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Non zer

46 Anabel Sanz

30 Saioa Aresti Otxandiano

11 Iñaki Aresti Escudero

4. PLAZA. Antxon Rodriguez (Uribe Kostako IA) / Arrate Illaro

5. IRUDIA. Matxitxakoko gudariei gorazarrea

6. FACEGUK. Zenbateko portzentajean bizi daiteke euskaraz gurean?

7. LEHEN ETA ORAIN. Goierriko eliza (Erandio).

8. TALAIA. Beste begirada bat eskualdeari.

11. ERRETRATUA. Iñaki Aresti Escudero.

12. HERRIZ HERRI. Getxo 12. Leioa 16. Erandio 18. Sopela 20.

Berango 22. Gainontzeko herriak 23.

25. AGENDA.

SAKONEAN

26. ALBUMA. Climbing Girl Party ekimena Leioan.

28. ARGAZKIA. Elexalde (Leioa).

30. BERBETAN. Saioa Aresti Otxandiano.

34. FOTOGRAFIA. Sara de Diego.

40. SAKONEAN. Urdulizko ospitalea.

KULTURA ETA AISIA

42. ZINEMA. RECaccioona. Gazteok enplegu duina! bideo-lehiaketa.

43. MUSIKA. Kalakan taldearen kontzertua Leioan.

44. LIBURUAK. Gutun Zuria ekimena Bilbon.

45. KIROLAK. Leire Trabado (Cuerdeando kirol-kluba).

46. ELKARRIZKETA. Anabel Sanz.

47. JENTILKOBA. Zezengorriren olerkiak.

AMAITZEKO

49. PINTXOTAN. Abakandodun arroza.

50. HOROSKOPOA.

51. KOMIKIA. Laurita Siles.

52. DENBORAPASA ETA LEHIAKETA.

53. FLASH BACK. Andra Mari klubeko txapeldunak, 1950.

54. AITORMENAK. Fernando Madina (Reincidentes).

Azala: Sara de Diego
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[plaza]

Iritzia
Uribe Kostako Ikasle Abertzaleak-ek azken asteotan deitutako geldialdien eta
aurrera begirako ekimenen arrazoiak eta muinak azaldu gura izan dizkigu: 

Zer da LOMCE? Azkar hedatu da galdera
hau jendarteko sektore garrantzitsu batean.
Espainiako gobernutik datorren eraso berri
honek ezezko biribila jaso du euskal herrita-
rron aldetik eta lege honen aurka kontzien -

tziazio-kanpaina izugarria
lortu da. Euskal ikasleok,
ordea, beste galdera bat
egiten diogu geu re burua-
ri: Zer da hez kun tza?
Esaldi bakar ba tean eran -
tzutea zaila izango litzake-
en arren, argi du gu etorki-

zuneko euskal herritarrak eta beraz, etorkizu-
neko Euskal Herria eraikiko duena dela hez-
kuntza.

Madriletik datozkigun eraso etengabe
hauei herri gisa erantzun behar zaiela ulertuta,
hego Euskal Herriko hezkuntza-komunitate
sendo eta anitza sortzea lortu dugu lehenbiziz.
Gainera, LOMCEri aurre egiteko Hezkuntza
Plataformen Topagunea bezalako guneak
sortzen hasi dira gure herrian, lege honi modu
praktikoan aurre egiteko tresnak sortzeko
asmoz. 

Ordea, herritar askok ez dute oraindik
euren burua proiektu hauekin guztiekin iden-

tifikatuta ikusten. Hirugarren galdera egiten
di o gu geure buruari: Zer da hezkun tza-
komunitatea? Hezkuntzaren garrantziaz jabe-
turik, he rritar oro hezkuntza-komunitatearen
atal ga rrantzitsu bat dela ulertu behar dugu,
finean, etorkizuneko herria herritar guztien
artean eraiki beharko dugulako.

Sektore erreformistek ekimen isolatuak di -
rela saltzeko esfortzu guztiak egiten ari badira
ere, Espainiako gobernutik datozen gainon -
tzeko eraso guztiekin batera kokatzeko beha-
rra ikusten dugu ikasleok, ekimen isolatuak ez
direla ulertzeko. Errealitate gordina jendartea-
ren degradazio prozesua hezkuntzatik hastea
helburu dutela da, horretarako, enpresen zer-
bitzura egongo den ikasleria sumiso eta preka-
rioa heziz, besteak beste.

Uribe Kostan eta Euskal Herrian eraso
hauei ezezkoa ematearekin nahikoa ez dela
hausnartu dugu hezkuntza-komunitatea osa -
tzen dugun kideok, gure herrian hezkun tza-
sistema propioa eraiki nahi badugu salaketatik
eraikuntzara pasatzea derrigorrezkoa izango
baita.

Zentzu honetan kokatuko dira ikasleok eta
gainontzeko herritarrok urtean zehar burutu-
ko ditugun mobilizazio etengabeak; eta bere-
ziki, sortu berri den Bizkaiko ikasle mugi-
menduak martxoaren 27rako “Bizkaiko Ikasle
Eztanda” izenpean deitu duen ikasle greba
orokorra. Gainera, mobilizazioez gain azpi-
marratzekoak dira apirilaren 12an Bilbon
burutuko diren ikasle jardunaldiak, datorren
kurtsoari begira ikasleria formatzeko presta-
tuak. Gure eredua eraikitzeke badago ere, argi
dugu herritik eta herriarentzat izango den eus-
kal eskola nazionalaren eraikuntza berehala
hasi behar dugula, oinarri sendoak dituzten
alternatibak garatuz soilik gaindituko baititu-
gu inposaketa guztiak.

Antxon Rodriguez
(Ikasle Abertzaleak)

«Alternatibak
garatuz soilik

gaindituko
ditugu

inposaketak»

Hezkuntzaren garran tzia
jen darteraztea, lehen urratsa

Leihatila
> Arrate Illaro
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SOPEKOOR
Aratusteekin hasi genuen

martxoa Sopelan. Urko kirolde-
gian 150 gazte inguru elkartu
ginen, txoniak eta ikasle finak
tartean. Uste baino puntualago,
sirenoaren lapurrek prestatuta-
ko eusko label hanburgesa eta
indioilarra bazkaldu genituen,
gospel abeslariek mahaia
bedeinkatuta.

Inurri atomikoen indarrak
bultzatuta, iluntzera arte luzatu
genuen inauteri-eguna. “Ai gaz-
teak, beti parrandan” pentsatu-
ko du baten batek, baina bikin-
go despistatuenak ere ikusi
zuen zer zegoen atzean: elkar-
lana, autogestioa… eta hitz
potolo horiek.

Kuriosoa da herrian azken
bi urteetan gazteen artean sor-
tutako mugimendua. Egin
behar da esateari utzi, eta egi-
teari ekin zioten batzuek.
Koadrilen koordinakundea
sortu zuten, eta elkarlan horren
emaitza da inauteri-egunekoa. 

Horrelakoetan batzuek
asko egiten dute, besteok ez
hainbeste. Baina zer arraio!
Segi lanean eta segi ospatzen,
Heineken bana eskutan,
Michael Jacksonen erritmoan
dantzatuz. Ez gara inoiz jubila-
tuko. 

gu geu

Orain dela gitxiko eguazten, bariku eta zapatu batean izan ziren tenporak; tenperatura nahiko
epela, egun argi-eguzkitsu bat, lainotutako beste bat, eta haizea firin-faran bai batetik zein
bestetik. Ondorioz, “udabarri nahiko naturala” izango dugula emoten duela adierazi du fraide
frantziskotar eta meteorologo Pello Zabalak, hori bai kontu hartzeko, haizea “xuabe baina
denetatik” izan dugunez... Diotenez, eguraldi-tenporak Eliza katolikoaren beste helburu batzuk
erdiesteko ondorioetatik jaio ei ziren, “zientifikoki egiaztatuta” ei dago... Meteorologia zientziatzat
garatu zenetik, epe luzerako eguraldia iragartzeko erabiltzen diren tenporak eta halako herri-
ezagutza tradizionalek “ziurtasuna” galdu ei dute... Gure begi batek Eguraldia saioa jarraitzen du,
besteak tenporak... Bien ondorioak buruan, datorrena datorrela, udabarri on, irakule!

UK-ko lan-taldea

Tenporak eta... udabarri on!
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UK7

Iraganez doa denbora* beti / GOIERRIKO ELIZA (ERANDIO)
* Denbora: gauzak gertatzen eta izakiak aldatzen diren bitarte mugagabea.

[orain]

[lehen]
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[faceGUK] Auzokideen iritzia jakin gura duzu?
Herrietan pil-pilean dauden gaiak, galdera
umoretsuak, eztabaida sor ditzaketenak...

Idatzi galdera gure facebook-en
eta zeure partez luzatuko dugu!

Ehuneko zenbatean bizi daiteke
euskaraz eskualdean?

Jende askok ez da ki, edo ez dauka
euskaraz ari tzeko erraztasunik eta gazte-
lerara jo tzen  dute normalean. Ez dago
euskaldun zahar askorik, jendeak euska-
ra es ko lan ikasten du, bai, baina gero ez
dute era biltzen. Oso zaila da jakitea ehu-
neko zenbatean bizi gaitezkeen euska-
raz, baina oso altua ez da izango.

Ibone Ametzaga

%20ra ailegatzen bada, pozik! Garai
batean, euskaraz aritzea militantzia kon-
tua zen, onerako edo txarrerako, baina
egun, militantzia hori badirudi eskolara
mugatu dela; eskola-hizkuntza bilakatu
da. Kalean euskaraz entzun daiteke, bai-
na soilik gurasoak umeekin aritzen dire-
nean edo txakurrarekin ari garenean.

Begoña Gutierrez

Euskaraz bizi gaitezke? Bai, baina
erlazioak euskalduntzea ez da batere e -
rraza. Erlazio be rriak egiterako orduan
uste dut ehuneko handiagoa izango ge -
nukeela. Az ken lau urteotan, seme-ala-
bak direla-eta, egin ditudan erlazio be -
rrien %50 euskaraz izan dira, eta orain-
dik ere euskaraz aritzen gara.

Iker Begolain

Gehienez %20an. Nire ustez egune-
rokotasunean euskaraz bizi diren pertso-
na gehienak gurasoak dira; seme-alabe-
kin euskaraz aritzen baikara. Hala ere,
gu rasoon artean gaztelerara jotzen du -
gu. Eskualdean %50ek badaki euskaraz,
baina ohitura falta dago.

Urko Manzano

Ehuneko oso txikian hitz egiten da,
eta zerbitzuetan ere oso gutxi erabiltzen
da. Guk ere ia ez daukagu ohiturarik eus -
karaz aritzeko. Gainera, toki batzu etan
ez dute eskatzen lanpos tu rako euskaraz
jakitea, ez dute beharrezkoa ikusten; bi -
garren maila batean uzten dute. 

Maider Eguren

Uste dut %50ean bizi gaitezkeela
eus karaz. Inguru honetan jendea ez da
euskalduna, baina tabernetan eta horre-
lakoetan euskaraz aritzen bazara posible
da euskaraz erantzutea, batzuetan bai,
beste batzuetan ez. Ni ibiltzen naizen le -
ku gehienetan euskalduna izaten saia -
tzen naiz.

Amaia Kortabitarte

> unibertsitateko irakaslea > irakaslea > ingeniaria

> tabernaria > irakaslea > jantokiko begiralea

Getxo Getxo Getxo

Algorta Algorta Getxo

6UK



[talaia]

uribitakora > alde egin, ahal duzun bitartean!

Testua: Galder Bilbao Martinez “Txapi” / Argazkia: Asier Mentxaka
* Doinua: Lide txikia Hodei handia

Getxo, 2014ko martxoa

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

Garai batean leku horretan
lasai zegoen ardia,
baina orain dugu metal ugari
hesia ta garabia.
Etxeak dantzan han eta hemen
horma gris eta zuria,
teilatu ilunak leiho gehiegi
ezkutatuta gurdia;
aurrean dugu gustuko ez dugun
koloreen irudia.

Oroitzapenak atzera bota
ta irudia imajina;
baserritarrek ortua zuten
eginez lan oso fina.
Eskasa da orain erakusten den
lurrarekiko lan-grina,
dena daukagu zementoarekin
bustirik eta zikina;
Uribe Kosta inoiz izan zen
berdea eta birjina!

Piura hauxe dugu gaur egun
gure herrietako plaza,
Udalak lurrak salduz gainera
ta diru bueltan jasa.
Osasuntsua ez da izango
ez dauka honek ona traza,
"zurekoitasuna" da nagusi
Ama Lurrataz be pasa;
burni-zizarea ere badabil
bilatzen non hartu arnasa!

8UK

Info+: www.mintzanet.net

Euskaraz berba egiteko sareak es kain -
tzen digun ekimena da mintzanet gunea.
Jatorrizko Getxoko Joserra Onan dia ber -
ba lagunak emon digu honen barri; ber -
tako parte-hartzaile da orain dela urte eta
erdi eta “oso in teresgarria, oso on do” da go e -
la pentsa tze az gainera, ahalik eta za bal kun -
de han diena behar duela eta era bil tzera
gon bi datzen gai tu. Munduko edo zein txo -
kotatik in ternet bidez eus ka raz hitz egi te -

ko aukera eskaintzen du, ba koitzak ados -
tutako egun-or du an. Bate tik, eus kara
ikas ten edo be rres ku ratzen da bil tza nei (bi -
delariak) prak ti ka tze ko aukera za bal tzen
die; bestetik, horiei la gun tza lu za die zaie -
kete euskaraz “ondo jan tzi ta ko ek” (bide la -
gu nak), hori e ta ko gi txi ei dau de. Do nos -
ti ako Uda la, Gi puz ko a ko Al dun di ak eta
Jaurlaritzak bultzatu eta To pa gu ne ak eta
Etxepare Institutuak babesten dute. m

berbalagunak sarean > mintzanet.net

Info+: www.breakonstage.com

XIV. ekitaldia beteko du hilaren 29an
Bilbao Arenan (Miribilla, Bilbo) egingo
den BreakOnStage Nazioarteko Kultura
Urbanoen jaialdiak. 19:00etan hasiko da
ikuskizuna: “ordu bian, iraupen labu rre ko
20 ikuskizun taularatuko dira; jai al dian,
nazioartean kultura urbanoaren erre fe ren te
bihurtu diren hainbat artista bilduko dira:
breakdance-aren alorrean The Ru ggeds
(Ho lan da), Inesteam (Frantzia), Rst Crew

(Espainia); Poe One break (Los An geles)
dantzari mitikoa epaile lanetan eta ikus ki -
zuna eskaintzen; Kaynix (Su e dia) dantza-
urbano talde famatua, Chey dan tzariaren
show berriaren es tre i nal dia; Dirt Jump
bizikleta-jauzi lehiaketa egon go da; kale-
dantza taldeen lehiaketa e.a.”. Amai tzeko,
Rayd hip-hop mu si ka ria ren kon tzertua
iragarri dute. Sarrerak aurretik 10 euro eta
leihatilan 12 euro balio du. m 

jaialdia > kultura urbanoen erakusleiho 

Garbiñe Ubeda (Tolosa, 1967)

UKITen (Uribe Kostako Irakurzaleen Txo -
koak) martxoko hitzordua hilaren 27 an,
eguena, izango da, 19:30ean, Vi lla monte
kultur etxean (Algorta). Martxoko litera-
tura-berbaldi eta osteko eztabaidarako
Garbiñe Ubeda (Tolosa, 1967) gonbi da tu
dute, fikzioaren esparruan estreinako lana
duen Hobe isilik (Elkar, 2013) nobelaz jar-
duteko. Ondarroako Udalak eta El kar ar -
gi taletxeak antolatutako Augustin Zu bi ka -

rai beka-saria jaso zuen, oraindik proiektu
zela, lan hori idazteko Tolosako ka zetariak.
Hauxe Hobe isilik-en trailerra zite ke ena:
“1936ko Gerran ibili eta gero, II. Mundu
Gerraren amaieran Frantzian desa gertutako
Jose Bermejo aitona miliziano anar kistaren
arrastoaren bila hasten da ha ren biloba
Bakartxo...” Eta bide horretan “hainbat
go  go eta: sekretuez, isiltzeaz, bizi tza berri bat
hasteaz, zaharra ahazteaz…” m

irakurzaleen txokoa > Garbiñe Ubeda

[talaia]
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[publizitatea]

[erretratua]

Iñaki Aresti Escudero > bitxitegian 1966. urtetik
Merkatal-gune erraldoi eta krisiaren eraginez, dendari txiki askok euren komertzioa itxi behar izan dute. Erakusleihoen ordez, pertsiana
grisak ditugu orain herri askotan. Badira, ostera, aurrera egitea lortu dutenak. Algortako Iñaki Bitxitegia dugu horren adibide. Iñaki Aresti
berangoztarrak zabaldu zuen negozioa 1966. urtean, Villamonten: “Komertzioetan hasierak gogorrak dira, eta are gehiago gure gremioan,
inbertsio handia egin behar delako”. Arestik 20 urte zituen, baina ez zen luma bako txorikumea: “14 urtegaz Areetako ‘Joyeria Manolo’-n hasi
nintzen, ikasle”. 50 urte daroa, beraz, bitxigintzan, eta aitortu duenez, gustuak asko aldatu dira: “Urre gorrizko kateak saldu doguz asko,
batez ere Ama Birjiñe Begoñakoak. Orain urre gorria apur bet gutxiago salduten dogu, kalean dauzen arazoakaz...”. Aresti Bizkaiko Bitxigintza
Elkarteko presidentea da, eta ondo ezagutzen du sektoreak bizi duen egoera: “Ez dago sasoian”.Hala ere, Iñaki beti egon da oso lotuta
herrigintzari: “Komertziante izateko herriagaz bizi behar duzu, ez bakarrik jaso, emon ere egin behar da”. Hori dela-eta, hamaika saltsatan ibili
da: Arenas futbol-taldean “porteru”, Berangoko txakolingileakaz... Gaur egun, buru-belarri dabil Berangok galdu zuen kostalde zatia
ikertzen: “Dokumentu askoan agertzen da Berangok kosta zati bat izan zuela: Berangoribera...”. m Argazkia: Asier Mentxaka / Testua: Julen Nafarrate

“Komertziante izateko herriagaz bizi behar duzu: ez bakarrik jaso, emon ere egin behar da”
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[getxo]

Getxoko udal-gobernuak
aurtengo aurrekontu-
proposamena aurkeztu du eta
oposizioko alderdiakaz batzen
dabil, horiek onartze-akordioa
egiteko. Azken horiek, ordea,
ez daude pozik
proposamenagaz eta
alternatibak plazaratzen hasi
dira. EHBilduk eta PPk
inbertsio guztiak Getxo
Antzokira eta Romo kultur
etxera bideratzea leporatu
diote EAJri.

