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[plaza]

Antzuola (eta II) 

gu geu

Zeruari begira... denbora badoa... Datorrena iragarri gura... Hala emon ditzakegu egunak eta
gauak... Eguraldia dela, gertaera bereziak direla... fenomeno!

Datozen hamaika gertaeraren berri duzue orrialdeotan, gertatu direnetako batzuen nondik
norakoak ere bai... Eta izarrei edo zeruari begira egin ohi den legez, hainbat amets ere jaso dugu!

Batzuetan denboraren joana azkartzeko beharra izaten dugu; batez ere oporrak hartzekotan
gabiltzanean, ezta? Bestelakoetan, denbora gelditzeko nahia sentitzen dugu, benetan momentua
gozatu gura dugunean... 

Eta bitartekoa bizitza dela dio hainbatek... Horrenbestez, amets egin eta bizi!
Hurrengora arte,

UK-ko lantaldea

Zeruari begira

K.Olate

1111: hori da ekainaren 8ko eguerdian Gu -
re Esku Dago-ko militante prestuen konta-
gailuek 34. kilometroan zenbatutako algor-
tar kopurua; 2222 esku elkarri lo tu ta, eraba-
kitzeko eskubidearen aldeko ze rren da alaia
osatuz Deskarga errekaren al boko kamioan.

Erkidetasun egun zinez ederra bizi izan
genuen; eta ederragoak ere biziko ditugu
egun bateko esku ematea eguneroko elkar-
lan bihurtzeko gauza bagara, herri libre bat
–hots, herri normal bat– eraikitzeko;
orduan bai esan ahalko dugu –militante
prestu horietako bati kenduko diot aipua–
Ekainaren 8koa “deskonkistaren” zero
ordua izan zela. Hala biz. 

Beste kontu bat dakart, dena dela,
gaurko “Plazara”. Abiadura Handiko Tris -
kan tzak narriatutako 34. kilometrotik he -
rri-gune apainera joan-etorritxoa egin, eta
udaletxe aurrealdeari erreparatu bazenio-
ten, agian hautemango zenuten armarriak
eskaintzen duen figura bitxia: errege bat
bere tronuan, koroa buruan, ezpata eta
zetroa eskuetan, eta kate lodiz estekatutako
bi lurra lepoan. Iradokizun esanguratsua
Ju an Karlos Borboikoak bere abdikazioa
iragarria zuen asterako!

Badirudi errege estekatua Gipuzkoako
armarri zaharretik hartu zuela An tzu o la -
koak; ez zion, ordea, probintziari jarraitu
ho nek, bilurra eta katea kenduta, Gaz te -
lako koroarekiko menpekotasun adieraz-
garri bihurtu zuenean armarriko erregea.

Heraldika eta historia kontuak gorabe-
hera, gaur-gaurkoa iruditzen zait antzuola-
rren armarriko figura, erretiratu berri den
erregearen lepoan bilurra ikusteko ika ra
izan baita Espainiako botere sistema asal -
datu duena, hainbesteraino non lardaske-
ria juridiko eta politiko itxuragabeaz ba -
liatu den Francok izendatutako oinordeko
es ku-luze eta brageta-arinaren inguruan
inpunitate-hesia betikotzeko. 

Itxuragabekeriak are ageriagoan uzten
duen erregearen biluztasuna koipe eta
lerde jarioz estaltzen saiatu dira, erregeare-
kiko atxikimenduz baino gehiago, haren
larrugorritasunarekin batera ez daitezen
begien bistan jar hain onuragarri gertatu
zaien “trantsizio eredugarriaren” lotsaizu-
nak, eta urek lehengo bidetik jarrai deza-
ten Borboi berriaren aroan.

Errege zahar eta berrientzat bilurra
edo, behinik behin, bilurrerako aukera es -
ka tzen dugunontzat, ordea, aldarrikatzeko
moduko alegoria delakoan nago An tzu o -
la ko ar ma rrikoa. Horregatik, hashtag bat
pro po satzen dut, inork erabili nahi badu,
ni neu ez bainaiz Facebook, Twitter eta
ho rre lakoen erabiltzaile: #Borboiak -
Antzuolako Armarrira. Barka bie za date
atrebentzia herri hartako seme-alabek. m

4UK

LAN-ESKAINTZA:
ESKUALDEKO KOMUNIKAZIO TALDE BERRIAK KUDEATZAILEA BEHAR DU
Sortze-prozesuan dagoen eskualdeko komunikazio talde berria kudeatzaile bila dabil.
Hautagaiak beharko lituzkeen ezagutza eta ezaugarriak: kudeaketan edota zuzendaritzan
esperientzia nahikoa; kooperatibarentzat helburuak finkatu, exekutarazi eta jarraipena egiteko
gaitasuna izatea; administrazioekin eta sektoreko beste eragileekin harreman eraginkorrak
garatzea e.a. Ekonomian, enpresen kudeaketan edo antzeko titulazio edo masterren bat duen
pertsona baten bila gabiltza. 2014ko irailean hasi beharko litzateke beharrean.

Eskaerak aurkezteko: uk@aldizkaria.biz / 2014ko uztailaren 14ra arte / Info+: beharsarea.net
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Iraganez doa denbora* beti / LUTXANAKO GELTOKIA, 1985
* Denbora: gauzak gertatzen eta izakiak aldatzen diren bitarte mugagabea.

[lehen]

[orain]
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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!

Auzitegi Konstituzionalak ez du onartzen
frackinga debekatzea, zer iritzi duzu?

Gasa epe laburrera lortzeko sistema
bat da, baina baita etorkizuneko belau-
naldiei dena hondatuta uzten diena ere.
Ez dut gustuko. Ez dakit teknika horren
inguruko informazio falta dagoen edo ez,
baina espero dut herritarrok horren kon-
tra posizionatzea eta esleitutako lizentzia
guztiak atzera botatzea.

Aritz Gil

Frackinga teknika oso suntsitzailea
da eta, gaur egun gai horri buruz dakigu -
na dakigula, kontra egin beharko ge ni o -
ke. Kalera irten eta mobilizatu, ahal den
heinean; eta instituzioek herritarroi era -
ba kitzen utzi beharko ligukete, guztion
ar  dura delako, ez soilik enpresa handien
interes ekonomikoena.

Bertha Gutierrez

Ustiaketa modu oso kaltegarria da eta
onura ekonomikoak gutxi batzuek soi lik
hartuko dituzte. Orain arte herri ba tzuetan
frackingaren kontra hartutako era bakiak
itxaropentsuak izan baziren ere, Auzitegi
Konstituzionalak kaleratu be rri duen sen-
tentziaren ondorioz, ez di gute beste auke-
rarik utziko.

Beñat Azkargorta

Oso gaizki iruditzen zait. Ulertezina
da enpresa handiek gasa edota petro-
lioa bilatzeko mota honetako iniziatibak
aurrera eramatea. Horregaz batera, he -
rrien nahiak alde batera utzita Es painiako
Gobernuak azkeneko hitza izatea dese-
gokia dela uste dut.

Jagoba Arrieta

Frackinga sistema izugarri txarra da
ingurugiroarentzat, dena kutsatzen duela-
ko. Gainera, Espainiako Gobernuak eus -
kaldunon borondatea ez errespeta tzea
ere oso txarto iruditzen zait. Bi ikuspegie-
tatik okerra iruditzen zait.

Gorka Eskudero

Herriak erabaki behar du bere ingu-
ruan zer egiten den edo ez. Frackinga in -
gurugiroa guztiz kaltetzen duen teknika
da, eta herriak erabaki behar du bere in -
guruan horrelakorik gertatzea nahi duen
edo ez. Gobernu zentralak ezin du gure-
gatik erabaki. 

Sergio Otero

> funtzionarioa > etxekoandrea > ikaslea

> tabernaria > irakaslea > langabea

Sopela Sopela Algorta

Sopela Deustua Sopela

6UK



[talaia]

uribitakora > klima bete zigor

Testua: Itxaso Paia Ruiz / Argazkia: Asier Mentxaka
* Doinua: Errota zahar maitea

Gorliz, 2014ko ekaina

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

Irudi hau ez al zen
koloreanitza?
Zer da iluntasuna?
Lainoa? Geriza?
Filtro bat? Errore bat?
Zer da? Sarri gisa:
argazkilariaren
begirada grisa.

Uribe Kosta, noski, 
ez da Bora Bora;
begiratuta ere
aldi oro gora,
eguzkirik ez dago
inondik inora,
eta irudi hau da
horren metafora.

Euskal Herrikoa da
"Klima bete zigor",
halere, ausartenak
berdintsu dabiltz hor,
bainujantzitan jarri
nahi zuten derrigor;
egun horretan, behintzat,
ez zen erre inor.

8UK

Info+: www.aitzindariak.eus

Interneteko Puntu Eus domeinudun 92
gu netako aitzindarik ordezkatuko dute
eus kal komunitatea sarean, Euskararen
Egu nean zabalduko den hurrengo fasera
bi tartean. Aitzindarietatik 46 euskal kul -
tur gin tzako elkarteak dira, 23 era kun de
pu blikoak, 22 PuntuEus Fundazioko ki -
de ak, 14 hedabideak eta 9 enpresak. Ho ri -
en artean batzuk aipa tzea rren, hau ek: So -
pe lako Udala, Donostiako Udala, Ei bar ko

Udala, Uz ta ri tzeko Herria, Hen dai ako
Herriko Etxea, Eusko Jaurlaritza, Gi puz -
koako Foru Aldundia, Udalbiltza, Bil boko
Por tuko Agintaritza, SPRI SA, ELA eta
LAB sindikatuak, Bankoa Cré dit Agri co le,
Laboral Kutxa, Kutxa bank, Eus kal tel,
AEK, EHE, Aranzadi, Athletic, Ber tsozale
Elkartea, El hu yar, Deus tuko Uni ber tsi -
tatea, UEU, Ikas to lak, Elkar, DYA, Sa re,
Argia, Naiz, Berria, Tokikom, e.a. m

.eus > 92 aitzindari

Manifestazioa hilaren 12an izango da Sopelan

Uribe Kostako Ikasle Abertzaleak tal de -
ak "LOMCE, Heziberri eta EU2015 ez!
Euskal Eskola Nazionala!" goiburuagaz
ma  nifestazio-deia egin du hilaren 12ra ko,
18:00etan Sopelako uda le txe an da hi tzor -
dua. Antolatzaileek adi e ra zi dutenez, “Es -
ku aldeko hezkuntza era gi le ok udan he rriz
he rri gure hezkuntza sistema pro pi o a ren al -
de ko dinamikak garatu eta mar txan
jartzeko konpromisoa hartu ge nu en aspaldi.

