hori aurten ez da posible 
izan. Herri askotan ezin izan dira mahaiak 
jarri informatzeko; kontatzeko zertan ari ga-
ren. Orduan, herritarrengana heltzea askoz 
gatzagoa izan da, eta gertuko ahoz ahokoak 
funtzionatu du. Publizitatea ere egin dugu, 
baina horiek baino tresna eraginkorragoak 
bilatu behar ditugu. 

Aurtengo berritasunen artean, aplikazio bat 
ere sortu duzue. Nolako emaitza izan du? Jen-
deari tresnak eskura jartzea zen aplikazioaren 
helburua; horiek mugikorrean edukitzea. Alde 
batetik, izena emateko aukera ematen genuen, 
eta, bestetik, gomendioak, aholkuak, jartzen 
genituen hor. Erronka batzuk ere planteatu 
genizkien aplikazioa deskargatu zutenei, Eus-
karaldiak iraun zuen 15 egun horietan bete 
beharrekoak. Ariketa praktikoarekin lotuta-
koak ziren horiek, «elkarrizketa elebidun bat 
mantendu dut» motatakoak. Hala, jendea ani-
matu nahi genuen gaztelaniaz egiten duten 
kasuetan ere, ulertzen dutenean, euskarari 
eusteko. «Lehen hitza euskaraz egin diot eze-
zagun bati» modukoak ere planteatu genituen. 

Hautuak eta gomendioak eskura edukitzea zen 
asmoa.

Egunean Behineko lehiaketagaz ere elkar-
lanean jarraitu duzue aurten. Bai, Egunean 
Behinekoek egin ziguten Euskaraldian Behin 
izenekoa, eta Euskaraldiako lehen astean tal-
deak antolatu genituen eskualdeka. Euskal 
Herrian 20 bat talde osatu genituen; horreta-
ra jendea sartzen zen, eta Euskaraldian par-
te hartzen zuen jendearen arteko Egunean 
Behin lehiaketa egiten zen, hain zuzen ere.

Aliantzak zabalduz zoazte beraz; zuen lana 
bultzatzeko entitate gehiago lortu dituzue? 
Esango nuke euskalgintzako eragile guztiak, 
edo, gehien-gehienak, badaudela Euskaral-
dian inplikatuta modu aktiboan. Eta horrek 
ematen dio indarra eta dimentsioa ere. Ekime-
na aurkeztu genuenetik argi utzi genuen hau 
ez dela Topagunearen kontu bat, ezta Jaurlari-

euskaraldiaren presentzia esparru digitalean areagotzeko aplikazioa bat sortu zuten 2020an, mugikorrean hainbat tresna izateko. HoDei torreS

Euskaraldian 
falta direnak
«Euskalgintzatik 
hain hurbil ez dauden 
geruza horietara 
gehiago kostatzen ari 
zaigu heltzea. Hala 
ere, egia da aurtengo 
ikusgarritasunarekin 
zailagoa zela; hor 
badaukagu erronka 
bat»

34  Elkarrizketa Arrate illaro Etxebarria
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tzarena ere; hau euskalgintzaren parte bat da, 
elkarrekin egin behar duguna, eta horrela ari 
gara egiten. 

Nola erantzun dute Uribe Kostako biztan-
leek Euskaraldian? Zentzu horretan hainbat 
aldagai daude. Adibidez, lankidetza ereduare-
na: guk planteatzen dugu hau dena lankide-
tzan egitea, eta hori dela bide bakarra, horre-
tan sinesten dugulako, Euskaraldia aurrera 
atera eta herritarrak aktibatzeko aldaketak 
eragin daitezen. Orduan, gure eskualdean, 
herri batzuetan, euskalgintza eta erakunde 
publikoen arteko lankidetza ohikoagoa da, 
bide luzeagoa eginda dago, eta, kasu horie-
tan, horrela jarraitu da. Beste batzuetan, al-
diz, gehiago ari da apustua egiten, lankidetza 
hori oraindik ere gehiago indartzeko. Orduan, 
gu saiatzen gara lankidetza hori sustatzen, 
baina badakigu ikas-prozesu bat dela. Bi era-
gile batzen direnean, biak egokitu behar dira, 

eta biek ikasi behar dute. Lankidetza horrek 
ikas-prozesu bat behar du. beraz, uste dugu 
hortik badagoela zeregina, nahiz eta gero eta 
naturalagoa izan. Dena dela, badaukagu lan-
tzekoa. 

Bestetik, parte-hartzaile gisa, azpimarratu-
ko nuke gure eskualdearentzako benetan se-
kulako trena dela Euskaraldia. Niri asko ahal-
duntzen nauen gauza bat da. Oso aproposa da 
daukagun egoera soziolinguistikorako, eta oso 
ariketa egokia iruditzen zait. Euskararen era-
bilera baxua den arren, uste duguna baino 
jende gehiagorekin egin dezakegu euskaraz. 
Azkenean, ez da «euskaraz egiteko gaitasuna 
dudanez ahobizi izan behar dut»; gehiago da.

Bi puntu horiek azpimarratuko nituzke: 
alde batetik, lankidetzan jarraitu beharra, eta 
lankidetza horretarako bi hankak sendo ego-
tea inportantea dela. Izan ere, garrantzitsua da 
erakunde publikoek modu egokian inbertitzea 
Euskaraldian. Eta, bestetik, gizarte eragileak 
eta euskaltzaleak antolatuta egotea. Erakunde 
publikoekin lankidetzan egoteko antolaketa 
bat behar da, eta gure eskualdean antolaketa 
hori trinkoa da; elkarteak osatuta daude. 

