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Berbetan
100 kandela amata ditu ELAko idaz -
kari nagusiak; une gogorrak diren
arren aurrera egiteko ilusioa du.  

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK

www.ukaldizkaria.biz

Erandioko Udala

Plentziako Udala

Aldizkari honek
Eusko Jaurlaritzaren
Kultura Sailaren

dirulaguntza jaso du

Urdulizko Udala

TRATU TXARREN
BIKTIMAK ARTATZEKO
EUSKO JAURLARITZAREN
TELEFONO ZENBAKIA: 
900 940 111



[plaza]

Iritzia
Uribe Kostan ere M-15eko mugimendua antolatzen hasi zen orain hilabete ba -
tzuk; Leioako kideek euren aldarrikapenen barri eman digute.

Gure inguruko demokrazia gero eta
kalitate txikiagokoa da, gobernu formalen
gainean botere ekonomikoak daudelako,
eta hala gobernu formalek nola errealek
herriaren borondatea kontuan hartzen ez
dutelako. Krisia aitzakiatzat hartuta,

mundua benetan
gobernatzen du -
te nek (bankuak
eta enpresa han-
diak) eskubide
sozial eta labora-
len kontrako
era so handia sor -
tzea erabaki

zuten. Hauteskundeetatik ateratako
gobernuek, bere programak alde batera
utzi zituzten eta botere ekonomikoen
aurrean men egin zuten, jende arruntaren
bizimodua gero eta okerrago jartzen ari
den bitartean.

Krisia sortu zutenak, berriz, beti be -
zain ondo bizi dira. Bankuek sortutako
zuloak diru publikoz estali ondoren, mi -
lioitan neurtzen diren etekinak dituzte.

Gobernuek krisia euria bezain naturala
dela esaten dute, beraien ardura ukatuta.

Pairatzen dugun gobernatzeko modua
ere ez da batere egokia. Herritarren boto-
arekin batera txeke zuria jasotzen dutela
uste dute gure politikari gehienek. Ia
inoiz ez diote herriari galdetzen, eta har -
tzen dituzten neurrien aurrean protestak
sortzen direnean ez dute kasurik egiten.
Ustelkeria ere maiz agertzen da, eta gu -
txitan zigortzen da.

Egoera horien aurrean herritarren ha -
serrea gero eta handiagoa zela denok ikus -
ten genuen, baina haserrea ez zen erraz
mobilizazio bihurtzen. Eta maiatzaren
15ean egin zen deialdia horretarako
urratsa izan zen. Herri arabiarretako mo -
bi lizazio arrakastatsuen ereduari jarraitu
zion, sare sozialak erabiliz eta herritik ber -
tatik zetorren deialdia zen. Kanpal di en
bitartez kalea hartuta Maiatzaren 15e ko
Mugimendua sortu zen. Adierazpen aske-
rako eta parte hartzeko esparruak sortu
ziren. Irudimen handia eta jendearen
laguntza jarri dira martxan eskaerak
zehazteko eta adierazteko, ekintzak gau-
zatzeko eta esparru fisiko horiek antola -
tzeko. Kanpaldien ondoren, herrietako
asanbladak eratu dira (begiratu www.har-
tubizkaia.net) mugimenduari egitura
emateko, parte-hartze zuzeneko aukera
emateko, gizarte mugimenduekiko lotu-
rak indartzeko eta aldarrikapen orokorre-
kin batera herri bakoitzeko arazoei aurre
egiteko asmoz. Astero herri asanbladak
batzen dira Leioan, Getxon eta Sopelan.
Azken urratsa manifestazio jendetsuak
antolatzea izan da, ekainaren 19an.

Mugimenduaren aurrean batzuk eti -
ke ta jartzen saiatzen dira, eta beste ba tzuk
mesfidati agertzen dira, inoren kontrolpe-
an ez dagoelako. Guk horrelakoak izan
nahi dugu, orain arte borrokatu du ten
gizarte mugimenduei eskua luza tzen
diegu, benetako demokrazia eraiki tzeko.

Leioako Maiatzaren 15eko mugimendua

«Herritarren
botoarekin

batera txeke
zuria jasotzen

dutela uste dute
gure politikari

gehienek»

Leihatila
> Aiala Elorrieta

gu geu

4UK

Helikopteroa
Zirkua dela pentsa genezake, edo ta umore-

saio bateko esketxa. Baina erre a litate gordina
da, probokazio la tza. Az ken urteotan bizitzen ari
garen krisi sako nak gero eta gogorrago as tin -
tzen gaitu. Gai honetaz beste zuta be ren ba tean
ari tu naiz, eta ez naiz bada berriro endreda tuko
krisiarekin eta po litikoak hartzen ari diren
neurriekin. Egun go belaunaldi gaz teok anto -
latzeko gai tasunik ez dugula entzun izan dugu
behin eta berriro. Injus tizia sozialen au rrean
erreakzionatzen ez dakigula. Bai na azken
hilotan gau za bat argi geratu bada, ho ri xe da:
bagarela mugitze ko gai. Arreta gazteen gan jarri
bada ere, ez dira izan bakarrik gazteak
kaleetara irten dire nak. Mobil i zazio mo ta anitzak
egon di ra, eta egon go dira hurrengo hil o tan ere.
Gizar tea lo zegoela uste zu tenentzat, hara hor
us te kabea, inoiz baino esnatuago gaude eta!
Baina an tza, ezertaz enteratzen ez direnak, be -
rriro ere politikoak dira. En tzun gor, bes te esfera
batean baleude bezala jokatzen dute. Kalean
entzuten de nari kasu zipi tzik egin gabe, demo -
kra ziaren izenean, haien lana egiten dute,
“auke ratuak izan direlako”. Mu rriz ketak eta
murrizketak, bata beste a ren atzetik, pro posatu,
boz katu eta onar tu. Sor gi nak bezala, herria ren
aho tsaren gai ne tik, eta hodei guztien azpi tik*.
Ala gai netik? Argi gera dakigun, horrelaxe era -
 k utsi digute, due la hilabete eskas 24 di putatu
heli kopteroz heldu zi renean parlamentura. Baina
zein adar jo tze da hau?

* Sorginen esaldi ezaguna erabili dut, politi ko en
maltzurkeria erakusteko, baina jakinik, gure tradizioan
sorginak pertsona estimatuak direla.

198. zenbaki honi brontzezko domina jarri diogu UK-ko herri olinpiadetan. Brontzezkoa
podiumeko hirugarrena delako, opor aurreko atzerako kontaketan bai behintzat. Uztaileko
azken edo abuztuko lehen egunetan (auskalo banatzaileak zenbat lagun agurtzen dituen zure
etxera heldu orduko), 200. zenbakia jasoko duzu. Esku artean zerbait daukagu, zuretzat Uribe
Kostako herri aldizkari euskaldun bakarreko 200. zenbakia jasotzea berezia izan dadin. 

Baina hori sekretuan mantenduko dugu oraingoz, azken momentuan txarto urtenez gero
arazorik ez izateko. Momentuz guretzat berezia ere baden 198. zenbaki honegaz utziko zai tu gu;
ez gaude ados 5 edo 0 amaitzen diren urteurrenak protagonismo guztia eroatea gaz. Guk gogoa
ipintzen dugu berba eta irudi guztiak lantzean, irakurriko ez dituzunetan ere. Baita gure
kolaboratzaileek ere, batzuetan inspirazioa lortzeko zein testua garaiz entregatu ahal izateko
superbotereak behar dituztenak. Gora Arrate, Aiala, Jon, Bittor, Fredi eta gainontzeko
ultraheroiak!

UK-ko lantaldea

Brontzezko domina
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[irudia]

M15M: Benetako demokraziarenaldarrikapena

*OHARRA: 196. zenbakiko 39. orriko lehen argazkiko senar-emaztearen alabak
ondoko argazki-oina hitzez hitz jar dezagun eskatu digu: “Manuel Dobaran eta Manuel
Dobaranen emaztea, Portu Zaharreko euritakogilearen alaba”.
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Iraganez doa denbora* beti / ASTONDO, GORLIZ
* Denbora: gauzak gertatzen eta izakiak aldatzen diren bitarte mugagabea.

[lehen]

[orain]

P
LA
S
EN
TI
A
 B
U
TR
O
E 
M
U
S
EO
A

A
S
IE
R
 M
EN
TX
A
K
A

6UK

[publizitatea]
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[talaia]

uribitakora > skate-park

Testua: Arrate Illaro / Argazkia: Asier Mentxaka
* Doinua: Agur sagar beltzaran

2011ko apirila, “La Kantera” Algorta

Uribitakoran parte hartu gura duzu? Bidal egiguzu atal honetan agertzea gura zenukeen argazkia eta bertan ikusiko duzu, bertso eta guzti: uk@aldizkaria.biz

Alde batera eta
bestera eginez 
oreka mantentzea
zaila dugu zinez;
nahiz (e)ta sarri bukatu 
gorputzeko minez,
nahiz pentsatu gaudela
altxatu ezinez
behin (e)ta berriz eroriz
ikasten da oinez.

Aspaldiko kontua
da “Skate”-arena,
ez hain gazteek ere
gustuko dutena;
erortzeak zergatik
ematen du pena?
Geratzen bada ere
bi astez herrena
ez da inoiz altxatzen 
erortzen ez dena.

Berriz ibiliz gero
jira eta bira
gurpildun taula baten
jolasen harira;
ustekabean jausiz 
skate-park erdira
berandu baino lehen 
altxa zaitez, tira!
Beti egoten da (e)ta
baten bat begira.

HARPIDETZA > bete azpiko fitxa eta guri bidali
Izena.....................................Deiturak........................................................................................
Kalea/zenb.....................................................................Herria...................................................
e-mail.................................................................................... Telefonoa......................................

Urtero    o 20 euro o 30 euro o 50 euro o beste kopuru bat .............euro
Kontu zenbakia (20 digito)
oooo oooo oo oooooooooo

aldizkaria etxean jaso gura baduzu

info+: www.mojate.net

Hiru urte daroa lanean PuntuEus elkarteak .EUS
domeinua lortzeko. Izaera, tamaina eta
jatorri ezberdineko 60tik gora elkartek eta
erakundek bat egin du elkartean eta 26.500dik gora
pertsonaren atxikimendua jaso dute webgunean:
www.puntueus.org. Hiru urteotako bidearen ostean,
2012 hasieran eskatuko dute .EUS domeinua
sortzeko; izan ere,  urtarrilaren 12an zabalduko
dute epea “edozein hizkuntza eta idazkerako lehen
mailako domeinu orokor barriak” eskatzeko; hots,
domeinuen historian lehenengoz. Adibidez, arabiar
edota txinatar idazkerek ere eskura lezakete
interneten domeinua. Hala erabaki zuen ICANN
erakundeak ekaineko bilkuran. Orain, eskatutako
baldintzak bete eta egitasmoari benetako bultzada
emango dio PuntuEus elkarteak. Halere, nahiz eta
eskatzeak bere onarpena bermatu ez, elkarteak uste
osoa du 2013an abiatuko dela domeinua, ebaluazio
fase osoaren ostean. m

internet > .EUS domeinua eskatuko du urtarrilean PuntuEus elkarteak

info+: www.puntueus.org

Busti zaitez Esklerosi Anizkoitzaren alde
kanpainaren 14. edizioa izango da uztailaren 10ean,
domeka. Ohituta gaude ekimena gure herrietako
hondartzetan ikusten, baina oraingoan,
igerilekuetan ere garatuko dute. Eugenia Epalza
Esklerosi Anizkoitza Euskal Fundazioak antolatzen
du kanpaina. Esklerosi Anizkoitza duten
pertsonakaz elkartasun eta sentsibilizazio ekintza da
eta edozeinek parte har dezake. Gainera, elkarteak
eskaintzen dituen errehabilitazio zerbitzuentzako
dirua lortzeko helburua ere badauka ekimenak.
Gurean hainbat herritan bustiko dira: Leioa eta
Erandioko Altzaga zein Astrabuduko igerilekuetan,
Getxoko Ereaga eta Arrigunaga hondartzetan eta
Fadurako igerilekuan, eta Plentzia, Gorliz eta
Sopelako Arriatera eta Atxabiribil hondartzetan. m

esklerosia > busti zaitez! herriz herri Uribe Kostan uztailaren 10ean

[talaia]
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[erretratua]

El Mokhtar Ben Jaáfar > hareagaz ametsak eraikitzen
Ipuinetan legez, dragoi batek zaintzen ditu Ereagako pasealekuko jauregi dotoreak. Baina ipuinetan ez bezala, Ereagako dragoia
geldo mantentzen da. Ez die gaztelu-erasotzaileei aurre egiten. Horretaz El Mokhtar Ben Jaáfar arduratzen da, ipuinik bako dragoi
eta gazteluen zaindaria. Plentzian bost urte egon ostean, hiru urte daroa Ereaga hondartzan harea eta txirlakaz eskulturak egiten:
“Beti egin dut behar honetan. 14 urtegaz hasi nintzen, artea izugarri gustatzen zaidalako”. 1989. urtean heldu zen Euskal Herrira,
Marokotik. “Nire lagun guztiek Marokotik alde egin zuten, eta orduan nik ere alde egitea erabaki nuen. Hona heldutako lehen
etorkinen artean nago”. Artearen itsasoan uger egiten hasi, eta hondartza arteagaz janzten du Benek: “Inspirazioa buruan daukat, ez
dut argazkiakaz beharrik egiten. Artea berez ikasi dut”. Marokoarrak eguneko 24 orduak igarotzen ditu Ereagan: beharraren truke
diru eske, eta haizearen firi-farak eskulturetan sortzen dituen kalteak konpontzen. Gaua da eguneko momenturik onena
Benentzat. Lorenzo García lagunagaz itsasoan bainua hartu, eta izarren azpian lo egiten dute: “Euria egitekotan, inguruko
komertzioek laguntzen digute”.  Sormenaren mundu askean eroso bizi da, ez du mundu barririk bilatu behar: “Jaio nintzen
lurraldea ikusteko bueltatuko nintzateke Marokora, besterik ez. Hemen zoriontsu naiz”. m Argazkia: Asier Mentxaka / Testua: Julen Nafarrate

“Inspirazioa buruan daukat, ez dut argazkiakaz beharrik egiten. Artea berez ikasi dut”

UK11

[talaia]