Da to zen bi ikasturteetan LOMCE edota
EU2015 hezkuntza erre for men apli ka zi o a -
ri ezekoa eman eta gure he rrirako hez kun -
tza eredu propioa al da rri katu eta eraikitzen
hastea ezinbestekoa izan go dugu. Horren
ha rira deitu dugu ma ni festazioa”. Halaber,
eskualdeko an to la kunde, mu gi men du,
sin dikatu, alderdi politiko, ins tituzio edo
elkarteri atxi ki tze ko eta topaguneetan par -
te hartzeko deia luzatu diete. m

deialdia > LOMCE eta EU2015 erreformen aurka

aplikazioaren irudia

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako jai de -
nen informazio andana ematen du en mu -
gikorrerako aplikazioa sortu dute: jaiapp.
Bes teak beste, datak, egitarauak, ma pak
eta ga rraioen ingurukoen berri ematen du,
eta arduradunek diotenez, as te ro-as te ro
egu neratzen dute. Dabor du ko 5.000tik
gora gailuetara jaitsi da aplikazioa.

Ohi legez, Google Play bidez jaitsi dai-
teke, eta An droi den zein Apple gailuetan

erabiltzeko prestatu dute. Doakoa da eta
euskaraz ala gaztelaniaz jartzeko aukera
eskaintzen du.  

Hala bada, jaiak ospatzen dituen herri
horretara zelan heldu, jai egun bakoitzean
zer dagoen gozagai, ekitaldien ordutegia,
eta joan-etorrirako garraio publikoko es -
kaintzarik dagoen jakiteko are eta eskura-
go duzue dagoeneko... jai on! m

twitter kontua ere badute: @jai_app

aplikazioa > jaiapp

[talaia]
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[elkarrizketa]

Barbara Pla Vengué > Getxo Rugby Taldeko kirol-zuzendaria

“Kirol-zuzendaritza erronka eta aukera
da, eta ez dut alferrik galdu gura”
Getxo Rugby Taldeak kirol-
zuzendari barria dauka: Barbara
Pla Vengué kataluniarra. Sei urte
daroa klubean, rugby-jokalaria da
eta Rugby Eskola ere koordinatu
du. Datozen urteotan jarrituko
dituzten ildoei buruz jardun dugu.

—Zelakoa izan da aukeraketa?
—Nahiko denbora daroat Getxon eta beti
inplikatu naiz: ume-taldeak entrenatu di -
tut, Eskola koordinatu dut, eta Jarduera
Fisikoaren Zientzietan lizentziaduna naiz,
master bat ere egin dut. Klubak prozesua
za baldu zuen eta sei pertsonari proiektu
bat aurkezteko eskatu ziguten; eta ni au -
 keratu ninduten. Proiektua klubaren era   -
 bakiak-hartzeari dagokio eta hainbat gai
hartzen ditu bere baitan: lehia, kirolarien
errendimendua hobetzeko erabakiak, tek-
nikari-formazioa, kirol-psikologia, ins -
talazi o -koordinazioa zelai-erabilera, e.a.
—Hurrengo urteotarako zeintzuk dira
jarraitu beharreko lan-ildoak?
—Hasierako diagnostikoa egiten ari naiz,
kluba zein egoeratan dagoen ikusi eta,
hor tik abiatuta, plan estrategikoa osatzeko
eta lan-ildoak zehazteko, klubaren helbu-
ruari egokituta. Getxo Rugbyk maila alt u -
a goan lehiatu gura du, estatu mailan, ahal
de la etxeko jokalariakaz. Beraz, oinarriko
taldeen formazio-ildoa oso garrantzi tsua
izango da eta horrek teknikariak prestat-
zea dakar. Orain prestutasuna badaukate
baina, agian, baliabide teknikoak falta
dituzte. Bestalde, errendimenduagaz ja -
rrai tuko dugu, jokalariei erraztasunik han-
dienak emonez entrena ahal dezaten.  
—Zure karreran beste pauso bat da?
—Bai, kiroletan lan-boluntario asko da -
go -eta; kirol oso gitxi dago profesionaliza-
tuta. Klubak aurrerapauso bat egin du il -

do ho rretan, kirol-zuzendaria edukitzeko
apus tua eginez. Niretzako ametsa da lan
mailan: ez dago baliabide gehiegi eta, agi -
an, ordu gehiago lan egin behar da, baina
ni  retzako erronka eta aukera da, eta ez dut
alferrik galdu gura.
—Eskola-koordinazioaren esperien tzi a
baliagarria zaizu lan barrirako? 

—Bai, noski, baita entrenatzaile legez ari-
tutako urteak baita emakume-taldeagaz
ko    laboratzeak ere. Kontua da Eskolan ez
nu  ela izan asti nahikorik buruan neuzkan
gauza guztiak garatu ahal izateko. Baina
es  perientzia atsegina izan zen, jokalari
izan dako urte guztiak legez. Espainiar se -
lek zio agaz jokatu dut, ikasketak eta lana

Info+: www.getxorugby.org

entrenamenduakaz uztartu ditut, eta ba -
dakit zein gogorra den egoera horretan e -
gotea, zu zendaritzak ez laguntzea; erakun -
de ekiko ha   rremanei begira daudelako, ki -
rolariari la gun du beharrean errendimen-
dua hobe tzen. Hain zuzen ere, arlo horre-
tan in dar egin gura nuke kirol-zuzendari
gi sa.

—Jokatzen jarraituko duzu, ze lan uztar-
tuko dituzu egiteko biak? 
—Lanaldi erdiko konpromisoa daukat:
klu  bak ezin zuen gehiago emon eta nik
O linpiadak ere badauzkat buruan. Al de 
bi entzat aberasgarria da nik errendimen-
du han diari lotuta jarraitzea eta uste dut
on  do uztartu ahalko ditudala arlo biak. m

“Klubarentzat eta niretzat, biontzat
aberasgarria da nik errendimendu handiari

lotuta jarraitzea”

10UK

[erretratua]

Ima Galindez Zuberogoitia > Plentzia... kantari!
Kantatzea. Beste barik. Zuzen edo oker, ozen edo baxu, hori guztia gutxienekoa da. Plentziako Kantagunea antolatzen duten lagunentzat
helburua “bertako euskarazko kanta zaharrak berreskuratzea, eta noski, ondo pasatzea da!”. Berbak Ima Galindez taldeko diruzainarenak dira,
‘Adita’ legez herrian ezagunagoa. Kantaguneak bost urte beteko ditu abuztuaren 30ean, eta aitortu digun legez, hasieran utopikoa iruditzen
zitzaion Plentzian horrelako zerbait antolatzea: “Kuadrillako batzuk beste herri batzuetara joaten ginen abestera, eta pentsatu genuen... zergatik
ez Plentzian?”. Pentsatu eta egin. Galindez lehenengo Kantagunea antolatzen hasi zen buru-belarri, gaur egun taldeko presidente den Ion
Azpiazugaz batera: “Itzela izan zen, herri guztian auzokideak kantatzen... Jende nagusia hunkitu zitzaigun iraganeko Plentziaz akordatzen
zirelako”. Baina urtean behin kantatzeak ez zienez kantatzeko gogoa ase, orain urte bi Plentzia Kantari taldea sortu zuten: “15ean behin
elkartzen gara Kristo baselizan entseatzeko, eta gero kalez kale abestera!”. Kantuen bidez, herrian giroa sortu gura dute: “Batez ere alde
zaharrari bizia emon gura diogu, azken aldian herria batez ere hondartzara eta portura begira bizi delako”. Eta auzokideak, kantakaz poz-
pozik! “Kalean joaten naizenean, jendeak galdetzen dit... baina gaur ez duzu abestu behar?”. m Argazkia: Asier Mentxaka / Testua: Julen Nafarrate

“Lehenengo Kantagunean jende nagusia hunkitu zen iraganeko Plentziaz akordatzen zirelako”
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“Libertateen, duintasunaren
eta gizakiaren aldeko
borrokak” erakutsiko dituzte
Getxophoto argazki-jaialdiko
irudiek, abuztuaren 28tik
irailaren 28ra, Borrokak da-eta
aurtengo gaia. Mundu osoko
hamazortzi argazkilariren
lanak ikusi ahalko dira
Getxoko kaleetan, Christian
Caujolle komisario frantsesak
aukeratutakoak. Abuztuaren 28
eta 31 bitartean izango dira
ekintza garrantzitsuenak.

Argazkilaritza herritarrei hurbiltzeko as -
moa dauka Getxophoto jaialdiak, argazki -
ak modu ikusgarrian erakusten dituelarik.
Zortzi urte bete ditu eta Borrokak izango
ditu hizpide, hilabetez, abuztuaren 28tik
irailaren 28ra: “Lehenengoz, libertateen, du   -
in  tasunaren eta gizakiaren aldeko borrokak”
erakutsiko dituzte, Jokin As pu ru ja i aldiko
zuzendariak dioenez.

Edizio honetan mundu osoko 18 ar -
gaz kilariren irudiak ikusiko dira Getxo ko
kale eta aretoetan; Christian Caujolle ko -
misarioak aukeratu ditu. Argazki gehienak
kokatuko dituzte Ereagatik Portu Za -
harrerako bidean, baina Algortako aretoek
ere hartuko dituzte erakusketak, guztira
ho gei. Jaialdiak modu originalean erakus-
ten ditu argazkiak: lona erraldoietan,
tabernetako edontzi-azpikoetan, e.a.

Hain zuzen, edontzi-azpikoen ibilbi-
dea prestatu dute: Mak Remissa Kan bo -
diako argazkilariaren Fish and ants laneko
zortzi argazkiak inprimatu eta beste hain-
beste tabernatan banatuko dituzte jaialdi ak

Abuztuaren 28tik irailaren 28ra izango da Getxophoto argazki-
jaialdiaren zortzigarren edizioa eta Borrokak izango du
irudietarako gaia; Christian Caujolle da komisarioa

Borrokak Getxophotoko irudietan

iraun bitartean. Getxophoto hasi eta as te
akabu horretan bertan izango dira ekintza
gehienak, abuztuaren 28tik 31ra.
Hasteko, Opening ekitaldia egingo dute
eta bertan izango dira argazkilarietako
batzuk. Gainera, hi tzaldiak, proiekzioak
eta tailerrak ere pres tatzen ari dira. 