Hurrengo edizioari begira, zein ondorio ate-
ra duzue azkenengotik? Orain ari gara balora-
zioak egiten, lankidetza-sarea erraldoia dela-
ko. Baina bai, baditugu identifikatzeko kontu 
batzuk: lehenik, belarriprest rolari bultzada 
eman behar diogu, eta rola nola gizarteratu be-
rraztertu behar dugu. Bestetik, Ariguneek eki-
menari osotasun handia ematen diotela iru-
ditzen zaigu; azkenean, hau ez da herritarren 
nahia bakarrik, herritarren nahia entitateek 
ere babestu behar dutelako. Guretzako posible 
izan behar da gure lanean, merkataritza-esta-
blezimenduetan, kirol-taldeetan edo kultur el-
karteetan euskaraz egin ahal izatea. Orduan, 
babes-neurri horiek behar ditugu. Ariguneak 
oso testuinguru zailean sortu ditugu, baina 
uste dugu gelditzeko etorri direla. Hala ere, 
sinplifikatu behar ditugu; azkenean, guk bar-
ne-prozesu konplikatu samarra egin genuen, 
baina horrekin jarraitu beharra dago. Izen-e-
matean ere hausnarketa egin behar dugu; pen-
tsatu behar dugu jendeak zertarako ematen 
duen izena. Baina, oinarrian, iruditzen zaigu 
ariketa praktikoa izan behar dela, eta ez aldi-
ka egiten den zerbait. Lankidetzan egiten den 
zerbait izaten jarraitu behar du. Esango nuke 
oinarrietan nahiko seguru gaudela, eta alda-
keta gehiago izango direla ekimena kualitati-
boki aldatzeko. Aldaketak egitea ez da erraza, 
horrelako ekimen masibo batean jendea apur-
ka-apurka doalako konturatzen Euskaraldia 
zer den. Edizio batetik bestera goitik behera al-
datzen baduzu, ez da ondo irtengo. 

euskaraldiaren presentzia esparru digitalean areagotzeko aplikazioa bat sortu zuten 2020an, mugikorrean hainbat tresna izateko. HoDei torreS

Ariguneak
«Ariguneak oso 
testuinguru zailean 
sortu ditugu, baina 
uste dut gelditzeko 
etorri direla»
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Autokarabana hartuta, bikotekidea-
gaz eta urte biko umeagaz egindako 
lau hileko bidaiaren ondorioa da Jon 
Etxebarria Txontxe gorliztarrak aben-

duaren 2an argitaratutako poema-bilduma. 
Orotara, 8.505 kilometro eta 1.595 itsas-milia 
egin zituzten, eta bidean bizi eta ikusitakoez 
idatzi du, beldur eta aurreiritziei aurre eginez. 
Lana Booktegin deskarga daiteke, doan.

Kapuscinskiren erretrobisorea izeneko poe-
ma-bilduma argitaratu duzu. Zer dela eta 
Poloniako kazetariaren erreferentzia hori? 
Bidaia egin aurretik, «bide luzea» egingo ge-
nuela argitu ondoren, bidaia-liburuak irakur-
tzen hasi nintzen. Eta hara, hor agertu zen 
Kapuscinski, bere kazetaritza berezi horrekin 
bidaia-mota ezberdinak erakusten dituena, 
betiere lekuei garrantzia emanda, eta ikuspe-
gi kritiko eta pobretuaren edo zapalduaren al-
detik. Ondoren, Kapuscinski poeta ere ezagutu 
nuen baita ere. Badauka poesia-bilduma oso 
bat, eta bidaian bertan erabaki nuen poesia 
baino ez nuela idatziko. Kazetari horren ikus-
pegitik abiatuta, ikusi nuen geografiaren eta 
bidearen arteko lotura. Hala, uste nuen inda-
rra izan zezakeela erretrobisorearen berba era-
biltzea: bidaiak zer esan zezakeen, eta zelan 
bidaiatu daitekeen autokritika eginez; zelan 
bidaiatzen dugun gaur egun, eta zelan berak 
egiten zuen alderatuta.

Zer aurkituko du irakurleak bilduma horre-
tan? Bidaia bat da; nire bidaia. Kronologikoa 
da, hasiera eta amaiera duena, baina bestela-
ko zertzeladak dituena; herri- eta hizkuntza-
zapalduen ikuspegia ere jorratu ditut. Izan ere, 
hasiera batean, zirriborroak egiten hasi nin-
tzenean, helburua ez zen liburu bat egitea, bai-
zik eta nire buruarekiko informazioa lortzea. 

Bidaian bizitakoen artean zer nabarmendu-
ko zenuke? Autokarabanaren txikitasuna: ez 
dela gehiago behar; bertan kabitzen denarekin 
nahikoa zen. Baliagarria izan zitzaigun bizi 
dugun materialismo eta kontsumismotik bes-
telako ikuspegi bat hartzeko; sinpleagoa, po-
likiago bizitzekoa. Bestalde, bidearen garran-
tzia. Bidaian bertan konturatu nintzen ez dela 
beharrezkoa bidaiatzea bidaiatzeko; txikitasu-

nean, norberak bere etxean ere bidaia dezake, 
irakurtzen, besteak beste.