Getxoko udal-gobernuaren aurrekon-
tu-proposamena 98,3 milioi eurokoa da
2014rako, iazkoa baino %1 gitxiago. EAJ -
ren gobernuak dioenez, zergak eta ta sak
ba  rriro ere izoztuko dituela eta le hen ta su -
na emongo diela “kalitatezko oinarrizko
zer bitzuei eta kultur-, kirol- eta ekonomia-
jar duerari, gizarte-politikekin batera”.

Eremuz eremu, horrela banatzen dira
aurrekontuak: oinarrizko zerbitzuetarako,
34.216.203 euro; euskara, kultura, aisialdi
eta kirolerako, 18.329.839 euro; gizarte-
politiketarako, 14.021.876 euro; proiek -
tu etarako, 8.428.026 euro; jarduera eko-
nomikoa sustatzeko, 2.557.259 euro; he -
rritarrekiko komunikazio, parte-hartze eta
gar dentasunerako, 1.918.187 euro; eta zo -
rroztasun ekonomikoa eta kudeaketaren
era ginkortasunerako, 18.781.400 euro. 

Udal-gobernuak jakinarazi du, orohar,
bestelako administrazioetatik jaso beharre-
ko diru-laguntzetan murrizketak bere ho -
rretan jarraitzen dutela, baina Udal ku txa -
ren kasuan, ekarpena ia 6 milioi euroan

Udal-gobernuak aurkeztu du aurrekontu-proposamena urte
honetarako eta oposizioko alderdien kritikak eragin ditu: berandu
aurkeztea eta inbertsiorik eza leporatu diote EAJri

2014rako udal-aurrekontuak

handituko dela (39,6 milioietatik 45,4
mi lioi  ra igoko da).

Proposamena aurkezteagaz batera,
EAJk iragarri zuen gainontzeko alderdia-
kaz batuko zela aurrekontuak onartzeko
akordioak lortzeko. Ho rren harira, oposi-

zioko alderdi ek EAJren asmoa zalantzan
ipini eta proposamenak bere “proiektuari
eran tzuten” diola salatu dute.

PPk eta EHBilduk salatu dute inber -
tsiorik eza, eta aurrekontua Getxo An tzo -
kiko eta Romo kultur etxeko proiektuen
menpekoa dela. “Antzokia eta kultur etxe-
aren distiraz itsuturik, ez dute beste inber -

“Udalkutxaren diru-laguntza
ia 6 milioi euro handituko da:

39,6 milioitik 45,4ra 
igaroko da 2014an”

Europako Kirol-Hiria izateak eragina izango du aurrekontuen banaketan
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tsiorik egiten”, EHBilduren arabera, “be -
har tuko lituzkeelako herritarren kezkak
kontuan hartzera, eta oposizioko taldeekin
negozia tzera”. Hain zuzen, negoziaziorako
borondaterik eza leporatu dio koalizioak
udal-gobernuari, eta horregatik aurkeztu
dituela aurrekontuak “berandu”. PSEk ere
salatu du EAJ ez dela saiatu aurrekontuak
negoziatzen, eta “ez daukala horretarako
asmorik”. Zer gak izozteari buruz, bestal-
de, EHBilduk dio “halabeharrez” egin
dutela, “aurrekontuak martxoan aurkeztu-
ta ez dagoelako aukerarik eztabaidatzeko”.

EAJk dio aurrera egingo duela akor-
dioa lortu edo ez, eta aurrekontuek jaso
be harreko “gutxieneko puntuak” zabaldu
dituzte EHBilduk eta PSEk; PPk iragarri
du gauza bera egingo duela. m

Info+: www.getxo.net
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Andra Mariko kiroldegiko skate-campusa da aurtengo nobedadea

IÑIGO OTAZUA KALEAN,
20 URTE OSTEAN
Iñigo Otazua Urresti Oti algortarra 1994ko
urriaren 25ean atxilotu zuen Ertzaintzak
Areetako Bizkaiko Zubiko plazan, ETA
erakundeko kide izatea leporatuta, beste
hiru uribe kostarregaz batera (Iñaki
Gonzalo, Angel Figueroa eta Andoni
Muñoz), eta ia 20 urte ostean, martxoaren
17an kaleratu zuten zigor osoa bete
ostean. Iñaki Gonzalo Kitxu romotarra
abenduan askatu zuten eta Angel Figueroa
orain urtebete zendu zen, zigorra etxean
betetzen ari zela. Oti Carabanchel, Alcala-
Meco, Cuenca eta Topaseko (Salamanca)
espetxeetan izan dute urteotan.

GETXON BIZI TAILERRAK
ABIATU DITUZTE
Getxon Bizi harrera-programako tailerrak
abiatu dituzte. Udalak eta Eusko
Jaurlaritzak antolatzen dituzte, eta Medicus
Mundi elkarteak emoten ditu. Osasun eta
ongizate arloetako gaiak jorratzeko gune
irekia ere antolatu dute aurten lehenengoz.
Tailerrak doakoak dira, eta martxo eta urri
arteko igandeetan gauzatuko dira,
10:00etatik 14:00etara. Izena emon behar
da tailer bakoitza hasi baino egun batzuk
lehenago, Getxoko edozein Herritarren
Arretarako Bulegoetan edo Udalaren
webgunearen bitartez.

Info+: wwww.getxo.net

GITXIAGO BIRZIKLATU DA
GETXON 2013AN
Getxoztar bakoitzak 362 kilo hondakin
sortu zituen 2013an, Getxo osoak 29.000
tona, Udalak jakinarazi duenez. Horietatik
%21 (6.000 tona inguru) birziklatzeko
hondakinak ziren: papera, beira, ontziak,
pilak, hondakin handiak, e.a. Hortaz,
aurreko urtean baino %3 gitxiago birziklatu
zuten getxoztarrek 2013an. Aipatzea
garbigune ibiltariak 40.212 kilo hondakin
bildu zituela herriko lau gunetan. Udalak
txostena zabalduko du birziklatzeko
gaikako-bilketaren datuakaz: horiei emoten
zaien azken erabilerari buruzko azalpenak
ere jasotzen ditu dokumentuak. 

Info+: www.getxo.net

Aste Santua di-da helduko da eta orain-
dino plan barik? Getxon badaukazu pro-
posamen interesgarririk: batetik, Bizarra
Lepoan elkartearen koloniak, bestetik
kirol-kluben campusak. 

Euskara elkartearen koloniak 5 eta 12
ur te bitarteko umeei zuzenduta dau de, a -
pi rilaren 14tik 16ra eta 22tik 25era gara-
tuko dira, eta leku bitan egingo dira: Al -
gor ta ko Zabala eskolan eta Romo ikaste -
txean. Bizarra Lepoan taldeko bazkideek
30 eu ro or daindu behar dute, gainontze-
koek 50 euro (gitxieneko errenta jasotzen
dutenek 10 euro). Bazkideek izena emon
behar dute mar txoaren 31 eta apirilaren
2a artean, gainontzekoek apirilaren 3tik
7ra bitartean, bulegoan (Mar ti ko e na, 16).
Galderarik badaukazu 944 910 387 tele-
fonora dei dezakezu edo helbide honetara

idatzi: info@bizarralepoan.org.
Bestalde, herriko zenbait kirol-klubek

14 kirol-cam pus eskainiko dituzte, Getxo
Kirolak elkarteagaz alkarlanean. Gimnasia
erritmikoa, saskibaloia, ige riketa, tenisa,
irris taketa, boleibola, be la, futbola, surfa
eta, aurten lehenengoz, skate-campusean
par te har dezakete umeek.

Gainera, Ames ten zerbitzua ere abiatu-
ko dute: beraien tre betasun motorrak ho -
betzen dituen errealitate handituko siste-
ma barri bat erabili ahalko dute zenbait
campusetako partaideek (izena emoteko:
660 302 536 eta amesten14@gmail.com).
Azkenik, Fadura kiroldegian Txikigunea
ere ipiniko dute: izena emoteko 946 016
092 edo txikigune@gmail.com. m

Info+: www.getxo.net eta
bizarralepoan.blogariak.net

Aste Santurako eskaintza
Bapiruke-koloniak eta kirol-kluben campusak
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—Umeen adimen emozionalean zelan
la gundu azalduko duzu?
—Hitzaldia guraso eta hezitzaileentzat
da. Iriz pide batzuk emango ditut azaltze-
ko ze lan lagundu haurren emozi o etan,
adimen emozionala osasuntsua izan
dadin. Bizitzaren arrakastaren %75 ha -
rre man pertsonaletan dago eta %25 da -
gokio garunean gordetzen dugun in for -
mazioari. Arrakasta diodanean maila per -
tsonal, sozial eta profesionalean ari naiz.
Baina bizitzako le hen urteetan denbora
asko ematen dugu informazioa buruan

gordetzen eta, beraz, zerbait egin behar
dugu emozioen aldea zaintzeko. Ikusi be -
har dugu heldu bezala zer ja rre ra hartu
emo zioen aurrean, guk ez dugulako gara-
tu alde hori eta auto ma tikoki atera tzen
zai gulako haurra isilaraztea, emozioa
moz tea. Beraz, zer egin dezakegu, adibi-
dez, haurra haserre tzean? Horrelakoetan,
hau rrek nahi dute entzun diezaiegun eta
ha serrea kanporatu.
—Eta zer egin dezakegu horren aurrean?
—Espazioa eman emozioa kanpora de -
zan, eta emozio horri izena jarri. Baina ez

Hitzaldia emongo du Algortan martxoaren 27an. Argazkia: Juan Luis Gomez

Nola lagundu umeen adimen emozionalean? Galdera potolo horri
erantzuten saiatuko da Nerea Mendizabal Etxeberria; psikopedagogo,
gizarte-hezitzaile eta umeentzako masaje-hezitzaile da. Sendi-
egitasmoko lagunek gonbidatu dute hitzaldia emotera, Hazibideak
zikloaren barruan. Martxoaren 27an izango da solasaldia, 17:30ean,
Algortako Zabala ikastetxean (Juan Bautista Zabala kalean). Saioan
parte hartzeko izena emon dezakezu 685 732 963 telefonora deituz
edota sendigetxo@yahoo.com helbidera mezua igorriz.

du esan nahi gura duena egin dezakeenik:
gauzak apurtu, min eman... Horiek izaten
baitira bidea amorrua ateratzeko. Emo zi -
oa kanporatzen utzi, baina jokaerok ere
moztu behar ditugu: “Haserre zaude, en -
tzun nahi zaitut, baina ezin dizut utzi min
egiten”. Muga jarriko diogu min ematea-
ri, ez haserreari. Baina jo kaera mozten ba -

dut, zer beste modutan atera dezake hase-
rrea? Izan daiteke kuxin bat emanez ber-
tan jotzeko, pilota bigunak hartu eta gerra
bat eginez, e.a. Bestela, energia pilatu eta
nahi ez dudan moduan aterako du. Eta
bu katuko genuke ikusten emozio horrek
zer mezu eman nahi digun: emozioa me -
zularia delako. Ikusiko dugu zer behar al -
darrikatzen ari den eta irtenbidea jarriko
diogu. Baina zein da beharra? Adibidez,
ha serre zaude nahi zenuelako gozokiak
erostea. Baina zein da bere beharra gozo-
kiak erostea nahi duenean? Esango diozu:
"Zer nahi duzu, zerbait gozoa jan? Zu kon-
tuan hartzea?". Baina ulermen hori ema-
teak ez du esan nahi gozokia erosiko dio-
zunik. Kontua da, beste modura, isiltzeko
aginduz eta moztuz, ez dudala ulertuko
bere beharra, eta ez dudala kontuan har-
tuko bera eta bere desioa. Gauza da uler -
tzea bere beharra, eta gero esango diot
baz kaltzera goazela eta ez dela egokia go -
zokia orain jatea. Eta irtenbidea ematen
ere saia naiteke, agian niretzako segurua
den beste zerbait gozoa emanez, edo go -
zokia une egoki batean emanda: erdibidea
topa dezakegu? Baina begirada hor ja rriko
dugu, ez emozioa isilarazten eta beti nik
esaten dudana betetzen. m

Info+: www.hartueman.com

Nerea Mendizabal Etxeberria > psikopedagogoa eta gizarte-hezitzailea

“Haurra isilaraziz eta emozioa moztuz, ez
dugu lortuko bere beharra ulertzea”
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«Emozioa mezularia da:
haurrak zer esan nahi digu

emozioaren bidez?»

[getxo]

Algortako Geltokia plazan ipiniko dituzte postuak

BERBALAGUNEN PALA-
TALDEA LASTER!
Pala-taldea abiatuko dute aurki Berbalagun
egitasmoaren baitan. Getxoko Aixerrota
institutuko pilotalekuan alkartuko dira
palista euskaldunak eta gaueko 21:00 arte
luzatu ahal izango dira saioak. Beraz, palan
jokatzea gustuko baduzu, ona edo txarra
izan, esaiezu antolatzaileei zein egun eta
ordutatik aurrera joka dezakezun. Hartara,
taldeak antolatu ahalko dituzte. Kirol-
materiala norberaren kontura izango da,
baina pistaren gastuak EGIZU taldeak
ordainduko ditu. Informazio gehiago eta
izena emateko: egizugetxo@gmail.com eta
619 935 541.

Info+: www.egizu.org

ERDALDUN BERRIEN
KLUBA HIL HONEN 26AN
Martxoaren 26rako prestatu dute Erdaldun
berrien kluba bakarrizketa Areetan. Egizu
taldeak antolatu du eta hiru saio egingo
dituzte: lehenengo biak Andres Isasi
musika-eskolan izango dira, 09:00etan eta
11:00etan; hirugarrena, barriz, Elkartegian
izango da, 17:30ean. Bakarrizketa bereziki
zuzenduta dago euskaltegietako ikasleei
eta berbalagun proiektuko parte-hartzaileei,
baina herritar oro joan daiteke ikustera.
Sartzea doakoa izango da.