Uztaileko bigarren asteburuan jokatuko dituzte txapelketa biak

Bost egunez “jakintza librea” sustatuko dute
uztailaren 18tik 22ra Ziortza-Bolibar herrian, Lea-
Artibain, Udako Unibertsitate Bolibartarrean.
Ikasketa Bolivartarren Elkarteak antolatu du. Simon
Bolivar eta Amerika ditu erreferentziatzat elkarteak.
Ikasketak eta etenbako formakuntza ikastaroak
sustatzen ditu, horretarako Jakintza Librean
oinarrituz. Lehen egunean jorratuko dute
Komunikazio Teknologia, eta hilaren 19an eta 20an
historia. Xabier Minaren eragina Mexikoko
independentzian eta Ideia bolivartarrak herrien
deskolonizazioan eta askatasunean gaiak landuko
dituzte 19an, Bizkaiaren sorrera eta Gerra eta
konkista Nafarroan 20an. Biharamunean
ekonomiaz eta krisiaz arituko dira, eta azken
egunean, Komunikazio Teknologiari buruz barriro
ere, baina gaztelaniaz. Euskarazko saioak izango
dira 18, 20 eta 21ekoak. Behin-behineko matrikula
egin daiteke bolibar.org/uub webgunean. m

historia > udako unibertsitate bolibartarra, uztailaren 18tik 22ra

info+: bolibar.org/uub

Hondartza denboraldiagaz ere ekin diete surf
txapelketei Sopelan. Uztailaren bigarren asteburuan
izango dira Quiksilver King Of The Groms eta
Roxy Girls Champ. Lehena jokatuko dute
uztailaren 9 eta 10ean, bigarrena 10ean. Quiksilver
King Of The Groms 16 urtez azpiko nazioarteko
surf zirkuituko proba da. Lehia hainbat
kontinentetan jokatuko da, munduko 16 urtez
azpiko 18 surflari onenak hautatzeko. Quiksilver
Pro France finala urriaren 4tik 13ra izango da.
Roxy Girls Champ, ordea, Euskal Surf
Federazioaren Itxastxiki 2011 Zirkuituko
emakumeen hirugarren surf proba da, 16, 14, 12
eta 10 urtez azpiko kategorietako neskentzat.
Helburua dute “surflari gazteei barruan dutena
erakusteko aukera ematea”. m

surfa > Quiksilver King Of The Groms eta Roxy Girls Champ Sopelan

10UK
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[getxo]

Ereaga hondartzan egunero begirale bi egongo dira

ANDIKOETXE-ANDRES
CORTINA ITXITA 18A ARTE 
Andres Cortina urbanizatzeko lanak direla
eta, uztailaren 18a arte itxita egongo da
San Nikolas elizako eskaileretatik
Andikoetxe kalera doan eremua.
Egoiliarrak, larrialdietarako ibilgailuak eta
zamalanak soilik pasatu ahal izango dira.
Aipatutako obrak Getxo Antzokia
eraikitzeko 2. fasean kokatzen dira. Herri
zerbitzuaren azpiegiturak jartzeko eta
saneamendu sarea (euri eta ur-lohien
sarea) kale azpian kokatzeko izango dira
lanak. Hirutasun kaleraino doan esparruan
ere eragina izango dute. 

90.000 EURO GIZARTE
ZERBITZUETAKO
ELKARTEENTZAT
Gizarte Zerbitzuen alorrean jarduten duten
49 elkartek jasoko dute aurten Udalaren
diru-lalguntza; danera, 90.000 euro
banatuko dituzte. Arazoak konpontzeko
gizarte zibilaren parte hartzea bultzatzea,
udalerrian dagoen elkarteen sarea
bultzatzea, gizarteko boluntario-lana
bultzatzea eta Gizarte Zerbitzuen alorreko
jardueren garapenera zuzendutako
proiektuak diruz laguntzea dira erakunde
hauen helburuetako batzuk. 600 eta 5.900
euro arteko laguntza eman zaie, besteak
beste ondoko elkarteei: Gorabide, Sortarazi,
AECC, Berdintasuna, FEKOOR, Gizakia,
Argia Fundazioa eta APSORIASIS elkartea,
ACAMBI eta ASPANOVAS.

FADURAKO IGERILEKUAK
ETA TABERNA ZABALIK 
Irailaren 18a arte, udako ordutegia izango
dute Fadurako kanpoko igerilekuek.
Igerileku olinpikoa asteko egun guztietan
egongo da zabalik, 08:00etatik 21:00 arte
eta kanpoko gainontzeko guneak
(berdeguneak, zabuak eta umeentzako
igerilekuak) 10:00etatik 21:30 arte.
Aurtengo udaldirako berrikuntza, taberna
zerbitzua da, igerilekuetako erabiltzaileek
egunero 10:00etatik 21:00etara erabili ahal
izango dutena. 

Ereaga hondartzak Bizi hondartza pro-
gramaren barruko ekintza eta zerbi tzuak
hartuko ditu hirugarren urtez. 2010ean
4.645 lagunek erabili zuten doako zerbi -
tzua, egunero, bataz beste, 61ek; zerbi -
tzuari emandako erabilera arrakastatsua
izan zela iritzita, aurten irailaren 4a arte
egongo da programa mar txan. Aste le -
henetik domekara, 11:00etatik 13:00 arte
eta 17:00etatik 19:30 arte programatuta-
ko ekintzetan parte hartzen dutenek begi-
rale biren laguntza izango dute, euskaraz
zein gazteleraz. Honako berritasunak
eskainiko dituzte: arrastiko ordutegiaren
luzapena, itzalpeko gunea eta joko eta
material gehiago.

Ludotekak, puzgarriak, boleibola,
badminton, hondartzako futbola, petan-
ka zelaiak, palak eta kirol materiala erabi-

li ahal izango dira egunero; horrez gain,
egutegiaren arabera programatutako
ekin  tzetan parte hartu ahal izango dute
erabiltzaileek: aerobic, herri-kirolak, hare-
azko irudi-tailerra, malabarismo-tailerra,
ur-jokoak e.a. 

Hiru izan dira Bizi hondartza progra-
ma aurrera eroateko Ereaga aukeratzeko
arrazoiak: udalerriko luzeena da, es kain -
tzen duen irisgarritasun maila eta Por tu
Zaharraren eta Kirol Portuaren artean
kokatuta dago, Udalerriko baliabide
turistiko nagusiak. Ereaga hondartzak
ISO 9001:2000 eta ISO 14001:2004 egi -
az tagiriak ditu; ingurumena errespetatze-
ko eta ahalik eta hondakin gutxien sortze-
ko irizpideakaz bat egiteko, programak ez
du motorra erabiltzea behar duten jardue-
rarik eskainiko. m

Hondartza bizi-bizi
Bizi hondartza programa irailaren 4a arte Ereagan
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Urte hasieran hasi ziren ezke -
rraldea eta eskumaldea lotzen
dituen Bizkaia Zubi ezaguna
barritzeko lanak. Kolore alda -
keta barrikuntza mediatikoena
izan bada ere, beste hainbat
konponketa egiten ari zaizkio.
Bibrazioa ekiditeko, ontzitxoa
mugitzen duen erraila aldatuko
diote eta horretarako hilaren
3tik 7ra eta 10etik 14ra itxita
egongo da gauez. 

Urte hasieran obrak hasi zirenetik, le -
he nengoz erabiltzaileentzako itxi beharko
dute Bizkaiko Zubia, konponketakaz
aurrera egin ahal izateko. Izan ere erroda-
dura hobetze aldera, ontzitxoa mugitzeko
erabiltzen den erraila aldatuko dute.
Urteek eta behin eta barriz errailetatik
pasatzen diren gurpilek, erraila egoera txa-
rrean utzi dute eta horrek ontzitxoari
bibrazioa eragitea ekarri du. Zubiko lanak
ikuskatzen dabiltzaten ingeniarien ustez,
“aldaketek barquillari segurtasun handia-
goa eta erabiltzaileei erosotasun handiagoa
ematea ekarriko du”. Errail barriak gurpi-
lak suabeago mugitu ahal izatea suposatu-
ko du; horretarako 320 metro errail alda-
tu behar dituzte.

Zubia uztailaren 3tik 7ra eta 10etik
14ra 23:00etatik 06:00etara egongo da
itxita. Transbordadoreko arduradunek,
esan dakoaren arabera, egun eta ordu ho -
rietatik kanpo ez da inolako aldaketarik
egongo eskainitako zerbitzuan. Lanak
gauez egingo dituzte erabiltzaileei ahalik
eta eragozpen gutxien sortzeko. 

Bizkaia Zubia barritzeko lanak direla-eta itxita egongo da 3tik 7ra
eta 10etik 14ra gauez; erabilerak zaharkitutako erraila konpondu
eta lanak uda ostean amaitzea dago aurreikusita

Itxita lanak direla-eta

Bizkaia Zubiko hobetze lanen ba -
rruan kokatzen da errail barriztatze hori.
Zenbait auzokideren protestak ekarri
dituen Zubi ondoko plaza barritzeko
obrakaz batera, hainbat aldaketa jasan
ditu 1893ko uztailaren 23an inauguratu

zen Getxo eta Portugalete lotzen dituen
garraioak. Horien artean mediatikoena,
kolore aldaketa izan da, Somorrostro
Zain Gorria izeneko koloreagaz aurpegi
barria erakutsiko baitu zubiak, metalezko
egitura barritzeagaz batera. 

Urtean zehar egon den eguraldiak
zaildu egin ditu Zubiaren goiko partetik

«Uztailaren 3tik 7ra eta
10etik 14ra 23:00etatik

06:00etara egongo da itxita
transbordadorea»

Bizkaiko Zubia itxita egongo da uztailaren 3tik 7ra eta 10etik 14ra
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egin beharreko lanak eta horrek hasieran
aurreikusita zegoen amaiera data atzera -
tzea ekarri du; dana pentsatu bezala joa-
nez gero, uda ostean amaitu gura dituzte
lanak. 

Bizkaia Zubia Ibaizabal itsasadarreko
alde biak lotzeko eraiki zen 1893an.
Alberto Palacio Elissaguek egin zuen
diseinua eta Ferndinand Joseph Arnodin
frantsesa arduratu zen obraren eraikun -
tzaz. Ehungintza sektoreko Santos López
de Letona enpresari bilbotarra izan zen
proiektuaren bultzatzaile eta finan -
tzatzaile nagusia. Mundu osoan metalez-
ko egituraz eraiki zen lehenbiziko trans-
bordadore-zubia izan zen. Oinarrizko
egitura 61 metroko altuera duten lau
dorre eta 160 metroko langa bategaz osa-
tuta dago. m

Info+: www.puente-colgante.com/eus



—Zelan sortu zen taldea?
—Betiko lagunak gara, musikagaz lotuta-
ko hainbat batailatan ibilitakoak. Punk-
rock, hardcore... makinatxo bat taldetan
ibili gara. Gure adinagaz ez baduzu ho -
bbyrik aurkitzen... ugerrak jaten zaitu.
Kar-kar. Zarata ateratzeko eta ondo pasa -
tzeko batu ginen, asmo handi barik; bai na,
aldi berean, serio hartu gura izan ge nuen. 
—Zelan osatu duzue lehen lana?
—Autoekoitzitako maketa da. Taldearen
izen bera du, Pornosaurio. Bost euroren
truke, 30 minutuko punk-rock emanal-

dia eskura daiteke. 80ko hamarkadako
Ameriketako punk-rock eta hardcorearen
eta Eskandinaviako punk-rockaren eragi-
na du, The Helacopters eta Gluecifer be -
zalako taldeena. Horrez gain, Euskal
Herriko zein Espainiar Estatuko eragina
ere badugu. Detroiteko The Stooges eta
MC5 taldeak era gustuko ditugu. Danen
nahasketatik sortu da maketa.
—Zuen abestiak dira danak?
—The Stooges taldearen bertsio bat izan
ezik gainontzeko danak gureak dira. The
Stooges-en kantarako, La Perrera taldeak

Pornosaurio taldeko kideak

Laguntasunak eta musika zaletasunak batu zituen Xabi (abeslaria), Igor
(bateria), Luis (gitarra), Felipe (gitarra), Borja (baxua) eta Noe (biga rren
ahotsa) getxoztarrak. Pornosaurio musika taldeagaz hasi ziren orai n
urte bi eta lehen maketa atera barri dute. 80ko hamarkadako ame   rikar
kutsua eta eskandinaviako punk-rock eragina duen 30 mi nu tu ko lana
osatu dute. Maketa grabatu izanagaz pozik badaude ere, zuze nekoetan
gozatzen dute gehien Pornosauriokoek; uztailaren 29an Leio ako
Udondo Gaztetxean eta 30ean Algortako Txosnetan egongo dira. 

egindako gaztelerazko bertsioaren letra
hartu dugu, musika originala mantenduz.   
—Non eskura daiteke maketa?
—Gure kontzertuetan diskoak salgai
ditugu; horrez gain, Bilboko Gatazka Gu -
nean, Street Warriors dendan eta Muga
tabernan daude eskuragarri.  

—Letrak zein hizkuntzatan dira?
—Berba egiten dugun bezala abesten du -
gu; horregatik, hasteko, gazteleraz egin
di tugu. Dena den, abestiren bat euskaraz
egin gura genuke, baita ingelesez ere. Mo -
du naturalean ateratzea gura du gu; gure
helburua, gertatzen zaizkigunak zintzota -
su nez islatzea da. Ez gara talde politikoa,
baina osti txarra soberan dugu. Ingu ru ko -
ek letrak negatiboak eta suntsi tzaileak di -
rela esaten digute; arrazoia daukate, oro-
korrean ez gaude umore onez.  
—Zelan ikusten duzue musika talde txi-
kien panorama Getxon?
—Gu ez gara umeak, 30 urtetik gorako-
ak gara eta mugimendu gehiena gaztetxo-
en artean ematen da, eurak dira abango-
ardia. Guk gura duguna egiten dugu eta
ez dugu ondo ezagutzen herrian zer mu -
gitzen den. Baina badaude adibideak;
Baltzak taldeak adibidez hardcore euskal-
dun berezia sortzen du. Oso gustura jo -
tzen dugu eurakaz. Horrez gain, badakigu
skin harrobia ere badagoela. Taldeak mu -
gitzen dituen herria izan da beti. Orain
erraztasun handiagoa dago; azpiegiturak
eta musika tresnak. Teknologia barriakaz
informazio gehiegi dago, baina zuzenekoa
da garrantzitsuena, hor erakusten da da -
na. Jotzeko lekuak badaude. m

Info+: www.myspace.com/pornosaurio

«Gure helburua gertatzen
zaizkigunak zintzotasunez

islatzea da»

Pornosaurio > lehen maketa kalean

“Ez gara musika talde politikoa, baina osti
txarra soberan dugu”
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Goi mailako bertsolariak hurreratuko dira beste behin ere Bertso Jaialdi Mundialera

BISITA GIDATUAK ETA
ANTZEZTUAK UZTAILEAN
Getxo ezagutzera hurbilduko diren atzerriko
lagunak dituzu? Getxoko Turismo Bulegoak
Bizkaiko Zubiaren historia ezagutzeko bisita
gidatuak eta antzeztuak antolatu ditu
uztaila, abuztua eta iraileko domeketan.
Uztailean, 10ean eta 24an bisita gidatuetan
parte hartu ahal izango da eguerdiko
12:00etan 3 euroren truke. Bisita
antzeztuak barriz 17an eta 31n egingo dira
ordu berean eta horietarako 6 euro
ordaindu beharko da. Plaza kopurua
mugatua izango da eta horregatik aldez
aurretik izena ematea beharrezkoa da.