Azken finean, zer da bidaiatzea? Ez dugu zer-
tan inora joan; literaturatik edozein herrial-
de ezagut daiteke. Egia esan, ez da ezer egin 
behar. Bizitza bera da bidai bat.

Bidea aipatzen duzu askotan... Bidea da egi-
ten duzuna, eta egiten zaituena. Ezin da geldi-
tu. Batzuetan, gainera, bidea eta poesia maila 
berean koka daiteke. Hau da, batzuetan, gauza 
batzuk ezin dira azaldu; zaindu behar dira for-
ma batzuk, arau batzuk. Poesiak bide ematen 
du egiteko, askatasun osoz. Horregatik, Kapus-
cinskik esaten zuen batzuetan poesia dela bi-
dea, zentzu denetan. Eta nik hortik hartu dut.

Irakurtzeaz gainera, poemak entzun daitez-
ke baita ere. Kar kar kar, bai. Aukera hori es-
kaini zidaten, eta norberaren ahotsa entzutea 
arrotza dela jakinda, ariketarik gogorrena egin 
zitzaidan. Zirriborroak erraz idazten nituen, 
baina grabatzearena ia-ia antzeztea izan zen. 
Poesia ez dut inoiz entzun, baina harez geroz-
tik banabil horretan. Polita da.   

iker rincon Moreno  

«Norberak bere bidea aske egiteko eta 
bizitzeko baliagarria da poesia»

nolabait, bere burua «biluzteko» baliagarria izan zaio lan hori egitea. HODEI TORRES

Jon Etxebarria Txontxe Kapuscinskiren erretrobisorea poema-bilduma

Hurrengoa 
geralekua: 
haur-literatura
«Idaztea biluzte- 
ariketa izan da; orain 
horri beldurra kendu 
eta beste proiektu 
bati ekin diot: 
haur-literaturarako 
liburutxo bat. Orain 
ilustrazioak lantzen 
ari gara»
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Nork esango zuen COVID-19ak eragin-
dako konfinamenduak eta egoera 
nahasiak bide berriei ekiteko aukera 
emango zuenik. Txinatarren arabera, 

krisia edo wei chi adierak «arriskua» eta «au-
kera» adieraz dezake. Ongi daki hori Iratxe 
Unzurrunzaga Garate algortarrak; eskulanen 
eta arte aplikatuen tailerren irakaslea da bera 
eta, konfinamendua ezarri ondoren, lan barik 
gelditu zen: «udalek ez dituzte lizitaziorik es-
kaintzen orain». Egoera horren aurrean, as-
palditik probatzeko zuen marrazketa-teknika 
batean murgiltzeko aukera topatu zuen, «den-
bora soberan nuen eta». Izan ere, ordura arte 
ezinezkoa egin zitzaion Zentangle-aren mun-
duan sartzea, orain gutxira arte ikastaroak 
aurrez aurre egin behar zirelako. COVID-19ak 

agerpena egin zuenean, aldiz, Madrileko ema-
kume batek doako ikastaroak eskaintzen hasi 
zen online, eta, horri esker, teknika horrekiko 
lehenengo harremana izan zuen algortarrak. 
«Segituan harrapatu ninduen, teknikaren 
atzeko filosofia ezagutu nuenean batez ere». 
Hala, Zentanglean gehiago sakontzea erabaki 
eta, hamaika ikastaro egin ondoren, irakas-
le gisa jarduteko zertifikazioa lortzea erabaki 
zuen, azaroan. «Hasiera batean, horretarako 
kurtsoa aurrez aurre egin behar zen baita ere, 
AEBetan edo Alemanian; koronabirusa dela 
eta, baina, azkenean, online egitea ahalbidetu 
zuten sortzaileek», azaldu du artistak. Une ho-
netan, EAE mailan Zentangle-irakasle gisa ari-
tzeko pertsona bi daude, baina aktibo dagoen 
bakarra da Unzurrunzaga, baita euskarazko 
ikastaroak eskaintzen dituen bakarra ere.

Aurrez aurreko ikastaro batzuk eskaini on-
doren, online bidezko bi proposatu ditu orain 
algortarrak: euskarazko eta gaztelaniazko 
bana. Dioenez, ideia da astean behin bi orduz 
aritzea, gidatuta, norberak teknika ulertu, ho-
rretan sakondu eta irudiak egiteko. «Behar 
bakarra da 7 urtetik gora izatea, ez dago bes-
telako adin-mugarik». Izan ere, azpimarratu 
duenez, edozeinek egin ditzake irudi politak. 

Meditazio-sortzailean gidatzeko 
eta jarraitu beharreko urratsak 
emateko Zentangleko irakasle 
ofiziala da Iratxe Unzurrunzaga 
Garate algortarra, azaroan 
horretarako zertifikazioa lortuta. 

iratxe Unzurrunzaga Garate Zentangle® irakaslea

errepikatutako trazuak eta egitura bati jarraitzen dioten patroiak erabiliz, diseinu originalak eta harrigarriak eratzeko metodoa da zentanglea.