Berbarako, Walter As trada argazkila-
riak ikastaroa eskainiko du abuztuaren
29an, barikuan; besteak beste, World
Press Photo saria hi rutan irabazi du eta
bertako entrenamendu-taldeko kide da.
Tai lerrean parte hartzeko idatzi ondoko
helbidera: getxophoto@getxophoto.com.

“Gauplaza, Itxialdia eta
Kuadrilla ekimenak egingo
dituzte, eta tailerra Walter
Astrada argazkilariagaz”

Ekimenaren aurkezpena, Portu Zaharrean. Argazkia: GetxoPhoto 
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Herritarrak eta Gauplaza
Antolatzaileen arabera, aurtengo barrita-
sun nagusia izan go da Gauplaza ekimena
edo argazkiaren gaua. Bestalde eta parte-
hartzea bultzatuz, herritarren argazkiak ere
erakutsiko dituzte jaialdian: zale zein pro-
fesionalek argazkiak igor ditzakete uztaila-
ren 31ra arte ondoko helbidera: getxopho-
to@gmail.com. Jasotako irudiak proiekta-
tuko dituzte eta horietako batzuk ipiniko
dituzte Getxoko hainbat saltokitako era-
kusleihoetan.

Azkenik, Itxialdia eta Kuadrilla eki-
menak egingo dituzte: Itxialdia hausnar-
ketarako eta solasaldirako jardunaldia da;
Kuadrilla, barriz, jaialdiko lagunen pro-
grama da eta hainbat abantaila eskainiko
dizkio parte hartzen duenari. m

Info+: www.getxophoto.com
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Uztailaren 28ra arte bidal daitezke argazkiak

APARKATZEA ETA
SALAKETAK ON-LINE
ORDAINDU
Internet bidezko zerbitzu barri bi abiatu ditu
udalak: Araupeko Aparkamendua eta
Udaltzaingoan salaketak ipintzea. Batetik,
Araupeko Aparkamendua ordaintzeko
zerbitzu telematikoa (AAZ) erabilgarri dago
eta parkimetrora bertaratu beharrik gabe
ordaindu ahalko da, internetez: aparkatu,
aparkaldia luzatu, ordaindu eta kontsumitu
ez den aparkaldiko denbora berreskuratu
eta salaketak ordain daitezke. Zerbitzua
erabiltzeko alta emon behar da ondoko
webgunean erregistratuz:
telesergetxo.mobi/gestion. Eragiketak,
barriz, telesergetxo.mobi gunetik egingo
dira. Bestetik, salaketa mota batzuk on-line
aurkezteko zerbitzua abiatu du
Udaltzaingoak. Getxoko jazoerei buruz
bakarrik ipin daitezke eta, horretarako,
inprimaki bat bete behar da; ondoko gunean
eskura daiteke: www.getxo.net/udaltzaingoa.
Behin inprimakia beteta, posta elektronikoz
igor daiteke edo Getxoko Udaltzaingora
zuzenean bertaratuz (Alango, 25). Hurrengo
jazoerengatik aurkez daitezke on-line
salaketak: dokumentazioa eta/edo
norberaren gauzak galtzeagatik; poltsa,
diru-zorroa edo antzekoen lapurretagatik;
denda batean izandako lapurretagatik eta
ibilgailuan jazotako lapurretagatik.

Info+: www.getxo.net

UDAL-KONTRATAZIOA
GAITZETSI DU EHBILDUK
“Gobernu Taldeak udal-kontratazio arloaz
egiten duen kudeaketa kaxkarra eta iluna”
dela dio EHBilduk. Koalizioak dioenez, irai -
letik maiatzera “21 faktura bidali behar izan
dira Osoko Bilkurara”, eta horrek “12 milioi
euro baino gehiago kontratutik kanpo
ordaintzera behartu du udala”. Koalizioaren
arabera, gainera, “kasu bitan udalak diru
publikoz ordaindu beharko ditu interesak
zerbitzuak berandu ordaintzea gatik,
enpresek jarritako errekurtsoei eran tzunez”.
Horrenbestez, EHBilduk adierazi du “diru
publikoa gardentasunez kudeatu behar”
dela, “areago bizi dugun krisi garaian”.

Info+: www.getxo.net

Euskararen erabileran euskaltegiek du -
ten papera sustatzeko selfie-lehiaketa abia-
tu dute Getxoko euskaltegiek, Egizuk eta
udalak, ikasturte barrirako matrikulazio -
kanpainari begira.

Horrela, parte hartzeko selfie bat (nork
bere buruari telefonoagaz egindako argaz-
kia) bidali behar da, euskararen edo eus-
kaltegien aldeko esaldi bategaz (euskaraz,
gaztelaniaz edo beste hiz kun tzetan). Selfie
onenak erabiliko dituzte matrikulazio-
kanpainan: kar  telak, esku-orriak, e.a.

Argazkiak bidaltzeko azken eguna uz -
tai laren 28a da eta bide bi dago. Inter ne -
tez www.facebook.com/getxoeuskara gunera
edo selfilehiaketa@gmail.com helbidera
igor daitezke, eta watsap bidez ondoko
zen bakira: 688 856 168. Sariak izango di -
ra: sakelako telefono bi eta herriko euskal-

tegiek (udal-eus kal te gia, Laua xeta AEK
eta Jo se Antonio Agi rre) emandako mate-
rial-sorta; Euskara Zerbitzuko lagunek
osa  tuko dute epaimahaia. Esatea selfiak
eta esaldiak bazter ditzakeela desegokiak
di rela uste badu (xenofoboak, emakume-
en kontrakoak, e.a.).

Argitu behar da selfia bidaltzen due-
nak 18 urte eduki behar dituela. Adinez
txikikoak agertzen badira, gurasoen bai-
men idatzia bidali beharko da. Argaz ki a -
gaz ba tera ondoko datuak ere bidali behar
dira: izen-abizenak, adina, helbidea, tele -
fo noa eta helbide elektronikoa. Gainera,
selfia bi  daltzen duenak baimena ematen
du ar gazkia eta esaldia 3 urtetan erabiltze-
ko, be tiere, euskara edo euskaltegietako
ma trikulazio-kanpainetarako. m

Info+: egizu.org

Egizu selfie bat euskaraz
Lehiaketa euskaltegien matrikulazioa bultzatzeko

UK13



—Noiz eta zelan sortu zenuten gastro-
nomia-elkartea?
—1972an, gure semeetako batzuk txi-
rrindularitza zaleak zirenez, eskola sor tzea
pentsatu zuten. Eskola, hasieran, Fa duran
zegoen eta bertan sortu zen. Gerora, izen
edo elkarte bat behar genuen lasterkete-
tan parte har tu ahal izateko. Lehen urte-
an Areetako San ta Ana eskolak lagundu
zigun, baina 1974 an txirrindulari-taldea
sortzea era baki ge nu en. Hainbat meritu
egin be har ziren (lasterketetan parte
hartu, e.a.) eta guk bageneuzkan. Beraz,

Punta Galea txirrindulari-elkartea sortu
genuen orain 40 urte. Baina ez geneukan
elkartzeko lekurik eta danon artean lokal
bat erostea erabaki genuen, txirrindulari -
tza eta gas  tro nomia elkarte izan asmoz,
1979 an. Gau zak aldatu dira eta, orain,
elkarte ba koi tzak bere lokala dauka, biak
elkarren al bo an. Horrela jaio zen gastro-
nomia-el kartea eta orain bete ditugu 35
urte. 
—Ekitaldi berezirik egingo duzue?
—Oraingoan ez. Duela hamar urte, 25
be tetzean, orduan bazkaria egin ge nuen,

Elkarteko hainbat kide Algortako lokalean (Illeta, 10)

Punta Galea txirrindulari-taldeari lokala eskaini guran jaio zen Punta
Galea gastronomia-elkartea, 1979an. Daborduko joan dira 35 urte eta
gauza batzuk aldatu eta moldatu dituzte: txirrindulari-taldeak lokal
berezitua dauka euren aldamenean, elkartean txirrindulakaz sartzea
erosoa ez zela ohartu ziren-eta. Gaur egun, 50 bazkide inguru dira,
gizonak, baina beste hamarrentzako lekua ere badaukate. Elkarte
guztietan legez, bazkideek senideakaz eta lagunakaz erabiltzen dute
lokala, eta gainera, abesbatza ere sortu zuten duela lauzpabost urte.

baina oraingoan ez dugu ezer be rezirik
antolatuko.  
—Abesbatza ere badaukazue, ezta?
—Bai, orain dela lauzpabost urte sortu
genuen. Santa Agedan abesteko eskatu
ziguten eta horrela hasi zen abesbatza.

—Eta bestelako ekimenetan ere parte
hartzen duzue?
—Gastronomiagaz lotutako lehiaketetan
parte hartzen dugu: bakailaoan irabazi ge -
nuen duela urte bi. Beste herrietara ere
badoaz elkarteko kide batzuk Punta Ga -
lea ordezkatuz, adibidez, Bermeora; gas -
tronomia-lehiaketa askotan parte hartu
ohi dugu. Hau da, batez ere gastronomia-
gaz lotuta dago elkartea, baita txirrindula-
ritza elkarteagaz ere.
—Koadroan ikusten dudanez, danak za -
rete gizonak?
—Bai, bazkideak gizonak bakarrik gara,
baina emakumeak lokalera sar daitezke. 
—Gauzak aldatuz doaz eta hori ere al da -
tzerik ez duzue pentsatu?
—Ez, ohituragaz jarraitzen dugu. Ez dago
beste arrazoi berezirik. Emakume batek
ere ez du eskatu bazkide izatea edo bere
senarrak utzitako lekua hartzea.
—Barikuro baz kaltzen duzue elkartean?
—Bai, lehen afariak egiten genituen ge -
hiago, baina orain bazkariakaz hasi gara:
jen dea nagusi egin da eta gurago izaten
du bazkaria. Egia esan, gehiago erabiltzea
gura genuke, baina bazkide asko kanpoan
bizi da eta zaila da. Barriz, Algortan bizi
direnentzako primerako lekua da herri
erdigunean dago-eta. Bazkideentzat apar-
ta da senideakaz eta lagunakaz horrelako
elkartea erabiltzeko aukera izatea. m

«Aparta da horrelako
elkartea erabiltzeko
aukera izatea»

Punta Galea gastronomia-elkartea > 35 urte lapiko artean

“Ez geneukan lekurik eta lokala erosi genuen
txirrindularitza eta gastronomiarako”
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Barikuz izango dira Paellak aurten

FOLKLORE-JAIALDIA
UZTAILAREN 21ETIK 23RA
Udaro legez, atzerriko musika eta dantzak
iritsiko dira Algortara, XXX. Nazioarteko
Folklore-Jaialdia dela-eta. Hiru egunez,
uztailaren 21, 22 eta 23an, Hegoafrika eta
Errusiako kulturak eta folkloreak ezagutu
ahalko dira: hilaren 21ean, Umuzi Wenkosi
(Msunduzitik) taldearen ikuskizuna izango
da; hurrengo egunean, 22an, Ipar Osetia-
Alaniako Gorets taldearen txanda izango
da; eta azkenik, 23an, Itxartu talde
getxoztarraren emanaldia izango da.
Hirurek dantzatuko dute Biotz Alai plazan
21:00etatik aurrera.