Info+: www.egizu.org

ATARA GIDA-BAIMENA
EUSKARAZ, ANIMATU!
Getxoko sei autoeskolak parte hartuko du
aurten Gida-baimena euskaraz! ekimenean
(Amezti, Arias, Algorta, San Inazio, Uribe
Kosta eta Getxo), Leioako eta Erandioko
beste hainbategaz batera. Getxoren
kasuan, Udalak 100 euroko diru-laguntza
emongo die azterketa teorikoa euskaraz
prestatzen duten herriko gazteei; gainera,
kanpainaren barri emoten duen gutuna ere
jasoko dute etxean. 2013an 43 getxoztarrek
egin zuten azterketa teorikoa euskaraz, eta
praktikoa ere horrela egin dadila saiatzen
ari dira ekimenaren bultzatzaileak.

Info+: www.getxo.net

Liburuaren Eguna apirilaren 23an os -
pa tzen da nazioartean eta data horren
bueltan egin ohi da Algortako Liburu-
Azo ka. Aurten, ordea, aurreratu dute, As -
te Santuagaz bat ez egiteko. Hortaz, apiri-
laren 2tik 6ra izango da azoka, ohi legez,
Geltokia plazan (Telletxen).

Postuak zabalduko dituzte goiz eta
arrastiz, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00 -
etatik 20:00etara. Mota honetako ekimen
guztietan legez, liburuak erosi ahalko dira
%10eko beherapenagaz. Postuak ipini ohi
dituzte herriko liburu-dendek, eta Getxo -
ko kultur etxeko liburutegiek ere beren
gunea izango dute: horrela, irakurleei li -

buruak mailegatzeko aukera eskainiko za -
ie, eta etxera eraman ahal izango dituzte.

Idazle ezagunak ere bertaratuko dira
azo kako lehen egunean, hain zuzen ere,
zaleentzako liburuak sina tzera eta eurakaz
solas egitera. Baina erosteaz gainera, hain-
bat ekimen garatuko dira azokak iraun bi -
tartean: erakusketak, jolasak, tailerrak,
ipuin-kontaketak, ikasle getxoztarren jen-
daurreko irakurketa, txotxongilo-emanal-
diak, liburu-aurkezpenak, ludoteka, e.a.
Ume ek eta gazteek, gainera, komikiak eta
ipuinak bertan irakurri ahalko dituzte,
ho rretarako prestatutako gunean. m

Info+: www.getxo.net

Letrak gozatzeko
Algortako Liburu-Azoka goiz iritsiko da
aurten: apirilaren 2tik 6ra izango da
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[leioa]

Estresa murrizteko teknikak
irakasten ari da Giovanni Pecoraro
Ruiz egun bakarreko tailerretan.
Eskaera handia eduki dute eta
tailer bakarra egitea aurreikusi
bazuten ere, daborduko beste bi
antolatu behar izan dituzte.
Joaterik ez badaukazu hona
hemen gomendioetako batzuk.

—Zer helburu daukate tailerrek?
—Asmoa da parte-hartzaileei estrategiak
irakastea estresari aurre egiteko, berau gi -
txitzeko eta gain ditzeko modu osasun -
tsuan, hiru ikus pegitatik: erlaxatzeko tek-
nikak ikasiz, pen tsamendu estresagarriei
au rre eginez eta ohitura estresagarriak or -
dezkatuz osasuntsuagoak di ren beste ba -
tzuengatik.
—Zein metodologia erabiltzen duzu?
—Praktikoa erabat: ikasteko, batez ere
egin egingo dugu. Banaka zein taldeka,
parte-hartzaileek ariketa errazak ikasten
di tuzte estresari aurre egiteko. Sentitu,
egin eta esperimentatuko dugu. Hiru adi -
tzetan laburbiltzen dira tailerrak: gozatu,
parte hartu eta ikasi.
—Nahikoa izango da tailer bakarragaz?
—Helburua ez da gauza asko ikastea, bai-
zik eta ondo egiteko nahikoa ikastea. Es -
tra tegia zehatz batzuk irakasten ditut, bai -

na ondoren horiek eguneroko bizitzan
txertatuz lor tuko da trebezia eta eragin-
kortasuna. Era berean, estrategiok erabil -
tzeko ez du gu itxaron behar estresak gu
blo kea gaitzan: maiztasunez erabiltzen
ditugun heinean eraginkorrago izango ga -
ra estresari aurre egiteko.
—Interesa daukaten baina tailerrera joa-
terik ez daukatenentzako gomendiorik?
—Iragana igaro da eta etorkizuna ez da
ziurra, beraz, arreta ipin dezatela oraine-

Parte-hartzaileek interesa agertuz gero etorkizunean tailer gehiago egin lezakete gaian sakontzeko

“Iragana igaro da eta etorkizuna ez da ziurra: arreta
ipini orainean, bizitza orain gertatzen da-eta”

Giovanni Pecoraro Ruiz > psikologoa eta giza-baliabideetan trebatzailea

an: benetako bizitza orain gertatzen da-
eta. Egunerokotasuna eta une bakoi tza
gozatzen ikasi, ilusioa ipiniz gauza sinple-
etan. Nagusiez ikasi: ez du te behar, ez
azkar ibiltzerik, ez markako arro parik, ez
luxuzko autorik; konpainia eta maitasuna
balioztatzen dituzte eta, ur teakaz, desber-
dintzen ikasi dute garran tzitsua dena eta
funtsezkoa ez dena. Pen tsamendu onak
izan: gure konpainiarik gertukoena eta
ohi koena izango dira-eta. m
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Leioako ezagutza-sarea
Merendoles dinamika garatzen dabil 
Solasgune egitasmoa auzoz auzo

Info+: www.herrigune.org eta www.laboragunea.com

Leioaztarren ezagutza-sarea osatu as -
moz, Merendoles dinamika garatzen ari
da Leioako Solasgune. Helburua da ja -
kin tza-emaleak lortzea eta ho rien artean
sarea osatzea, zerbait jakin gura duenak
bertara jo ahal izateko ikastera.

Solasguneko lagunek azaldu dutenez,
ez da ikaste edo irakaste hutsa: “pertsonen
arteko harremanak eraikitzeaz ari gara,
dakigun hori gure auzolagunen eskura jar -
tzeaz, bide batez elkar ezagutuz eta komu-
nitate gisan indartuz”. Horregatik, auzoz
auzo garatzen ari dira Me rendoles, eguaz-
ten bakoitzean auzo batean, alkarregaz
meriendatu eta solasean arituz.

Antzolatzaileen arabera, Leioako Hez -
kuntza-Komunitatearen oinarrizko tresna

da ezagutza-sarea: “Komunitatearen ehun-
dura denon artean josi behar dugun heine-
an, bestelako urratsak emon aurretik jakin
behar dugu zeintzuk diren gure desio, gogo
eta baliabideak”. Hortik abiatuta, ikasgu-
neak diseinatu eta antolatuko dituzte, al -
karregaz eta norbere baldintzen arabera.

Egon dira Errekalde plazan, Estar te -
txe kalean, Udondon, Donibanen eta Pi -
nu e tan, eta horretan segituko dute hu -
rrengo asteetan ere. Jakintza-pilulak, ira -
kasle, ezagutza-azoka eta mikro-tailerre-
tan baliatuko dituzte, baita jendeak pro-
posa ditzakeen beste ekintzetan ere.
Dina mi kan parte hartu gura baduzu egon
adi hurrengo deialdietara, Solasguneren
webgunean: www.herrigune.org. m

SAN JUAN JAIETARAKO
KARTEL-LEHIAKETA
Sanjuanak iragarriko dituzten kartela
lehiaketa bidez aukeratuko dute aurten ere,
eta lanak aurkez daitezke apirilaren 25era
arte. Kultura eta Gazteria sailera eroan
behar dira, Kultur Leioako 4. solairura (Jose
Ramon Aketxe plaza, 11). Kartelean
derrigorrez ipini behar da ondoko testua:
Leioa San Juan jaiak 2014. Era berean,
nahitaez agertu behar da Leioako jaietako
ohiko motibo eta bereizgarriren bat, eta
gura beste proposamen aurkez daitezke.
Sari bakarra emongo dute, 800 eurokoa,
eta ekitaldia maiatzaren 9an izango da,
18:30ean, Aterpe Leioa Gaztegunean. 

Info+: www.kulturleioa.com

UMORE-AZOKA
Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA) 2013ko
Umore-Azokako dieta eta janaritarako
txartelen kudeaketaren inguruko
informazioa eskatu dio Udalari, EHBilduk
jakinarazi duenez. Koalizioak orduan salatu
zuen iazko Umore-Azokako teknikarien eta
artisten “edari, bazkari eta afariak
ordaintzeko, 9 taberna eta jatetxeren artean
banatu beharreko diru publikoaren %78
Batzokiak fakturatu” zuela. Hau da: “horien
artean banatu beharreko 13.681 euroetatik,
Batzokiak 10.680” jaso zituela. LEAri
dagokio orain afera ikertzea.

FACIL DANTZA-
IKUSKIZUNA, HILAK 28
Cielo Raso konpainiak eskainiko du Facil
dantza-ikuskizuna martxoaren 28an, Kultur
Leioan. Emanaldia 20:30ean hasiko da eta
sartzea 10 euro ordaindu beharko da. Igor
Calonge da zuzendaria eta koreografoa,
eta taula gainean jardungo da Andrea
Quintanagaz batera. “Bi pertsonaiak
esnatuko dira zerbait gertatuko delakoan,
baina ez da gauzatuko. Tentsioa handituz
joango da, pertsonaien subkonstzienteagaz
lotutako bake deserosoa medio, eta ekintza
bandaliko txikiak eragingo dituzte, ingurune
idilikoan desegokiak direnak”.

Info+: www.kulturleioa.com
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[erandio]

Saharako maratoian parte hartu du
Txema Negro astrabuduarrak;
saharar herriagaz elkartasun-
ekintza da eta 14. lasterketa izan
da aurtengoa. Negrok bere
esperientzia kontatu digu.

—Zelan sortu zen Sahararako aukera?
—Euskotrenen lan egiten dut eta bertan
badago elkarte bat Saharagaz elkartasu n-
ekimenak egiten dituena; Metro Bil baoko
langileek ere parte hartzen dute. Elkarteak
ideia izan zuen trenbideetako langileek
ma ratoian parte hartzeko eta, ai tzakia ho -
rregaz, gure enpresak inplikatzeko elkarta-
sun-ekintza honetan, laguntza eko no mi -
koa emon ziezaguten. Hiru kirolari joan
ginen, kamisetak di seinatu genituen eta
enpresek ordaindu zituzten; guk saldu eta
lortutako diruagaz bo tikak erosi genituen
saharar errefuxiatuei eroateko. Otsai laren
21ean abiatu ginen eta astebete egon gi -
nen; maratoia 24an izan zen. Berta ko a kaz
bizi izan gara, elkartasun-egitasmoak bisi-
tatu ditugu eta ahal genuen moduan
lagundu.
—Zelakoa izan da proba, gogorra?
—Egun beroa urten zen, baina lortu ge -
nuen proba egitea. Ez da gauza bera klima
hartan korrika egitea: beroagatik, lurzoru -
a gatik, e.a. Luzerako probak egin ziren,
guz  tira 400 korrikalarik parte hartu ge nu -

en, 25 herrialdetakoak. Probaren hel bu -
ruak dira: batetik, zonaldean kirola bul -
tza tzea eta, bestetik, Saharako gatazka
age rraraztea na zioartean. Parte hartzeak
eta bidaiak 900 euro balio du pertsona
ba  koitzeko; hortik 200 euro bideratzen
di ra elkartasun-egitasmoetara.
—Eta esperientzia osoa?
—Ikaragarria. Lasterketa kanpamendu
ba  tetik igarotzen da eta irrintzika hartzen
zaituzte. Eguneroko gogortasunetik apur
bat ateratzeko balio die probak eta hori

Info+: astrabuduataldea.blogspot.com

“Lasterketa gitxienekoa da: izugarria da eurak
zelan bizi diren ezagutzea, zelan hartzen zaituzten”

Txema Negro > Saharako maratoian parte hartu du

transmititzen dizute: oso hunkigarria da.
Emaitza bigarren mailan lotzen da: eurak
ezagutzea, zelan bizi diren ikustea, zelan
hartzen zaituzten. Bizitakoa asimilatzen
ari naiz. Adobezko etxeetan bi zi dira, ge -
hienetan argirik ga be, urik gabe (kamioie-
tan eroan behar diete). Egoera go gorra da
baina, gogortasun horren barruan, zo ri -
on tsu dira eta, gu goazenean, ahaleginik
handiena egiten dute gustura egon gaite-
zen. Oso abegitsuak dira eta es perientzia
benetan izugarria izan da. m
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[erandio]

Aurten Santimamira! 
Kanpomartxo euskararen aldeko jaialdia
apirilaren 13an ospatuko da

Info+: berbots.blogspot.com

Santimami auzoak hartuko du aurten
Kanpomartxo, Leioako mugan. Euska ra -
ren aldeko jaia Berbots Erandion Eus ka -
raz taldeak antolatzen du urtero, udabarri
hasieran. Oraingoan apirilaren 13an ipini
du te hitzordua.

Eguerdian hasiko da jaia dantza-era-
kustaldiagaz: Trabudu, Goi-Alde eta Uz -
tar gi taldeetako lagunek dantzatuko dute.
Amaitutakoan, barriz, Mendibaiarte abes-
batzak kantatuko du, 13:00 aldera, eta ja -
rraian hasiko da bertso-saioa: Andoni
Ega ña eta Sebastian Lizaso gonbidatu di -
tuzte oraingoan, Erandioko bertsolari gaz-
teakaz batera abesteko. Eta apurka iritsiko

bazkalordua: bakoitzak berea ero an beza.
Bazkalostean, Roberto Etxe ba rriagaz

abes tuko dituzte betiko kantuak eta ume -
 entzako ikuskizuna egingo du te Pus ki eta
Txurruski pailazoek: Klown mu ni ka tu fest.
Hori dena 17:00etan izango da. Egu na
ganoraz amaitzeko, Garilak 26 taldearen
erromeria izango da, 18:00etatik aurrera.

Txosna, animazioa, taloak, jolasak
edo  ta lehiaketak ez dira faltako egunean
zehar. Gogoratzea antolakuntzak doako
au tobus-zerbitzua ipiniko duela egun oso -
an, ohi legez, auzoan auto-metaketa ekidi-
teko. Santimamiko azken Kanpomartxon
legez, eguraldiak lagunduko ahal du! m

FAR WEST ALTZAGAN
MARTXOAREN 29AN
Yllana taldeak ekarriko du mendebalde
basatia Erandiora martxoaren 29an, Far
west antzezlanagaz. Altzagako azoka
zaharrean izango da emanaldia, 20:00etan.
Sarrerek 5 euro balio dute. Horrela hasiko
da: “Nekazari bat emaztegaiari harrera
egitera joango da tren-geltokira, baina bi
gaizkilek bahituko dute emakumea...”.

Info+: www.yllana.com

ASTE SANTUAN ZER
DAGO LIBURUTEGIAN?
Aste Santuan ez duzu zertan etxean lotu,
Erandioko liburutegiek hainbat tailer
prestatu dituzte-eta oporretarako.
Altzagako liburutegian apirilaren 14tik 16ra
egingo dituzte, eta Astrabudukoan 22tik
25era. Goizez izango dira, 11:00etatik
13:00etara bitartean, eta 6 eta 12 urte
bitarteko umeei zuzenduta daude. Animatu
eta hurbildu!
Info+: liburutegiak.blog.euskadi.net/erandio

2014KO AURREKONTUA
INDARREAN DAGO
Aurrekontua 30,4 milioi eurokoa izango da
aurten, iaz baino %6,36 gitxiago, eta
otsailetik dago indarrean. Ohiko gastu eta
zerbitzuetara 14.376.591 euro bideratuko
dituzte, giza-baliabideetara 12.173.409
euro, ohiko transferentzietara 1.621.000
euro eta inbertsioetara 2.238.500 euro. Atal
guztiek murrizketak jasan dituzte, batez ere
inbertsioenak (%25).

Info+: www.erandio.net

ORIENTAZIO JURIDIKOA
NAGUSIENTZAT
Nagusientzako orientazio juridiko zerbitzua
eskaintzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren
Gizarte Ekintza sailak, Bizkaiko Abokatuen
Elkargoagaz lankidetzan. Zerbitzua erabil
dezakete 60 urtetik gorakoek eta aurrez
eskatu behar dute hitzordua 900 220 002
telefonora deituta. Bilboko Lertxundi kaleko
14.ean da zerbitzua, goizez.