«Marrazketa-metodo honetan ibilbidea da 
garrantzitsuena, ez azken emaitza»

iker rincon Moreno  

Zentangle®
sormena sustatzea, norbere 
buruarekiko konfiantza 
bultzatzea edo arreta- eta 
estres-nahasmenduak 
murriztea dira, besteak 
beste, zentanglea 
praktikatzeak dituen 
onuretako batzuk.
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Jakin badakigu, azkenaldian, serieak fil-
mak baino gehiago ikusten direla. Irau-
penak asko laguntzen du; egunerokota-
sunean, aise lor dezakegu 45 minutu(ta)

ko kapitulu bat ikustea. Normalean, pena han-
diz amaitzen ditugu lauzpabost denboraldi 
inguruko serieak. Bada, gustuko genuen per-
tsonaia agurtzeko momentua heltzen da; hori 
gertatu zitzaigun, adibidez, Game of Thrones, 
Sex Education, Merlí edo Breaking Bad telesai-
lekin. Baliteke esajeratua izatea, baina, tira, 
ezin ukatu hutsune bat sentitzen dugula.

Kontsumo-joera berriak direla medio, se-
rie motzak ere badira; lau kapitulu besterik ez 
dituztenak. Unorthodox adibide ederra dugu. 
Anna Winger eta Alexa Karolinski zuzenda-

riek sortutako lanak edozein ikusle hunki-
tzeko ahalmena du. Deborah Feldman izene-
ko emakumearen liburuan oinarrituta dago, 
norberak bere bidea aske egitearen inguru-
ko gogoeta egiten duena. Hori da, hain zuzen 
ere, gure protagonistaren gatazka: aske izatea. 
Esty gazte judutar ortodoxoa da, Brooklyneko 
judutarren adar hasidikoaren komunitatean 
bizi dena. Bigarren Mundu Gerrako holokaus-
toak eragindako trauman oinarritzen dira ho-
rien baloreak; hori dela eta, sei milioi judu-
tarren bizitzak konpentsatzeko, eta, nolabait 
ere, juduen jarraikortasuna bermatzeko, ema-
kumeen lehentasuna «umeak egiteko maki-
nak» izatea da. Horrez gainera, muturreko ko-
munitate erlijioso horretan askotariko arauak 
daude, Estyk gogoko ez dituenak. Behartuta 
ezkonduta, zorionez, aske izatea lortuko du, 
bere ametsen alde eginez.

Seriea motza bada ere, ez du inor axolaga-
be utziko. Badaude zur eta lur uzteko moduko 
zenbait eszena, hala nola protagonistaren ez-
kontza bera eta bikotekide bien arteko azke-
nengo solasaldia. Ez galdu aukera. 

irati Elorrietaren Neguko argiak liburua 
irakurtzen ari naiz, Irakurzaleen Txo-
korako. Berezia iruditzen zait, gozatzen 
ari naiz pertsonaiak zelan elkartzen, 

gurutzatzen, uztartzen eta urruntzen diren 
irakurrita. Herriak, hiriak, espazioak, zelan 
kokatzen eta mugitzen duen Iratik jendea ho-
rietan. Erraza da baten eta besteen baitan sen-
titzea; nor ez da horietako bat izan inoiz; nork 
ez ditu horrelakoak sentitu; nori ez zaio hau 
ala beste gertatu, bururatu, ahaztu, gogoratu. 
Atalen izenburuarekin ere edonoren bizitza-
ko gertakari arruntak garrantzitsu bihurtzen 
ditu; kontatzea merezi duten gertakari, ale-
gia. Xehetasunez deskribatzen ditu lekuak, 
uneak, keinuak eta sentipenak. 

Oraindik 60 orrialde baino ez ditut iraku-
rri, lanera metroz joaten naizenean egiten 
baitut. Eta lortzen dut egun bizi dugun egoera 
ahaztea, arreta pertsona horien gorabehera 
eta joan-etorrietan jarriz hurrengo nor-nore-
kin eta zertan aurkituko jakin-minez; ga-
rraiobide kolektiboetan isilik joateko agindua 
arazo barik betetzeko aitzakia eta koartada 
ederra ematen dizkit.

Pozgarria da, gainera, emakume gazteen 
literatura irakurtzea, sariak merezi dituztela 
eta ematen dizkietela jakitea. Guraso «algor-
tarrak» dituelako ere, gertuko sentitzen dut 
Irati (ama irakasle izan nuen ikastolan!).

Noiz gara nongo; zer gara noiz; non harra-
patuko gaitu hurrengo ilargiak; zer aurkituko 
dugu kalera irtetean? Erabaki zuzenak har-
tzen ditugu hanka sartu baino maizago? Ida-
tzita dago gure patua? Bakoitza munBa hdu 
bat gara, baina, aldi berean, denak gara mun-
du bat. Animatu eta irakurri ezazue Irati Elo-
rrietaren Neguko argiak liburua. Hitzematen 
dizuet ez zaizuela damutuko, benetan; argi 
ikusten dut. 

Azkenaldiko kontsumo-joerari 
lotuta, telesail motzak 
kontsumitzeko aukera dugu 
orain. Unorthodox molde 
horretan adibide bikaina dugu. 

Irakurzaleen Txokoaren 
egitasmoaren baitan irakurtzen 
hasi naiz Irati Elorrietaren 
Neguko Argiak liburua. Hona 
hemen iritzitakoa...

TESTUA: nerea falagan 

TESTUA: uxune iriondo urbistazu 

Zinez diot Unorthodox

Irakurrian Neguko argiak 

Norberaren askatasunaren alde

Noren neguan dago argia garesti?