Info+: www.itxartu.com

ANTZERKIA KALERA
URTENGO DA UDAN
Eguraldi epela baliatuz, antzerkia izango da
uztailean eta abuztuan Getxoko kaleetan.
Uztailaren 12an, La risa es bella lana
eskainiko du Circortito taldeak. Abuztuaren
29an, barriz, Irakurriz antzeztuko du Shakti
Olaizolak. Emanaldi biak izango dira
Neguriko Gernika parkean, 19:00etan. Kale-
antzerkia bultzatuz Eusko Jaurlaritzaren
kanpainaren barruko ekimena da.

Info+: www.getxo.net

TERRAZAK PREST
IRAKURZALEENTZAT
Letren Terrazak edo Udako liburutegiak
zabaldu dituzte eta irakurzaleak hurbiltzen
hasi dira. Uztail osoan egongo dira Gernika
parkean (Neguri), Iturgitxi plazan (Algorta)
eta Sarri plazan (Andra Mari). Abuztuan,
barriz, Areetako Geltokia plazara, eta
Algortako Aldapa eta Geltokia plazetara
lekualdatuko dituzte; zabalik daude
11:30etik 13:30era eta 17:30etik 20:30era.
Gainera, bestelako jarduerak ere egingo
dira: uztailaren 18an, pailazoak izango dira
Sarri plazan; 29an, surik gabeko gozogintza
tailerra Gernika parkean; abuztuaren 4an,
Pottoka disko-festa Algortako Geltokia
plazan, eta 14an, Tor magoa, aurrekoaren
toki berean. Ekimen guztiak hasiko dira
19:30ean eta doakoak izango dira.

Info+: www.getxo.net

Itxas-Argia elkartearen paella-lehiaketa
barikuan izango da, ohi legez, uz tailaren
25ean. Egun horretarako toldoa daukate-
nek uztailaren 7an eta 8an jaso deza kete,
19:00etatik 21:00etara, Itxas-Argi a ren
lokalean (Iturribide 24, behea). Tol dorik
ez daukatenek, barriz, zozketan par te har
dezakete: hilaren 10ean izango da, 21:00 -
etan (hori ere elkarteko lokalean); zoz -
ketarako txartelak 19:00etatik 21:00 etara
har tu behar dira. Gogoratu Paellak igaro-
ta toldoa itzuli behar dela. Prezioak ohi-
koak dira: toldo erdia 40 euro eta osoa 80
euro; fidantza, barriz, 25 euro.

Bestalde, muntaia hainbat egunetan

egin go da: uztailaren 12, 13, 19 eta 20an.
Lagundu gura duenak 08:00etan egon be -
 har du Itxas-Argiaren lokalean edo 09:00 -
 etan zelaian. Tuboak kentzeko, ba rriz, le -
hiaketa-biharamunean lotu dira zelaian,
09:00etan.

Lehiaketarako izen-emotea Paella egu-
nean bertan izango da, 11:30ean. Paellak
13:30 etik 14:30era aurkeztu behar dira
eta sa riak 17:30ean banatuko dituzte. Sari
berezia emongo diote parte hartzen du en
talde gazteenari: baldintza bakarra da tal-
dekideak 18 eta 30 urte bitartekoak iza-
tea. Ez dadila arroza pasa! m

Info+: itxasargiaelkartea.wordpress.com

Paelletarako toldoak
uztailaren 7an eta 8an banatuko dira; eta ez
daukatenentzako zozketa 10ean izango da
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Gorakada nabarmena izan du
Leioako Berbalagun-egitasmoak
aurten: zeuden taldeak finkatu eta
barriak sortu dira. Gainera,
Mintzodromoa egin zuten
martxoan, herrian lehenengoz.
Datorren ikasturterako asmoen
barri emon digute.

—Berbalagun talde bigaz hasi zen ikas-
turtea eta beste bi sortu dira.
—Bai. Hasieran talde bi zeuden, bata Ber -
balagunena, eta bestea Gurasolagunena.
Mar txo an Mintzodromoa egin genuen
eta, ho rren ostean, sekulako gorakada
emon zen eta jende asko animatu zen Ber -
ba la gunera. Ikasturtea amaitu dugu lau
Berba lagun taldegaz eta Gurasolagun tal-
deagaz. Balorazioa positiboa da, ikusita
hasieran kostatu zela taldeak osatzea.
—Bestelako ekintzak ere garatu dituzue?
—Saiatu gara hilean behin ekintzak egi-
ten. Herriari aurkeztu genion egitasmoa,
umeentzako tailerrak egin dituzte Gu ra -
solagunek, Felix Mugurutzak hitzaldia
emon zuen euskal jai egunei buruz, to po -
nimia-ibilbidea egin genuen, 81 amama
dokumentalaren emanaldia Bilgune Fe -
mi nistagaz batera, Mintzodromoa, e.a.
Az  ken horretara 140 pertsona batu ginen,
batzuk euskara-ikasleak, besteak herrita-

rrak, beraz oso ondo. Bidea hasi dugu eta
datorren ikasturtera begira jende gehiago
animatuko dela uste dugu.
—Beraz, lanean hasi zarete hurrengo
ikasturteari begira?
—Asmoa da egitasmoagaz jarrai tzea. Uste
dugu hasiera dela, egindako lanak jarrai-
pena behar duela eta datorren ikasturtean
ere beharrezkoa izango dela pro iektuagaz
jarraitzea. Udako tal  de bat sortu da lehe-
nengoz eta hori oso positiboa da; eguazte-

Berbalagun taldeetako hainbat partaide, Lamia AEK euskaltegian

“Hasiera izan da, datorren ikasturtean ere beha-
rrezkoa izango da proiektuagaz jarraitzea”

Nerea Guijarrubia > Berbalagun-egitasmoko koordinatzailea

nero elkartuko dira Paddy tabernan,
18:30 ean. Irailetik aurrera, espero du gu
oraingo taldeek jarraitzea, baita ge hiago
sortzea ere. Berbalagunak oso pozik
daude eta proposamenak egin dituzte da -
torren ikasturterako. Izan ere, herri nahi-
ko erdalduna izanda, aukera topatu dute
euskara praktikatzeko. Parte hartu gura
du tenek, irai letik aurrera, gugaz harrema-
netan jar dai tezke: leioa_berba@aek.org
edo leioaberba.blogspot.com. m
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Ertibil Bizkaia erakusketa
Abuztuaren 3ra arte ikus daiteke arte
plastikoen erakusketa ibiltaria Kultur Leioan

Info+: www.kulturleioa.com

Arte plastikoen erakusketa ibiltaria
Lei o ara iritsi da eta Kultur Leioako era-
kustaretoan ikus daiteke abuztuaren 3ra
arte, egunero. Bizkaiko Al dun diak an -
 tolatzen du Ertibil Bizkaia era kusketa.
Bil bon ha si ta, Lekeitio, Ba ra kaldo, Ger -
ni ka-Lumo, Ba sauri, Elorrio eta Gasteiz
ere bi sitatuko ditu, urtarrilean Sestaon
amai tzeko. Ekimenaren helburua da sor-
men-lana egiten duten eta agertzen ari
diren artista barriak laguntzea, euren lana
bultzatzea eta sustatzea.

Edizio honetan saria jaso dute ondo-
ko artistek: Maria Azcona (Iruñea), 8848
metros margoagatik (akrilikoa mihise gai-
nean); Kristina Losa (Gasteiz), Concrete
obra gatik (oihal gaineko margoa, akrili-

koa eta transferra erabiliz); eta Oihana
To rre (Bilbo) 49 kubo lanagatik (3 argaz-
kiz osatutako obra).

Hiru horiekaz batera beste 14 lan
hau tatu dituzte erakusketarako, arte alor
guztietan aurkeztu diren obren artean:
141 obra proposatu dituzte 104 artistek.
Irabazleak eta Ertibil Bizkaia osatzen du -
ten lanak epaimahai batek aukeratu ditu,
ondoko profesionalek osatutakoa: Pe tra
Joos (Guggenheim Bilbao Museoko Jar -
du eren zuzendaria), Ana Salaverria (Do -
nos tiako Koldo Mitxelena erakusketa-
aretoko zuzendaria), Jaime Cuenca (arte-
kritikaria eta Deustuko Unibertsitateko
irakaslea), eta Miren Arenzana eta Kepa
Ga rraza artistek. Gozatu lan ederrakaz. m

LUIS BILBAO LIBANOK
NORANZKO BAKARRA
Luis Bilbao Libano kalea noranzko
bakarrekoa izango da autoentzat uztailean
eta abuztuan, hobekuntza lanak direla-eta:
Avanzadatik Udondoko bulebarrerako
noranzkoa moztuta dago, beraz, noranzko
hori hartzeko Sabino Arana kaletik joan
behar da. Autobusen ibilbideek ere
aldaketak nozituko dituzte: Bizkaibusen
2161 eta 3472 lineen geltokia Sabino Arana
kaleko 67.era aldatuko da. Oharraraztea
zenbait aparkaleku kenduko dituztela, eta
beraz, autoa ezin dela denbora luzerako
utzi, adibidez, oporretan joaterakoan.

Info+: www.leioa.net

UDAL-BULEGOETAN
GOIZEKO ORDUTEGIA
Ordutegi berezia izango dute udal-bulego
guztiek irailaren 30era arte, udako
oporraldia dela-eta: Kultur Leioa eta
liburutegia 08:00etatik 14:30era zabalduko
dituzte, KZgunea 09:00etatik 13:00etara,
eta Euskara Zerbitzua 09:00etatik 13:30era.
Udaletxea eta gainontzeko udal-bulegoak
(Bulego Teknikoa, Gizarte Zerbitzuak eta
Pinuetako udal-bulegoa) 08:30etik 13:30era
arte zabalduko dituzte, irailaren 19ra arte.