Info+: www.erandio.net
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[sopela]

Sopelak skate-park barri bat hartuko
du etorkizun labur batean. Horretarako,
250.000 euroko inbertsioa egingo du
Udalak, eta kokagunea auzokidez osatu-
tako talde batek erabakiko du. Udaletik
azaldu dutenez, talde horretako kideek
erabaki bi hartu beharko dituzte: “skate
park barria non eraiki behar den eta zela-
koa izango den”. 

Hasiera batean, ekipamendu barria
Urko paduran eraikitzea aurreikusi zu -
ten, baina Udal-Gobernuak aukera hori
bertan behera utzi behar izan du, URAk
ezarritako mugek aukera hori baztertzen

Sopelako Udalak auzo-bilera egin zuen martxoaren 14an herritarren iritziak jasotzeko 

Auzokideen skate-parkea 
Sopeloztarrek erabakiko dute non eta
zelan egin behar duten azpiegitura barria

zutelako eta paduran hezetasun handia
dagoelako azpiegitura egoki bat eraiki -
tzeko eta kirola praktikatzeko. Hala,
Sopelako Udalak balizko erabil tzaileen
iritzia jaso zuen hilaren 14an, Kurtzio
Kultur Etxean egindako auzo-bilera ire-
kian.

Momentuz, skate-park barria egiteko
edo lekutzeko hiru aukera mahai-gaine-
ratu dituzte: Arri a tera-Atxabiribil hon-
dartzaren aparkaleku zaharrean, So pe -
lako Balea parkean bertan, edo Ba ri natxe
hondartzaren aparkalekuan. m

Info+: www.sopelaudala.org
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IGOGAILUA SOPELA ETA
LARRABASTERRA ARTEAN 
Igogailua Iberre Institutuaren ondoan eraiki
dute, eta Sopelako herrigunea eta
Larrabasterra banatzen dituen aldapa
leuntzen lagunduko du. Horrez gainera,
igogailutik metro gutxira dauden Osasun
Zentrora eta Nagusien Etxera errazago heldu
ahal izango da Larrabasterratik. Igogailuaren
aurrekontua 225.840 eurokoa izan da,
panoramikoa da eta erabilera doakoa izango
da. Ordutegia honakoa: goizeko 07:00etatik
gaueko 23:00 arte. 

BERTOKO MUSIKA-
TALDEAK JAIETAN 
Izen handiko musika taldeek jotzeaz gainera,
bertokoek ere oholtzara igotzeko aukera
izango dute aurten. Hala, talde hasibarriek
euren lanak aurkezteko aukera izango dute.
Horretarako, taldeko partaideetako batek,
gitxienez, Sopelan erroldatuta egon behar
du. Interesatuek euren materiala aurkeztu
beharko dute apirilaren 20a baino lehen,
Kurtzio Kultur Etxean. Izena emoten dutenen
artean zozketa egingo dute, eta irabazleek
Sopelako edo Larrabasterrako jaietan
jotzeko aukera izango dute. Euskaraz
abesten duten kontuan hartuko da.

Info+: www.sopelaudala.org

EMAKUME GAZTEEN
DIAGNOSTIKOA EGITEN
Sopelako Udalak emakume gazteek
pairatzen dituzten desberdintasunen gaineko
diagnostiko partehartzailea ipini du martxan.
Horretarako, udalerriko 12 emakume gazteri
elkarrizketa sakonak egingo dizkiete, eta
ondoren, gai horretan sakontzeko eztabaida-
taldeak egingo dituzte. Prozesu guztia
irailera arte luzatuko da. Horregaz guztiagaz,
feminismoaren inguruko hausnarketarako eta
formakuntzarako gunea sortu eta eztabaidak
sortzeko topalekua eraiki gura dute.
Proiektua Sopelako Udalak eta Emakundek
finantzatuko dute.

Info+: www.sopelaudala.org

Euskal Udalekuek euskaratik eta euska-
raz bizitzeko aukera eskaintzen die 6 eta
17 urte arteko neska-mutil euskaldunei.
Horietan par te hartzeko, aldez aurretik
emon be har da izena, eta arduradunek
jakinarazi du tenez, izen-emotea txanda
guztiak be te arte mantenduko dute. 

—Zer eskaintzen dute zuen udalekuek?
—Euskal Herriko haur eta gazteei natu-
raz inguraturik udako oporrak modu ez -
berdin batean pasatzeko aukera eskain -
tzen diegu. Euskal Udalekuek bi ezauga-
rri nagusi dituzte: aisialdi hezitzaile eta
eus kalduna; eta Euskal Herri osoko haur
eta gazteen topaleku izatea. Egun ba tzu -
ez bada ere, euskaratik eta euskaraz bizi -
tze ko udalekuak dira, jolasteko, ikasteko,
amesteko eta batez ere ondo pasatzeko
le kuak. Elkarlana eta aniztasuna oinarri
har tuta taldean bizitzeko esperientzia bi -
zi dugu bertan, irudimenari ateak ireki
eta lagun artean gozatuz. Egonaldietan,
men di-ibilbideak, jolasak, gaubelak, tai-

1.000 ume inguru hartuko dituzte udan. Goiko algortarra eta sopeloztarrak begirale izango dira.

lerrak eta beste hamaika jarduera buru -
tzen ditugu. 
—Non egiten dira?
—Gaur egun, hiru herritan kokatzen di -
ra: Bernedon (Araba), Abaigarren (Na fa -
rroa) eta Goñin (Nafarroa). Eus kal Uda -
le kuak ere hainbat aterpetan egin di ra
urtetan zehar, Saturraranen, Deban, O za -
etan eta Beiren, besteak beste. 

—Eta, nori zuzenduta daude?
—Euskal Herriko zazpi lurraldeetako 6
eta 17 urte bitarteko haur eta gazte eus -
kal dunek parte har dezakete. Etxe bakoi -
tze ko txandetan, adin-tarte ezberdinen -
tzako eskaintzak egiten ahalegintzen gara.
Har tara, familiek adin-tarte bakoitzerako
data eta leku ezberdin bat aukera dezake-
te. Txanda bakoitzean bizpahiru urte tar -
te ko neska-mutilek parte hartzen du te . m

Info+: www.euskaludalekuak.org

Ondiz Barandalla > Euskal Udalekuak 

“Euskal Udalekuek aisialdi hezitzailea eta
euskalduna eskaintzen dute”
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«Bertoko arduradunak
txoko ezberdinetako
bolondresak gara»

[sopela]
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[Plentzia]
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Plentziako Kandelaria Kultur Elkar te -
ak Kandela Eguna antolatu du apirilaren
12rako. Beste urte batez, 700 pertsonen -
tzako egun osoko egitaraua eta 120 la gu -
nen tzako herri-bazkaria prestatu du te;
elkarteko kideek adierazi duten legez,
“es kualde osoko eta kanpoko jendea gonbi-
datuta dago!”.

—Zer suposatzen du Kandela Egunak?
—Egun berezia da Plentzian, ondo
pasatzekoa, baina elkartasuna helburu
duena. Herrian beste hainbat ekimen
egin dira helburu beragaz, baina hau da
apustu handiena duena.
—Elkartasuna da egun horren helbu-
rua beraz...
—Bai, euskal preso politikoekiko elkar-
tasuna da helburua, baina gero ikusi du -
gu herriko elkartasuna Kandela Egu na -
rekiko ere oso handia dela. Bestela ezi-
nezkoa litzateke horrelako proiektu bat
aurrera ateratzea, herri honetan behin -
tzat. Poztasunez hartzen dugu herriak
adierazi duen elkartasuna. Bete behar di -

ren lan guztiak herriko jendeagaz bete -
tzen dira, eta hori oso positiboa da.
—Zer prestatu duzue aurtengorako?
—Umeentzako jolasakaz emongo diogu
hasiera egunari, goizeko 11:00etan. On -
do ren, Getxoko Herri-Kirol taldearen
era kus  taldia izango da, eta ume ei begira-
ko herri-kirolak antolatuko dituzte. Ho -
 rren ostean, herri-bazkaria egingo du gu.

Aurtengoa ezberdina izango da, sagardo-
tegiko menua egingo baitugu; hala ere,
barazkijaleentzat eta umeentzat menu be -
reziak prestatuko ditugu. Jarraian, Urdu -
liz ko folk-talde batek kon tzertua eman go
du, eta ondoren mus-txapelketa izan go
dugu. Arratsaldean, Irrien La gu nek saioa
eskainiko dute. Horrekin batera, herriko
alde zaharrari bizitza apur bat emoteko,
herri-poteoa egingo dugu, eta azkenik,
gauean kontzertuak izango ditugu, Go -
vernors eta Garilak 26 taldeekin. m

«Iazko harrera ikusita,
aurtengoan apustu

handiagoa egin dugu»

Sagardotegiko menua egongo da bazkaltzeko, eta txartelak aldez aurretik eros daitezke

J. Agirre eta D. Crestelo > Kandelaria kultur elkartea

“Kandela Egunean giro berezia
sortzen da Plentzian”

[berango]

Urtero legez, Zuberoako maskaradaren
eta zanpantzarren erakustaldia egin zu -
ten Berangoko Otxandategi dantza tal-
deko kideek.

—Zergatik Zuberoako maskarada?
—Beno, esan dezakegu Euskal Herriko
iñauterietako famatuenak direla. Era
berean, Eus kal Herri osoko probintzia
ahaztuenetako fol klorea erakutsi gura
izaten diegu Berangoko he rritarrei. 
—Loturarik duzue bertoko talderen
batekin?
—Bai, lotura estua gainera. Urte asko

Guztira 80 pertsona inguruk parte hartzen du antzezpenean

Berangoko maskarada
Otxandategi Dantza Taldeak Zuberoako
antzezpena egiten du urtero

da ramatzagu Zuberoara joaten ohiturak
ikasteko eta bultzatzeko asmoarekin.
—Zuberoatik talderen bat etortzen da
Berangora erakustaldi horietan parte
hartzera?
—Bai, Titika Errekalten eskutik ikasi ge -
nuen Zuberoako maskarada. Aldi asko-
tan etorri izan da gure herrira erakustal -
di ak egitera, eta gu ere askotan joan gara
hara ikastera. 
—Zelakoa da auzokideen harrera?
—Ezin dugu esan Berangon harrera txa-
rrik egiten digutenik. Urte asko darama -
tzagu gure folklorea herriari erakusten. m
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ASTE SANTUKO KOLONIEN
BEHIN BETIKO ZERRENDA
Berangoko Kultur Etxeak martxoaren 14an
argitaratu zuen Aste Santuko kolonien behin
betiko zerrenda; eta guztira umeentzako 200
leku zozketatu dituzte. Aurtengo edizioan,
aktibitateek ipuinaren munduaren inguruan
jardungo dute. Horrez gainera, urteera bi
egingo dituzte: bata Tximiparkera, txikienen -
tzat bideratuta egongo dena; eta bestea
Pagasarri mendira, gazteentzat, abenturazko
hainbat ekintza egin ahal izateko. Koloniak
apirilaren 22tik 25era bitartekoak izango dira. 

Info+: www.berango.net

ELIKADURA ONAREN ALDE
IPUIN KONTALARIAGAZ
Apirilaren 6an, domeka, gaztetxoenek
elikadura gozo eta osasungarria zer den
ikasteko aukera izango dute Berangon. Izan
ere, Iker Diazek gai horri buruzko euskarazko
hainbat ipuin kontatuko ditu, Eko abestiak
deritzenak. Horiek entzun gura dituenak
Berango Antzokira hurbildu beharko du
aipatutako egunean, arrastiko 18:00etan.
Sarrera doan izango da.

KINTOPEKOEN ZALDI
PROBAK PROBALEKUAN 
Apirilaren 4an, 5ean eta 7an kintopekoen zaldi
probak egingo dituzte Berangoko
probalekuan, Torrekolanda Herri Kirol
Taldearen ekimenez. Txapelketan parte
hartzeko, zaldiek mikrotxipa izan behar dutela
jakinarazi dute antolatzaileek. 
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Gorliz

Bertoko euskara eta ahozko ondarea
ezagutu gura dutenentzako ikastaroak

[herriak]

OPORRETAN TXANGOAN
JOANGO DIRA UMEAK
Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela eta Urdulizko
lehen hezkuntzako ikasleek aurtengo
Oporretan Txangora ekimenean parte hartu
ahal izango dute. Irteerak apirilaren 23an,
24an eta 25ean izango dira, egun osokoak.
Horietan, neska-mutilak Karpin Abenturara,
Aresketamendi parkera eta Eureka! Zientziaren
kutxagunera joango dira. Interesatuek
martxoaren 24tik 26ra bitartean emon beharko
dute izena Uribe Kostako Mankomunitateko
Zerbitzuan. Adi ibili, parte hartzeko leku mugat
dago eta!.

Info+: www.uribekosta.org

AURREKONTUAK ONARTU
BARIK GORLIZEN
Atzera bota dituzte Gorlizko EAJk aurkeztu
dituen aurrekontuak, Bilduren eta Talde
Independientearen kontrako botoakaz.
Aurrekontuek 6,9 milioi euroko gastua
aurreikusten zuten. Bilduk gizarte politiketan
inbertsio gehiago eta Gaztetxean 20.000 euro
inbertitzea exijitu du, besteak beste.

SUKALDARITZA IKASTEKO
KURTSOAK BARRIKAN
Sukaldatzen ikasteko ikastaro bi egingo
dituzte Barrikan. Kurtsoak lau saiokoak izango
dira, apirilean eta maiatzean. Horietan parte
hartzeko leku muga idago, horrenbestez,
apirila baino lehen izena emon. .

Info+: www.barrika.eu
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Eskolez gainera, txangoak egingo dituzte: itsasbazterrera eta inguruko auzoren batera

Gorlizen bertoko euskara, ahozko on -
darea eta toponimia ezagutzeko ikastaroa
egingo dute; bi orduko lau saiokoa izan-
go da: maiatzeko lau eguazte netan (hau
da: 7, 14, 21 eta 28), 18:00etatik
20:00etara. Ekimena Gor liz ko Udalak
an tolatzen du, Uribe Kostako Man   ko -
munitateko Euskara Zerbi tzu a ren  bitar-
tez, eta eskolak Sertutxenan e mon  go di -
tuzte. Ikastaroa udalerriko he rri tar eus-
kaldunei eta, oro har, interesa du ten guz-
tiei zuzenduta dago. Izena e mo teko uda-
lerriko kultur etxera joan behar da,
maiatza baino lehen. Matrikulak 20 euro
balio ditu.

Ikastaroan Gorlizko eta eskualdeko
euskaldun zaharrengandik jasotako eus-
kara, ahozko ondarea eta leku-izenak a -
zalduko dituzte. Horretarako, azalpenak
eus kaldun zaharren bideo eta audio gra-
bazioakaz osatuko dituzte. Ezaugarri gra-
matikal orokorrez gainera, Gorlizko
 hain   bat tradizio ere azalduko dituzte.

Ho  ri guztia, udalerriko auzokideek izan
duten bizimoduan oinarrituta egongo
da, bai baserrian baita itsasoan ere.

Horrez gainera, oraindino zehazteko
dauden zapatu goiz bitan txangoak egin-
go dituzte Gorlizmendi elkarteagaz bate-
ra, bata itsasbazterrera, eta bestea orain-

dino ere zehaztu barik dagoen udalerriko
auzo batera. Txango horien egitasmoa-
ren izena “Gure etxeak euskaraz, euskara
gure etxea” da, eta horietara edonor joan
dai teke. Txangoen helburua udalerriaren
beste ikuspegi bat ezagutzea da, egunero-
kotasunean pasatzen dituzten bide eta
in guruetatik igaroko direlako, eta in gu -
ru aren gaineko nondik norakoak emon-
go di tuz telako, besteak beste, zer aldatu
den eta izenen jatorria azalduz . m

«Ikastaroak jendearen
ezagutza aberasteko eta
udalerriko hainbat mito
zuzentzeko balioko du»
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[agenda]

Mar. 24 - Api. 7
Zuon ekitaldiak iragartzeko • Posta elektronikoa: agendauk@aldizkaria.biz • Tf. 944 911 337

ERAKUSKETAK

PLENTZIA
4Emakume begiradak. Martxoaren
28ra arte, 11:00etatik 13:00etara eta
16:30etik 20:00etara. Goñi Portalen.