Unorthodox
zuzendaria:  
Maria Schrader
gidoilariak:  
Deborah Feldman, Daniel 
Hendler, Alexa Karolinski, 
Anna Thomson eta Anna 
Winger 
antzezleak:  
Shira Haas, Amit Rahav, 
Jeff Wildsbuch eta Alex 
Reid.
iraupena: 52 min

Neguko argiak
egilea:
Irati Elorrieta
argitaletxea:
Pamiela 
urtea:
2018
orrialde kopurua:
288
jatorrizko hizkuntza:
Euskara
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 Bagauda

«Gaur egun, jendeak ez ditu 
talde lokalak babesten»

Etxe zahar baten atea ostikada batez lu-
rrera bota eta, jakin barik, laster lagu-
nak bihurtuko ziren hamarnaka gazte-
rekin sartzen gineneko garaietan nork 

ez zuen musika-talde bat sortzeko asmoa 
izan... Bagauda taldearen doinuek kez beteri-
ko urte horietara eramango gaituzte; zelako 
garaiak...

Nondik zatozte, zein da zuen musika-estiloa 
eta zergatik izen hori? 2017ko uda hasieran, 
Sopelako jaietako arratsalde batean, kontzer-
tu bat ikusten ari ginela, gure talde propioa 
sortzeko gogoa piztu zitzaigun, nahiz eta Te-
rrones musika-jotzen zekien bakarra izan. 
Anplifikadorerik gabe egin genituen lehe-
nengo entsegua eta kontzertuak gure lonjan, 
Txorimalo gaztetxean eta Plaza Beltzan, bes-
teak beste. Urtebetera lehen maketa grabatu 
genuen. Ostean, Terronesek taldea utzi behar 
izan zuen eta Aitortxuk ordezkatu zuen. Ba-
gauda da orain daukagun izena. 

Oso talde gaztea zarete. Zelan ikusten duzue 
musikaren panorama zuen adin-tartean? Az-
kenengo bi urteotan talde gazte nahikotxo 
agertu dira, baina ez dago mugimendu han-

dirik. Guk uste dugu moda eta panfletismo 
kontu bat dela, gehienbat. Garrantzia gehiago 
ematen zaio sare sozialetan egoteari kalean 
egotera baino.

Nahiko estilo zehatza duzue. Zer deritzozue 
Euskal Herriko skinhead mugimenduari? 
Badakigu lehen mugimendu gehiago zegoe-
la, eskualdean zein Euskal Herrian, baina 
urteak aurrera joan ahala jendeak beste bide 
batzuk hartu ditu. Orain, kontua da, oroko-
rrean, itxurakeri handia dagoela; oso erraza 
da estetika bat jarraitzea. Jendea orain ez da 
mugitzen, ez ditu kontzertuetako sarrerak or-
daintzen, ezta talde lokalak babesten ere.

Estilo zehatza duzuela diogula, zein da al-
kandora eta tiranteak hain txukun izateko 
sekretua? Konfiantzazko sastrerik al duzue? 
Aspalditik dugu hitzarmena Azkorra S.L.-ren 
artilearekin arropa neurri-neurrian egiten 
digun Tejidoz desastrez Zarate y Co. langile-
kooperatibarekin.

Azkenengo egunetan komunikabideetan 
AEBetako Kapitoliora The Riff Truckers tal-
deko zaleen erasoa ikusi eta gero... zuek Bi-
den- edo Trump-zaleak zarete? Materialismo 
dialektikoak esango lukeen bezalaxe: «Aupa 
atletik mankepierda!   

TESTUA: asier barruetabeña rivallo  
ARGAZKIA: bagauda  

Bagauda
erromatar inperioaren 
aurkako nekazarien 
matxinadak izan ziren 
bagaudak; gaur egungo 
frantzian sortu ziren arren 
(galian), baskoniako tribuen 
artean hedapen handia 
izan zuten v-vii mendeen 
artean. nekazal-matxinadak 
izaten jarraitu zuten urte 
luzez, baina, apurka-apurka, 
tribuon artean nazioaren 
ikuspegia batu eta izaera 
askatzaile bat hartu zuten.
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Jaitsi zirenetik Neskak Getxo Rugby tal-
dearen helburua Ohorezko Mailara itzul-
tzea izan da, eta hori lortu zuten iazko 
denboraldi ez ohikoan. Martxoan Euskal 

Ligako Txapelketa irabazi eta gero, Ohorezko 
B mailara igotzeko playoff-a jokatzeko pasea 
lortu baitzuten. 

Itxaso Reina jokalariak kontatu du tal-
deak hasieratik argi zeukala helburua zein 
zen: Ohorezko Mailara bueltatzea. Horreta-
rako, gogor aritu direla baieztatu du jokalari 
gazteak, eta hori lortzea beraientzako premio 
«itzela» dela azpimarratu du. Hala ere, argi 
dute urtarrilean hasitako denboraldi berria 
ez dela erraza izango; aurreko bi denboral-
diak, Euskal Ligan eman dituztenak, «nahi-
ko erraz» irabazten zituzten partidak, baina 
orain lehia berdintsuagoa izango dela dio. 

Apirilean jokatu behar zuten playoff-a 
azarora arte atzeratu zen, pandemiaren on-
dorioz. «Apur bat airean zegoen jokatuko 
genuen ala ez. Udan gertatuko zenaren jakin-
minez geunden, eta arauek uzten ziguten mo-
duan entrenatzen genuen», gogoratu du joka-
lariak. Azkenean, playoff-a azaroaren 29an, 
Toledon, jokatzeko aukera izan zuten, baita 
mailaz igotzeko pasea lortu ere, GEiEG (10-5), 
Pingüinas Burgos (32-5) eta Toledokoak (22-
9) garaitu ondoren.