Info+: www.leioa.net

LAGUNTZAK LANGILEAK
KONTRATATZEKO
Langileak jardunaldi osoz behin-behinean
kontratatzeko diru-laguntzak emongo
dizkie udalak Leioako enpresei, Lanbideren
programa baten bitartez. Beste baldintzen
artean, lan-kontratua apirilaren 25 eta
irailaren 15 arteko epean sinatu behar da.
Prozedura bi egongo dira eta bakoitzak
bere dokumentazioa behar du,
kontratatzeko hautagaiaren profilaren
arabera: laneratzeko zailtasunak dituzten
pertsonak kontratatzeko 9.000 euroko diru-
laguntza jasoko dute enpresek, eta aurreko
kasuak ez direnak kontratazeko 6.000 euro.
Hautagaitzak baloratzean puntu gehien
lortzen duten enpresak lagunduko dituzte.

Info+: www.leioa.net
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[erandio]

Ekimen potoloa abiatu dute
Astrabuduko merkatariek: urte oso
baterako hileko 500 euroko
soldata zozketatuko dute.
Merkatari-elkarteak 15 urte bete
ditu eta bezeroen fideltasuna
saritu gura dute ekimen horregaz.

—Ezustekoa emon duzue ekimen barria-
gaz, zehazki zertan datza?
—Hileko 500 euroko soldata zozketatuko
dugu, 2015 osorako. Elkartearen 15. urte -
u rrena da eta pentsatu genuen kanpaina
bereizgarria egitea, bezeroen fideltasuna
saritzeagaz batera. Zer edo zer desberdina
egin gura genuen eta urte osoko soldata
bat zozketatuko dugu: gaur arte egin du -
gun ekintzarik handiena da. As trabu duko
bezeroak oso fidelak dira eta hori saritu
gu ra dugu: merkataritza oso aktiboa da
eta jendeak auzoan erosten du. Krisi ego-
era honen aurrean apur bat lagundu gura
dugu, baita bezeroak inguruko merkatal-
guneetara joatea ekidin ere.
—Zelan parte har daiteke?
—Elkarteko bazkideen saltokietan eroste-
an txartel bat emongo diegu bezeroei:
txar tel horrek 18 leihatila dauzka eta,
eros keta bakoitzagaz, zigilu bana ipiniko
du gu. Behin leihatila guztiak beteta, eki-
men honetarako prestatu postontzietako
ba tean laga behar da: merkatuko sarrera

bietan daude, baita okindegi bitan ere.
—Txartel bakarragaz leihatu behar da?
—Ez, pertsona bakoitzak gura beste txar-
tel bete ditzake: zenbat eta txartel ge hiago
be te, orduan eta aukera handiagoa saria
ira bazteko. Azaroaren 30 era arte banatu-
ko ditugu zi giluak eta zozketa abenduaren
9an izango da, notario aurrean, elkarteko
lokalean.
—Zertarako sortu zenuten elkartea?
—Auzoko merkatariak elkartu eta horre -
la ko ekimenak aurrera eroateko asmoz

Antzinako anbulatorioan dauka bulegoa merkatari-elkarteak

“Astrabuduko bezeroak oso fidelak dira eta hori
saritu gura dugu zozketagaz”

Txaro de la Varga Sanz > Astrabuduko merkatari-elkarteko presidentea

sor  tu zen elkartea orain dela 15 urte: be -
zeroak saritu, bazkideei aholkularitza eta
la  guntza emon, e.a. Abididez, trebatze-
ikastaroak antolatzen ditugu. Finean, As -
 trabuduko merkataritza bultzatu eta pro -
mozionatu gura dugu.
—Zenbat saltokik edo bazkidek osatzen
duzue elkartea?
—105 saltoki gara elkartean. Egia esan,
mer kataritza oso aktiboa da Astrabuduan
eta negozio sendoak dira: sal toki askok 25
ur tetik gora dituzte. m
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[erandio]

Poloniatik Astrabudura 
Erandioko Nazioarteko Folklore Jaialdian
dantzatuko du Warszawianka taldeak

Uztailaren 23an izango da jaialdia, Mendiguren plazan

Europa ipar-ekialdeko folklorea ezagu -
tzeko aukera egongo da uztailaren 23an,
Erandioko Nazioarteko XXVIII. Fol -
klore-Jaialdian. Warszawianka dantza-tal-
deak dan tzatuko du aurten, Astrabu du ko
Tra bu du taldeagaz batera. Emanaldia
Men di gu ren plazan izango da, 19:30etik
aurrera.

Warszawianka taldea Varsoviako uni-
bertsitateko ordezkari da. Errepertorioan
dauzka, besteak beste, lurraldeko dantzak
eta antzezlanak, Poloniako ohituretan eta
errituetan oinarrituta, baita Eguberriagaz
eta Pazkoagaz lotutako jarduerak ere.
Ume entzako hezkuntza-programa asko

ekoi tzi ditu eta hiriburuko ohitura-tradi-
zioen eszenografiak ere egin ditu. Varsovi -
agaz harremanetan, gaikako eta ongin -
tzaz ko kontzertu asko antolatzen du. Os -
pakizun entzutetsu ugaritara gonbidatu
dute taldea, bai Polo ni an, bai nazioartean.

Bestalde, Trabudu taldea 1976an sor -
tu zen, Astrabudukoan euskal folklorea
eta ohiturak indartu asmoz. Gaur egun,
ehun kide dauzka eta 350 bazkide baino
gehiago. Zazpi lurraldeetako dantzak an -
tzezten ditu, betiere herri bakoitzeko
dantzatzeko moduei leial. m

Info+: www.warszawianka.uw.edu.pl eta
www.facebook.com/trabudu.dantzaritaldea

UZTAILEAN JAIAK
GOIERRIN ETA ASUAN
Etenik ez Erandion, auzoz auzo eta jairik jai
dabiltza aste akaburo. Uztailaren 10etik
13ra, Goierrin ospatuko dituzte
sankristobalak eta, hurrengo aste akabuan,
Asuan. Gozatzeko aukera bietan egongo
da: umeentzako jolasak, kirol-probak,
goitibeherak, dastaketak, e.a. Goierrin,
erromeriak izango dira: barikuan Trikizio
taldeagaz eta zapatuan Gora Herriagaz.
Goi-Alde dantza-taldeak erakustaldia
egingo du domekan, eta herri-bazkaria zein
familiarteko kirol-jolasak ere izango dira,
besteren artean. Asuan, barriz, hilaren 18,
19 eta 20an egingo dute jaia. Barikuan,
bilbainadak eskainiko ditu Beti Aurrera
taldeak eta dantzaldia Akerbeltzek.
Zapatuan, barriz, sukalki eta tortilla-
txapelketak egingo dituzte, eta dantzaldiak
egongo dira: Xaibor eta Egan jardungo dira
taula gainean. Domekan amaituko dira
jaiak, herri-bazkariagaz.

Info+: www.erandio.net

KULTUR PROIEKTUEN
MAHAINGURUA
EHBilduko udal-taldeak EAJren
“kudeaketa” salatu du, ohar baten bitartez,
euren “lana oztopatzen duelako eta udala
erabiltzen duelako bere “txiringitoa” izango
balitz bezala”. Koalizioak dioenez,
Astrabuduko kultur etxeko “asteburuko
kultur ekintzetarako atezainaren kontratazio-
prozedura ez da egokia izan” eta horrela
“baieztatu du udal-idazkariak txosten
batean”. 
EHBilduk jakinarazi duenez, bertan
“baieztatzen da: kontratazio espedienterik
ez dagoela, kontratuaren harpidetza formala
falta dela, hartu den konpromisoa
irregularra dela eta Administrazioak ilegalki
kontratatu zuela”. Koalizioak dio
kontratazioa Inbisa garbiketa enpresaren
bidez egin dela (udal-eraikinen garbiketa
esleitu zitzaion ABBEko kidea), eta
atezainaren lanbide-kategoria garbitzaileena
dela, baina “bere eginkizuna oso
bestelakoa” dela.

Info+: bildu@erandioko-udala.net
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[sopela]

Sortu berri den Sopela kantari taldeak
uz tailaren 11n botako duen txupinagaz
ba tera hasiko dira Larrabasterrako jaiak.
Gau zak horrela, sanpedro jaietako ajea-
ren ostean, auzokideek karmenakaz
goza tzen ja rraitu ahal izango dute uztai-
laren 16ra arte.

Gaueko kontzertuak indartsu aritu-
ko dira Larrabasterran urtero legez, Wi -
llis Drumond, Niña Coyote y Chico
Tor nado, Arcada Social, New York Ska
Jazz eta Arma Masiva taldeakaz. Hala
ere, egunean zehar ere gozamenerako
pa rada egongo da, ekimen ugari e gon go

Info+: www.sopelaudala.eus`

Karmenakaz jarraitu
Herriko jaien ajeagaz segituko dute
Sopelan uztailaren 11tik 16ra arte

baitira auzoan barrena: kalejirak, herri-
bazkariak, tailerrak, ikuskizunak eta
lehiaketak, besteak beste. Gastronomiak
ere bere lekua izango du jaiotan, ohi le -
gez, marmitako lehiaketa egongo baita
uz tailaren 13an, domekan, Urkon. 

Umeek ere euren programa izango
du te, egitarau oparoa prestatu baitute eu -
ren tzat: tailerrak, jolasak, karaokeak,
puzgarriak, akanpadak, e.a. 

Jai-Batzordeak ahalegin berezia egin
du Larrabasterrako jaiak indar tzeko, egi-
taraua ikustea besterik ez dago; horren-
bestez, zapia jantzi eta gozatu! m
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Ekitaldi batzuk
• Uztailak 11, barikua:

-Itsasoaren izakien jaitsiera 
(Urgitxieta; 19:00)
-Txupina (Urgitxieta; 20:30)
-Akerbeltz erromeria (txosnak; 23:00)

• Uztailak 12, zapatua:
-Umeentzako jolas-parkea
(Urgitxieta; egunero 11:00etatik)
-Herri-bazkaria (Urgitxieta; 14:30)
-Deboson Bolero kontzertua 
(Iberrota; 21:00)
-Arma Masiva eta Willis Drumond 
(Urgitxieta; 23:00)

• Uztailak 13, domeka:
-Marmitako-lehiaketa (Urko; 10:00)
-Basket 3X3 txapelketa (Urko; 10:00)
-Skate-ikastaroa (Urgitxieta; 12:00)
-Kazolak aurkeztu (Urko; 13:30)
-Tiragoma (Urgitxieta; 17:00)
-Marmitako sari-banaketa (Urko; 
18:00)
-Niña Coyote y Chico Tornado + 
Arcada Social (Urgitxieta; 23:00)

• Uztailak 14, astelehena:
-Karaokea (Iberrota; 19:00)
-Demode Quarted musika-ikuskizuna
(Urgitxieta; 21:00)

• Uztailak 15, martitzena:
-Familia-kanpaldia (Iberrota; 
21:00etatik aurrera)
-New York Ska Jazz (Urgitxieta; 
23:00)

• Uztailak 16, eguaztena:
-Kalejira egun osoan
-Dantza-emanaldia (Urgitxieta; 13:00)
-Pintxo-lehiaketa (Urgitxieta; 13:00)
-Bat-bateko playback (Urgitxieta; 
18:00)
-Plaza-dantza (Urgitxieta; 19:30)

Sopelako Udala frackingaren kontra
agertu da berriro, eta, iaz “fracking gabe-
ko herria” izendatu ostean, praktika ho -
rre gaz lotura duten baimen guztiak ber-
tan behera uztea aldarrikatu du. Hala
ere, haustura hidraulikoaren kontrako
tal deek nahikoa ez dela eta gehiago egin
behar dela uste du te.