GETXO
4Euskal akuarelarien elkartea.
Apirilaren 6ra arte. Algortako
Torrene-aretoan.
4Farizaren olioak. Martxoaren 28tik
apirilaren 30era. Villamonte kultur
etxean.

ANTZERKIA

ERANDIO
4Far west. Martxoak 29, 20:00etan.
Altzagako azoka zaharrean. 5 euro.

LEIOA
4Facil (dantza-ikuskizuna).
Martxoak 28, 20:30ean. Kultur
Leioan. 10 euro.
4Elmer elefantea. Martxoak 30,
18:00etan. Kultur Leioan. 5 euro.
4El regimen del pienso. Apirilak 4,
20:30ean. Kultur Leioan. 12 euro.

BERANGO
4Macho-maris. Martxoak 29,
19:00etan. Berango Antzokian. Doan.

GETXO
4Aladdin. Martxoak 30, 18:00etan.
Areetako Andres Isasi musika-
eskolan. 5 euro.

URDULIZ
4Ikuskizuna: Magia simpatica.
Apirilak 7, 20:00etan. Kultur etxean.
Doan.

SOPELA
4Egun berri bat. Apirilak 6,
18:00etan. Kurtzio kultur etxean.
Umeek 3 euro/ helduek 5 euro.

ZINEMA

ERANDIO
4Laburbira. Martxoak 27. Tartanga
institutuan. Doan.

SOPELA
4Seis puntos sobre Emma.
Martxoak 27, 18:00etan. Kurtzion.

BARRIKA
4Horton. Martxoak 28, 18:00etan.
Ander Deuna kultur aretoan.

Berbatxangoa Romora apirilaren 6an
Udabarrian sartu gara eta txangoak egiteko eguraldi ederra balia
dezakegu. Berbalagun egitasmoko lagunek, horren jakitun, beste
Berbatxango bat antolatu dute apirilaren 6rako, goizez. Oraingoan
Getxoko Romo auzora hurbilduko dira, bertatik bertara ezagutzeko,
Aitor eta Iñigo Fernandez de Martikorena romotar anaiek gidatuko
dituzte berbalagunak ibilbidean, auzoari buruzkoak kontatuz. Ohi
legez, izena emoteko Berbalagun egitasmoko arduradunakaz
harremanetan ipini beharra dago, ondoko telefonoen eta helbideen
bitartez: 634 410 575 edo berbots@gmail.com, 619 935 541 edo
egizu.org, eta 603 894 364 edo aitxuizuba@gmail.com.

• Non: Romo auzoan  • Noiz: Apirilaren 6an, goizez

GETXO
4La vida de Adèle. Martxoak 28,
21:00etan. Andres Isasi musika-
eskolan. 2,90 euro.

URDULIZ
4Un pez fuera del mar. Martxoak
29, 18:00etan. Kultur etxean.
4La ladrona de libros. Martxoak
29, 20:15ean. Kultur etxean.

BERANGO
4Zipi y Zape. Martxoak 30,
18:00etan. Berango Antzokian.

MUSIKA

GETXO
4Javier Krahe. Martxoak 29,
20:00etan. Areetako Andres Isasi
musika-eskolan. 12 euro.

ERANDIO
4Dantzaldia: Pergola orkestra.
Martxoak 30, 17:30ean. Altzagako
azoka zaharrean. Doan.
4Musika-eskolaren entzunaldiak.
Martxoak 26, 19:00etan; eta 28,
18:30ean. Astrabuduko kultur etxean.

LEIOA
4Kalakan. Apirilak 11, 21:00etan.
Kultur Leioan. 10 euro.

PLENTZIA
4Kantagune: kantujira alde
zaharrean. Martxoak 28, 20:30ean.
Eliza enparantzatik. Doan.

BESTEAK
GORLIZ
4Familiarteko Berbalagun
egitasmoa. Martxoak 26, 17:00etan.
Kiroldegian. Doan.

SOPELA
4Esaera zaharren txapelketa.
Martxoak 29, egun osoan.
4Herri-lasterketa. Martxoak 30,
10:30ean.

BARRIKA
4Herri-ibilaldia. Apirilak 5,
10:30ean. Udaletxeko plazatik.

GETXO
4Berbatxangoa Romora. Apirilak 6,
goizez. Doan.

ERANDIO
4Kanpomartxo. Apirilak 13, egun
osoan. Santimami auzoan.

Getxoko Romo auzoa sakonago ezagutuko dute berbalagunek

4Berbalagun-egitasmoa
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Armiarmak legez

Argazkiak: Asier Mentxaka

Behetik gora ibiltzen dira normalean eskalatzaileak. Boulderretan,
barriz, gehiago mugitzen dira ezker-eskuin, hormetan alderik alde.
Martxoaren 11n Climbing Girl Party egin zuten Leioako Sakoneta
kiroldegiko boulderrean, hirugarrenez. Leioako Mendi Astearen baitako
ekitaldia izan zen, Leioa Mendi Taldeak antolatutakoa. Emakume
eskalatzaile ugari batu zen, armiarmak legez, ezker-eskuin sarea josten.



[UKirudia][argazkia]
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INDALECIO OJANGURENEN ARTXIBOA

Elexalde 
erdigune bakar zenekoa
Leioan barna ibilaldia gaurkoan:
jar zaitez Avanzada parean,
Iparragirre hiribidearen erdian
edo, eta begiratu udaletxerantza.
Orain banan-banan ezaba itzazu
eraikinak, eta etxeak. Eta ariketa
horregaz batera denboran atzera
eginez... Horra Elexalde! Data
zehatzik ezin ezarri irudiari, baina
gaur-gaurkoz ikuspuntu
berdintsuko argazkia ateratzea ia
ezinezkoa da, hamaika “oztopok”
trabatzen digute-eta ikuspegia...
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Saioa Aresti

[berbetan]

Testua: I. Sagarminaga / Argazkia: Asier Mentxaka

Arte Ederrak ikasi ditu (EHU) Saioa Aresti Otxandianok (Algorta, 1988). Algortako Satistegi tabernan ikus daiteke egunotan
bere erakusketa bat; bere obraren lagin bat. Beka bati esker, BilbaoArten lanean dabil gaur egun. Algortako artista
freelance-aren beste lan-ildo bat moda da: Jon Elorrieta eta berak Jimy Can Tunis arropa sinadura-marka sortu eta ekoizten
dute; orain, 2015eko udabarri-udarako bilduma prestatzen dabiltza, irailean aurkeztuko dutena. 

—Artista freelance-tzat duzu zure burua.
—Ikasketak amaitzean, lana edo lan-es -
pa rru bila hasten zara; egoera dagoen mo -
du an egonda, are gehiago Arte Ede rrak
ikasi badituzu, ez da erraza... Jon Elo rri e -
ta lankideagaz sortutako proi ektuaz gai-
nera, nik neure sorkuntzak sustatu gura
ditut, unibertsitatean egindakoen bide-
tik, eta egitea gogoko dudan horiek zelan
eta hala merkaturatu. Erakusketak egiten
hasi nintzen, horretan ahalegintzen; ho -
rien bidez publikoarengana hurbiltzeko,
batez ere herriko publikoarengana, mo -
men tuz apurka-apurka ekinez: herritik
hasi, gerora, batek daki, aukeran galeria
garrantzi tsuren batera heltzeko edo... 
—Algortako Satistegi tabernan duzu
orain erakusketa bat...
—Erakusketa horren ideia hasieran hari
batetik hasi zen, baina, beti gertatzen zai-
dan legez, lanari ekiten diodanean beste
hamaika kontu urtetzen dira, gero ez da -
kit ha si erako hura nondik hasi zen ezta
non amaitu den ere! Bereziki argiaren gai -
ari eutsi nion, argia eta naturaren gaiak
bil du gura izan ditut. Egia esan, nik beti

erretratuak egiten ditut, oso gogoko dut;
baina, abstrakziora ere jotzen dut. Era -
kus keta honetako oinarriak abstrakzioa,
natura eta argia dira. Gaur egun, abstrak-
zioa salgarriagoa da, publikoa horretara
ohi tuago ei dago edo gaitasun gehiago ei
du... Ez dakit zergatik, ikus tekoa edo
ulertzekoa zailagoa datekeenean. 
—Iazko udan, Torrene aretoan, Po li e -
tico (Politiko-Poetico) erakusketa kolek -
ti boan ere parte hartu zenuen; bes te
mota bateko obra erakutsi zenuen han...

—Unibertsitateko jendearen proposa-
men bat izan zen, lan batzuk aukeratzeko
eskatu zieten eta ostean erakusketa egite-
ko. Ordurako eginda geneuzkan lanak zi -
ren, eskolan aurkeztutakoak, gus tuko
izan eta erakusketaren gaiari mol datzen
zitzaizkiola iritzita, barriro aur keztea pro-
posatu ziguten. Nire lana jantzi bat lakoa

zen, isiotu eta amatatzen ziren zuntz opti-
koko aplikazio batzuk zeramatzana. Nin -
ja lako bat zen, hedabideetako ninja-bo -
rro ka larien gainean jarduteko asmoagaz
sor tu nuen; hedabideetako eten ga be ko
bo rro kagatik kritikatu gura nituen, bo -
rrokalaritzat ditudala adie raz teko. 
—Beste nonbait ikusteko aukera dago?
—Ez, Torrenen amaitu zen. Orain dela
urte asko egindako lana zen, eta ordura-
ko ere lar murtxikatuta nuen... Ez zuen
eta ez du beste erakusketa batean jartzeko

hainbesteko garrantzirik niretzat, iraun -
gita edo zegoen, ideia hori dagoeneko
niretzat ez da baliagarria... 
—Areto bat eta taberna bat, bi arte-era -
kusleiho ezberdin, hartzailea ere bai. 
—Eztabaida hori hor dago. Egia da, era-
kusketa-aretoek, galeriek aukerako pu bli -
ko finarengana heltzeko aukera eskain -
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“Modak, batetik, hainbat kontu
adierazteko eta, bestetik, produktu bat

eskaintzeko aukera emoten digu”

Artea eta moda bateratuz



tzen dizutela, horiek badakite zertara doa-
zen. Taberna bat, barriz, publiko za ba la -
rengana heltzeko aukera bat da, izan ume
edo nagusi, izan arteak bost axo la di o na,
apaingarri soiltzat hartuko du e na... 
—Artistaren ikuspuntutik, zein kritika
duzu erakusketa-eremuekiko?
—Alde batetik, aukerako publikoa izatea-
ri ondo deritzot, azken batean, arte-ikus -
pe giagaz beren-beregi hori ezagutzera doa-
zen horiengana zuzentzen, mugatzen zara
eta horri men egiten diozu... Publikoaren
galbahea edo “garbiketa” egiten dute, eta
alde horretatik ondo. Baina, bestetik, txar -
to deritzot, artea mundu guztiari heldu
beharrekotzat jotzen delako; obra hori zu -
re espresio-modua da, zeure adierazpen-
bi dea, eta guztiengana heltzea gura duzu;
batzuek hizkuntza hori hobeto ulertuko
dute, besteek ez... Hori kontuan har tu be -
harko duzu, hori onartzeko prest egon be -
har duzu, hau da: ulertuko dutenengana
eta ez dutenengana ere heltzeko eta onar -
tzeko prest egon, ala mugatzea gurago eta
ulertuko dutenak bakarrik helburu izan.
—Eta zelan erabakitzen duzu zuk hori?
—Oso zaila da... Al txatzean du dan gogo-
aren arabera! Batean, “pikutara! Ez dut na -
hi inork nire ezer ikustea! Dakien jendeak
ba karrik esan diezaidala zer uste duen...
Ho ri baino ez dut nahi!”, bes te an: “hau
egi tea gogoko dut, hau egin gu ra dut; bardin
dit! Mundu guztiak ikustea gura dut! Egiten
dudana gustuko dut, eta badut neure bu ru -
a rengan konfi dan tza...”. Zaila izaten da au -
ke ratzea, erabakitzea... 
—Modaren bidea hartu duzu. Zergatik? 
—Hori ere unibertsitateko kontu batetik
hasi zen; modaren esparrua beste adieraz-
pen-bide bat bezala aztertu genuen, beste
arte-disziplina bat bezala jorratu genuen.
Modak hainbat kontu adierazteko eta aka-
buan produktu bat eskaintzeko aukera
emo ten digu. Esaterako, arte eremukoa ez
den jendeak produktu hori uler lezake...
Arte-lan batetik produktu bat ekoizten
du zu, eta zuzenean kalera eroan dezakezu,
kaletarrei es kaini, jendeak jantz dezakeena

gainera... Argi dago, modaz dihardugula,
produktu eta mer katu zehatz batzuetaz.
Baina guk Arte Ederren eremutik ekin di -
o gu bide horri: Arte Ederretatik datorren
diseinatzailearen zera hori emoten, artea
eransten, lan artistikoagoa, plastikoagoa,
bisualagoa; ez ohiko moda-diseina tzaile
arrunta, produktu bat kate-lanean egiten
duena... Gainera, estanpatua eta es tan pa -

tzea ere guk geuk egiten di tugu, hasiera-
hasieratik hasten gara: ehunaren ko loretik
arropa jantziko duen per tsonari zelan lotu
dakiokeen pentsatzeraino; gau za are ge hi -
a go adierazteko modua irudi tzen zaigu.
Sasoi hartan hala hasi gi nen, eta ondo joan
zitzaigun, ko mu nikabideen edo sare sozia-
len arreta eta ha rrera ona zu en, eta, ondo-
rioz, proiektu honegaz aurrera egitea era-
baki dugu. Erantzuna lortu dugu, berba-
rako: Ci be le sera joan gara, Valentziako
Fashion Week-era ere bai... 
—Jimmy Can Tunis da zuen arropa sina-
dura-marka; zergatik izen hori?
—Izena aukeratzeko buruhauste eta buru-
komin nahiko izan zegituen! Jimmy bion
ekarpenakaz sortutako pertsonaia da, ze -
lan baiteko komiki-pertsonaia; sorreran
Jimmy Devil pertsonaia zen... Nolabai te -

ko istorioa kontatzen du, ha la sortu gura
genuen: pertsonaia hori Bartzelonan zego-
en Can tunis auzotik irtetzen da, katalanez
Atunez etxea edo esan gura du; gaur egun,
auzo hori desagertuta dago, “garbiarazi”
dute, gizartearen hondakindegintzat edo
zuten, inork ikustea gura ez zutena... Gi -
zar tearen hondakin hori, litzateke Jimmy.

Eta hala gerora bera izango da istorioa
kontatzen duena, Jimmy Can Tunisen
eskaintza osoa sortzen duena...
—Eta Jimmyk Valentziako Fashion
Week-era eroan zintuzten iaz. Ateren bat
zabaldu dizue horrek?
—Bigarren bil duma aurkeztu genuen
han, 2014ko udabarri-udarakoa. Harrera
ona izan zuela esan daiteke, jendea harri -

tzea lortu zuen. Baina saldu?! Bat ere ez!
Gure eskaintza ezagutzera emoteko balio
izan digu, hainbat dendagaz harremana
egiteko... Arropa oso deigarria da, oso des-
berdina; ez du edozeinek... Badakigu mer -
katua non dagoen: AEB, Japonia, Lon -
dres, Alemania, Madril edo Bar tze lo nan
zertxobait... Inguruotatik ez dago hain he -
daduta halako moda-eskaintza, jendea ez
da hain irekia... Ez dakit... Halako auke-
rek zure es kain tza ezagutzera emoteko ba -
lio dute, ostera, saltzeko ez dute balio,
Ma drileko Show Roomen ere ez genuen
ezer saldu. Saltzea oso zaila da! Errazagoa
da sare sozialen bitartez ezagutzera emo-
tea... Halere, egia da, desfile bat egin du -
zu nean, serioago edo hartzen zaituztela.
Argazkiak zure etxean ateratakoak izan ala
pasarelan egindakoak izan ezberdin ikus-

ten dute, bigarren aukerak zelanbaiteko
onarpena luzatzen ei dizu; nire ustez, hori
lelokeria den arren: nire etxean modelo
batzuekin egin dezakedalako berdin-ber-
din... Ziurrenik badago etxean gauza lilu-
ragarriak egiten dituen jendea, eta egundo
ez dute desfile batera gonbidatu(ko)...
—Eta Cibelesekoa? JCT-ren izenean aur-

keztu zenuten ala Jon Fizegaz? Zelako
esperien tzia izan zen?
—Ez, Jon Fizegaz orain dela urte batzuk
jardun genuen elkarlanean edo, unibertsi-
tatearen bitartez. Egia esan, beragaz izan-
dako harremana ez zen esperientzia ona
izan. Are gehiago, Jon Fizegaz lan egin du -
en jendeak, oro har, esango nuke, ez duela
harreman onik beragaz. Gizon hori, nire -

tzat behintzat, ez da ezeren eredu. Or du -
an, hu tsetik hasitako neska-mutil da nak
ilu sio biziz geunden, lan asko eta handia
egin genuen... Eta hara Jon Fiz... Mundu
osoak egiten dio bere lana horri, ez dio
inori ezertxo ere ordain tzen, eta abarren-
gatik ez da eredu! Bes tal de, Ci be le sen ez
genuen bildumarik aurkeztu, Show Roo -
me an parte hartu ge nu en, Valentzian aur-
keztutako bilduma salgai ipini ge nu en...
—Zertan oinarritzen zarete, zeintzuk
dira zuen inspirazio-iturriak?
—Kkaleko edo arropa urbanoa da, 80.
hamarkadatik gaur arteko kale-estilismoe-
tan oinarritzen gara. Azken bilduman ibe-
riar gaian ere oinarritu gara, ijito kulturan
ere bai. Oro har, natura eta gizarte-ekint-
zak izaten dira gure iturri. Bilduma ba koi -
tzak horietan oinarritutako zerbait berezi-
tua izaten dut; esaterako, gaur egun pil-
pilean dagoen gairen bat du ardatz.