Taldea 2017/2018 denboraldian Euskal 
Ligara jaitsi zenetik, Ohorezko Maila bi ka-
tegorietan banatu da. Lehenago, Ohorezko 
Maila oso «profesionala» zela eta, bertan ze-
goen maila altuagoa zela kontatu du Reinak. 
«Orain, Ohorezko B Mailan taldeak onak dira, 

baina aukera dago berriak diren jokalariek 
ere jolas dezaten; ez da lehengo Ohorezko 
Mailaren modukoa», argitu du.

Azken urteetan taldea asko hazi dela adie-
razi du gazteak; orain, 18 eta 35 urte bitar-
tean dauden 28 neskek osatzen dute. 

Reinak dio gero eta neska gazte gehiago ari 
direla animatzen errugbira jokatzera. Futbo-
lean edo saski-baloian ez bezala, errugbian 
edozein motatako gorputza duten pertsonen-
tzako lekua dago: «Berdin dio lodia, argala, 
altua ala txikia zaren. Kontua da gogoa edu-
kitzea jolasteko eta entrenatzeko». Gainera, 
emakume moduan errugbian jokatzeak ahal-
dundu ere egiten duela dio gazteak.

Itxaso Reina Errugbi-jokalaria

«Hainbeste entrenatu eta 
gero, guretzako premio 
itzela izan da igotzea»
Getxo Rugbyko nesken taldeak 
Ohorezko B Mailara bueltatzea 
lortu dute, pandemiagatik igoera 
erabakiko zuen playoff-a zazpi 
hilabetez atzeratu eta gero. 
ander zarraga  

getxo rugbyko neskak ohorezko Mailara itzuli dira, 2 urte geroago. © Getxo ruGBy

Ohorezko B Maila
«Taldeak onak dira, 
baina aukera dago 
jokalari berriek ere 
jolas dezaten, ez lehen 
bezala»

Denentzako kirola
«Errugbian edozein 
motatako gorputza 
duten pertsonentzako 
tokia dago: lodiak, 
argalak, altuak...»
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Sopeloztar gazteak astean bost edo sei 
aldiz entrenatzen du, Estatu-mailako 
txapelketa bateko maila izateko. So-
pelako Irristaketa Taldean hasi zen 

patinatzen, 2016an, eta orain, Gira Getxo tal-
dean dago, Placido Santos entrenatzailearen 
gidaritzapean. 

Nolakoa izan da Estatu-mailako txapelke-
ta baten lehen aldiz parte hartzea? Apur bat 
arraroa izan zen, ohituta nagoelako jende as-
koren aurrean patinatzera; nire lagunen eta 
nire familiaren aurrean. Orduan, ez zegoen 
inor, beraz apur bat arraroa egin zitzaidan. 
Bestalde, nire lehen aldia zenez, ilusio as-
korekin joan nintzen, eta oso ondo egon zen. 
Oso esperientzia ona izan zen niretzako.

Nolakoa da patin-gaineko irristaketa artis-
tikoa? Izotz gaineko patinatzearen berdina 
da, baina izotzaren ordez gurpilekin. Ez dut 
inoiz izotz gainean patinatu, baina nik uste 
dut zailagoa dela gurea, botek eta gurpilek 
pisu gehiagoa dutelako. Gainera, izotzak, be-
rez, gehiago irristatzen du, eta guk egiten di-
tugun piruetentzako gure patinek zailagoa 
egiten dutela esango nuke.

Entrenatzerako orduan pandemiak ere era-
gingo zizun, ezta? Gogoratzen dut berrogeial-
ditik irten ginenean kalean egiten genituen 
entrenamenduen bideoak bidaltzeko eska-
tzen zigula gure entrenatzaileak. Baina gu 
ohituta gaude pabiloietan edo lur leunetan 
patinatzera, eta horietara ezin ginenez joan, 
kalean entrenatzen genuen. Hori oso zaila da, 
gure lau gurpileko patinek ez dutelako ondo 
jasaten.

Egoera normalean non entrenatzen duzu? 
Nik Gobelan, Faduran edo Zubilleta eskolan 
entrenatzen dut. Getxon hiru klub daude, bai-
na banatuta goaz entrenatzera.

Zein da bidea Estatuko txapelketa batean 
lehiatu ahal izateko? Lehendabizi bost maila 
gainditu behar dira, gero Euskadiko txapel-
ketara joateko. Lehena gelditzen bazara, nota 
onarekin, orduan Espainiako Txapelketan 
parte hartzeko aukera izaten duzu.

Gure inguruan kirol horren inguruko zale-
tasuna dago? Sopelan gutxi gara patinatzen 
dugunok, eta uste dut orain dela gutxi taldea 
desegin zela ere, pandemiaren kontuagatik. 
Ez nago seguru nola dauden orain, baina en-
trenatzeari behintzat utzi zioten.

Ba al dakizu 2021ean lehiaketarik egingo 
ote den? Orain, COVID-19a dela eta, ez dakit 
lehiaketarik egingo ote den. Egin beharko li-
tzatekeen hurrengo txapelketa Euskadikoa 
da, baina ez dakigu egingo den ala ez. 