Info+: www.getxo.net/turismo / 
944 910 800

KEPA ACERO SURFILM
JAIALDIAN IRABAZLE 
Kepa Acero surflari algortarrak
epaimahaiaren Film Labur Onenari Saria
eskuratu zuen Amstel Surfilm Jaialdian.
“Ipar bidea, transkantaurikoa bizikletaz”
lanagaz lortu zuen saria. Bere azken
proiektuaren barruan egindako lana izan da
Jaialdiko txapelduna. 979 kilometro egin
ditu Kantauri itsasoko kostaldea zeharkatuz
eta bidean hainbat bideo labur eta argazki
igo ditu proiekturako beren-beregi egindako
blogera. Surfa eta naturarekiko harremana
ikuspuntu pertsonaletik landuz, ikus-
entzunezko lanean murgilduta dabil azken
urtean Acero. 

Info+: http://larutanorte.com

KALE ANTZERKIA
ALGORTAKO GELTOKIAN 
Uztailaren 11n kale antzerki emanaldia
egingo dute Algortako Geltokia plazan.
Arrastiko 18:00etan izango da Eusko
Jaurlaritzaren Antzerkia bultzatuz kanpai -
naren barruan antolatu den emanaldia.
Gorakada taldeak Jim, altxorraren uhartean
lana ekarriko du, familiartean ikusteko an -
tzerki lan euskaldun eta dibertigarria. Sarre -
ra doakoa izango da. Jaurlaritzaren kanpai -
nak ahalik eta jende gehien antzer kira hur -
biltzea du helburu eta horretarako hainbat
herritan antolatu dituzte emanaldiak.

Misterioz inguraturik dator beste
behin ere ALBEk antolatzen duen eta
udako bertso saioen izarra izan ohi den
Bertso Jaialdi Mundiala. Bertso gau ede-
rraz gozatzeko aitzakiak ez dira faltakoa:
goi-mailako bertsolari taldea, ondo pres-
tatutako gai jartzailea, publikoa barrez
lehertzera eroango duten egoerak, sorpre-
sak e.a. 

Uztailaren 13an Andoni Egaña, Sus -
trai Colina, Unai Iturriaga, Jon Maia,
Fredi Paia eta Maialen Lujanbio hurbil-
duko dira gaueko 21:00etan Biotz Alai
plazara; Peio Unzurrunzaga egongo da
gai-jartzaile lanetan. Ez dira sorpresak fal-

tako gau osoan zehar; ALBEko lagunek
aurreratu dutenez saio esperimentala
izango da eta entzuleak ezinbestekoak
izango dira saioaren garapenerako:
“Aurten ere, entzule gisa saio mundialera
datorrenak, prest egon behar du momentu-
ren batean parte-hartzen. Bertsotan ez
dugu inor jarriko, baina bertsolarien
laguntzaile klabe bihur daitezke tarteka,
moduren batean ala bestean”. Sukaldari
lanetan, maiteminduta, ume jolasetan,
abentura bila munduan zehar... danetik
egiten ikusi ditugu orain arte. Aurten zer
egingo duten jakin gura baduzu hurrera
zaitez 13an, bertsozale! m

Eta aurten zer?
Sorpresaz beterik helduko da beste behin
ere Biotz Alaira Bertso Jaialdi Mundiala
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Hamabost urte bete du Leioako
taldeak eta ospatzen dabil.
Bigarren diskoa kaleratu du eta
Leioako jaietan jo du San Juan
egunez eta txosnetan, hain justu
taldearen lehen kontzertutik 15
urtera, leku eta egun berean.
Herrerok pare bat egun lehenago
erantzun zituen galderok.

—Egunero hasten da bigarren lana kale-
ratu duzue, soinuari ukitu barria eman
eta oinarri astunagoa ei du.
—Afinazio baxuagoa aukeratu dugu,
kantak kañeroagoak geratu dira. Bestalde,
kantuak beste era batean pentsatuta, kon-
posatuta eta abestuta daude. Forma oso
berezian konposatu dugu. Entsegu loka-
lean elkartu eta norbaitek zer edo zer
konposatuta bazeukan elkarrekin jo eta
grabatzen genuen musika. Ahotsa sartze-
an ez genuen jotzen, grabazioa entzun eta
nik soinuak inprobisatzen nituen, hitzik
barik. Natxok idazten ditu, grabazioa ero-
aten eta iradokitzen zionaren arabera
idazten zuen. Abesti gogorragoa, letra ere
gogorragoa. Musikagaz hasi, gero melo-
dia, eta haren arabera, hitzak sartu ditu-
gu. Errazagoa izan da, entzun eta aukera
ematen duelako gauzak aldatu edota
barriak sartzeko; errazago konturatu gara

abestiak zer behar duen eta zer ez.
Gallartako Astrocan estudioan grabatu
dugu, Eli Arbaiza izan dugu teknikari.
—Urteak aurrera, garapena nabarituko
zenuten.
—Argi eta garbi antzematen da. Hasieran
era batean konposatu eta modu bateko
kantuak ateratzen ziren, orain kantu hel-
duagoak atera dira. Lehen maketa eta
azken diskoaren artean alde handia dago.
—15 urte, horregatik disko barria?

www.myspace.com/basaki

“Forma oso berezian konposatu dugu: musikagaz
hasi, gero melodia, eta haren arabera, hitzak”

Iker Herrero > Basaki musika taldeko kidea

—Ez, horrela suertatu da. 2006an kalera-
tu genuen lehen diskoa. Bizpahiru urtez
emanaldiak egin genituen eta abesti
barriak atera dira; horiek kaleratzeko
beharra izan da Egunero hasten da.
—Leioako jaietan joko duzue, data be -
rezia, zerbait berezia egiteko asmorik?
—Oso berezia izango da, justu lehen
kontzertua eman eta 15 urtera. Antzi -
nako abestiak gogoratu eta sorpresaren
bat izan daiteke. m
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Berdintasun tailerrak
Datorren ikasturtean parte hartzeko izena
eman daiteke abuztuaren 31 arte

Informazio gehiago eta izen-ematea: Zerbitzu Sozialak (Inaurratzaga, 1)

Emakumeak sukaldaritzan zein etxeko
garbiketan eta gizonak elektrizitatean,
oso markatuta  eta bereizita daude rolak
etxeko antolaketari dagokionean ere.
Baina eredu horregaz apurtzeko aukera
aprobetxa dezakezu Leioan: erantzukide-
tasun eta autonomia tailerrak, irailetik
abendura. Udaleko Zerbitzu Sozialek
antolatzen dituzte eta izena eman daiteke
2011-2012 ikasturtean parte hartzeko,
Inaurratzaga kaleko lehenengoan dauka-
te bulegoa.

Emakumeentzako brikolajea, elektri-
zitatea eta igeltserotza ikastaroak prestatu
dituzte, gizonentzako barriz, etxearen
garbiketa eta antolaketa, lisaketa zein jos-
keta eta sukaldaritza. Talde bakoitzak 16

partaide hartuko du eta 10 euro ordain-
du behar da. Guztiak garatuko dira iraila
eta abendua bitartean, Leioa-Getxoko
LHIKn: emakumeentzako tailerrak irai-
laren 19tik abenduaren 21era, eta gizo-
nentzakoak, irailaren 14tik abenduaren
21era; 30 ordu iraungo dute.

Horietaz gain, autodefentsa pertso-
naleko ikastaroa ere egin ahalko dute
ema kumeek aurtengo eskaintzaren ba -
rru an. Azaroan izango da, martitzen eta
eguenetan, 10:30etik 12:00etara, Sako -
neta kiroldegian. Ikastaro honetarako
kiroldegian egin behar da izen-ematea.
EHUko ikasleek aukera askeko kreditu
bat eskura dezakete; 5 euro ordaindu be -
har da parte hartzeko. m

EZKONTZA ERAKUSKETA
ORAINDIK IKUSGAI
Ezkontza The Wedding erakusketa
uztailaren 24ra arte ikus daiteke Kultur
Leioako erakustaretoan. Erakusketa-
egileen iritziz, jendarte teknologiko eta
globalizatzailean ezkontzek pertsonen alde
arin eta hutsala ipintzen dute agerian:
“Beste jai bat bihurtu da, gainbehera
datorren irudia, aspaldiko errituaren balio
berezko eta espirituala galdu duen glamour
mota bat”.

POP-ROCK LEHIAKETA,
LEIOZTARRAK GARAILE 
Herriko taldeek irabazi dituzte XI. Pop-rock
Lehiaketaren sari nagusiak aurten. Last Fair
Deal-ek eskuratu zuen pop-rock mailako
saria eta lehiaketaren sari orokorra. Metal
mailan, barriz, Quaoar taldeak irabazi zuen;
gainera, Ikuslegoaren saria ere eroan zuen.
Leioako Udala saria Avernok irabazi zuen,
beste saririk bako Leioako talderik onena
izateagatik. Euskarazko abesti onenaren
saria, ordea, Ero taldeak eskuratu zuen,
Malko izoztuak kantuagatik; irabazle ez
leioztar bakarrak izan ziren azken hauek.
Ekainaren 17an jokatu zuten lehiaketaren
finala Barandiaran Behekoa Institutuan,
kontzertu baten bitartez. Maila bakoitzeko
irabazleak 1.800 euro jasoko du eta diskoa
grabatuko dute talde bakoitzaren abesti
bigaz. Leioako talderik onenari eta
euskarazko abesti onenari 600 eurona
eman diote.

ORMAETXEA LEIOZTARRA
JOTALARIRIK ONENA
Jota Txapelketaren XI. edizioa ospatu zen
iragan ekainaren 19an. Haizea Hormaetxea
leioztarrak eta Lander Campos
santurtziarrak irabazi zuten nagusien
mailan. Bigarren lotu ziren Nagore de las
Cuevas (Sestao) eta Arkaitz Pascuas
(Sestao), eta hirugarren Idoia Besada
(Pasai Antxo) eta Jon Ibarguen (Azpeitia).
Gazteen mailan garaile izan ziren Garazi
Gurrutxaga eta Asier Ibarguen azpeitiarrak.
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Hiru urte daroaz lanean
Cachorros peñak. Astrabuduko
Ula Ula tabernan elkartzen dira
partidak ikusteko eta Athletic-eko
emakumeen partidetara joan ohi
dira Lezamara. Ekainaren 24an
peña inauguratu zuten ofizialki,
elkarrizketaren biharamunean.

—Hiru urte ostean inauguratuko
duzue peña, zergatik orain?
—Diru apur bat batu dugunean...
Athletic-ek peñari ofizialtasuna aitortze-
ko ekimenen bat egin beharra dago.
Guk partxis eta dama lehiaketa egiten
dugu urtero eta sinadurak batu ditugu.
—Bihar zer egingo duzue?
—Beste peñetakoak eta Athletic-eko
zuzendaritzako kideak etorriko dira.
Peña aurkeztu eta aurreskua dantzatuko
zaie gonbidatuei. Mokadutxoa jan eta
berbena ere egingo dugu. Zapatuan
umeentzako tailerrak, poteoa, igel txa-
pelketa eta bazkaria egingo dugu. Asko
dibertitu gura dugu, jendeak ondo pasa
eta goza dezala. 
—Ula Ula tabernan elkartzen zarete?
—Bai, partidak ikusi eta hamabostean
behin edo egiten dugu bilera. Dome -
katan Athletic-eko emakumeen taldea-
ren partidak ikustera joaten gara
Lezamara. Emakumeek ez dute jokatzen

San Mamesen, alboratuta dauzkate zu -
zen daritzakoek.
—Nolatan sortu zenuten peña?
—Partidak ikusteko elkartzen ginen
tabernan. Lagun bategaz harremanetan
ipini ginen peña osatzeko prozesuak
nolakoa izan behar zuen jakiteko.
Hasieran lau katu ginen baina apurka-
apurka jende gehiago batu da, dagoene-
ko 25etik gora gara. Barre asko egin eta
oso ondo pasatzen dugu. Batzuetan
beste peñek antolatutako ekimenetan

Athletic-eko Peña ofizial da Cachorros ekainaren 24tik

“Partidak ikusteko elkartzen ginen; barre asko egin
eta oso ondo pasatzen dugu”

Athletic Cachorros Peña

ere parte hartzen dugu, Peñen Egunean,
San Mamesera joaten gara batzuetan
e.a. Urtean behin soilik ordaintzen dugu
kuota. Gura duen oro animatzen dugu
peñan apuntatzera, oso ondo igaroko
du-eta.
—Orain hauteskundeak izango dira.
—Batzuek diote eragin handiagoa iza-
ten dutela bazkideengan, gure ustez guri
ere eragingo digu, zelako jokalariak eka-
rriko dituzten edo denboraldiari begira
nolako ikuspegia daukaten. m
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Erandio Argentinara
Herriko argazki talde bik eroango dute Laprida
herrira Erandioko Txokoak erakusketa

40 irudik osatzen du erakusketa

Gauzak kontatzeko modu desberdinak
daude, irudi bitartez ere gauza asko era-
kuts daiteke. Horregatik eroango dute Ar -
gentinara Erandioko Txokoak argazki sorta
Takolos Radio Klubak eta Axpe Argazki
Taldeek. Argazkilaritza zaleek osatzen
dituzte talde biak eta Erandio munduan
erakustera eman gura dute antolatzaileek.

Berrogei iruditan ikus daitezke herri-
ko leku erakargarri asko. Ekainean
Astrabuduko Josu Murueta Kultur Etxean
egon dira 40 argazkiak, beste hainbat
lagunek eginak. Baina herriko saltoki eta
merkataritza guneetan kokatu dituzten
beste 280 irudigaz osatzen da erakusketa.

Uztaila osoan, ostera, Lapridako
Lagunen Etxean ikusi ahalko dira, Bue -
nos Aires probintzian. Tokioko Euskal
Etxeak eskatu zuen lehenago bilduma
Japoniara eroateko, baina gertatu lurrika-
ra handiak eragotzi zuen argazkiek Asiara
bidaiatzea. 

Antolatzaileek internet bitartez egin
zuten harremana munduko hainbat Eus -
kal Etxegaz eta laster deitu zieten Ameri -
ketatik ere, euskal diasporaren indargune
garrantzitsuaren adierazle. Lapridako era -
kus ketagaz beste hainbat Euskal Etxek
ateak zabaltzea gura lukete Takolos eta
Axpeko lagunek. m

JAIAK IZANGO DIRA
GOIERRIN ETA ASUAN
Beti dago zerbait Erandion, eta uztailean
ere jairik ez da faltako. Uztailaren bigarren
asteburuan ospatuko dituzte San Cristobal
jaiak Goierrin, hilaren 8tik 10era. Asuan,
barriz, 15etik 17ra izango dira. Goierrin
barikuan botako dute txupina, umeentzako
jolasak izango dira eta gaupasa egingo
dute Gora Herria taldeagaz. Zapatua 9an
Sokatira txapelketaren finala izango da 600
kilotan eta Haitzamak girotuko du gaua.
Domekan, ostera, kotxe eta motor
klasikoen kontzentrazioa egingo dute
goizean eta asto-probak arrastian. Asuan
ere egongo da giro. Barikua 15ean
sardina-jana eta erromeria izango da,
Akerbeltz taldeagaz. Zapatua 16an,
besteak beste, tortilla eta sukalki
txapelketak egingo dituzte eta berbena
eskainiko du Egan taldeak. Domeka 17an,
barriz, herri-bazkaria eta erromeria izango
dira. Ondo pasa erandioztarrak!