—Zer iritzi duzu Sopelako Udalak har-
tutako erabakien inguruan?
—Lehenagotik eraman behar zituen
aurrera, eta herria informatzeko ahalegin
handiagoa egin beharko luke. Nire auzo-
kideek ez dakite ezer gai honen ingu-
ruan. Ez dakit udalak zer edo zer egin
duen informatzeko, baina nik ez dut ezer
jaso euren partetik. Hartu berri dituen
iniziatibei erreparatuz, oso polita da hau-
teskundeei begira, baina ez da nahikoa.
Eus ko Jaurlaritzan presio handiagoa
sartu be har da, eta ondoren Madrileko
Par la men tu an kaña emon. Instituzio
guztietan ke xatu beharra dago. 

Uribe Kostan haustura hidraulikoaren kontrako plataforma bakarra dago: Fracking Ez Getxo

—Jendea gero eta arduratsuago dago
fra c kingaren inguruan herrian?
—Ni baiezkoan nago. Hasiera batean,
ka lera irteten ginen frackingaren nondik
no rakoak azaltzera, eta jendeak ez zekien
ezer horren inguruan. Orain, Fracking
Ez! Plataformak bideratutako herri-eki-
men legegilearen aldeko sinadurak bil -
tzera goazenean, jendea zuzenean gugana
e tortzen da sinatzera. Horrenbestez, badi-
rudi jen deak kontzientzia hartu duela.

—Zerk eragin du kontzientziazio hori?
—Suposatzen dut horren emaitza frac-
kingaren kontrako mugimenduei esker
izan dela. Hedabideek ez dute askorik
esaten horren inguruan, eta instituzioek
ere ezer gutxi egin dute orain arte. Ez dut
us te horiek gizartea informatzeko ahale-
gin handirik egin dutenik, eta udal gehie-
nek ere ez dute ezer egin. m

Sonia Cuesta > frackingaren kontrako mugimendua 

“Instituzio guztietan kexatu eta fracking-
aren kontra agertu behar dugu”
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«Herri bakoitzean
frackingaren kontrako
talde bat behar da»

[sopela]



[uribe kosta]
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Hamar urte baino gehiago daroatza
Chernobil Elkarteak Txernobilgo umeak
gurera ekartzen. Tarte horretan, guztira,
4.234 harrera egin dituzte, adingabeen
bizi kalitatea hobetzeko asmoz. Izan ere,
urtero bi hilabetez bakarrik erradiaziotik
u rrun bizitzeak umeen osasun fisikoa eta
psikikoa suspertzen duela frogatu dute.

—Guztira, 233 ume ekarri dituzue gu -
rera. Horietatik, zenbat gel dituko dira
Uribe Kostan?
—Eskualde honetan 13 familiek parte
har  tzen dute programan, eta orotara, 14
nes ka-mutil hartu dituzte.
—Bi hilabete hauetan zelako ekintzez
gozatuko dute umeek?
—Gure elkartearen programaren helbu-
rua gurera e tor tzen diren umeen osasuna
hobetzea da, eu ren jaioterrian bizi duten
erradiaziotik u rrun denbora tarte batez
bizitzeko aukera eskainiz. Horregaz ba tera,
adin txikiko hauek euren autoestimua sen -
dotzen dute, jasotzen duten laguntza psi -
kologikoa handia baita. Hori dela-eta, gu -

rera datozen umeek osasun fisikoa eta psi -
kikoa hobetzeko aukera dute. Bestalde,
bes te kultura eta hizkuntza bat ezagutze-
ko au kera dute Euskal Herriko familia-
kaz. Gai nera, harrera programa honetan,
hain bat jarduera antolatzen ditugu eu ren -
tzat, hala nola, bisita gidatuak, jolasak eta
tailerrak. Horietan, umeek elkarregaz e -
go teko aukera dute, esperientziak konpar-

titzeko eta euren hizkuntzan aritzeko.
Ho rietan, gainera, Ukrainako hainbat
begiralek par te hartzen dute.
—Programan parte hartzen duten fa -
mi lia gehienek esperientzia errepika -
tzen du te?
—Gure helburua harrerak ja rraikorrak
iza tea da. Horrela, familia batek ume
be  ra hartuko luke hori adinez nagusia
izan ar te. Egoera hau ia familia guztie-
tan ja zo tzen da. Umeek ere esperientzia
e rre pi katzeko nahia izan ohi dute.m

«Udan hainbat ekintza
antolatzen ditugu umeen

gozamenerako»

Info+: asociacionchernobilelkartea.blogspot.com.es

Marian Izagirre Aizpeolea > Chernobil Elkartea

“Umeen osasunak nabarmen hobera
egiten du gurera etorrita”

Epertikere kultur elkartea > Berango berpizteko sortua

“Berangon ez dago gazteok alkar
topatzeko inolako aukerarik”

[berango]
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UDAKO ORDUTEGIA HARTU
DU LIBURUTEGIAK
Uda heltzeagaz batera, udako ordutegia hartu
du Berangoko liburutegiak. Gauzak horrela,
gura duenak goizeko 8:30etik arrastiko
15:00etara arte izango du liburuak hartzeko
tartea; arratsaldeetan itxita egongo da.
Uztaileko 28tik irailaren 5era arte, berriz, itxita
egongo da oporrak direla eta. Jakinarazi
dutenez, tarte horretarako 6 liburu hartu ahal
izango dira gehienez maileguan.

BIRZIKLAPENERAKO
POLTSAK BANATZEN
Berangoko Udalak etxebizitzetan bereizketa
eta birziklapena bultzatzeko programa jarri du
martxan. Horretarako, etxean birziklatzeko
poltsa bereziak banatzen hasi dira. Hasiera
batean ekainaren 15ean banatu zituzten, baina
orain tokiko udaletxean ere eskuratu daitezke.
Horiek lortzeko baldintzak: Berangon bizitzea
eta 5. edu ki on tzi aren zerbitzuan apuntatuta
egotea da. Poltsen kopurua amaitu arte
banatuko dituzte.

Info+: www.berango.net

Berangon gazte-giroa berpizteko eta
gaz teen topalekuak sortzeko as moz sortu
zen iaz Epertikere kultur el kar tea. Ibi -
laldi laburra du mo men tuz, baina idei ak
soberan dituzte eu ren helburua lortzeko.
Hala ere, horretarako elkarte guztien
arteko elkarlana be ha rrezkoa dela aitort-
zen dute.

—Epertikere kultur elkartea sortu ze -
nu ten pasa den urtean, zein izan da
zuen helburua?
—Berangon gazteak biltzen ez direla eta
gazte girorik ez dagoela ikusi genuen. As -
pal dian bazegoen giroa herrian, baina
ga ur egun dagoena ez da gaztea; izan ere,
he rriak berak ez du aukerarik ematen
gaz  te giro hori sortzeko. Udalak e zer egi-
ten ez zuenez, elkarte hau sortzeko be -
harra ikusi genuen, egoerari buelta ema-
ten saiatzeko. Beno, kontua da he rri an
badaudela gauzak egiteko, ha la nola, tai-
lerrak, jolasak eta jaiak; bai na jendeak ez
du horietara jotzen. O ro korrean ko mu -
nikazio falta dago, eta hau r zein na gu si ei

bakarrik zuzenduta da go eskaintza hori.
—Beste talderen bategaz harremanetan
ipini zarete lan egiteko? 
—Herriko taldeekin harremanetan jarri
ginen elkarlanean aritzeko, bai na gutxi
ba tzuek erantzun digute, eta ho rietako

as kok esan ziguten ez zutela be har gure
la guntza. Momentuz ez dugu he dapen
han  dirik izan.
—Tarte honetan zer jarduera antolatu
duzue?
—Hasieran, dirua ateratzeko zozketa bat
egin genuen, bertoko produktuakaz, eta
oso arrakastatsua izan zen. Hala ere, ez
zen nahikoa izan benetan gauzak egiten
has teko. Hala ere, aurrera begirako hain-
bat proiektu ditugu buruan: jaietako
kua drillen jaitsiera berreskuratu, futbito
txa pelketa, bertoko ondarea eta bitxike-
riak erakusteko ibilbideak, e.a. m

Info+: epertikere@gmail.com

«Gazteak hurbiltzeko
eta batzeko aukerak
eskaini nahi ditugu»

Izaro Brea, Maite Mentxaka eta Ander Herranz, taldekideetako batzuk
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Uribe Kosta

Uribe aldeko txakolina ezagutzeko
eta dastatzeko urteerak

[herriak]

ENPRESA BARRIAK
BULTZATZEKO GUNEA
Uribe Kostako Behargintzak enpresa-gune
barria jarri du martxan Urdulizen, tokiko udalak
utzitako leku zaharberritu batean. Bertan, sortu
berri diren iniziatiba enpresarialak egon ahal
izango dira. Horrela, ekimen horren bitartez,
enpresa horiek bultzatu eta pertsona
ekintzaileen arteko sinergiak hobetu gura
dituzte. Guztira 6 enpresa-iniziatiba hartuko
ditu gune barriak. Horiek, urte biz egon ahal
izango dira bertan gehienez. 

Info+: www.urkobe.net

SANTA MARIÑEKO JAIAK
URDULIZ
Uztailaren 19an eta 20an festarako momentua
helduko da Urdulizera Santa Mariñeko jaiakaz.
Zapatuan, tortilla-lehiaketa izango da nagusi,
kuadrillen jokoakaz batera. Hurrengo egunean,
domekan, barriz, Santa Mariñe baselizaraino
igo eta meza nagusiaren ostean, hainbat
dantza taldek ikuskizuna eskainiko dute
Antsonekoa plazan, 18:00etan. 