Jon Estefane Gurpil-gaineko irristaketa artistikoko patinatzailea

«Oso esperientzia ona izan 
da niretzako»
Abenduan, Tarragonan egin zen 
Espainiako Txapelketan bosgarren 
postua lortu zuen 15 urteko gazteak. 
Hala ere, aitortzen du urte arraroa 
izan dela, pandemiagatik, eta ez daki 
noiz lehiatuko den berrio.
Ander ZArrAgA  

estefane gira getxo irristaketa taldean dago orain. © JoN eSteFaNe  

Izotzean baino 
zailago
«Ez dut inoiz izotz 
gainean patinatu, baina 
nik uste dut zailagoa 
dela gurea, botek eta 
gurpilek pisu gehiago 
dutelako»



42  Argazkilariaren txokoa

Argiagaz marrazten 
hasteko prest?
Txoko berri honegaz argazkilaritzaren munduan murgiltzen 
lagunduko zaitugu pausoz pauso. Helburua ez da izango argazki 
onak egitea, baizik eta zuk gura dituzun irudiak lortzea. 

Argazkilaritza

Argazkilaritza kontzeptua argia erabilita marraztea esan 
gura du, grekotik eratorritako berbek dioten bezala:

  
photos = argia + graphis = marrazkia

Argazki bat egin ahal izateko, beraz, argia euskarri fotosen-
tikor batean islatu beharko dugu. Orokorrean, gaur egun, 
euskarria digitala izango da: kameraren sentsorea; hala ere, 
karretea erabiliz gero, pelikula izango da euskarria. Argaz-
kilaritzaren historia ezagutu gura baduzue kuxkuxea eza-
zue Interneten zein liburuetan camera obscura. horri esker, 
hasieratik gaur egunera arte argazkilaritzak izan duen gara-
penaz gozatuko duzue.

Kamera

Askotariko kamerak topa ditzakegu: trinkoak, reflex, ispilu-
rik gabekoak... Eta, denen funtzionamendu zehatza azaltzea 
ezinezkoa denez, edozein kamera ulertzeko kontzeptuetatik 
hasiko gara.

Objektiboa eta sentsorea

Objektiboa eta sentsore fotosentikorra duen kamerarik oina-
rrizkoena uneoro daramagu soinean: telefono mugikorrak 
daramana, hain zuzen ere. 

Objektiboa guk islatu gura dugun argi hori sentsorera bi-
deratzeaz arduratuko da, eta, hori, kristalen bitartez egiten 
du. Aurrerago azalduko ditugu objektiboek dituzten xehe-
tasunak, baina, horien mekanikaren eta kristalen arabera, 
argi gehiago edo gutxiago igaroko da, gure subjektua ger-
turatu edo urrundu, eta kolore ezberdinak islatuko dituzte. 
Mekanikak eta kristalak esango digu zein foku-distantzia 
izango duen gure objektiboak: 50mm, adibidez; eta zein den 
diafragmarik zabalena; f: 3.5, berbarako. Ikusiko duzuenez, 
gure kameraren parte oso garrantzitsua da objektiboa.

Sentsore digitala izango da gure euskarria (betiere ana-
logikoan aritzen ez bazarete), eta argia harrapatzeko duen 
ahalmena sentsibilitatea da, ISO gisa ezagutzen duguna. As-
kotariko tamaina eta motatakoak daude, eta, horren arabe-
ra, koloreen kudeaketa eta argi gutxiagogaz hobeto lan egi-
teko aukera emango digute.

01 Sarrera
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Konposizioa

Edozein argazki zalantzan jartzeko lehenengo arrazoia en-
koadraketa da. Gure bisoretik aukeratzen dugunean zer sar-
tu eta zer ez, subjektiboak izaten ari gara, eta gure aurrean 
gertatzen ari denaren zati bat erakustea erabakitzen ari 
gara. Ez da berdina manifestazio batean lau katu dauden 
txokoari argazki bat egitea, edo ondoan dauden milaka per-
tsonei. Ikasi behar dugun lehenengo puntua da subjektibo-
tasunak gure argazkiak markatzen dituela. Pertsona adina 
ikuspegi topatuko ditugu, beraz, argazkietan, eta hori da 
duen mundu horren aberastasuna. Honetan ere sakonduko 
dugu aurrerago: ikuspuntuak, interes-puntuak eta abarrak.

Koloreak

Berotasuna edo hoztasuna kolore ezberdinen bitartez sen-
tiarazi ahal izango dugu, eta, konposizioan bezala, oso ga-
rrantzitsua izango da argazkietan agertzen diren koloreen 
aukeraketa edo kokapena. Eguzkia dagoenean, edo egun ho-
deitsuetan ere, ikusiko duzue ze aldakorra bihurtzen den ar-
gia, leku berdinari begiratuta ere.

Hurrengo hilabetean:
Obturadorea: abiaduraren 
eragina argazkietan.



© GARBIÑE UBEDA

soluzioak: soluzioak: 

Elur-bola
Zer sartuko zenuke elur-bola batean? Paisaia zuritu 
bat? Otsoa? Eskiatzaileak? Marraztu.

http://plazanbazan.eus/storage/fitxategiak/soluzioak/9b20af859fd3e1e40de5398e97475e42.pdf
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Hamairu
Aurki itzazu bi irudion artean dauden aldeak.
13 dira guztira.
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COVID-19aren aurkako txertoa 
jarriko zenuke?

Nik txertoa bai jarriko nuke, zien-
tzian nahiko sinisten dudalako. 
Jendeak txertoa arin egiteko eska-
tzen zuen, kalera irten ahal izate-
ko, eta, orain, prest daukagula, ez 
dute jarri nahi? Ez dut ulertzen. 

iNES iovANovici
GETxO 

Munduan txarren daudenak gu ga-
rela esaten digute, eta gauzak txar-
to egiten ari garela diote. Beraz, 
txertoa eskura jartzen badigute, 
zergatik ez dugu jarriko? Behintzat 
gure artean laguntzeko bada ere. 
Bakoitza librea da nahi duena egi-
teko, baina nik jarriko dut.