Hurrengo bildumak, irailean aurkeztuko
dugun 2015ko udabarri-udarakoak, ustel-
keria, paradisu fiskalak eta kontu horiek
izango ditu ardatz.
—Eta non dituzue salgai zuen diseinuak?
—On-line denda zabalduko dugu eta
eskariaren arabera ekoitziko dugu; arropa
oso bereziak, ehundura oso onekoak eta
oso garestiak direlako. Ekoiztea bakarrik

oso garesti zitzaigunez, ahalik eta kalitate
handienean ekoiztea erabaki genuen, iza-
tez garestia bada behintzat perfektu saltze-
ko. Horregatik eskariaren arabera ekoi tzi -
ko ditugu; es ka tu eta neurrira egin. 
—Zenbat euroz ari gara?
—Adib.: gizonentzako praka batzuek 320
euro inguru; arropa oso garestiak dira, bai. 
—Moda eta neurria aipatuta, eztabaida
nagusietako bat aipatu barik ezin utzi:
gaixo itxurako modelo argalegiek gizarte-
ratzen duten irudia, estetika-betebeha-
rrak e.a. Zer deritzezu? 
—Modelo pertxaren prototipoa ez dugu
inoiz gogoko izan; argal-argala eta “hanka-
palua” inoiz ez; biribildunedun emakume-
ak, ema kume biribilak gurago izan ditu-
gu... Zen tzu horretan modaren mundua
aldatzen dabilela esango nuke: diseinatzai-
le asko irudi ho rregaz apurtzen ari da,
nahiz eta oraindino egon badauden mo -

delo argal anorexikoa, per txa-makila ere -
duari jarraitzen diotenak ere bai. Va len -
tzian modeloak esleitu zizkigunetan pa re
bat edo aldatu genituen; aukeratzeko ze -
go enaren artean apur bat behintzat hau-
tatzeko aukera emoten dizute. Nire iritziz,
moda hori aldatzen ari da, bueltan dira
80. hamarkadako benetako emakume
mo delo haiek; Versacek edo Moschinok
ateratzen zituzten haiek, benetako emaku-
me haiek, zer arraio! Egundoko emakume
puskak! Ez oraingo asko legez, Kate Moss
eta, bat-batean ezerk jota jausiko direla
diruditen horiek! Gaixo, jonki estetika
hori iragan bihurtzen ari dela uste dut...
—Euskal modaz berba egin liteke?
—Hainbeste desberdintze ho ri... Nire us -
tez jende onda dago leku guztietan, baita
txa rra ere. Hori bai, badakit, Bilbon egin
duten azken kanpainarekin eta, maila ona
eskatzen dutela eta badakite gai honetaz;
gauzak ondo egin gura dituztela ikusten
da. Halere, oraindik urte asko beharko
ditugu. Emoten du au rrera goazela, badi-
rudi ideia piloa dituen jendea dagoela,
baina gero ez dira gauzatzen... Ez da Ma -
dril edo Bartzelona legez, ekitaldi itzela
an tolatu eta zabalkunde ederra... Hemen
erdizka legez lotzen da. Badakit Art and
Fa shion-en epaimahai kide oso onak egon
dir ela, partaide oso onak egon direla, bai -
na... Hasibarriak dira eta denbora be harko
dute martxan hartu arte. Baina euskal
moda? Edo Madrilekoa? Ez; parte har tu
duen inor ez delako ma dril darra, be raz...
Hainbeste ezberdindu beharra hori... m“Modelo pertxaren prototipoa ez du gu

inoiz gogoko izan; gaixo, jonki estetika
iragan bihurtzen ari dela uste dut...”

[berbetan] [saioaaresti]
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“Argi dugu merkatua non dagoen:
AEB, Japonia, Londres, Alemania e.a.
Berton (...) jendea ez da hain irekia”

“Jendea irekiagoa izatea
aldarrikatzen dut, bai estetikari

dagokionez, baita orokorrean ere”

Artistaren ametsak eta aldarrikapenak

—Zer amets du Saioa Arestik? 
—Nire obraz bizitzea da gogokoen nu -
ke ena, argi eta garbi, hori da nire ame -
tsa; nire obraz bizi, ez dut aberastu nahi,
bizi ahal izatea baino ez. Ho rre tarako
jendea nire obra ezagutzen ha si dadila;
gero lanak saltzen hasi... Gustu kontue-
tan hamaika kontu daude, badakit ni
baino jende hobeagoa badagoela, baina

kontua da jendeak ezagutu behar zai-
tuela eta erabakitzea “tipa hau ezagu -
tzen dut, badakit nor den, eta bere lanen
bat nahi dut...”
—Zer aldarrikatzen duzu?
—Jendea irekiagoa izatea aldarrikatzen
dut, bai estetikari dagokionez, bai oroko-
rrean ere. Gauzei horrenbesteko beldu-
rrik ez izatea, emoten du kalean norbait

ule larrosagaz ikusi eta ikaratu egiten
garela! Beti txarrerako kritikara jo tzen
dugu, kritika konstruktibora baino! Esan
beharrean: “Danok uniformatuta joan
baino, zein ederra: jende ezberdina dago
kalean, egundokoa!” Hori baino, “a ze
piura!” esaten da beti; horrek min emo -
ten dit, benetan; badirudi gurean aurrera-
pausorik ez dagoela!
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[fotografia]

Gorputz-paisaiak

Argazkiak: Sara de Diego

Sara de Diegoren argazki-lana ekarri dugu orrialdeotara, beste behin. Arte Ederrak eta
argazkilaritza (Gasteiz) ikasi ditu sopeloztarrak, eta ondoren ikusgai duzuen lan honetan

hurrengo hausnarketa edo helburua bilatzen du, bere ahotan:
“argazkiok gorputzaren eta berorren abstrakzioaren ideiatik abiatzen dira, 

gorputz-paisaiak sortuz: mendiak, dunak e.a. Azken finean, 
gorputza bere testuingurutik atera eta paisaia itxurazko sormenak eskainiz”.



[fotografia]
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[saradediego]



[fotografia]
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[sakonean]

Urdulizko ospitale barria, Uribe Kosta osorako zerbitzua

Ospitalera iristeko errepide barriak
hautsak harrotu ditu Sopelan

Uribe Kostako ia biztanle guztiak arta-
tuko ditu Urdulizko ospitale barriak dato-
rren urtetik aurrera (lortu ditugun datuen
arabera denak Erandiokoak izan ezik),
baita Mun giakoak ere: guztira 167.000
laguni eskainiko die zerbitzua. Besteak
beste, Gu    ru tze tako ospitaleari (Barakal -
don) lan-zama ken du gura dio Osakide -
tzak, ospitale barrira bideratuko dituzte-
eta zerbi tzu en eta ebakuntzen %20 ingu-
ru. Aurre kon tua 78 milioi eurokoa da.

Urdulizko Marutze auzoan eraikitzen
ari dira ospitalea, baina bertaratzeko sarbi-
de egokirik ez dago gaur egun, udalerriko
errepide nagusia trenbide-pasagune batek
mozten duelako. Hori dela-eta, Uribe
Kos  tako korridoreagaz bat egingo duen
errepidea eraikitzen hasi dira. Kilometro
bateko luzera izango du, norabide ba -
koitzean errei bi, eta espaloiak zein bazter-
bideak: Marutze, Torre Barri eta Osteiko
eremuak zeharkatuko ditu, azken hori
Sopelako mugan. Hiru fasetan egingo
dute errepidea eta Udalak hirurak lizitatu
ditu. Areago, Torre Barriko zatiaren lanak
daborduko abiatu dituzte.

Bakoitza egiteko sei eta zortzi hilabete
artean beharko dituzte, baina lanek den-
boran bat egingo dute, aurten amaitu ahal
izateko; izan ere, datorren urte hasieran
zabaldu gura dute ospitalea. Torre Barriko

[urdulizkoospitalea]

kezkatuta” daudela oha rtaratazi du.
Hainbat ekarpen egin zituz ten. Egoera

“konplexua” dela onartzen du te, “ospitalea
eraikita dagoelako eta ez dutelako konpon-
bide bideragarririk ikusten”, baina irtenbi-
dea bilatu behar dela us te dute, “inguru-
mena errespetatu eta au zokideen bizi-kali-
tatea bermatuko duena”.

Gatzarriñen eraikitzekoak di ren bide-
gorria dela-eta, “trafikoa na  bar men han-
ditzen bada berau erabil tzea arrisku tsua
datekeela” deritzote, Olabide kalean sema-
foroak ipini beharra dagoela eta badenak

ezin direla kendu. Finean, trafikoa berta-
tik bideratuz gero au zokideen bizi-kalita-
teak okerrera egingo du ela uste dute.

Hiru eraikin eta ia zerbitzu guztiak
Ospitaleak 36.700 metro koadro izango
ditu eta hiru eraikinetan banatuko da: hi -
ru eta lau solairuko garaiera izango du ten
bloke bi eta dorre bat; blokeek 120 metro
luze neurtuko dute. Gainera, lurrazpian

beste solairu bi izango ditu ospitaleak.
Azken horietan egingo dituzte aparka-

leku bat, errehabilitazio-eremua, botika,
azpi-kontratatutako enpresa-bulegoak,
bil tegiak, aldagelak eta sukaldea. Beheko
solairuan, barriz, sarrera nagusia, bulego-
ak, administrazioa, harrera-lekua, kafete-
gia, bilera-gelak, aretoa, eguneko kirur-

gia-ospitalea, proba diagnostikoen ere-
mua, dialisi-gunea, e.a. 

Lehenengo solairuan, larrialdietara-
ko sarrera (lurzorua dela-eta beheko
solairu baten maila izango du), larrialdi-
gunea, eguneko ospitalea eta kanpo-
kontsulten eremua kokatuko dira. 

Azken horiek dorrean egongo dira
eta sarrera independentea izango dute;
hots, dorrearen fun tzionamendua inde-
pendentea izango da.

Bigarren solairuan, ebakuntza-gelak
kokatuko dituzte, baita zainketa intentsi-
boak ere. Azken solairuetan ipiniko dituz-
te gaixoentzako gelak: 216 gela izango
ditu ospitaleak eta 800 profesionalek lan
egingo dute bertan. Aurreratu legez, ia
zer bitzu guztiak eskainiko dituzte Ur du li -
zen, “puntako teknologia diagnostiko eta
terapeutikoagaz”. Urtean 11.450 ospitale-
ratze, 70.000 larrialdi-egoera, 9.300 eba-
kuntza eta 144.000 kanpo-kontsulta au -
rrei kusten dituzte Urdulizen. m

Ospitaleko lanak gaur egun

Olabide kalea, Sopelan: ospitalerako errepidea bertatik igaroko da

Osakidetzak hurrengo urte

hasieran, 2015eko hastapenetan

zabaldu gura du Urdulizko ospitale

barria. Lan eta lan dabiltza

eraikina eta sarbideak egiteko, eta

badago hika-mika: sopeloztarrak

ez daude pozik, euren herria

trafiko hori dena jasateko

prestatuta ez dagoelakoan. 

Inguruan aparkalekua egiteko asmoa dauka Udalak

Sopeloztarrak “oso
kezkatuta” errepide
barriak sor lezakeen
trafiko handitzeagaz

Urtean 11.450
ospitaleratze, 70.000
larrialdi-egoera eta
9.300 ebakuntza

zatiak 800.000 euroko aurrekontua
dauka (BEZ gabe), Marutzekoak 1,2
milioi euro eta Osteikoak 1,5 milioi euro.
Era berean, ospitaleak eragingo duen
aparkatzeko arazoari aurre egin guran,

Torre Barri inguruan 400 autorentzako
udal-aparkalekua eraikitzea aurreikusi du
Udalak. Lurzoru azpian eraikiko luke eta
lanak aurten esleitu gura ditu, urte bi
barru eraikitzen hasteko.

Ospitalerako sarbideak, ordea, hau -
tsak harrotu ditu alboko herrian: Sopelan.
Udalak uste du herriak ezingo duela jasan
ospitaleak ekarriko duen trafiko handi -
tzea. Gatzarriñe eta Olabide kaleetan iga -

roko da errepide barria. Udalaren arabera,
“trafikoa nabarmen igoko litzateke La rra -
basterra erdialdean”. Bide horrek “abi a -
dura gutxitzeko hamaika baden ditu eta
ospitaleko erabiltzaileek hainbat oztopo
izango lituzkete: semaforoak, bidegorri bat,
zebrabide goratuak e.a.”.

Gainera, ez du bat egiten ospitalearen
proiektuagaz. Haren ustez, eraiki du ten
lekua ez da egokia: “inolako sarbiderik ez
du elako eta gu nearen ingurumen-garran -
tziagatik”. Era beran, Olabide kalearen
ama ieran egingo dituzten obrak ez ditue-
la ordaindu behar adierazi du, errepideak
“eskualde-erabilera” izango duelako.

Sopeloztarren ekarpenak
Sopeloztarren iritzia jakin gura izan du
Udalak, eta bilera egin zuen otsailean,
hain zuzen, herritarrak informatu eta
euren iritziak jaso  asmoz; horiek ere “oso

Ospitalera iristeko
errepidea egiten hasi
dira eta aurten amaitu

gura dute
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[zinema]

EGK-k (Euskadiko Gazteriaren Kon -
tsei lua)“RECacciona. Gazteok enplegu
duina!” bideo-lehiaketa antolatu du, hel-
buru argi bategaz: “gazteontzat enplegu
duina sustatzeak duen garrantzia erakutsi
dezazuela pertsona eta elkarteek, zuen
erara. Gure helburua, azken finean, gaz-
teriaren lan-egoera hobetzeko indarrak
batzea da, eta gazteok enplegu duintzat
ulertzen duguna ezagutaraztea”. Horre ta -
ra ko, taldeka (gitxienez lagun bi) ikus-
entzunezko lan bat grabatzea proposa -
tzen dute. Gehienez lau minutuko irau-
pena izan beharko duen bideoa osatu
ostean, eta behin izen-emate orria bete-
ta, alde batetik, Youtube-ra igo beharko

Bideo-lehiaketa martxan
Gazteak eta enplegu duina ditu ardatz
EGK-ak abiatu duen ekimenak

Harremanetarako: komunika@egk.org

dute lana taldeek, eta horren lotura
komunika@egk.org helbidera bidali;
bestetik, DVD euskarrian ere kopia bat
bidali beharko dute EGK-ko edozein
egoitzatara. Lehiaketan parte hartu gura
izanez gero, hori guztia egiteko epea za -
ba lik egongo da maiatzaren 30era arte.