UDALERRIETAN ENERGIA
AURREZTEKO LAGUNTZAK
Bizkaiko Ingurumeneko Foru Sailak energia
aurrezteko, energia-eraginkortasunerako eta
energia berriz tagarrietarako 54 diru-laguntza
esleitu dizkie hainbat udal eta
mankomunitateri, tartean, Berango, Erandio,
Gorliz, Sopela, Urduliz eta Barrika.
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Eskualdean hainbat upategi daude

Bizkaiko txakolinaren historia eta ezau-
garriak zuzenean ezagutzeko aukera dago
daborduko. Izan ere, irailaren 20ra arte,
Txa ko li busa izeneko ekimenaren bitar-
tez Uribe Kos tako eta inguruetako uda-
lerri, ondare eta upategiak bisitatu ahal-
ko dira. Irteerak Bilboko plaza Zirku la -
rre tik izango dira, goizeko 09:30ean, eta
bisita guztietan gidari bat joango da bi -
dai ariakaz batera. Bisita bakoitzean  bo -
dega bi eta leku turistikoren bat bisitatu-
ko da. I ni ziatiba honen prezioa 19 euro-
koa da helduentzat, eta 10 eurokoa 65
urtetik gorakoentzat eta 9-15 urte arte-
koentzat; 8 urtetik beherakoek, be rriz, ez
du te sarrerarik ordainduko. 

Uztailaren 19an, zapatua, Butroe
gaz teluko inguruak ezagutu ahal izango
dira Txakolibusagaz. Ondoren, Ga ti ka ra
joango dira Butroi Upategia bisita tzeko.
Horren ostean, Plentziako alde za harra
bisitatuko dute eta berton dagoen itsas-
peko upategia ezagutuko dute. Hu -

rrengo urteera abuztuaren 9an egingo
dute, eta horretan Gaztelugatxe eta Ba -
kio bisitatuko dituzte. Horregaz batera,
Ba kioko Abio Txakolina ezagutu eta Ga -
miz-Fikara egingo dute salto, Txakoli U -
riarteren Upategiko ardoa dastatzeko.
Ondoren Mun gi an bazkalduko dute.

Azkeneko bisita, irailaren 20an  izango
da. Lehenengo eta behin, Mungiako alde
za harra ezagutuko dute, ondoren Ba kio -
ko Ados Basarte Txakolina dastatuko
du te, eta jarraian Zamudiora hurbilduko
di ra, Magalarte Zamudio Txakolinaren
non dik norakoak ezagutu ahal izateko.
Ho rren ostean, Sopela eta Berango eza-
gutzeko aukera egongo da. m

Info+: servitur@stipaisvasco.com
946 071 707

«Uribe aldeko txakolinaren
historia eta ezaugarriak

ezagutzeko urteerak egingo
dituzte, autobusez»
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[agenda]

Uzt. 9 - Uzt. 22
Zuon ekitaldiak iragartzeko • Posta elektronikoa: agendauk@aldizkaria.biz • Tf. 944 911 337

ERAKUSKETAK

GETXO
4Jazz for two (Jose Hornaren
argazkiak). Uztailaren 20ra arte.
Satistegi kafean.
4Itxaso Zubiaren margoak.
Uztailaren 27ra arte. Algortako
Torrene aretoan.

PLENTZIA
4Mani: Tierra de piedra y tiempo.
Uztailaren 30era arte. Goñi Portalen.

ANTZERKIA

GETXO
4La risa es bella. Uztailak 12,
19:00etan. Neguriko Gernika
parkean. Doan.

GORLIZ
4Ay Carmela. Uztailak 18,
22:00etan. Elizako plazan.
4Zura hari-hirukotea. Uztailak 19,
20:00etan. Eleizan.

MUSIKA

ERANDIO
4Iron what? (Iron Maidenen
omenez). Uztailak. 12, 22:00etan.
Altzagako ontziralekuan. Doan.
4Bounce (Bon Joviren omenez).
Uztailak 19, 22:00etan. Astrabuduko
Josu Murueta plazan. Doan.
4Nazioarteko folklore jaialdia.
Uztailaren 23an, 19:30ean.
Astrabuduko Mendiguren plazan.

GORLIZ
4Lirain Abesbatza. Uztailak 12.
Andra Mari kaleko 5.ean.
4Petti & Sonic Trash Friends.
Uztailak 17. Xurrut tabernan.

PLENTZIA
4Kontzertu korala. Uztailak 18,
20:00etan. Elizan.
4Kantujira. Uztailak 15, 18 eta 22.
Alde zaharrean.

ZINEMA

ERANDIO
4El llanero solitario. Uztailak 11,
22:00etan. Astrabuduko Josu Murueta
plazan. Doan.

Getxoko XXVI. Nazioarteko Blues Jaialdia
Uztail erdialdera iritsiko da Blues Jaialdia, hilaren 17tik 19ra.
Algortako Biotz Alai plazan izango dira kontzertu handiak, baina The
Piper´s Irish Puben ere Medicine Blues saioa egingo dute uztailaren
19an, 23:00etan. Jaialdiko emanaldiei dagokienez, ondoko taldeak
entzun ahalko dira Algortan: uztailaren 17an, eguenean, Victor
Aneiros Band eta Julie Guravich; hilaren 18an, Smokin’ Joe Kubek
Band eta Bnois King; eta 19an, zapatuan, Chicago Blues: A living
history ikuskizuna eskainiko dute Billy Boy Arnold, Billy Branch, John
Primer, Lurrie Bell, Carlos Johnsonek, The Living History Band-egaz
batera. Kontzertu guztiak hasiko dira 21:00etan.

• Non: Algortako Biotz Alai plazan  • Noiz: Uztailaren 17tik 19ra

4Oz: un mundo de fantasia.
Uztailak 18, 22:00etan. Altzagako
irailaren 23a plazan. Doan.

BARRIKA
4Futbolin. Uztailak 11, 22:00etan.
Pilotalekuan. Doan.
4Blancanieves y la leyenda del
cazador. Uztailak 18, 22:00etan.
Pilotalekuan. Doan.

GORLIZ
4Las brujas de Zugarramurdi.
Uztailak 12, 22:30ean. Pilotalekuan.

BESTEAK
BARRIKA
4Udako liburutegia. Uztaileko eta
abuztuko martitzen eta eguenetan,
17:30ean. Txintxilandia plazan.

SOPELA
4Txirrindularitza-lasterketa (junior
kategoria). Uztailak 11, 16:30ean.
4Futbito-txapelketa: finala.
Uztailak 11, 20:30ean. Urko
kiroldegian.
4Basket 3x3. Uztailak 12,
10:00etatik 18:00etara. Urkon.
4Bisita gidatuak: Sopelako
labarrak. Uztailak 12, 11:00etan.
Turismo bulegotik. 3 euro.
4Txirrindularitza-lasterketak.
Uztailaren 19an. Bata, 23 urtez
azpiko kategoriakoa, 10:00etan.
Bestea, Larrabasterrako Karmen
saria, 16:00etan.
4Euskal Herriko surf-txapelketa
(txikiak). Uztailak 23, egun osoan.
Arriatera hondartzan.

ERANDIO
4Aisialdi eta abentura ekintzak.
Uztailak 12, 11:00etatik 14:00etara.
Astrabuduko Mendiguren plazan.
Doan.
4Olgetan jolas. Uztailak 13,
18:00etan, Goierrin; eta 19an
11:30ean, Asuan.
4Astrabuduko fotoclub-en
argazki-urteera Iruña-Okara.
Uztailak 20, 08:00etan. Astrabuduko
taxi-geltokian.

LEIOA
4Ibilbideak piraguan,
itsasadarretik. Uztailak 18,
09:00etatik 14:00etara. Izena
emoteko: gazte@leioa.net. 20 eta 45
euro artean.

GORLIZ
4Itsasargira bisita gidatua .
Uztailak 20, 11:00etan. Hondartzape
aurrean. 5 euro.

Smokin’ Joe Kubek Band eta Bnois King

4Musika
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Jauntxoen garaian...

Argazkiak: Asier Mentxaka

Martiartuko dorrean ba ei zegoen jaunik, behintzat horrela islatu dute
Difusa elkartekoek azken antzezlanean: Martiartuko jauna. Komedia da
eta dorrearen in guruan izandako bandoen arteko gerretan oinarritzen
da, XIII. eta XIV. mendeetan. Difusa kultur elkarteak antzerki amateurra
egiten du eta obra honetarako erandioztarren laguntza izan du.
Ekainaren 27an estreinatu zuten Altzagako azoka zaharrean.



[UKirudia][argazkia]
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GETXOKO UDAL LIBURUTEGIA

La Perla 
bainuetxea, Ereaga
hondartzan

La Perla entzun eta erlaxatzen
gara, burura datozkigu itsasoko
ur berotua, txorroak,
lasaitasuna... bidaia atsegina
egiten dugu, ametsetan baina
itzartuta. Orriotara dakarkigun
La Perla, ordea, ez da
Donostiakoa, baizik eta
Getxokoa. Ereaga hondartzan
zegoen bainuetxe hori Igeretxe
hotela eraiki baino lehen.
1887an zabaldu zuten eta 126
metro koadro zeukan, Neguriko
etxetzarretako bizilagunen
gozagarri. Halere, ez zuen bide
luzea egin: itsasoak, apurka,
etxolak eta eraikina igatu zituen,
eta urte batzuk beranduago
eraitsi zuten, 1912an. Handik
urtebetera Igeretxe bainuetxeak
hartu zuen La Perlaren lekua. 



[berbetan]

Testua: I. Sagarminaga / Argazkia: Asier Mentxaka

Gaur egun Berangon bizi den Maritxu Arroyo Cruz (Areeta, 1979) Bizilurreko kideak EHNE-Bizkaiagaz elkarlanean aurkeztu
berri duten Bide Berriak: Elikadura burujabetza Euskal Herrian dokumentalaren barrunbeetara eroan gaitu. Biologia ikasi
zuen, eta azken 8-10 urteotan Gobernuz Kanpoko Erakundeetan eta gizarte mugimenduetan jardun du, liberatu. Zenbait
urtez kanpoan ibili da: Bolivia, Filipinak zein Mexikoko hainbat egitasmo sustatzen; orain dela 5 urte inguru itzuli eta,
bertoko hezkuntza eta garapenerako proiektuak bultzatzen dihardu, besteak beste, Bizilurren.