JUAN cArLoS roGGEro
GETxO 

Ez nago txertoaren alde, nahiz eta 
lan arrazoiengatik jarri behar izan 
dudan. Baina ez nago alde. Ez da 
kolektibo zehatz batzuekin proba-
tu, eta horrek beldur apur bat ema-
ten dit. Uste dut ez dela nahikoa 
frogatu jendearekin, baina jarri 
nahi dutenek jar dezatela.

PAULA HErNANDEZ
GETxO 

Bai, nik txertoa jarriko nuke. Uste 
dut egoera honetatik ateratzeko au-
kerarik onena dela. Seguruak dire-
la uste dut, ikertu dituzte, eta uste 
dut aurrerapausoa eman beharko 
litzatekeela. Ez da gauza guztiz be-
rri bat, denbora asko daramatelako 
hori ikertzen. Gainera, denok jarri 
dugu txerto bat gure bizitzan.

mANUEL ANGEL SAiZ
GETxO 

Hau guztia amaitzea nahi dut, be-
raz, bai, txertoa jarriko nuke. Eta 
txertoa jarri ez duenari esango nio-
ke ez duela gainontzekoengan pen-
tsatzen. Gainera, ni gaztea nintze-
nean arazo asko zeuden, txertorik 
ez zegoelako. Polioa, adibidez: txer-
toa atera zen arte beldur asko ze-
goen umeei kalte egiten zielako. 

mAriA ASUN BiLBAo
GETxO 

Bai nik seguru txertoa jarriko nu-
keela. Zientziarengan sinisten dut, 
frogatuta dagoelako, eta hau dena 
behingoz bukatzea nahi dudalako; 
denok berriz sano egotea nahi du-
dalako. Jarri nahi ez dutenei infor-
matzeko gomendatuko nieke, eta 
katastrofe honekin bukatzeko or-
dua dela esango nieke.

cHAro mUGUrUZA
GETxO 

Ez dut txertoa jarriko ez naizelako 
fidatzen. Oso epe laburrean egin 
dute, eta horregatik ez zait oso fida-
garria iruditzen. Jarri nahi dutenen 
aurka ez daukat ezer, baina niri eta 
nire seme-alabei nahiago diet txer-
toa ez jarri; aldiz, nire senarrak bai 
jarriko du txertoa. Gauza oso per-
tsonala dela uste dut.  

LUciA mArtiNEZ
GETxO 

Bai, ni guztiz alde nago. Gazteok ez 
daukagu hainbeste zaurgarritasu-
nik gaixotasunaren aurrean, baina 
gainontzekoak babestu aldera, ez 
baldin badugu gure burua immuni-
zatzen, birusa errotik mozteko bide 
bakarra, nire ustez, txertoa da. Bes-
tela, maskararekin jarraituko dugu 
egun osoan.

PErU irAStorZA
GETxO 



Argazkian ikusten den Uribe 
Kostako txokoa zein den igartzen 
baduzu, Ibaizabal argitaletxearen 
liburu-sorta irabaz dezakezu.

hiru liburuez osatutako bilduma irabazi 
gura baduzu, bidali erantzuna otsailaren 
7a (domeka) baino lehen hirukaren 
webguneko zozketen atalera:
· www.hiruka.eus/zozketak 

zozketan parte hartu gura baduzu, otsailaren 7a (domeka) baino lehenago eman 
izena hirukaren webguneko zozketen atalean:
· www.hiruka.eus/zozketak

Liburu honetako 
protagonistak 
pixoihala alde 
batera utzi 
eta pixontzia 
erabiltzen 
ohituko dira. 

Bapo jaunagaz 
ongi pasatuko 
duzu; bera 
errinozero 
maitagarria eta 
xelebrea da, eta 
lagun asko ditu. 

Umeek denetik 
dute jolasteko 
eskolan; horri 
esker, abentura 
edo istripuak 
izan ohi dituzte 
egunero... 

Non duzu min?Pixontzian! Bapo jauna

Lehiaketa
Non dago?

Saria

Zozketa 
Errigoraren otzara, eskura!

Zelan egin HIRUKAlagun?
Urtean	35	euroren	truke, Uribe Kostako 
euskarazko komunikazio-taldearen 
bultzatzailea eta partaidea izango zara.

Abenduaren 13ko Datu Pertsonalen Babes Legearen 15/1999 Lege Organikoaren arabera, erabiltzaileek HIRUKAri emandako datuak fitxategi automatiko batean sartuko dira, erabiltzaileagaz 
harremanetan ipintzeko eta HIRUKAren informazioa eta publizitatea helarazteko soilik. Erabiltzaileak datuok zuzentzeko edo kentzeko helbide honetara idatzi dezake: hiruka@hiruka.eus

Webgunean: hiruka.eus/harpidetza/laguna 
Idatziz: hirukakoop@hiruka.eus
Deituz: 944 911 337 • 688 812 368

«Egiten duguna gara» goiburuagaz, berriro ere 
hemen dago Nafarroa hegoaldeko euskalgintzari 
laguntzeko Errigoraren egitasmoa. Haien 
ekimenez, otzara bat daukagu eskaintzeko.

hirukalagunen txokoa
Sari ederrak eskura!