Gazteei begirako lehiaketa da, eta
EGK-k gaztetasunaren muga 30 urtetan
jarri du; horrenbestez, adin horretara
artekoek parte hartu ahalko dute. Eus ka -
raz, gazteleraz edo bi hizkuntzatan izan
daitezke; baina, euskararen presentziaren
bat bermatu beharko da (adb.: azpititu-
luetan, kredituetan, animazioetan...).
Sariei dagokienez, zenbatekoa aldez au -
rretik zehaztutako helburu-proiektuetan
inbertitzeko izango da, hala adierazi
dute: “enplegu mailan dituzun ideia eta
planak aurrera eramateko, ala zure parte-
hartze proiektuetan gastatzeko e.a. Adi bi -
de gehiago oinarrietan”. Hala, le he nengo
saria 1.000 euro dira; bigarren saria
(publikoarena) 400 euro, eta Ikusle en -
tzat saria 50 euro (bidezko merkataritza
edo nekazaritza ekologikoko saltoki ba -
tean gastatzeko (aukeran). m

Info+: www.egk.org
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«Lehiaketara bideo-lanak
aurkezteko epea zabalik
maiatzaren 30era arte»
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Melodia, erritmoa iparretik

[musika]

Sarrerak salgai daude 10 euroan; info+: www.kulturleioa.com

Ahotsak, perkusioak eta haize musika-
tresnak dira Kalakanen oinarri bakarrak.
Poparen erregina Madonnaren azkeneko
mundu-biran parte hartu izanak Behe Na -
fa rroako hirukoteari sona emon badio ere,
izana ez dio aldarazi. Halako eskaintza arti-
fiziotsuetatik urrun, apaingarri hutsal ba -
rik, Kalakanek entzuleakaz harreman in ti -
moagoa du helburu, “sinpletasuna, dotore-
tasuna eta publikoari emozioneak sorraraz-
ten dizkion komunikazioaren apostua”, kan -
tu herrikoiak mugarri, tradizioaren iturritik
edan arren berrikuspenean eta etorkizune-
an dute begirada; euskara izanik bes te ar -

datz garrantzitsu bat... Txalaparta, atabala,
pandero, ttun-ttun, danborra –danbolero,
danbottiki–, udu, kutxa, tobera, in txaur
oskolak, txirula, alboka, flautek eta ahotsek
osatuko dute Thierry Biscary, Xan Erro ta -
behere eta Jamixel Bereau musikariek apiri-
laren 11n, barikua, Kultur Leioan eskainiko
duten kontzertua; besteak beste, orain urte
batzuk plazaratutako 16 kantu biltzen
dituen Kalakan (KML Music eta ZTK Dis -
kak, 2010) diskoko hainbat kantu en tzungo
dira. Ekitaldia gaueko 21:00etan ha si ko da
eta sarrerak salgai daude 10 euroan. m

Info+: www.kalakan.fr

Gatibu taldeko Haimar Arejita (gitarra) eta
Gaizka Salazar (bateria), Alex Arana (aho -
tsa eta gitarra), Dani Asua (baxua) eta An -
der Ertzillak (saxofoia eta koruak) osa tzen
dute Espaloian proiektua eta taldea; Itoiz
taldearen bost jarraitzaile, helburu jakin
bategaz batu dira: “Itoiz taldearen musikak
zuzenean daukan freskotasuna,
edertasuna eta indarra jendeari erakustea.
Euskaldun guztiona den Itoiz taldearen
musika-ondarea ezagutarazi nahi dugu,
“Lau teilatu” abestitik haratago. Adin
guztietako jendearengana iristeko asmoz,
eta batez ere gazteengana”. Itoizen (1977-
88), Ondarroa-Mutrikuko taldearen
bosgarren lanetik (1985) hartu dute izena,
eta “edozein herriko jaixetan magia
hedatzeko prest” daude... 

Info+:www.facebook.com/espaloian

Kataluniako talde ezaguna azken
urteotako kanta entzutetsuenak batzen
dituen diskoa, Llovera y yo vere, aurkezte -
ra dator Bilbora. Apirilaren 5ean, zapatua,
eskainiko du kontzertua Bilboko Kafe An -
tzokian, 20:00etan. Sarrerak aurretik ero -
siz gero 12 euro balio dute, eta txartelde -
gi an 15 euroan egongo dira salgai. Anto -
la tzaileek adierazi dutenez, “900 kontzertu
eta lau disko eta gero, Kataluniako talderik
esanguratsuenetako bihurtu da. Azken 10
urteetan, 20 herrialdetan izan dira, Hegoa -
me rika eta Asia barne. Honetaz gain, Eu -
ro pako jaialdirik garrantzitsuenetan jo du -
te” eta aurten Llovera y yo Vera Tourra ren
barruan Bilbora itzuliko dira apirilean.

Info+: www.lapegatina.com
www.kafeantzokia.com

kontzertua >
la pegatina

Kalakan taldeak kontzertua eskainiko du
apirilaren 11n Kultur Leioan

itoizi gorazarre >
espaloian taldea

Kalean da Luken Arkarazo
(Kaki Arkarazo musikari-tek -
nikariaren semea) gitarra-jo -
lea buru duen Usurbilgo lau
gaztek osatzen duten taldea -
ren izen bereko lehenengo
diskoa: bost kantu eta hard -
co rea oinarri, “letra zorrotz,
zuzen, oldartsuak, non aska -
tasunaren beharra, maita su -
na, bizi-nahia gai nagusiak,
euskal gazteen loturak apur -
tzeko saiakera batean...”

Odolaren mintzoa
Odolaren mintzoa
Oihuka (Elkar)

Ekorako (Araba Errioxa)
reggae edo punk-rock
taldearen hirugarren diskoa
ska erritmoz blaituta dator.
Euskarazko zein
gaztelaniazko abestiak
“munduaren egoerari
buruzko pentsamenduak
islatzeko, bizi ditugun garai
iraingarriei erantzun zuzena”
emateko sortu dira, doinu
alai, dantzagarri eta
kutsakorrez aurkeztuta... 

Zure Mundua
En Tol Sarmiento (ETS) 
Baga Biga

Hirugarren lana du folk
kantautore gipuzkoarrak.
Euskaraz egindako 10 kantuz
osatutako diskoa da, musika
Gorrotxategik sortu du eta
hainbat abestitan Iñaki
Mendizabal idazlearen eta
Mikel Aiertza bertsolariaren
letretan oinarritu da. Lana
grabatu eta argitaratzeko
autoekoizpenaren bidea
aukeratu du oraingoan ere,
eta Elkarrek banatuko du.  

Bueltaka
Aingeru Gorrotxategi
Autoekoizpena

diskoak

Zabala kaleko 9. zenbakira

MUGITU GARA

adi lagun! 
Plaza atalean zure iritzia* irakurri

gura dugu; bidal egiguzu!   
*(sinatuta eta gehienez 330 berba)
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[literatura]

Gutun Zuriako idazleak
“Mugako kontakizunak” haria iruteko idazle
entzutetsuakaz topaldia Bilbon

Orhan Pamuk izango da hizlarietako bat

VII. ekitaldia izango du martxoaren
27tik apirilaren 6ra egingo den Bilboko
Letren Nazioarteko Jaialdiak, Gutun Zu -
ria deritzonak. Aurtengorako Mugako
kon takizunak hariak lotuko ditu horren
barruan antolatuko diren ekitaldiak eta
hitzaldiak. Antolatzaileen esanetan, hari
horri tiraka “marra banatzaileak ikusara-
ziko dira, herstura eta bortxa baitakarte,
eta era berean, identitatearen baieztapena.
Hala, zentzu fisiko eta humanoan, Me xi -
koren eta Ameriketako Estatu Batuen arte-
ko muga edo Afrikaren eta Europaren arte-
koa, presente egongo dira”. Parte hartuko
duten idazleen artean daude: Herta
Müller (hilak 27; 19:30), Gao Xingjian
(api rilak 3, 20:30) eta Orhan Pa muk
(apirilak 5, 19:30) nobel saridunak, Ra -

mon Saizarbitoria (apirilak 4, 19:30;
Aran txa Urretabizkaiagaz elkarrizketan),
Txo min Peillen (martxoak 29, 18:30) eta
Kir men Uribe (martxoak 29; 20:00) au -
ke ratu dituzte euskal literaturako enbaxa -
do retzat, eta horien al bo tik Ly dia Cacho
(martxoak 28; 19:30), Sergio Gonzalez
Ro driguez (apirilak 3, 19:00), Claudio

«Alondegia 
sona handia darien luma

ezagunen kupel»

Ma gris (marxoak 30, 19:30) eta Juan
Goy tisolo (apirilak 6, 19:30).

Hitzaldi ostean, idazleak eta irakurleak
alkarregaz egoteko aukera eskainiko dute;
horrez gainera, gaiari edo idazle bati lotu-
tako zinema-eskaintzak (Gao Xing jian en
Le deuil de la beauté pelikula; apirilak 2,
20:00; apirilak 3, 17:30), musika-li te ra tu -
ra ikuskariak (K. Uribe, M. Ur dan ga rin,
R. Rueda, Bin gen Men di za bal, Jainko txi -
ki eta jostalari hura; mar txoak 29, 21:00)
zein Matxalen Bil ba o ren Sast! ikuskizunak
osatzen dute egi taraua, besteak beste.
Merke, baina sarrerak salgai daude. m

Info+: www.alhondigabilbao.com/eu

Libertitzeaz
Antton Luku
Pamiela

liburuak

Amikuzeko Arberatzen bizi
den Antton Lukuk (Kalifornia,
1959) bere azken lanaz dioe -
nez “esperientzia per tso nal eta
lekuko tasun anitz erantsiz,
antzerki-entse gu e tako geletan
garatu soa du pausatzen...”;
liberti men duaz, inauterikarie -
tako bolantak, dan tzari senaz
harago ezkuta dezakeenaz...

“Dene ta ri ko es pe rientziak
bildu ditu, hai ku en ohiko
forma labur eta soile tan...”
Josu Ji menez Mai ak (Iruñea /
Berriozar, 1967) bigarren
haiku-lan honetan; Maite
Ramos Fernandezek tin ta
japoniarraz egindako iru diek,
haiku-inter pre tazi o ak, ‘haiga’
deritzenek osatzen dute.
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Orbel azpiko haikuak
Josu Jimenez Maia
Denonartean

Leire Trabado > Getxoko Cuerdeando kluba

“Asko gustatuko litzaiguke txapelketa gehiago
antolatzea aurrera begira”

[kirola]

Leire Trabado Cuerdeando kirol-klub
getxoztarreko entrena tzai lea eta presi-
dentea da. Talde horrek, tokiko beste
klub bategaz batera, gimnasia erritmika-
ko torneoa antolatuko du martxoaren
30ean, domeka, Algor ta ko Fadura ki rol -
degian. Torneoa goizeko 09:00etan hasi-
ko da.

—Martxoaren 30ean Getxoko Gim nas -
tika Erritmikako I. Torneoa antolatuko
du zue Getxoko Gimnastico Femenino
klubagaz batera, zelakoa izan da orain
arteko lanketa hori aurrera eramateko?
—Lan asko egiten ari gara torneoa aurrera
era man ahal izateko, eta bi kluben arteko
ha rremana apartekoa da. Txapelketan ize -
na emateko epea bukatu da jada, eta orain
txa  pelketarako laguntzaile bila gabiltza.
—Zer motatako txapelketa izango da?
—Maila ezberdinetako kirolariak izango
ditugu. Alde batetik, eskola kirolekoak;
eta bestetik, amateur kirolariak. Ez da txa-
pelketa ofiziala izango, eta bi modalitate
izango ditugu: taldekakoa eta banakakoa.

—Izena emateko epea bukatu da beraz,
zenbat pertsona arituko dira lehiaketan
—Kirolariak 8 eta 30 urte bitartekoak
izango dira, eta guztira Bizkaitik, Gipuz -
koatik eta Arabatik etorritako 250 parte-
hartzaile izango ditugu. Horregaz batera, 8
epaile arituko dira lanean. 

—Aurrerantzean txapelketa gehiago
antolatzea aurreikusi duzue?
—Asko gustatuko litzaiguke txapelketa
gehiago antolatzea, baina orain gure lehe-
nengo txapelketa prestatzen ari gara eta
espero dugu dena ondo egotea. Txapelketa
hau antolatzen lagundu diguten guztiei
eskerrak eman nahi dizkiet, hala nola,
Getxoko saltokiei (En mar ca cio nes Kincho
eta Nuria Ibeas ileapaindegia), Nuestra
Señora del Rio ardandegia, Layfil, Asmivo
Ikastegia, Kaiku eta, Getxo Kirolak. Asko
gustatuko litzaiguke errepikatzea, bai
noski! m
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Arabatik, Bizkaitik eta Gipuzkoatik etorritako 250 kirolarik parte hartuko dute torneoan

«Pilotak, sokak, uztaiak eta
mazoak darabiltzaten

modalitateak egongo dira»



[elkarrizketa]

Anabel Sanz > Abortatzeko eskubidearen aldeko plataformako kidea

“Abortoa kode penaletik atera behar da,
bestela ez da eskubide izango”
FeministAlde talde feministako eta

Abortatzeko eskubidearen aldeko

plataformako kide da Anabel Sanz.

Martxo hasieran hitzaldia emon

zuen Getxon, sexu eta ugalketa

eskubideei eta Abortoaren

legearen erreformari buruz.

—Gure gorputza, gure erabakia leloak
indarra hartu du azken aldian?
—Bai, Gallardonek planteatu duen lege
aurre-proiektua dela-eta ozen eta argi
aldarrikatu beharra ekarri du, emakume-
on erabakitzeko eskubidearen aurka doan
aurreproiektua delako.
—Zeri erantzuten dio erreforma horrek?
—PPk gizartea antzinako eredu batera
era man nahi du; ez bakarrik emakumeon
es kubideei dagokienez, beste hainbat es -
pa rrutan ere. PPkoak sistema kapitalista
eta patriarkalaren defendatzaile sutsuak
di ra, euren politikek berdintasunaren eta
eskubideen arloan emandako aurrerapau-
soen aurka egitea dute helburu. Eliza eta
ultra sektoreen interesei jarraituz gober-
natzen dute. Elizak, kapitalismoak eta
PPk emakumeak etxean nahi gaituzte,
zain tza eta etxeko lanak egiten. Uste dute
emakumeok lan erreproduktiboa egin
behar dugula, bestela eurek nahi duten
sis temak eta gizarteak ez luke funtzionatu-
ko... Sistema kapitalista eta familia tradi-
zionala defendatu nahian dabiltza. 
—Gaur egungo legea nahikoa da?
—Orain dagoen legeak emakumeen era -
ba kitzeko eskubidea errespetatzen du le -
he  nengo 14 asteetan, bestela ez. Beraz,
mu   gimendu feministatik lege hori atera
ze nean esan genuen bezala, ez da nahikoa.
Fe ministok beti aldarrikatu dugu eta ho -

rrela jarraitzen dugu: abortatzea eskubide
izan behar da, beraz, abortoa kode pe na -
le tik kanpo atera behar da; bestela ez da
es kubidea izango. Horretaz gain, aborto-
ak osasun sistema publikoan egin be harko
liratekeela ere esan genuen momentu har-
tan, eta esaten jarraitzen dugu: abortuak
libre eta doakoa izan behar du, eta osasun

sistema publikoan egiteko bermeak ezarri
behar dituzte erakundeek.
—Europako hiru andretatik batek era -
soren bat jasan du. Loturarik daukate
legearen erreformak eta datu horrek?
—Bai, Europa mailan egindako ikerketak
datu larriak azaleratu ditu, baina ez eza-
gutzen ez genuenik: emaku me   on ganako

Anabel Sanz

indarkeria eta diskriminazi oa oraindik
arazo larriak direla; hori be hin eta berriro
esaten dugu feministok. E ma   kume on ga -
na ko indarkerika zifra la rri ak izateak eta
emakumeonganako eskubi de en aurka le -
ge ak egitea lotuta daude; de na da go lotu-
ta. Emakumeon eskubideen aurka egitea
ber dintasunaren aurka egitea da; eta ber-

dintasunaren aurka egiteak ema   ku me on -
ganako indarkeriaren alde egi  tea su posa -
tzen du. Emakumeak gizartean eta le  geen
arabera eskubidedun subjektu moduan ez
onartzea indarkeria da. Beraz, horrelako
ideiak legeen bitarteaz gizartean inposatu
nahi izateak lagunduko du ikerketak aza-
leratutako errealitatea indartzen. m

“Emakumeon eskubideen aurka egitea
berdintasunaren aurka egitea da eta, horren
aurka egitea, indarkeriaren alde egitea da”
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Zezengorriren olerkiak
Batzuetan, mendira joaten naizenean,
kobazulo ezezagunak topatzen ditut.
“Milaka aldiz pasatu naiz hemendik 
eta inoiz ez dut ikusi leize hauxe?”
Galdetzen diot nire buruari.