FOLKLORE JAIALDIA
UZTAILAREN 21EAN
Beroagaz batera Folklore Jaialdia ere iritsi
da Altzaga auzora. Uztailaren 21ean izango
da 25. edizioa eta gonbidatu berezia
ekarriko dute data biribila ospatzeko;
Egiptotik etorriko da AUC Folklore Dance
& Music Group, Trabudu Dantzari
Taldeagaz batera dantzatzeko. Altzagako
kiroldegian izango da saioa, 19:30ean.
Gonbidapena behar da, Udaleko Kultur
sailean edota Astrabuduko Kultur Etxean
eskura daiteke uztailaren 11tik aurrera.

ZINEMA KALEAN,
UZTAILA OSOAN 
Aretotik urten eta goxo-goxo ikusi ahalko
dituzu filmak kalean Astrabuduan eta
Altzagan, uztailean. Hilaren 8an El castor
pelikula emango dute Irailaren 23a plazan,
15ean Codigo fuente eta 22an Esta abuela
es mi padre emango dituzte Josu Murueta
plazan, eta 29an, Medianoche en Paris
ikusi ahalko da Irailaren 23a plazan. Denak
hasiko dira 22:00etan.
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[sopela]

Karmen jaiek San Pedro jaien lekukoa
hartuko dute uztailaren 14an, aspertze-
ko tarterik izan ez dezagun. Larra -
basterrarako egitarau oparoa prestatu
dute bai Udaleko bai Jai Batzordeko
lagunek. Lau egunetan, adin guztietara-
ko ekitaldiak izango dira. Zirkale kale
ikuskizunak emongo die hasiera jaiei,
19:00etan. Horren ostean etorriko da
umore jaialdia eta kontzertuak: Tony
Ronald eta Haitzama Urgitxeta plazan,
eta herriko taldeak zein Vendetta txos-
netan.

Jaietako egun handian, Karmen

Txikienek hamaika ekintza izango dituzte jaietan

Badator bigarren txanpa!
Uztailaren 14tik 17ra ospatuko dituzte
Larrabasterrako jaiak, ez lotu etxean!

egunean hain zuzen, haurrentzako eki-
menak izango dira nagusi. 20:00etan,
esaterako, Hipo eta Tomas ikuskizuna
egongo da. Gauean, Urgitxetan zein
txos netan, gautxoriek eskaintza zabala
izango dute: Colajets, Basaki, Uzzuhaia,
Katarrama eta Brams. Zapatuan herri-
bazkaria antolatu dute txosnetan, eta
kirolariek spinning maratoia eta zur-
jokoak egiteko aukera izango dute.
Azken egunean bizirik jarraitzen dute-
nek, marmitako lehiaketa izango dute
zain, 10:00etatik aurrera. Mariatxi jaial-
diak itxiko ditu Larrabasterrako jaiak. m
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GOAZEN SANTA MARINAKO
ERROMERIARA!
Urtero legez, uztailaren 20an Santa Marina
eguna ospatuko dute Sopela eta Urdulizko
auzokideek. Sopeloztarrek goizeko hamarre -
tan hasiko dute ospakizuna. Txupina bota,
eta kalejiran Santa Marinaraino helduko dira,
Barinatxe taldeko txistulariakaz. Hamaiketako
meza nagusiaren ostean, ohorezko aurreskua
eta lore eskaintza egingo diote Fernando
Ansoleagari. Trikitixagaz alaitutako
hamaiketakoa egin, eta herri-bazkaria izango
da. 16:00etan erromeriaren txanda heldu, eta
tortilla lehiaketak egunari txapela jarriko dio.

HONDARTZAN UR
KONTSUMOA %98 IGO DA
2009. urteagaz alderatuta, 2010.ean %98 igo
zen Arriatera-Atxabiribilen zerbitzuetako ur
kontsumoa. Honen aurrean, kanpaina abian
jarri du Udalak: kartelak jarri eta
perlizagailuak banatu dituzte. Gogoratu,
hondartzara bazoaz, dutxako ura kontrolatu
eta hartu bizikleta edo Sopelbus!  

ILARGIPEKO ZINEA
UZTAILEAN ETA ABUZTUAN
Udako gau epelak zinema ikusteko
aprobetxatuko dituzte sopeloztarrek. Kultur
Etxeak ilargipeko zinea antolatu du uztaila eta
abuzturako. Lehenengo hilabetean, udaletxe
plazan egingo dira proiekzioak: 9, 23 eta
30ean. Jaiakaz legez, Larrabasterraren
txanda helduko da abuztuaren 6, 13 eta
27an. Zine-emanaldiak 22:00etan izango dira
egun guztietan. Ez ahaztu krispetak!

ARRAKASTATSUA PAPERA
JASOTZEKO ZERBITZUA
Udalaren arabera, arrakastatsua izaten ari da
maiatzean herriko merkatarien artean papera
eta kartoia jasotzeko zerbitzua. Hilabete
batean 3.260 kilo jaso dituzte, eta ‘gertakari’
gutxi jaso dira. Momentuz, zerbitzua
abendura arte luzatzea aurreikusi dute. 

Indarragaz heldu da Bildu koalizioa
eskualdeko herri guztietara. Sopelan
zerrenda bozkatuena ezkertiar eta aber -
tzaleena  izan zen, eta horren ondorioz,
Saioa Villanueva Zarandona 33 urteko
sopeloztarra izendatu dute alkate.   
—Alkatetzara heldu zinetetik egun ba -
tzuk igaro dira, zelan daroazu alkate
izatearen beharra?
—Martxa hartzen, egunero 48 ordu
beharrean baina gustura, zentzu guztie-
tan topera: udaleko erritmoa eroaten
ikasten... Lana gustatu egiten zait eta
azkenean erronka bat da, eta aurrera
goaz ilusio handiagaz.
—Sopelako lehen emakume alkatea
zara...
—Bazen garaia bai! Egun emakumeok
gizartean dugun egoera ikusita, eta his-
torian zehar izan duten egoera ikusita,
esanguratsua da. 
—Eta emakumea izateaz gain gaztea...
—Bai, oso gaztea, kar-kar! Normalean
Sopelan beti egon dira alkate nagusiago-

Bilduk 2.271 boto eta zazpi zinegotzi eskuratu zituen Sopelan 

ak, baina aurten adin-maila jaitsi dugu.
—Zein eremutan igarriko dute sopeloz-
tarrek gobernu aldaketa?
—Oraindino gidoia prestatzen ari gara,
baina gehien nabarituko den arloa parte-
hartzea izango da. Erabakiak herritik eto-
rriko dira: bertatik hartuko dira ideiak,
adibidez jaiei begira, hirigintzan, aurre-
kontu parte-hartzaileak... Parte-hartze
aktiboa sustatuko dugu, lantaldeak sor-
tuz. Orain arte Sopelan ez da horrelako-
rik egin, eta Uribe Kostan horren errefe-
rente izan gura dugu. Beste herri batzue-
tako ereduak begiratzen ari gara. 

—Halan da be, udal gobernua gutxien-
goan egoteak egoera baldintza dezake...
—Itxaropentsu gaude. Egunotan alder-
diakaz berba egin dugu, eta akordioak
lortzeko prest gaude. Herria denon arte-
an egin behar dugu! m

Saioa Villanueva Zarandona > Alkatea

“Parte-hartze aktiboa sustatuko dugu:
hirigintzan, aurrekontuetan, jaietan...”
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«Akordioak lortzeko prest
gaude, herria denon

artean egin behar dugu!»

[sopela]



[berango]

Uribe Kostako Mankomunitateko
Be hargintzak hamar urte bete du. En -
plegua garatzeko agentziaren sorrera-
helburuak bi izan dira. Alde batetik,
“pertsona langabeei tresna bat eskain -
tzea lanera sartzeko aukerak handitze-
ko” eta bestetik,  “eskualdeko ekonomia
piztea”. Hamarkada bateko lanaren
ostean, datuen errepasoa egin du.
Behargintzaren arabera, hamar urteotan
200 enpresaren sorrera bultzatu du eta
10.000 lagun artatu du. Horretarako
diru-laguntzak tramitatu ditu eta ehun-
ka ikastaro antolatu du. Enpresak sor -

Karabiazpi auzoan dago Behargintzaren bulegoa

Hamar urte lanean
Uribe Kostako Behargintzak 200 enpresaren
sorrera bultzatu du azken hamarkadan

tzen laguntzeaz gainera, horien garape-
nerako ikastaroak ere antolatu ditu.
Barrika, Gorliz, Lemoiz, Plentzia,
Sopela, Urduliz eta Berango udalerriek
osatzen dute Mankomunitatea. 

Sorreran, Sopelako Gatzarriñe kale-
an zeukan bulegoa Behargintzak, baina
jarduna gero eta handiagoa bihurtu zen
eta ekimen gehiago garatzeaz batera,
txiki lotu zen lokala. Hori dela eta,
2007. urtean Berangora aldatu zuten eta
bertan dirau gaur egun, Karabiazpi
auzoko 1. zenbakian. m

Info+: www.urkobe.net
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FUTBOL-7 TXAPELKETAN
IZENA EMAN DEZAKEZU!
Aurten Santa Ana eta Santo Domingoko jai -
ek barritasun ugari izango dituzte. Kuku llaga
jai batzorde herrikoiak kultur eta kirol taldeen
parte-hartzea sustatu du, eta horren eragi -
nez, hainbat txapelketa izango dira jaietan.
Berangoko futbol taldearen lankidetzagaz,
Santo Domingoko jaietan futbol-7 txapelketa
izango da. Izen-ematea, baina, uztailaren
24an amaituko da. Horretarako,
berangoft@gmail.com helbidera idatzi be har
da, parte-hartzaileen izenakaz. Hainbat kate -
goria egongo da: benjaminak, alebinak, se -
niorrak... Sailkapen faseak, barriz, ondo ren -
go datetan ospatuko dira: abuztuaren 4, 5
eta 6an, arrastiko 16:00etatik 21:00 arte (fi -
nalaren kasuan, 17:00etatik 20:00 arte).
Iturriaga futbol zelaiak hartuko ditu partida
guztiak. Animatu eta jaietan parte hartu! 

BIZIMETAKO BIZIKLETEK
ATERPE BARRIA DUTE
Bizimeta zerbitzuko bizikletak babesteko
helburuagaz, aterpea eraiki dute bizikletak
hartzeko guneetan. Berangon Uribe Kostako
Mankomunitateko bizikleta-zerbitzua
hartzeko gune bi daude: Sabino Arana
kalean (metro geltokia eta pilotalekuaren
artean) eta Axgane auzoan (skate parkaren
aurrean). Aterpe barriak pertsiana izango du,
bizikletak gauetan babesteko. Izan ere,
eskualde osoko guneetatik kalte gehien
jasotzen dituztenak Berangoko biak dira. Era
berean, euriak sortzen dituen kalteetatik ere
babestuko dituzte.

[gorliz]

EAJk 1.108 boto lortu zituen Gorlizen, bigarren indarrak baino 150 gehiago 

“Herria sentituz, ez dago alkate
izatea baino ohore handiagorik”

Arantza Etxebarria Villabeitia > Alkatea

Gorlizko alkatetzara bueltatu da EAJ
lau urteko hutsunearen ostean. Arantza
Etxebarriak gidatzen zuen hautagaitzak
irabazi zituen maiatzaren 22ko hautes-
kundeak, eta zerrenda bozkatuena izan
zenez, alkate izendatu zuten ekainaren
11n. Orain, oposizioagaz berba egiteko
prest agertu da alkate jeltzale barria.
—1999tik 2003ra zinegotzi izan oste-
an, orain Gorlizko alkate bihurtu zara.
Zelan ikusten duzu zure burua?
—Egia esateko asimilatzea kostatzen ari
zait, eskuratu dudan erantzukizunaz
jabetzen naiz. Baina harro nago nire
herria ordezkatzeaz; neure herria bene-
tan sentitzen badut, uste dut ez dagoela
ohore handiagorik, nire herriarentzako
proiektuak aurrera eroateko gaitasuna
izatea baino.
—Udaleko martxa hartzen ibiliko zara
orain, ilusioagaz, ezta?
—Bai, ilusio handiz. Badakit arazo ugari

izango ditudala aurrez aurre, eta erabaki
batzuk hartzea zaila izango dela, guztion
gustukoa izango ez delako. Agian ez naiz
ona izango denentzat, baina espero dut
gutxi batzuentzat baino ez izatea txarra. 

—Zeintzuk dira Udalean emango ditu-
zun lehenengo urratsak?
—Aspaldiko partez, udal gobernuak gu -
txiengoan gobernatuko du, orduan be -
harrezkoa izango da Bildu eta talde
independienteagaz berba egitea. Lehen,
gehiengoagaz, ez zegoen paktuak egite-
ko beharrik, eta orain bai. Hori positi-
boa da, akordioak bilatzera behartuko
gaituelako. Posible zaigun heinean, hasi-
tako lanak mantentzen saiatuko gara, ez
dugu zentzua duen proiekturik geldiara-
ziko, akatsa izango litzateke. m

«Gutxiengoan gaudenez,
akordioak bilatzera
behartuta gaude»

UK23



Kandelaria kultur elkarteak antolatuta,
zine-forum berezia izango da uztailaren
14an 19:00etan Goñi Portalen. 1927. ur -
tean grabatutako harribitxia ikusteko
aukera izango du bertara hurreratzen
denak. Leon Armando Zalbidea zuzenda-
ri plentziarrak grabatutako Plencia doku-
mentalean, garai hartako Plentziaren iru-
diak ikus daitezke: itsadarra, portua, hon-
dartza, San Antolin jaiak... Filmak 12
minutuko iraupena du, eta mutua denez,
proiekzioa musikagaz lagunduko dute:

biolin eta piano-jotzaile bik zuzeneko
emanaldia eskainiko dute dokumentala
proiektatzen den bitartean.

Filma ikusi ostean, zine-foruma pres-
tatu dute Kandelariako lagunek. Horre -
tarako, zuzendariaren eta filmaren ingu-
ruko azalpenak ematen dituzten liburux-
kak banatuko dituzte.  Kultur Elkarteko
kideek azpimarratu duten lez, Plenciak
ez-ohiko garrantzia du, garai hartan
egindako dokumental oso gutxi gorde
direlako. m

[herriak]

PLENTZIA

1927. urtean grabatutako Plencia filma, ikusgai!

Dokumentalean itsasadarra, portua, hondartza, San Antolin jaiak... ikus daiteke

EKOGUNEKO TAILERRE -
TAN IZEN-EMATEA
Uda hasi barria dugun arren uda osteko
ikastaroak prestatzen dabiltza daborduko
Ekoguneko kideak. Irailean eta urrian
landare-hormak eta lorategiak diseinatzeko
ikastaro bana antolatu dituzte, eta izena
emateko epea uztailaren 8ra arte egongo da
zabalik. Ikastaro biak debalde izango dira,
15 orduko iraupena izango dute eta parte
hartzeko ezinbestekoa da Mankomunitateko
herriren batean erroldatuta egotea. Animatu!

‘SKALADA EGUNA’ IZANGO
DA ARMINTZAKO JAIETAN
Uztailaren 13an hasi eta lau egun
beranduago amaituko dira aurten
Armintzako jaiak. Jai Batzordeak egitarau
potoloa prestatu du aurten. Besteak beste,
uztailaren 16an ‘Skalada Eguna’ antolatu
dute, portuan jarriko duten rokomobilean.
Bezperan, barriz, Armintza Ragga Cuping
ospatuko dute. Jaiei amaiera emateko, ohiko
‘bizirik dirautenen poteoa’ egingo dute.

JAIRIK JAI PLENTZIAN,
TXIPIO ETA KARMENAK!
Plentziarrek ez dute astirik izaten jai baten
ostean atseden hartzeko; jairik jai igarotzen
dute uda osoa. Uztailaren 8, 9 eta 10ean
Txipioko jaiak izango dira, herriko koadrilek
antolatuta: paella txapelketa, goitibeherak,
erromeriak, sardinada, dantzak, jolasak...
Uztailaren 16an, barriz, Karmenak hasiko
dira: kontzertuak, puzgarriak, marmitako
txapelketa, pailazoak... gozatu!
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[agenda]

Uzt. 5 - Uzt. 18
Zuon ekitaldiak iragartzeko • Posta elektronikoa: agendauk@aldizkaria.biz • Tf. 944 911 337

ERAKUSKETAK

GETXO
4Ricardo Carrillo de Albornozen
argazkiak, Jazzaldiaren barruan.
Algortako Satistegi kafean. Uztailaren
10era arte. Doan.

ERANDIO
4Kuba, uharte solidarioa.
Astrabuduko Josu Murueta Kultur
Etxean. Uztailaren 15era arte.

PLENTZIA
4Teresa Ellakuriaren margoak.
Goñi Portalen. Uztailaren 15era arte.

GORLIZ
4Patxi Bengoaren arte. Erakusketa
aretoan. Uztailaren 11tik 20ra.

LEIOA
4Ezkontza. Kultur Leioan.
Uztailaren 24ra arte.

MUSIKA

ERANDIO
4Gora Herria. Goierriko jaiak.
Uztailaren 8an, 24:00etan.
4Haitzama. Goierriko jaiak.
Uztailaren 9an, 24:00etan.
4Dantzaldia. Josu Murueta plazan.
Uztailaren 17an, 18:00etan.
4Folklore jaialdia. Altzagako
kiroldegian. Uztailaren 21ean,
19:30ean.

GORLIZ
4La leyenda Irlandesa. Orkestra
207 Kultur Elkartea. Pilotalekuan.
Uztailaren 10ean, 12:30ean.

SOPELA
4Herriko taldeak eta Vendetta.
Larrabasterran, txosnetan. Uztailaren
14an, 23:00etan.
4Biok eta Hamlet. Urgitxieta
plazan. Uztailaren 16an, 23:00etan.

LEMOIZ
4Txapel Reggae. Armintzan.
Uztailaren 16an, 22:30ean.

ZINEMA

GETXO
4Gaurik laburrena. Algortako
Biotz Alai plazan. Uztailaren 6an
gazteleraz eta 7an euskaraz,
21:00etan. Doan.

Udan zinema kalean eta herriz herri
Parrandarako gogorik ez? Beste planik ere badago, adibidez, zinema
kalean. Getxon, Biotz Alai plazan Mystical filma emango dute hilaren
8an. Algortako Txorimalo Gaztetxean ere pelikulak emango dituzte
eguenero eta hanburgesak jateko aukera egongo da. Erandion uztai -
lean eskainiko dituzte filmak: Irailaren 23a plazan El castor uztailaren
8an eta Medianoche en Paris 29an; eta Josu Murueta plazan, Codigo
fuente 15ean eta Esta abuela es mi padre 22an, denak 22:00etan.
Sopelan Udaletxe plazan emango dituzte pelikulak uztailean, eta
Urgitxieta plazan abuztuan, zapatuetan eta 22:00etan. Urdulizen ere
emango dituzte. Hartu aulkia eta krispetak, saioa hasiko da-eta.

• Non: Uribe Kostan  • Noiz: Uztailean eta abuztuan

4Mystical. Algortako Biotz Alai
plazan. Uztailaren 8an, 21:00etan.
Doan.
4La boda de mi familia. Algortako
Biotz Alai plazan. Uztailaren 9an,
21:00etan. Doan.

ERANDIO
4El castor. Irailaren 23a plazan.
Uztailaren 8an, 22:00etan.
4Codigo fuente. Josu Murueta
plazan. Uztailaren 15ean,
22:00etan.

PLENTZIA
4Zine-foruma: Plencia
dokumentala. Kandelaria kultur
elkarteak antolatuta. Goñi Portalen.
Uztailaren 14an, 19:30ean.

ANTZERKIA
GETXO
4Jim, altxorraren uhartean.
Algortako Geltokia plazan. Uztailaren
11n, 18:00etan. Doan.

BESTEAK
ERANDIO
4Aisialdiaren txokoak.
Astrabuduko Josu Murueta eta
Altzagako Irailaren 23a plazetan.
Uztaila osoan, astelehenetik barikura.

PLENTZIA
4Udan Atik Zra irakurtzeko
tailerrak. Astillero plazan. Uztaileko
martitzen eta eguenetan, 18:30etik
20:30era.
4Goitibehera jaitsiera. Txipio
aldapan. Uztailaren 10ean, 19:30ean.

BARRIKA
4Udatxiki programa. 3 eta 9 urte
bitarteko umeentzat. Uztailaren 11tik
22ra.

GETXO
4Letren terraza, udako liburutegia.
Algortako Geltokia plazan. Uztailaren
11tik irailaren 2ra.
4Bertso Jaialdi Mundiala.
Algortako Biotz Alai plazan.
Uztailaren 13an, 21:00etan. Doan.

ERANDIO
4Puzgarriak umeentzat eta
txorizo-jana. Gurutze Gorriak
antolatuta. Irailaren 23a plazan.
Uztailaren 14an, 18:00etatik aurrera.

Getxo, Erandio eta Urdulizen emango dituzte filmak kalean

4Zinema
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[albuma]

Gaur bandera... 

Argazkiak: Asier Mentxaka

“Entzun mesedez, gaur bandera gorria dugu hondartzan”. Gure kostal -
deko sintonia horrela hasten da sarri. Orain hilabete hasi zen hondartza
denboraldia eta makinaria dana martxan dago. Harea eta ura baino
askoz gehiago aurki dezakegu Uribe Kostako hondartzetan, erabil tzai -
leen erosotasun edo haserrerako: egurrezko pasarelak, TAO makinak,
“txiringitoak”, dutxak e.a. Aizu! Krema, gorritu orduko! 
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[UKirudia][argazkia]

28UK UK29

PLASENTIA BUTROE MUSEOA

Erietxeko
umeak 
ariketak egiten, Gorliz 1937

Mens sana in corpore sano. Buru eta
gorputz osasuna lotzen dituen
jakinduriaz betetako esaldi horri
jarraiki, Gorlizko erietxeko
gaztetxoek, itsas-haize freskoa
baliatzen zuten hondartzan giharrak
luzatzeko. Jakin dugunez, 1937.
urtean egindako argazkia duzu
ondokoa; garai hartan, bonba
hotsak gure lurretako ume askoren
bihotz eta begiradak ilundu zituen,
eta batzuek Gorlizen izan zuten
osatzeko aukera. Urte asko
joanagatik gauzak ez dira lar aldatu
eta helburu beragaz lanean jarraitzen
dute oraindino Gorlizko erietxean,
eta eriek osasuna eta bizitza
berreskuratu guran, eguneroko
borrokan, itsasoari begira.
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AdolfoMuñoz

[berbetan]

Testua: Maitane Nerekan / Argazkia: Asier Mentxaka

Lan-erreforma, presio fiskala, nahitaezko arbitrajea, pentsioen erreforma, murrizketak... hedabideetan behin eta barriz
agertu arren, askorentzat ulertezinak dira oraindino gure etorkizunean eragin handia izango duten kontzeptu horiek guztiak.
Ez barriz Adolfo Muñoz “Txiki”-rentzat (Mañueta, 1959). ELAko Idazkari Nagusi bezala ezagutzen dugu 2008tik, baina
gaztetatik egon da lotuta euskal sindikalgintzari. Langileentzako garai gogorrak bizi ditugula argi badu ere, militantzia-lana
mendiak mugitzeko gai dela uste du. Militanteak izan ditu buruan ELAko urtebetetze tartaren 100 kandelak amatatzean.

—Zorionduz hasi behar dugu elkarriz-
keta ELAk 100 urte bete behar dituela-
ko uztailaren 23an. 100 urte betetzea ez
da ohikoa, ezta?
—Bizirik irautea ehun urte pasa eta gero
eta indar honekin ailegatzea. Sindikatu
abertzalea eta klasekoa da, Euskal
Herrian gehiengoa daukana, %40 erki-
dego autonomoan eta %21,5 Nafa rroan.
Ez da makala. Jende askok lan egin du.
Ni militantziaren balioa azpimarratzen
saiatzen naiz. Mende urrenean bertan,
ELAn egon diren belaunaldi eta erron-
kak hartu ditugu hausnarketa gai.
Sindikatua hasi zenean, Hego Euskal
Herrian hedatzea asko kosta zen; gerra
ailegatu zen eta gerra oso gogorra izan
zen, han egon zen ELA bere batailoiare-
kin borrokan. Gerra pasa eta gero, erbes-
tealdia sufritzea, urte gogorrak. Gero,
sindikatua berriz berregituratzea eta esan
dezakegu berregituraketa hori berfunda-
zioa izan zela, 1976an egin zena Euban;
kongresu hartan sindikatua martxan jarri
zen berriro, printzipio ezberdinekin.
Apustu sendoa egin zen eta talde sendo-
ak hartu zuen gidaritza orain daukaguna
lortzeko. Hori ere ez da gauza makala. 

—Beraz, militantzian dago gakoa.
—Bai. Edozein baldintzatan ELAren
balio handiena militantzia izan da. Garai
honetan gainera, klase sindikatu aldarri-
katzailea aurrera eramatea militantziarik
gabe ez da posible. Guk mendeurrena
sindikalismoaren benetako funtsa mili-
tantzian dagoela azpimarratzeko erabil -
tzen dugu.
—Garai ezberdinak aipatu dituzu. Zuk
leku ezberdinetatik ezagutu duzu, ELA
barrutik zein kanpotik. Zelan gogora -
tzen dituzu hasierako garai haiek?
—Ni Eubako kongresu hartan egon

nintzen, nahiz eta oso gaztea nintzen
garai hartan. Han eztabaidatzen zen,
esate baterako, niretzat garai hartan eta
orain gauza oso inportantea dena: sindi-
katuaren autonomia. Autonomia alder-
diengandik, botere ekonomikoengandik
eta politikoengandik, gobernuengandik.
Hori lortzeko eztabaida sendoa eta luzea

sindikatuaren finantziazioarena izan zen.
Pentsatzen genuen eta pentsatzen dugu
ez dela posible autonomia politikoa lor -
tzea, dirua lortzen ez bada. ELAk afilia-
zioetatik lortzen du dirua. Garai hartan,
esate baterako CCOOk 50 pezetako
kuota zeukan eta guk 200 pezeta jarri
genituen. Ni oso gaztea nintzen, baina
garai hartako zuzendaritzarentzat ideia
hori tronkala izan zen. Eta ideia hori
egon da 35 urte hauetan oso presente
ELAn. Azken finean, ELAk esaten, haus-
nartzen eta egiten duena, autonomoa
delako egiten du. Guk ez diogu inori

baimenik eskatzen gure posizio sindikal
eta soziala finkatzeko. Gure hausnarke-
tak sindikatu barruan eztabaidatzen dira;
eragina denak du, noski, baina inork ez
digu esaten zer egin. Karguen bateraezin-
tasuna ere eztabaidatu zen; horrek esan
nahi du sindikatuaren zuzendaritzak,
karguaren zentzu zabalean hartuta, ezin
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Militantziarentzat 100 kandelak

“Mendeurrena sindikalismoaren
benetako funtsa militantzian dagoela

azpimarratzeko erabili dugu”



ziorik. Subrogazioak suposatzen du
nahiz eta enpresa aldatu lan-baldintzak
mantentzen direla. Hori Iberdrolarekin
gertatu zen; pentsa Iberdrolak zenbat
irabazten duen eta zenbat axola zaizkion
langileen lan-baldintzak. Euskaltelekin
gauza bera gertazen da; enpresa aldatzen
da, Bai Esan kanpora bidali eta
Ibermatica jartzen dute hori kudeatze-
ko. Azpimarratu behar da Euskaltelen
presidentea Lehendakaria izan zena
dela, eta Ibermaticaren kontseilari dele-
gatua dela Ardanzarekin egon zena
Sailburu  Ogasunean, Larrea jauna.
Hori da beste adibide bat: zelan funtzio
publikoetan, komatxo artean, egon dire-
nak, mundu ekonomikoetara pasatzen
diren horrelako gauzak planteatzeko.
Oso gogorra da, lan-baldintzak oso pre-
karioak dira eta helburu bihurtzen dugu
lan-baldintza horiek bertan behera
uztea. Horretarako dago sindikatua.
Nahiz eta hedabideetan oso gutxi agertu
lan eskerga daukagu.
—Krisi garaian oraindik lan gehiago
duzue, baina baita langileak mobiliza -
tzeko erraztasun handiagoa ere?
—Zaila izan da beti. Orain gainera, pa -
tronalak erabiltzen duen langabeziaren
diziplina aipatu behar da. Zer bilatzen
du Mercedesek? Nik eredu berria ekarri-
ko dut nire eskaerak onartzen badituzue;
ez badituzue onartzen, ez dago eredu be -
rririk. Eta langabezia jartzen diete aurre-
an; diziplina moduan erabiltzen dute
lan gabezia eta zaila da jendea mobiliza -
tzea beldurrez badaude. Xantaiagile pro-
fesionalak dira. Meritu handia dauka
horri aurre egiteko militanteen lanak.
Militantzia sendoa eta ideologikoki for-
matuarekin, xantaiari aurre egiten
diogu.
—Azken urtean batasun handia ikusten
ari da euskal sindikalgintzan. Eroso
sentitzen zarete egoera horretan, aurre-
ra jarraitzeko asmoz?
—Egoera ikusita premiazkoa da horre-
tan sendo lan egitea. Azken urte hauetan

elkarrekin asko egin dugu eta gehiago
egin behar dugu. Ezin da esan egoera
oso txarra dela eta elkarrekin lan ez egi-
tea. Gutxiengo sindikalarekin ez da posi-
ble lan egitea; ez borondaterik ez dugu-
lako, haiek beste eredu batean bizi dire-
lako baizik. Elkarrizketa sozial horretan,
gobernuek egiten dutenari babesa ema-
ten ari zaizkio. Bai Espainian, orain dela