Hori gertatzen denean 
aztertzen saiatzen naiz, 
eta horretarako, hasieran,
inguruan dauden aztarnak 
miatzen ditut.

Behin Leizezuloan egon nintzen
eta kobazulora hurbildu bezain pronto
Zezengorriren trasta basatia 
entzun nuen.

Ez dago dudarik
Mariren aginduz
gizakiok lur-azpitik
urrun mantentzen gaitu.

Mendeak eman ditu 
betebehar horrekin,
eta oraindik dihardu 
beste munduko sarrera hori,
babestu nahian.

Zezengorri Ilustrazioa: Daniel Castello

[jentilkoba]
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Aritza Bergara
Atal honetan agertzen diren testuak eta ilustrazioak “Euskal Herriko Mitologia. Jentilen aztarnen atzetik”

proiektutik ateratakoak dira, Adarmendi eta Orritz euskal kultur elkarteek bultzatutakoa.
Materialak ikusteko edo informazio gehiago lortzeko www.euskalherrikomitologia.com webgunera jo.



[pintxotan]

Itsasotik kazolara
Abakandoz eginiko luxuzko arroza

Gaurkoan pintxoak alde batera utzi eta
sabela ederto bardintzeko plater-bila joan
gara Plentziara, Txurrua kalean dagoen
Kai Eder jatetxera hain zuzen ere; eta ber-
tan, aski ezaguna den abakando-pa ella
prestatu gara. Asko dira kostaldeko uda-
lerri honetako jatetxera aipatu platerra
dastatu asmoz hurbiltzen direnak, bai ho -
rren kalitateagatik, baita kokatuta dagoen
leku ezin hobeagatik. Paella hau Kai Ede -
rren probatzeko aldez aurretik enkargatu
egin beharko duzu; baina guk ondorengo
lerroetan etxean egiteko emon beharreko
pausoak azalduko ditugu. Goazen!

Lehenengo eta behin, buztinezko ka -
zo la hartu beharko dugu, bertan berakatz
aleak bota, oligo txorrotada bat, eta zati-
tutako txokoa frijituko dugu. Bi tar te an,

abakandoak erdibitu eta kazolan sartuko
ditugu. Prest izateko, 30 segundotan friji-
tuko dugu alde bakoitzetik. Ondoren,
tomate saltsa naturala gehituko diogu,
ganbak eta txirlak (almejak) botako ditu-
gu eta sua jaitsiko dugu saltsa lo di tzeko.
Puntuan dagoenean, arroza ka zolan bota-
ko dugu, eta bertan erretzen izango dugu
30 segundotan. Azkenik, litro bi arrain-
salda (foumet) gehitu behar diogu; eta
dana 15 minutuan eta 180 gradura su kal -
da tzen utzi. Hori guztia eginda, gatza bo -
ta eta prest izango dugu azkar egitekoa eta
goxo-goxoa den plater hau. On egin! m

Osagaiak: 125 gr arroz, berakatz ale 2,
tomate-saltsa naturala, oliba-oligoa,
txoko 1, 8 txirla, litro 2 arrain-salda,
12 ganba, 500 gr-ko 2 abakando eta gatza

Abakandoa da plater honetako osagairik garrantzitsuena
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Taberna eta jatetxe asko ditugu 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 publia
hemen agertzea

gura baduzu

94 491 13 37
publiuk@aldizkaria.biz

J A T E T X E A

Menu ederra itsasoari begira

Tf. 94 677 41 33
Txurrua kalea zenbakirik gabe - PLENTZIA

www.restaurantekaieder.com

J A T E T X E A



[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)
Datozen asteotan oso sentibera
egongo zara eta edozein
komentariok min handia egingo
dizu. Egoerak ikuspegi zabaletik
aztertu eta ez izan horren hunkibera.

(Abuztuak 18 irailak 16)(Abuztuak 18 irailak 16)
Urtarrilean topera hasi zinen kirola
egiten: korrika, igeriketa, txirrindula...
Baina daborduko nekatu zara? Lasaiago
hartu behar zenuke eta astean bizpahiru
bider bakarrik praktikatu.

(Martxoak 21 apirilak 19)(Martxoak 21 apirilak 19)
Negu gogorra izan da itsasoaren eta
haizearen zakartasun aldetik.
Badirudi zu ere apur bat zoratuta
ibili zarela. Lasai, badator udabarria
eta baretuko dira bazterrak.

(Ekainak 19 uztailak 18)(Ekainak 19 uztailak 18)
Pisukideak kokoteraino dauzkazu etxea
erabat desordenatuta daukazulako, beti
zure atzetik ibili behar. Baldar hori!
Txukundu eta garbitu behingoz! Eta ez
zaitez izan horren zikina!

(Otsailak 19 martxoak 20)(Otsailak 19 martxoak 20)
Udabarriagaz batera loratuko dira
zure lorategiko landareak, baita zure
barnea ere. Aztoratuta ibiliko zara eta
ingurukoak lotsaraziko dituzu behin
baino gehiagotan. Hartu tila bat...

(Uztailak 19 abuztuak 17)(Uztailak 19 abuztuak 17)
Aspaldi gustatuta zabiltzan lagun
horrek mezua bidaliko dizu
bazkaltzera gonbidatzeko. Ez urduritu
eta esaiozu baietz, ziur primeran
pasatuko duzuela... baietz errepikatu!

(Azaroak 16 abenduak 20)(Azaroak 16 abenduak 20)
Eguzkia epeltzen hasiko da eta laster
estreinatu ahalko dituzu lorategia eta
etzaulkia. Kuadrillakoek inbidiaz
begiratuko dizute. Udaldi ederraren
hasiera besterik ez da. Gozatu!

(Urriak 17 azaroak 15)(Urriak 17 azaroak 15)
Behin baino gehiagotan oparitu
dizkizute landareak, eta guztiak hil
zaizkizu. Udabarria datorrela une
aproposa izan daiteke barriro saiatzeko.
Baina ganoraz zaindu, faborez!

(Irailak 17 urriak 16)(Irailak 17 urriak 16)
Ondo bizi zara, gero! Martxoan hartu
duzu opor, beste guztiak lanean
dabiltzala, eta Karibetik iritsi eta Aste
Santua bertan dago. Inor baino hobeto
bizi bazara ez kexatu horrenbeste!

(Apirilak 20 maiatzak 19)(Apirilak 20 maiatzak 19)
Lagun batek lorak oparituko dizkizu
eta pentsatuko duzu udabarriaren
etorrera ospatzeko dela. Baina
inondik inora. Zugaz gustatuta dabil
eta susmatu ere ez duzu egin.

(Urtarrilak 20 otsailak 18)(Urtarrilak 20 otsailak 18)
Plater gehienak apurtuta dauzkazu,
mahai-tresnen erdia galduta, zartaginak
marruskatuta, e.a. Ez duzu uste
sukaldeko tresneria barritzeko unea
iritsi dela? Eskertuko duzu. 

(Maiatzak 20 ekainak 18)(Maiatzak 20 ekainak 18)
Joan da hotz krudela eta garaia da
ortua antolatzen hasteko. Lurra
prestatu, landarak eta haziak erosi eta
zoaz ereitera! Ingurukoak irrikan
dituzu tomateak probatzeko.
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Kopiak
SALGAI
UK aldizkariaren

bulegoan
Uribe Kostako
aldizkariaren

ekoizpena

uk zure 
publizitatea 
hemen !

94 491 13 37 - publiuk@aldizkaria.biz

UK51



gaztetxoak > denborapasa

gaztetxoak > bilatu eta irabazi

ez horren gaztetxoak > non da?

LUMA aldizkariaren eskutik
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> Aurrekoaren erantzuna: La Venta baino goragotik

> Irabazlea: Mikel Garaialde*

*deitu telefonoz: 944 911 337

Zein urtaro
bizi dugu?
• Udagoiena
• Udabarria
• Negua

> Aurrekoaren erantzuna: Ruper Ordorikak

> Irabazlea: Ez dago irabazlerik*

*deitu telefonoz: 944 911 337

SARIA

La Gusana liburudenda
Tellagorri plaza, Algorta

Tf. 944 911 412

Zelan kokatuko zenituzke kenketa eremuan nahasian
emon dizkizugun lau pieza zenbakidunak, eragiketak
zentzua izan dezan?

Uribe Kostan ateratako argazkiaren
hurbileko irudia duzu atal honetako
protagonista. NON eta ZERI ateratakoa
den badakizu? 

SARIA

Bidali erantzuna eta zure izen-deiturak uk@aldizkaria.biz helbide elektronikora edo 944 911 337 telefonora deitu

UK53

[flashback]

ANDRA MARI KLUBEKO TXAPELDUNAK, 1950
Algorta tren-geltokiko tabako-denda txikiaren alboan atera zuten irabazleek argazki hori. Ereagako Atletismo txapelketan
lehiatu ostean egin zuten oroimenerako argazkia. 1950. urtea zen, eta egun hartako lorpen itzela betikotu beharrekoa zen! Izan
ere, argazkian dituzuen korrikolariak Andra Mari Atletismo klubekoak ziren eta 1950 hartan Ereagako Atletismo txapelketako
irabazle izan ziren; irudian, horrenbestez, txapeldunak garaikurra harro altxatuz! m

Behean: Joseba Agirre (GB), Andres Onaindia, Imanol Kortabitarte, Patxi Garai (GB), ? .
Erdiko ilaran: ? , Luis Landeta, Julian Villelabeitia, Pedro Maria Rapa (GB), Jose Aginaga, Jose Zalbidea, Jose Antonia “Zizi”, Ramon Bilbao.
Goian: Jose Maria Zalbidea, Andoni Landeta (GB), Ramon Mota, Gabriel Fernandez, Zarandona, Jose Alvarez (GB), Jon Bilbao eta Paco Ahedo.

KARLA LLANOS ETXABEK UTZITAKO ARGAZKIA

Memorias de Getxo bloga

Zaindu
Osteopatia-Fisioterapia
Doctor Landa 4, SOPELA.
Tel: 94 602 67 79



tzen ez zaidan gauza bat aipatu beharko
banu, hiru hizkuntzetatik ingelesa asko ez
izatea da. Bi seihilekoan behin ingelesezko
ikasgai bat dago, baina nire ustez gehiago
egon beharko lirateke, azkenean lanpostu
bat izatekotan ingles maila on bat izatea
eskatuko dizute.
—Etorkizunari buruz zeintzuk dira zure
asmoak?
—Nire etorkizunerako asmoak, nahiz eta
beharbada asko eskatzea izan, energia berriz-
tagarrien inguruan lan egitea litzateke. Eta,
ahal izanez gero, etxetik hurbil eta uniber -
tsitatea amaitu bezain pronto.

—Zergatik aukeratu zenuen Industria Elek -
tronikako Ingeniaritza? Eta zergatik MON-
DRAGON UNIBERTSITATEAn?
—Industria Elektronikako Ingeniaritza gra-
dua aukeratu nuen, gaur egun ikus ditzake-
gun ia gauza guztiak (telefono mugikorrak,
kotxeak, telebistak, eta abar) elektronika bat
daukatelako, eta etorkizun on bat izateko
edota lanpostu bat izateko aukera ikusi nuen.
Gradu hau MU-n ikastea niretzako aukerarik
onena zen. Beste leku batzuetan, gradu hau
edo antzerakoak ere badaude baina azkenean
dena teorikoki ikasten da, aldiz MUn urtero
bi proiektu eta praktikak egiteko aukera
eskaintzen zuten, eta nik beti ikasi izan dut
hobeto eginez, memorizatuz baino.
—Nola baloratuko zenuke orain arte bizita-
ko esperientzia?
—Orain arte bizitako esperientzia oso ona
izan da. Proiektuen eta praktiken bitartez
asko ikasten da, eta ez bakarrik ikasi, teoriak
aplikazioa daukala ikusten da, eta hori azke-
nean ikasteko gogoak, edo gauzak ondo uler -
tzeko nahiak pizten ditu. Proiektuak dau dela
esaten dizuten lehenengo aldia, apur bat ika-
ratzen zara edo beldurra ematen dizu, baina
bizitako esperientziaz esan dezaket maisuak
beti daudela laguntzeko prest eta ez zaudela
bakarrik, talde lan bat da azken finean.
—Nola definituko zenuke Goi Eskola Po li -
teknikoan jasotzen duzun ikasteko metodo-
logia? Alde praktikoari garrantzi asko ema-
ten zaio? 
—Goi Eskola Politeknikoan, hau da nire gra-
dua ikasten den fakultatean, jasotzen dugun
ikasteko metodologia, lehen esan bezala
praktikoa da, honek ez du esan nahi ez dago-

ela azterketarik, hauek funtsezkoak dira, baina
proiektuak pisu handia du. Azkenean inpor-
tantzia gehiago ematen zaio ikasteari notei
baino, azterketa bat gaizki egien duzunean,
praktikekin eta proiektuarekin ikastea lortu
duzula frogatzen baduzu, nota igo dezakezu.
—MUtik zer da gehien gustatzen zaizuna?
Eta zerbait hobetzeko?
—MUtik gehien gustatzen zaidan gauza bat
aipatu beharko banu, maisuenganako hurbil-
tasuna dela esango nuke. Leku guztietan beza-
la, maisu guztiak ez daude hain laguntzeko
prest, baina gehien bat, beti daude prest dau-
kazun edozein zalantza argitzeko. Eta gusta -

Nagore Baroja > Industria Elektronikako Ingeniaritza ikasten dabil MONDRAGON UNIBERTSITATEAn

Nagore Baroja

[publi-erreportajea]

“Irakasleenganako hurbiltasuna azpimarratuko nuke”

www.mondragon.edu/prest
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[aitormenak]

“Musika hizkuntza unibertsala da, 
eta guztiz asetzen nau”

LABURREAN—Fernando Madina Reincidentes musika-talde ezagunaren abeslaria eta baxu-jotzailea da. Ve  ne -
zuelan jaio zen duela 48 urte, baina Espainiar Estatuan eta Euskal Herrian emon du bere bizitzako zatirik handiena.
Egun Sevillan bizi bada ere, askotan etortzen da gurera kontzertuak emotera edota aitaren herria bisitatzera, Lazkao.
Datozen egunotan ere, Euskal Herrian ikusi ahal izango dugu eszenatokiz eszenatoki Reincidenteseko beste kidee-
kaz batera. Izan ere, martxoaren 27an, 28an eta 29an, hurrenez hurren, Bilbon, Donostian eta Gasteizen joko dute. 

FERNANDO MADINA > Reincidentes musika-taldeko baxu-jolea eta abeslaria

Testua: Iker Rincon   Argazkia: Salvadorvilla

Defini egizu zeure burua berba bitan.
Urduria eta alaia.

Zein filmetan egingo zenuke protagonistaren papera?
Woody Allenen edozeinetan; bere pertsonaiak benetakoak direlako, eta
ez gezur hutsezkoak.

Badaukazu ohitura txarren bat?
Gehiegi afaltzea.

Zer edo nor eroango zenuke irla isolatu batera?
Pertsona bakarra aukeratu beharko banu ezingo nuke nire bikote ki de -
aren eta alaben artean; horrenbestez, uste dut nire e-reader-a eroango
nukeela.

Zer barik ezin zaitezke bizi?
Askatasun eta musika barik. Lehenengorik gabe ezin daiteke bizi, eta
bestea hizkuntza unibertsala da, gehien asetzen nauena.

Animalia izango bazina, zein izango zinateke?
Tximinoa.

Azken aldian egin duzun erokeriarik handiena?
Oin bat operatu barria izanda, 70 metroko rappela egitea.

Euskal Herriko zure txoko kuttuna? Zergatik?
Lazkao. Aitaren familia guztia bertokoa da, eta urte batzuk emon ditut
bertan bizitzen.

Miresten duzun historiako pertsonaiaren bat?
Lenin.

Zein barri gura zenuke irakurri biharko egunkarian?
Gosea erauzi da, eta Palestina, Mendebaldeko Sahara eta Euskal Herria
hiru estatu barri bihurtu dira.

Zerk ematen dizu beldurra?
Min fisikoak eta gizadiaren biolentziak. Oso desatseginak dira. m