gutxi sinatu zuten pentsioen erreforma
esate baterako; bai hemen, gutxiengo
sindikala izanez, baina babesa ematen
diote Lopezi eta Nafarroan Sanzi eta
orain Barcinari. Horretaz aparte, euskal
gehiengo sindikalak asko egin du, baina
hau ez da amaitu, ez da egoeraren arabe-
rakoa. Iraungo du eta kalte gehiago
daude ikusteke; murrizketa gehiago
prestatzen daudela jakin izan dugu, opo-
rren ostean argitaratuko direnak.
Horren aurrean euskal gehiengo sindika-
lak erronka oso zuzena dauka.
—Beraz, lan-erreformaren larritasuna
premiazko gaia da zuen agendetan.
—Lan-erreforma eta elkartasunean
oinarritutako eredu soziala aurrera era-
mateko landu beharreko fiskalitatea. PP,
PSOE eta EAJk ez dute fiskalitatea alda-
tu nahi; haien artean ados daude. Oso
injustua da orain dagoena; orain ari dira
esaten kontuan hartzeko sarrerak
murriztu direla azken urte hauetan, sail-
buruaren arabera gutxienez 500 milioi
euro gutxiago sartu dira. Guk beti esan
dugu Hego Euskal Herrian Europan
dagoen presio fiskala ezarriz gero, 8.000
milioi euro gehiago lor daitezkeela. Ez
da egia alternatibarik ez dagoenik; ger-
tatzen dena da, hori aurrera eramateko
borondaterik ez dagoela.
—Eta lan-erreformari dagokionez?
—Hor esparru bi daude erreforma ho -

rrek zer suposatzen duen jakiteko. Alde
batetik, eskubide batzuk bertan behera
uzten ditu. Adibide moduan, gogorrena
ultrajarduerarena da. Lan-esparruan hi -
tzarmena amaitzen bada, hitzarmen
horretan dauden baldintzak mantentzen
dira beste hitzarmen bat sinatu arte; hori
oso garrantzitsua da langileak eskubide
gabe ez egoteko. Lan-erreformarekin

hori aldatu dute; malgutasuna sartzen da
eta enpreseriari botere handiagoa ema-
ten zaio. Nahitaezko arbitrajea sartzen
dute epe laburrean hurrengo hitzarmena
sinatu ezean. Horrek suposatzen du
orain arte ezagutu dugun ultrajarduera
bertan behera geratzea. Bestalde, beste
esparruak euskal sindikalismoaren auke-
rekin du zer ikusia. Orain arte, euskal
sindikalismoak aukera izan du erabaki -
tzeko zein eduki landu nahi dituen.
Enpresa, herrialde, erkidego eta estatu
hitzarmenak ditugu. Erreforma honek
plantea tzen du Estatuko hitzarmen sek-
torialek esan dezaketela hemendik aurre-
ra zer eta non negozia daitekeen. Hori
bertan behera uzten du Euskal Herrian
orain arte izan dugu gaitasuna hori hi -
tzartzeko. Gaur jakin gabe zer gertatu
den Es pai niako Legebiltzarrean azpima-
rratu nahi dut, martxoan EAJrekin egon
ginela, gure Nazio Batzordeak egin zuen
ebazpen potoloa aurkezteko, bagenekien
hau helduko zela; azaldu genien zein -
tzuk ziren gure kezkak. Bilera amaitu
zen eta jakinaren gainean mantenduko
gintuztela esan ziguten, baina aspaldi ez
dugu jaso inolako berririk  EAJren gan -
dik. Sinestezina. Madrilen oraintxe era-
baki-tzen ari da zein izango den euskal
sindikalismoaren esparrua eta oso gogo-
rra da haiek bere kabuz adostea, euskal
sindikalismoarekin hitz egin gabe. m

duela parte hartu alderdien zuzendaritzan
eta hauteskundeetan. Hori ELArentzat
berria izan zen, EAJtik sortu baitzen
ELA. Horregatik esaten dugu berfunda-
zioa izan zela. 

Bestalde, ikuspuntu abertzaletik, ELA
prest egon da eta dago beste eragileekin
batera defendatzen dugun subiranotasu-
na aurrera eramateko, guztiok gara gutxi
Estatu horren aurrean hori egiteko. Lan
hori ez dugu ondo egin, ez guk ezta beste
askok ere. Hori aurrera eramatean, ELAk
argi du sindikatu abertzalea dela baina
baita klase sindikatua ere eta ez du baz-
tertuko bere esparrua; pentsatzen dugu
burujabetza-prozesu baten alde lan egite-
ko behar dugun jendearen artean, neoli-
beralismoak indarra kentzen diola. Gero
eta sozialago bada prozesu hori, askoz
hobe. Horretarako dago sindikatua espa-
rru sindikalean, esparru sozialean baita
esparru politikoan ere.
—Belaunaldi ezberdinak aipatu dituzu.
Gazteen kasuan, asko aldatu da ELAren
zein beste sindikatuetara hurbiltzen den
gizon-emakumearen tipologia?
—Bai. Garai hartan, trantsizio garaian
esate baterako, askatasun gose handia
zegoen eta talde ezberdinetan eta gizarte-
an hori sozializatuta zegoen. Orain ez
hainbeste. Orain indarrean dagoen neoli-
beralismoaren eragin zuzena indibiduali-
zazioa izan da, elkartasunik eza. Eta orain
gehiago kostatzen da kolektiboa azpima-
rratzea eta kolektiboki lan egitea.
—Beraz, jendea erakartzea gehiago kos-
tatzen zaizue?
—Bai. Hori egia da, baina adibide asko
ditugu sindikatuan lana ondo eginez
gero, jendea sindikatura hurbiltzen dela
frogatzen dutenak. Hori esparru klasiko-
etan eta ez hain klasikoetan gertatzen da.
Orain dela gutxi gatazka oso polita eduki
dugu jantokietan. Emakumeak gehienak,
toki ezberdinetan lan egiten dutenak eta
haien artean elkar ezagutzen ez dutenak.
Hori horrela izanda ere, lan bikaina egin
dugu horretan, ez guk bakarrik. Eta esan

daiteke, sektore hori sindikalizatuta
dagoela. Eta jende horrek asko baliatu du
sindikatuaren eragina lan baldintzetan.
Laburbilduz, ezin da onartu den-dena
globalizazioaren menpe dagoenez hortik
aurrera ezin dugula ezer egin. Ondo lan
egiten bada, sindikatua edozein esparru-
tara heltzen bada, tresna oso baliagarria
da jendearentzat.

—Orokorrean esango zenuke langileek
sindikatuetan sinesten dutela?
—Sindikatuaren lanaren arabera. Mes -
pretxuz hedabide ezberdinetan lelo fabri-
katu hori zabaltzen da: “jendeak ez du
sindikatuengan sinesten”. Hori ez da
egia. Jendeak sinesten du ondo egiten
badugu lana; gehiago esango nuke, jen-
deak behar du sindikatua eta hurbiltzen
da sindikatuak ondo egiten badu bere
lana. Horrek antolakuntza esparruetara
eramaten gai tu; hori da abagune honetan
ondo egin behar duguna: antolatu. Orain
gutxi liburu txiki bat argitaratu dugu;
emakume batek kontatzen du adibidez,
bi urte eta erdi lantokiz lantoki ibili zela,
aspertuta. Bat-batean antolakuntza plana
eztabaidatu, berriz hasi eta emaitzak lortu
zituzten. Egoera oso gogorra da, politika-

riek bakarrik utzi gaituztelako, baina
ondo egiten baditugu gauzak lortzen
dira.
—Hor daukagu krisi ekonomikoa, poli-
tikoa, soziala… azken asteotan irakurri
ahal izan dugu Bai Esan enpresak 113
langile kaleratuko dituela, hor dago
Merce de seko auzia… krisiaren ondorio-

ak inoiz baino ikusgarriagoak dira?
—Ez, baina orain gaizkileek fruitua ate-
ratzen dute. Nortzuk dira gaizkileak?
Tranpatiak. Krisi honetatik probetxua
ateratzen ari dira; krisiak langabezia
dakar eta botere ekonomikoak langabezia
tresna moduan erabiltzen du, diziplina -
tzeko. Esate baterako, hori da
Mercedesen gertatzen dena eta Euskaltel

eta Iberma ti caren artean egiten dutena
emakumeekin. Mercedesek planteatzen
duena ondokoa da: modeloa aldatzen da
eta aprobetxa tzen dute lan-baldintzak
bertan behera uzteko. Soldaten espa-
rruan esate baterako, 2008ko soldatak
baino %17 gutxiago planteatzen dute.
Bestalde, hornitzaileen tarifak %25
murrizten dituzte. Plante amendu hori
ikaragarria da. Multina zionalak
Gasteizen dituen 3.200 langileengan du
eragina, baina baita beste askorengan ere.
Politikariak agertu dira, Bernabé Unda
sailburua eta Xabier Agirre ahaldun
nagusia, eta biek arduraz jokatzeko eska-
tu digute. Arduraz jokatzeak, lan-bal-
dintzetan eragina izango du, noski; baina
baita fiskalizazioan ere. Zuzen galdetu
behar diogu Xabier Agirreri: nondik

pentsatzen du zergak ateratzea langileei
tamainako erasoa egiten badie multina-
zionalak? Politika horrela dago, ez dute
ikusi nahi zer gertatzen den. Mercedesen
kasua onartezina da guretzat eta lan han-
dia egin behar dugu horren kontra. Beste
adibidea: Euskaltelek telemarketinga
aldatzea erabaki du eta ez dago subroga-

“Ez da egia jendeak ez duela sin -
dikatuengan sinesten; jendea hurbiltzen
da ondo egiten badugu gure lana”

“Hego Euskal Herrian Europan dagoen
presio fiskala ezarriz gero,

8.000 milioi euro gehiago lor daitezke”

[berbetan] [adolfomuñoz]
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“ELAk esaten, hausnartzen eta egiten
duena autonomoa delako egiten du;
inork ez digu esaten zer egin”
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[jongoikouria]
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[fotografia]

Munduko hiru bazter

Argazkiak: Jon Goikouria
http://www.flickr.com/photos/jongoikoh

Munduko lau bazterrak oso ezberdinak dira euren artean
eta horren adibide argia ekarri digu Jon Goikouria (Bilbo, 1986) sondikarrak

UK-ko ale honetara. Hurrengo orrietan munduko hiru bazterrera
egindako bidaien argazkiak ikusteko aukera izango duzu:

Mauritania, Ipar Irlanda eta Cancun.
Kazetaritzan zein ikusentzunezko komunikazioan Leioan lizentziatu ostean,

Goikouriak Berbaz Basauriko herri-aldizkarian egiten du lan egun.
Astia duenean bidaiatzea du gustuko,

betiere argazki-kamera eta errealitate ezberdinak
ezagutzeko gogoa lagun dituela. 
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[jongoikouria]
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[jongoikouria]
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[jongoikouria]



[zinema]

Hartu kamera eta hasi grabatzen, eus-
karazko film laburren rallya hastear
baita. Topagunea Euskara Elkarteen Fe -
derazioak antolatzen du urtero eta
Uribe Kosta aukeratu dute aurten lehia-
keta garatzeko. Horregatik, Uribe-Kos -
tako Mankomunitatearen eta Sope la,
Urduliz eta Lemoizko Udalen lagun tza
jaso du ikus-entzunezko rallyaren zazpi-
garren edizioa gauzatzeko. Ekimen ho -
negaz gazte euskaldunen sormena susta-
tu gura du Topaguneak.

Dagoeneko izena eman dute parte-
hartzaileek, eta orain, edukia zehazteko
zain daude; izan ere, uztailaren 9an
eman go du antolakuntzak filmen gaia

Kameratoia Uribe Kostan
Film laburren rallya egingo dute
uztailean, 23an banatuko dituzte sariak

Topaguneak antolatzen du Kameratoia

eta ezaugarrien barri; Urdulizko Kultur
Etxean batuko dira Kameratoiko ardu-
radunak eta gazte egileak. Xehetasunak
argi, bost egun izango dute bideo edo
filma idatzi, grabatu, editatu eta aur-
kezteko, beraz, sormena eta trebetasu-

na erakutsi beharko dute, ezarritako gai
eta ezaugarriak errespetatzen dituen
bideoa egiteko. Bakarka zein taldeka
parte hartuko dute. Beranduenez uztai-
laren 14an aurkeztu beharko dituzte la -
nak, eta orduan hasiko da epaileen
egin kizuna.

Hiru sari emango dute, 1.500,
1.200 eta 900 eurokoak. Sopelako
Kur tzio Kultur Etxean banatuko dituz-
te uztailaren 23ko ekitaldian eta filmak
erakutsiko dituzte. Antolatzaileen iri -
tziz, gazte euskaldunen artean badago
hori eta gehiago ere egiteko irudimena
eta gaitasuna.

Bideoak Creative Commons Aitor -
tu-Partekatu lizentziapean zabalduko
dituzte, “eduki kulturalak erabil tzeko
lizentzia horrek, ‘copyright’ ezagunak ez
bezala, sormen lanen zabalkundea
erraz ten du eta”. m

www.kameratoia.com
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Creative Commons
lizentziapean zabalduko

dituzte lanak

Kopiak SALGAI
UK aldizkariko bulegoan
Martikoena 16, 2. solairua Algorta (Getxo)
Alangoko Osasun Zentroaren alboan

Uribe Kostako aldizkariaren ekoizpena
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Txapel Reggae, uztailak 16

[musika]

www.myspace.com/txapelreggae

Gerriak dantzan hasten dira Armintza
Txapel Reggae entzuteagaz batera. Uz -
tailaren 16an ospatuko dute jaialdia, zapa-
tuan. Armintzako Jai Batzordeak antola -
tzen du ekimen arrakastatsua eta dagoene-
ko 21 urte beteko du. Zazpi talde igoko
dira oholtzara oraingoan.

Euskal Herritik bertatik iritsiko dira
Tacumah Reggae Band, Thunder Clap
Sound System eta Orabai Perkusioa.
Atzerritik, barriz, Lyricson (Ginea-Fran -
tzia), One Blood Sound (Katalunia),
General Levy (Erresuma Batua), Smooth
Beans (Kantabria), Ki Sap (Valentzia),

He ar tical Sound (Frantzia) datozkigu.
Gaueko 22:30etik aurrera bustiko dute
reggae doinuz eta erritmoz Armintza.
Gainera, bestelako ekintzak ere izango dira
eta herrian zehar entzungo dira sound sys-
tem zein perkusio kalejirak. 

Auzoko jaiakaz batera izaten da Txapel
Reggae eta Jai Batzordeak beste hainbat
ekitaldi ere antolatu du. Barikua 15etik
domeka 17ra egongo da zer aukeratu:
umeentzako jolasak eta puzgarriak, sardi-
na-jana, pala-partidak, berbena, rasta-
poteoa, herri-bazkaria, tortilla-txapelketa,
txiste-lehiaketa edota ur-jokoak. m

Musikari eta zaleen prestakuntza eta
baliabideak ugaritzeko asmoz sortu dute
Euskal Herriko Musika Etxe Sarea
Bilborock, Gasteizko Jimmy Jazz,
Bermeoko Kafe Antzokia eta Miarritzeko
Atabal aretoak. Krisiak musikan ere
eragin du eta aretoak ez ei dira betetzen;
beraz, areto formatutik atera gura dute
kontzertua. Lau funtzio izango ditu
egitasmoak: prestakuntza eskaini,
sormena garatu, erakustaldiak antolatu
eta musika hedatu. Bide horretan
ikastaroak edota diskoak grabatzeko
bekak eskainiko dizkiete ekoizle eta
zaleei. Lau aretoek 118.000 lagunen
bisita jasotzen dute urtean, baina
proiektuaren bidez, 635.288 pertsonari
eragiteko gaitasuna izango ei dute.

Dagoeneko badaukagu Guaitorock
maketa lehiaketaren finalisten zerrenda.
Maiatzean eta ekainean jokatu zituzten
lau finalerdiak eta honakoak dira
taldeak: Algortako Txorimalo Gaztetxeko
finalerdian sailkatu zen Psyko taldea
(Portugalete), Kukutzako lehen
finalerdian Baltzak (Algorta), bigarren
finalerdian Kilauea (Durangaldea) eta
Itzubaltzetako finalerdian, Ertz (Algorta)
eta Urban (Bilbo). Finala irailaren 16an
izango da Algortan, baina oraindino
zehazteke dago lekua eta ordua.
Irabazleek maketa grabatuko dute
Urdulizko Tio Pepe estudioan.
Guaitorock 2010eko irailean egin zen
lehenengoz, Getxoko Andra Marin.

www.guaitorock.com

guaitorock >
finalistak

Euskal Herriko eta atzerriko musika taldeek
joko dute Armintzako Reggae jaialdian

musika etxe >
sarea sortu dute 

Gorbeiari kantatzen dio
Mendibilek: “Kantuz eta
oroituz Gorbeia dugu
entzungai, ondare preziatua,
ikur eta lanabes, nekez,
pozez eta algaraz, aroz aro,
atzo, gaur, bihar, betiro
Gorbeia eta bere ingurunea
kantu kantari dugu bizigai”.
Irudimenez jantzia,
esandako eta esan barik
geratu denaren gainean
moldatua da, Gorbeia legez.

Neure txiki polita
Gontzal Mendibil
Elkar

Bederatzi kantu batzen du
lan honek: gitarra jotzaileak
berak idatzitako sei gai eta
ondo asko aukeratutako
hiru standard. Gainera,
bidaia lagun ezin hobeek
lagundu diote grabazio
honetan, Gonzalo Tejada
kontrabaxu-jotzaileak eta
Jo Krause bateria-
jotzaileak. Hartara, gura
bezala ibili da Joaquin
Chacon.

Promenade
Joaquin Chacon
Hotsak

60ko urteetako Tropicalia
mugimenduko (Caetano
Veloso, Os Mutantes edota
Gilberto Gil) jarraitzailea da
taldea, baina pop doinuek
biribilduta daude disko
honetako kantuak eta
bestelako erritmoak ere
antzeman daitezke: jazz,
soul, funk e.a. Beraz, doinu
dantzagarriak eta exotikoak
dakartza, udako jaietan
gozatzeko horietakoak.

Escaldante banda
Garotas suecas
Vampisoul

diskoak



[liburuak]

Itzulpengintza sustatuz
Lehiaketa egingo du EIZIEk Literatura
Unibertsala bilduman lanak argitaratzeko

info+: www.eizie.org

Literatura Unibertsala bilduma osa -
tzeko lanean dihardu EIZIE Euskal Itzul -
tzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkar -
teak. Bildumaren hirugarren aroan sartu-
ta daude iaztik, beste 50 obra argitaratze-
ko helburuagaz. Horregatik aurten ere
egingo dute itzulpen-lehiaketa. Alber da -
nia, Erein eta Igela argitaletxeek kaleratu-
ko dituzte aukeratutako egitasmoak, bil-
duma honetarako bat eginik. Proiek tuak
uztailaren 11 baino lehen aurkeztu behar
dira.

Oraingoan hamasei obra hautatu
ditu EIZIEk, besteak beste, El siglo de las
luces (Alejo Carpentier), Solaris (Sta -
nislaw Lem), A ordem natural das coisas
(Antonio Lobo-Antunes), La pelle (Cur -
zio Malaparte) eta Frankenstein (Mary

Shelley). Lehiatzaile bakoitzak obra bate-
rako edo gehiagotarako itzulpen-proiek-
tuak aurkez ditzake.

Hautatu liburuaren 10 orrialdeko
laginaren itzulpena aurkeztu behar dute,
baita itzulpena egiteko erabili den jato-
rrizko liburuaren fotokopiak ere. EIZIE
elkartearen egoitzara bidali behar dira

Uztailaren 11 baino lehen
aurkeztu behar dira

proiektuak

proiektuak (Zemoria 25, behea – 20013
Donostia).

Lehiaketarako propio osatuko dute
epaimahaia Eusko Jaurlaritzak izendatu-
tako itzulpen-munduko aditu batek,
itzulpenen argitalpena egingo duen argi-
taletxeak proposatutako batek, eta EIZIE
elkarteak izendatutako beste batek.

Esleitutako lanen itzultzaileakaz kon-
tratua sinatuko du EIZIEk, eta obraren
luzeraren arabera zehaztuko dituzte itzul-
pena egiteko epe-muga eta ordainsaria.
Argibide gehiago jasotzeko info@eizie.org
helbidera mezua igor daiteke, edota 943
277 111 telefonora deitu. m

Tiroa kontzertuaren erdian
Belen Gopegui
Txalaparta

liburuak

Belen Gopeguik Kaliforniako
unibertsitate batean emanda -
ko hitzaldi batean esandakoa
batzen du saiakera lan ho -
nek. Literaturan politika gaiak
lantzeak duen eraginaz haus -
nartu du Gopeguik, euskal
literaturaren adibidea abia -
pun  tutzat hartuz. Eider Ro -
dri guezek egin dio hitzaurrea. 

Serenity Star izeneko Libia -
ko zamaontzia agertu zen
Abrako badian. Barruan
hamalau marinel zeuden,
ontzi erdoilduan, hilabe tee -
tako soldatak kobratu barik.
Nerea eta Mateo aitite mo -
tor dun txalupan arrantzan
urten eta itsasontzi miste -
riotsura hurbiltzen ziren.
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Zamaontzia
Iñigo Aranbarri
Susa

[kirola]

Sasoi egokia da uda ur-kiroletan aritze-
ko. Itsasoan plisti-plasta egiteaz gain pira-
gua hartu gura duenak, galdu ezinezko
hitzordua izango du aurten Plentziako
itsadarrean, urtero legez. XXI. edizioa
uztailaren 9an ospatuko dute, Plentzia
Piragua Taldeak antolatuta, eta iaz baino
parte-hartzaile gehiago batzea espero
dute. 2010. urtean 150 lagun eta 25 tal-
dek hartu zuten parte. Euskal Herriko
herrialdeetatik ez ezik, kanpotik ere parte-
har tzaileak jasotzen dituzte. Lau kategoria
banatu dituzte, adin eta generoaren arabe-
ra. Ibilbidea, bere aldetik, ohikoa izango
da. Plentziako hondartzatik urtengo dira
piraguan, 11:30ean, itsasadarrean sartuz
(eguraldi kaskarra bada, urteera-lekua
aldatuko lukete). Isuzkiza ingurura heldu
ostean, hondar tzarainoko buelta egingo
dute, 11 kilometroko ibilbidea osatuz.
Antolakuntzak azpimarratu duenez,
gomendagarria da ibaietako timoia era-
biltzea.  

Itsasadarraren jaitsieraren ostean pira-
guan ibiltzeko gogoz jarraitzen duenak,

bigarren aukera izango du uztailaren
23an, 11:00etan. Egun horretan ospatu-
ko da X. Plentzia-Billano-Plentzia zehar-
kaldia. Aurretik, baina, beharrezkoa izan-
go da izen-ematea, uztailaren 21a baino
lehen. Proba hori, gainera, Itsasoko
Kayak-aren Euskadiko Koparen III.
proba izango da. Lau kategoria banatu

dituzte, eta modalitate bi: sprinter eta tra-
dizionalak. Kasu honetan, gizon eta ema-
kumeek alkarregaz parte hartzeko aukera
izango dute. 

Bestalde, Andoni Intxaurtieta kideak
zehaztu duenez, Plentzia Piragua Taldeak
piraguan aritzeko ikastaroak antolatzen
ditu udaro. 2010. urtean 400 gazte baino
gehiagok hartu zuten parte taldeak gida-
tutako ikastaroetan. Horretarako, web
orriaren bitartez piragua taldeagaz harre-
manetan jar daiteke. m

Info+: www.piraguismoplentzia.net
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Iaz 150 lagun baino gehiagok hartu zuen parte

X. Plentzia-Billano
zeharkaldia uztailaren 23an
egingo da, eman izena!

Piragua hartu eta dzanga!
Plentziako Itsasadarraren XXI. igoera eta
jaitsiera mitikoa ospatuko da uztailaren 9an



[elkarrizketa]

Koldo Belasko > erlezaina

“Mendiko giroa desberdina da behar
ikuspegitik; polita, baina gogorra”
Udabarrian zelaiak loratu dira eta
erleek goxoki atera diete zukua
eztia egiteko. Koldo Belaskok
aspaldi nabaritu zuen euren
ziztada eta erlezaintza egin du
ogibide. Baina ez ei da lanbide
batere samurra...

—Erlezaina zara, baina belatzakaz ere
bazabiltza, ez da ohikoa.
—Lagun baten baserrian daukat belatza.
Orain hogei urte Hanburgon ibili nin -
tzen belatzak hazten, inkubagailuakaz
eroaten. Iaztik daukat belatza, baina
orain zaletasun bezala; mundu hau men-
peratzeko ahaleginean nabil, falkoneria
ez baita erraza.
—Profesionalizatzeko asmorik badau-
kazu? 
—Ez, baina aukerak egon badaude.
Izurriteak kontrolatzeko saioak egiten
dira aireportuetan e.a. Eta nire lagun ba -
tzuek erakustaldiak egiten dituzte.
—Eta erleenganako zaletasuna nondik
datorkizu?
—Gure etxean ez da egon zaletasunik
horrelako gauzakaz. Algortako Portu
Zaharrean txikitan ikusi nuen lehenen-
goz erle bat, erlauntza bat agertu baitzen.
Orduan piztu zitzaidan gogoa eta 15
urtegaz nahiko erle baneukan.
—Orain ogibide daukazu?
—Hori da, hainbat lekutan dauzkat aba-
raskak. Neguan kostaldetik gertu izaten
ditut, adibidez Berangon, Unben, Plen -
tzian, Zeberion e.a. Udan Gorbeiara
edo ta Nafarroara eroaten ditut. Euka -
lipto zein milflores eztia eta haritz miela-
toa egiten ditut eta gero saldu, labela
daukate nire produktuek.
—Zelako egoera bizi duzue erlezainek? 
—Gogorra da erlezain izatea, erlezaintza-

gaz soldata bat jaso arte urteak igaro
behar dira eta diru asko inbertitu behar
da. Buruan sartuz gero egin egiten da,
baina bestela ez dio inork eusten, urte
asko behar da ikasi eta produkzioa, erle-
en beharrak, loreen kontuak eta salmen-
ta menperatzeko. Ni pozik bizi naiz,
mendia eta erleak oso gustuko ditut eta

800 abaraska dauzkat. Erleakaz zoratuta
bazaude egingo duzu, bestela, zaletasuna
edo osagarria izango da. Mendiko giroa
behar ikuspegitik oso desberdina da, po -
lita da baina ez da bulegoa. Base rritarrak
ulertzen ditut orain; bizimodu polita da,
baina gogorra.
—Orain, gainera, asiar liztorren meha -

Belaskok 800 abaraska dauzka, hainbat eremutan banatuta

txua ei dago, eragin dizu? 
—Ez dira iritsi Bizkaira, Gipuzkoan
daude, baina etorriko dira. Dena dela, ez
daukat beldur handirik. Frantzian ba -
dauzkat hainbat lagun erlezain eta ber -
tsio desberdinak daude, baina hemen
na tura oso izorratuta dago. Paue alde
hartan flora oso naturala dago, zuhaitzak

eta loreak. Baina hemen dena dira pi -
nuak eta eukaliptoak. Gainera, hemen
erleak jaten dituen bestelako liztor handi
bat ere badago. Frantzian milaka liztor
dago, baina hemen gutxi batzuk dira eta
ez dute kalte larregirik egiten. Uste dugu
bertako flora dela horren artifiziala, asiar
liztorra ez dela hedatuko. Ikusiko da. m

“Portu Zaharrean ikusi nuen erle bat
lehenengoz, erlauntza bat agertu baitzen,

orduan piztu zitzaidan gogoa”
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Sanjuanak igero direz eta eure-
kaz batera, uda akaba arten, gure eskualde-
ko herri eta auzotako jaiek bata besten atzen
etorko direz. Atxineko sasoiten bere erro-
meri eta jolasak ixeten ziren, geurko txatal -
txun, gure arteragokok gaztetasunegaz
horren lotute dauen sasoi hau zelan bizi
euden esplikaten ahaleginduko garez. 

Plencia la gallarda saluda a los forasteros
de afuera. El que no sepa leer que siga la fle-
cha. Aitite-amamak ondo akordaten direz
Plentziako San Antolinetan herriko sartu-
nen iminten euden letreruez. Sasoi beten
herrietako musike bandek girotuten eude-
zan erromeri eta jantzaldik. Algortan bere
maestro cebolleta eretxon zuzendarik eroten
iaun musike bande, apurke-apurke, herriko
etxeko diruk aurreztuteko edo, ia duztik
desaparezidu ziren arten.  

Erromeri eta jantzalditen neska-mutil
gaztek alkar ezetu eta lelango bikotek oso-
tuten eudezan. Jantzara neskatok urteten
euden hasikeran, bikoteka para eta 60ko
hamarkadara arte modako jantza zan pasa-
dobleri ekiten eutsen. Ordun mutikon aldi
ailegaten zan, eta neskatongana joten ziren
eurakaz jantzan iteko baimen eske. Alka -
rreri oratute egiten ziren jantzetan kobrado-
rek egoten ziren, eta neskatok debalde euki-
ten baeuden bere, mutilek pasodoble ba -
kotxen hainbateko bat paga ber ixeten
euden. Holan egin ezkeron tela zatitxu bet
eukan orrotza iminten eutson kobradorek
mutileri paparren.

Soltun egiten ziren jantzak, ostera, jote
eta porrusalde batez bere, debalde ixeten
ziren duztintzet. 

Geurko lez, hamaka pasadizo ixeten
ziren neska-mutikon bikotek osotute lotzen
ziren jantzalditen. Esaterako, Armintzen ba
ei egozan neskato bardinez gustata egozan
lagun bi. Uden, ingeruko erromeri duztite-
ra joten ziren alkarregaz, gustaten ekien
neskato ikusteko amesen. Jaie zelebraten

zan lekure ailegaten zirenen bisteaz bilatzen
euden neskato. Behin ikusite, mutiko biek
limonde bat koisten ei euden alkarreaz eta
Armintzerako biden iminten ziren atzera

bere, pozik, gustaten daken neskato ikusi
eudela-eta. Barrikeko 90 urteko andrak,
ostera, bere gazte sasoiko jantzaldi edo jola-
san ganen itaundute kopla honegaz eran -
tzun euskun:

Maite bakarra baino
bi hobeak dire
bateri ondo esan
bestea begire.

Jantzaldik arimetako kanpak entzuten
zirenen akabaten ziren. Hau da, ilunden,
eguzkiko argi joten zanen arimetako kanpak

Plentziako dantzaldia

joten eudezan gure herriteko elexatan. Or -
duti eurrera arimek mundure urteten euden
beginzino sano sustraitute egoan sasoi beten.
Horrexeaiti, arimetako kanpak joten eude-
zanerako, gaztek, neskatok batez bere, etxen
egon ber euden.

Ordun hasten zan neskalaguntza eretxo-
na. Alkarreaz jantzan ibiliteko bikotek etxe-
rantza joten ziren eta mutilek neskatori la -
guntzen eutson etxera. Berangoko andra ba -
tek konta euskun zelan berak etxera joteko
bide bi eukazan mutilen batek laguntzen eu -
tsonen. Bata luze, mutiko sano gustoko za -
nen, eta beste laburre, garestiko kasuterako. 

Neskaren etxe aurren despedide ixeten
zan. Txoko ilunena sastegi ixeten zan, aldea-
etxeko atzeko alden, gorta ondon. Bertan
alkarreri berotasune emoteri satsetan ite esa-
ten dako gure eskualdeko hamaka txokotan.
Eta Leioa, Lemoiz eta Erandioko hainbet
auzotan mutikok tabernan baten lotzen zi -
ren neskatori etxera lagundu osten. Al karren
prakeri aditu eta lohien eukazanari, hau da,
satsetan gehien egin iaunari inbidizko adarra
jote ixeten ei zan usadio. m

[ohidanlez]
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Fredi Paia

Satsetan egiten

«Neskaren etxe aurren
despedide ixeten zan.
Txoko ilunena sastegi
ixeten zan, aldea-
etxeko atzeko alden,

gorta ondon»
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Taberna eta jatetxe asko dugu gurean. Gida honetan aukeraketa xumea aurkeztu
gura dizugu, aniztasuna albo batera utzi barik, eta gozatzen has zaitezen.

[badaukazu non aukeratu]

Zure taberna edo jatetxea
hemen agertzea

gura baduzu
ipini gugaz harremanetan:

94 491 13 37
publiuk@aldizkaria.biz

[zure ira
garkia 

hemen
]

[zure ira
garkia 

hemen
]

Zure taberna edo jatetxea
hemen agertzea

gura baduzu
ipini gugaz harremanetan:

94 491 13 37
publiuk@aldizkaria.biz

[udakozaporeak]

  Paella Getxon eta
Plentzia, Gorliz eta Leioan

Aurreko zenbakian ekin genion atal
honi, sukaldaritza txapelketei kasu egin-
go diegu uda honetan. Rabua atera
genuen aurrekoan, paella ekarri dugu
oraingoan. Getxoko paellak oso ezagu-
nak dira, baina beste hainbat herritan ere
egiten dituzte: Plentzian uztailaren
10ean, Getxon 24an, Gorlizen abuztuan,
eta Leioan, irailean.

Gaurko errezetaren barri eman digu
Agus Rasinesek, Getxoko Nazioarteko
Paella Lehiaketa hainbatetan irabazi
duen Txotxongilo koadrilakoak.

Batetik salda egiten du otarrainxka aza-
lakaz. Txirlak eta muskuiluak ere egiten
ditu, beren saldan. Bestetik, haragia friji -
tzen du. Ondoren, paella-ontzian frijitzen
ditu barazkiak. Jarraian gehituz doa apurka

tomate naturala, haragia, arroza eta salda
(bi saldak nahastuta, otarrainxkena eta txir-
lak egostean atera dena). Astiro egin behar
da, eta bero handia hartuz gero sutik
kendu, ez erretzeko. Aipatzekoa da Txo-
txongiloko lagunek azalak, hezurrak eta
oskolak kentzen dituztela paellari gehitu
aurretik.

Jakina denez, sukaldariek badute
beren sekretua, baina hortik urrun, Rasi -
nesek dioenez, garrantzitsuena da salda,
lehengaiak eta sua; uneoro begiratu behar
zaio, arroza pasa ez dadin. Dagoeneko
ahoa urtzen ari zaigu... m

Osagaiak: arroza, tomatea, piper gorria
eta berdea, tipula, berakatza, gatza, olioa
eta bakoitzak gura duena, paella honetan:
oilasko izterrak, txarri haragia, txirlak, ota-

rrainxkak, eta muskuiluak 

Getxoko Nazioarteko Paella Lehiaketa uztailaren 24an ospatuko dute
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[komikia][horoskopoa]

URA
t

OTSOA
t

ADARRA
t

EGUZKIA
t

HOSTOA
t

AITZURRA
t

GARIA
t

LASTOA
t

IRATZEA
t

NEGUA
t

HAZIA
t

META
t

(Abenduak 21 urtarrilak 19)(Abenduak 21 urtarrilak 19)
Uda iritsi da eta egunero jaisten zara
hondartzara, bikinia, oihala eta
guzti. Dagoeneko Obama bera
baino beltzaranago zaude (ez baita
zaila). Horiek bai oporrak!

(Abuztuak 18 irailak 16)(Abuztuak 18 irailak 16)
Zureak ez dauka konponbiderik! Uda
hasi eta hanka apurtu, biak dira bat beti!
Hala bada, ondo pasa etxean eta
hurrengoan begiratu oina non sartzen
duzun...

(Martxoak 21 apirilak 19)(Martxoak 21 apirilak 19)
Etxe barrira aldatu zarenetik
lagunentzako betarik ere ez daukazu,
beti lan eta lan, garbitu eta garbitu.
Izan ona, lagunmin horri lekutxo bat
egingo al diozu?

(Ekainak 19 uztailak 18)(Ekainak 19 uztailak 18)
Bost irakasgai utzi duzu datorren
ikasturterako, baina zuri bost! Oporrak
hasi dira eta hau da poza! Jaietan jai eta
hor konpon, hori duzu filosofia, baina
irailean etorriko dira negarrak...

(Otsailak 19 martxoak 20)(Otsailak 19 martxoak 20)
Aurten lortuko duzu beltzaran
ipintzea, behintzat horrela jarraituz
gero. Baina kontuz ibili hondartzan
eguzkia estaltzen dizun horregaz,
metafora baino gehiago da-eta...

(Uztailak 19 abuztuak 17)(Uztailak 19 abuztuak 17)
Kanariar uharteetara ostera ere? Ez
zara batere originala. Gainera, aurten
ez da joango udako maitale hura,
haren lehengusua baizik. Presta zaitez,
ez da izango uste zenuena-eta.

(Azaroak 16 abenduak 20)(Azaroak 16 abenduak 20)
Gurasoak atzetik dauzkazu etxetik noiz alde
egingo. Kontuz ibili, oporretan zoazenean
aprobetxatu eta gimnasio bihurtuko dute
zure gela. Hobe duzu urrutira ez joan...

(Urriak 17 azaroak 15)(Urriak 17 azaroak 15)
Lan arazoak medio, lo ezinik ibiliko
zara tarte batean. Lasai egon, ez da
horrenbesterako eta denak dauka
konponbidea. Pausatu, pentsatu eta
topatuko duzu urtenbidea.

(Irailak 17 urriak 16)(Irailak 17 urriak 16)
Bekaduna zara eta nagusiak ez dizu
opor egunik emango. Bera, bitartean,
Karibe aldean ibiliko da hondarretan
buelta eta buelta, mojitoak edaten eta
dantzan. Eskapa zaitez!

(Apirilak 20 maiatzak 19)(Apirilak 20 maiatzak 19)
Umeak buruhauste galanta emango
dizu datozen asteotan eta aitite-
amamagaz utziko duzu egun
batzuetan. Zoriontsu sentituko zara,
maizago egin beharko zenuke...

(Urtarrilak 20 otsailak 18)(Urtarrilak 20 otsailak 18)
Entsalada eta menestra jan eta jan,
gimnasioan ere eman duzu izena...
Baina zer zabiltza! Dagoeneko berandu
da bikini operazioari ekiteko,
egindakoa egina dago eta kitto!

(Maiatzak 20 ekainak 18)(Maiatzak 20 ekainak 18)
Eguzkia urten denetik ez duzu
hondartzan hutsik egiten eta kolore
polita hartzen ari zara larruan.
Sorosleari ere begia bota diozu. Tira,
animo, aurten bai!

50UK



denborapasa LUMA aldizkariaren eskutik

HITZ GURUTZATUAK Ezker eskuma

Goitik behera
1. Ez erraz, ez samur. Izurri. 2.
Ekialdean, esan. 3. Antzemanak, iga-
rriak, sumatuak. 4. Zenbaki balio des-
berdinak har ditzakeen ikur eta ele-
mentua. Uranioaren ikur kimikoa. 5. ...
gabe, etengabe. Sortu zintuena.
Frantzioaren ikur kimikoa. 6. Zura,
bokalik gabe. Baita. Modua. 7. Le -
henengo bokala. Hesi edo hormen
arteko bideak edo kaleak. 8. Era -
kunde. 9. Oiloez eta hegazti emeez
mintzatuz, arrautzen gainean jarririk
txatatzen ari dena. Ote sail. 10. Haziak
lurrean bota. Momentua.

Soluzioa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7
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9

10

1. Zigortzaile, penatzaile. 2. Gipuzkoako mendizale ezaguna. Galdetzaile
bat. 3. Izaki edo gauzaki bat adierazten edo gogoratzen duten lerro, kolore
edo forma multzo. Eskean. 4. Teilapeko ohola. Ipar Euskal Herrian, solairu.
5. Negar asko egin ohi duenaz esaten dugu. Nitrogenoaren ikur kimikoa. 6.
Hidrogenoaren ikur kimikoa. Gizon izena. 7. Gauza, gaia. Solas, hizketa gai.
8. Egitekoa, betebeharra. Ohe edo antzeko baten gainean nork bere burua
ipini. 9. Joaki da. Erlijiogizon, lekaide. 10. Erraz eskuratzen dena..

ZEHATZAILE

ARALARNOR

IRUDIESKE

LATAESTAI

NEGARTIN

HMAMERTO

EKAIAAUTU

LANAETZAN

DOAFRAIDE

ESKURAKOIA
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Zein lanbide du
46. orrialdeko
elkarrizketatuak?

> Aurrekoaren erantzuna: Urko Aristi

> Irabazlea: Ziortza Vega* 

*deitu telefonoz: 944 911 337

Zein jantzi berezi
jartzen dugu
igerilekuan?

• Bainujantzia
• Arrantzale gona
• Azpikogona

> Aurrekoaren erantzuna: Igerilekuan

> Irabazlea: Ander Sarasketa*

*deitu telefonoz: 944 911 337

ez hain gaztetxoak < bilatu eta irabazi > gaztetxoak

Bidali erantzuna eta zure izen-deiturak uk@aldizkaria.biz helbide elektronikora edo 94 491 13 37 telefonora deitu

hilabetekariaren sei hilabeteko
harpidetza doan

SARIA SARIA

Atxagaren 'Astakiloen abenturak'
ipuin bilduma

UK53

[flashback]

PLENTZIAKO UDAKO LAGUNTALDEA, 1960-09-11
Txipio paduran hiru baserri (gaur bat ere ez) zegoen; lehenengo baserrian egin ziren "Primeras Jornadas de Tiro de
Pichón" hiru egunetan, goiz eta arrastiz, arrakasta handiz. Tiratzaileak ez ziren izan Bizkaikoak bakarrik; Araba eta
Gipuzkoatik ere asko etorri ziren. Jardunaldi horietarako prestatutako tabernako argazkian, neska-laguntalde bat dugu
gurasoen ezagun bategaz. Neska batzuk plentziarrak ziren, beste batzuk udatiarrak; udako laguntaldea, beraz. Beraien
gurasoak ez ziren tiratzaileak, Javier Basagoiti antolatzailearen lagunak baizik. Sariak trofeoak izan ziren eta batutako dirua
Barrikako Asilorako. m

Izenak: Gloria Etxebarria (plentziarra), Mentxu Uribe (gurasoak plentziarrak), Guadalupe San Cristobal (Zaragozakoa), Txomin Hormaetxea
(Negurikoa) (GB), Margari Lacalle (madrildarra), Mercedes Gangoiti (plentziarra).

Bittor Egurrola
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[aitormenak]

“Animalia izatekotan, katua izango 
nintzateke; beltza eta librea”

LABURREAN— “Kalea eszenatokira igo”. Hori da Canteca de Macao talde madrildarraren filosofia, eta horren erakusle
izan zen uztailaren 2an Sopelako jaietan eskaini zuten kontzertua. Ana Saboya (Madril, 1982) arduratzen da aldarrikape-
nez betetako letrei ahotsa jartzen. 14 urtegaz, aitak gitarra oparitu eta orduan hasi zen orain arte musika eta espektaku-
luagaz duen harreman estua. Punk talde batean parte hartu ostean, Canteca de Macao sortu eta hamarkada bete du ber-
tan “bizitzen, maitatzen eta amets egiten”. Letren bidez hortzak erakusten ditu Anak, baina ahaztu barik hortzak erakus-
teko modurik onena irribarre egitea dela! 

ANA SABOYA > Canteca de Macao taldeko abeslaria

Testua: Julen Nafarrate  

Defini egizu zeure burua berba bitan.
Uf... zaila da. Orain dela urte batzuk argi neukan, baina oraindino nire
buruak harritzen nau, nire burua ezagutzen jarraitzen baitut.

Orain zarena izango ez bazina zertan gura zenuke jardun?
Musikan ezin bada, pentsatu beharko nuke, ez diot beldurrik lanari...

Eta zertan ezingo zenuke jardun?
Istiluen kontrako polizia edo militar. Ez naiz gai ordezkatzen ez nauten
eta bidezkoak ez diren interesen alde bortizkeria erabiltzeko.

Aitor dezakezun bizio bat.
Plazerrak gustatzen zaizkit.

Animalia izango bazina, zein izango zinateke? Zergatik?
Gizaki bezala, narrasti eta animalia arraroak asko gustatzen zaizkit. Baina
animalia izango banintz, katua izango nintzateke; beltza, eta librea.

Zein da zure ametsetako bat?
Antzokia jendez lepo, egundoko soinekoagaz, luma-lepokoagaz eta
eszenatokian erretzen. Kamerinora heldu, eta nire jendea dago barre
algaraka eta rona edaten. Orduan esaten didate: zure amak loteria irabazi
du eta zure ahizpak munduko primate guztiak babestu ditu! Eta danok
batera Camaronen kontzertu batera goaz, gonbidatu gaituelako, eta...

Biharko egunkarian zein barri irakurri gura zenuke?
“M-15 mugimendua dela-eta, Espainiako politikariek hausnarketa egin
eta mugimenduko bozeramaileakaz elkarrizketa egingo dute”.

Miresten duzun historiako pertsonaiaren bat?
Clara Campoamor.

Azkenaldian egin duzun erokeriarik handiena?
Gazpatxoari tipula larregi bota, solasaldi on baterako ez da oso egokia...

Barriz egingo zenukeen bidaiarik badago?
Petrara, Jordanian, beduinoek asko hunkitu ninduten. m
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