—Hainbat urte daroatzazu Bizilurren,
zein da zure egitekoa?
—Bizilur asanblada bat da. Eurekin la -
ne an hasi nintzen Mexikon nengoela:
Chia pasen, mugimendu zapatistaren
proi ektu batean. Handik bueltan, asan-
bladan parte hartzen hasi nintzen; gero,
orain dela urte eta erdi inguru, liberatu
jardunean hasi nintzen. Batez ere Me xi -
kon izan nituen Via Campesinagaz lehe-
nengo harremanak, eurekin eta inguruko
mugimenduekin. Eta gitxi gorabehera
Bi zilurren egiten duguna hori da: batez
ere, Via Campesinakoekin eta mugimen-
du zapatistarekin egiten dugu lan. Via
Cam pesinaren barruan EHNE Bizkaia
ere badago, Euskal He rriko Nekazarien
sin dikatuaren Biz kai ko atala, alegia. Eus -
kal Herri mailan, oro har, sindikatuare-
kin elkarlanean da ramatzagu proiektu
guz tiak. Lan ki de tza horretan kokatzen
da aurkeztu berri dugun dokumentala
ere.

—Zelan sortu zen Bide Berriak: Eli ka -
dura burujabetza Euskal Herrian doku-
mentala egiteko ideia, egitasmoa? Zein
beharri edo gabeziari erantzun gura die?
—Orain dela lau urte inguru, Bi zi lu rre -
ko asanbladan, EHNE Bizkaiarekin ba -
tera, konturatu ginen ez geneukala tres-
na errazik ez erabilgarririk gure proposa-
mena zabaltzeko eta elikadura buruja-

betza zertan datzan azaltzeko. Elikadura
burujabetza kontzeptua, azken urteotan,
jendartean asko hedatu da, baina, kontu-
ratu ginen, gure sektoretik kanpo, jende-
ak ez zekiela zehazki zer zen, ez zuela
ondo ulertzen, errealitatean nola gauzat-
zen den... Hala, orain dela urte bi, nazio-
arteko ikuspuntutik, Gure lurra, gure

etorkizuna dokumentala egin genuen.
Batez ere Latinoamerikan eta Euskal He -
rrian, nekazaritza arloan arazo oso antze-
koak ditugu, eta azken finean, proposat-
zen diren alternatibak ere oso antzekoak
dira. Munduan nekazarien arazo handie-
na eredu kapitalistak berak eragiten du...
Ondoren, pentsatu genuen, edo kontu-
ratu ginen, bertoko egoera azaltzeko ba -

liabide bat ere beharrezko geneukala, eli-
kadura burujabetzarako eta horri lotuta-
ko bertoko alternatibak ezagutarazteko.
Euskal Herrian arlo horretan ekimen as -
ko daude, azken aldian horien berri asko
hedatu da, eta hainbat jende eta kolekti-
bo dagoeneko halakoak garatzen dabil -
tza. Eta horiek guztiak erakusteko, ikus-
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“Elikadura burujabetza ez da bakarrik
produk tu ak ekoiztea eta kontsumitzea,
baizik eta bestelako eredu bat da”

Bide berriak jorratzen eta zabaltzen

UK31

Maritxu Arroyo



entzunezko baliabide bat, dokumental
bat edo, egitea eta eskaintzea bururatu zi -
tzaigun; elikadura burujabetza Euskal
He rrian zer den azaltzeko, nekazari-mu -
gi mendutik (ez bakarrik baserritarrena,
he rrietako eta hirietakoena ere bai) zer
pro posatzen dugun adierazteko eta aba-
rrerako. Esperientziaren bidez azaldu nahi
genuen, hala, dokumentala oso praktikoa
da. Elikadura burujabetza kapitalismoa-
ren kontrako al ternatiba dela erakustea
eta transmi ti tzea da gure asmoa; eredu
justuago, so zi alago eta jasangarriagoa de -
la ko, eta gai nera, ez da utopia guretzat!
Erre a litatea da Euskal Herrian, eta era -
kus ten gabiltza alternatiba hau eraikitzen
gabiltzala Iparraldetik Hegoaldera, espe-
rientzia edo ekimen asko daudela. 
—Dokumentalaren aurkezpenean dio -
zu enez: “Elikadura ekoitzi eta kontsumi-
tu baino gehiago da, antolakuntza eta
ha rreman desberdinak eta justuagoak
erai kitzea da (…) Gure plateretan egu-
nero jartzen ditugun elikagaien jatorria
eta hara heldu arte ibilitako bidea,
ekoiz pen-bideak, ahalegina e.a. gure be -
gien aurrean jarriko duen pelikula...”
—Batez ere erakutsi nahi duguna da Eli -
kadura burujabetza ez dela bakarrik pro-
duktuak ekoiztea eta kontsumitzea, bai-
zik eta bestelako eredu bat dela. Eredu be -
rri horretan, pertsonak kokatzen dira er -
di gunean, ez dirua! Horretan oinarrituz,
harreman ezberdinak eraikitzen ari gara:
baserritarren artean, baserritar eta kontsu -
mi tzaile edo pertsonen artean... de nok
ga relako kontsumitzaile, baserritarrak ere
bai. Hortik aurrera guk proposa tzen du -
guna zera da: guk antolatzea, guk pentsa-
tu nola ekoizten dugun, nola kon tsu mi -
tzen dugun, nola ekoitzi eta kontsumitu
na hi dugun, eta balore horien arabera so -
zi oekonomia nola antolatu nahi dugun.
Hala alda ditzakegulako baloreak. Ai pa -
tu tako ‘baloreak’ guretzat oso garrantzi -
tsuak dira, eta horiek aldatzea ere bai.
Ho riek aldatuz gero, aldatu ahal direlako
ere du ekonomikoak, eredu sozialak e.a.

Proposamen hori baserritar mundutik
dator; guretzat hori oso garrantzitsua da,
garrantzitsua delako baserritarrak gizarte-
ko gune esanguratsu eta garrantzi tsu bate-
an kokatzea. Azken finean, eurak dira eli-
kagaiak produzitzen dituztenak eta ho ri -
ek egunero kontsumitzen ditugu. Ba se rri -
ta rren balio hori berreskuratu behar du -
gu, eta ez elikagaiak produzitzen dituzte -

la ko bakarrik, baizik eta kulturalki eta
nortasunari dagokionez ere garrantzi han-
dia dutelako. Dokumentalean alde hori
ere aldarrikatzen dugu. 
—Zein da gaur egungo egoeraren diag-
nostikoa?
—Hori ere dokumentalean jaso dugu.
Ere du kapitalistak kalte handia eragin di -
gu, ez bakarrik nekazaritza munduan,
bes te hainbat arlotan ere bai. Halere, gai -
ari dagokionez, esan behar da kontsumi -
tzen dugunaren %5 baino ez dela Euskal
Herrian ekoizten, baserritarrak ez gara
%3 ere, hau da, elikagaien ekoizpena ez
dago gure eskuetan, kanpotik ekartzen
ditugu... Gainera, prezio oso baxua or -
dain tzen dugu horiengatik, ez direlako lu -
rraren eta pertsonen eskubideak errespe-
tatzen eta abar. Eredu kapistalista ho ne -

tan, baserritarrek asko produzitu behar
du tela esan dute, baserritar gutxiago
egon go direla eta, hala, gutxi horiek asko
pro duzituko dutenez, asko irabaziko du -
tela. Kontua da hori gezur hutsa dela! Eta
horretaz konturatu gara... Orain, baserri-
tar gutxi dago, baserritarren seme-alabek
ez dute bizimodu gogor horretan jardun

nahi... Beraz, ezin dugu guretzako elika -
gai rik ekoitzi ez dagoelako baserritarrik.
Egia esan, gaur egun, egoera pixka bat al -
datu da: gazte asko hurbiltzen ari dira sin-
dikatura eta lurretara, beste eredu batean
ekoizteko asmoarekin; ez bakarrik arlo
agroekologikoan lan egiteko, kontu kimi-
korik eta ez erabiltzea, baizik eta bide eta
bizitza duina-eta kontuan hartuko dituen

eredua bultzatzeko, baserritarren lanari
duintasuna emanez, baserritarrak “gizar -
te ko azken mailatik” ateratzeko asmoz.
Ho rrenbestez, momentu polita edo bizi
du gula esan dezakegu, behintzat poztasun
txiki batez begiratzen diogu etorkizunari.
Agian, gaur egun, gazteak hurbiltzen di -
ren sektore bakarra gara; gaztez beteta da -
goen sektorea da, ikasten eta bestelako
ere duak sortzen dabiltzanak: kooperati-
bak, kooperatiba mistoak, lur-bankuak,
lurrak berreskuratzeko auzolanak, bospa-
sei artean baserri bat berreskuratu, saskiak
e.a. Alternatiba edo esperientzia asko
dau de. Alde horretatik, baikorki ikusten
du gu gaur egungo egoera eta etorkizuna,
bai na, hala ere, arazoak egon badaude: ez
daukagu lurrik, gazteok ezin dugu lurrik
lortu oso garestiak direlako, lur-espekula-

zioa dago... Nekazaritzako lurrak etxebi-
zitzak, azpiegiturak, AHT e.a. eraikitzeko
erabili dira; lurrak ez daude baserritarren
edo gazteen esku, proposatzen dugun
bes te eredu hori aurrera eraman ahal iza-
teko. Ziurrenik, gaur egungo gure arazo-
rik eta borrokarik handiena hori da: lu -
rrak berreskuratzea; eta prezio sozial bate-

an eskaini ahal izatea, gazteek erabil ditza-
ten, elikagai osasungarriak eta bertokoak
ekoizteko. 
—Euskal Herriko esperientzia eta leku-
kotza ezberdinak jaso dituzue dokumen-
talean, horiek ei dira “utopia errealitate
bihurtzen” dabilela erakusten dutenak.
Baieztapen horrek harritu gaitu, bene-
tan, hala da? 

—Bai, guk ikusi egiten dugu. Batzuetan
entzuten dugu “elikadura burujabetzaren
kontu hori Euskal Herrian... hori utopia
bat da!”. Guk ezagutzera eman nahi du -
gu, poliki-poliki, esperientzia txiki asko -
re kin, utopia hori errealitate bihurtzen ari
garela. Dokumentalean esperientzia ho ri -
e tako asko agertzen dira, esaterako: Ipar
Euskal Herrian, Lurzaindia dago: lurrak
kolektiboki erosten ari dira, espekulazio-
tik kanpo, eta baserritarren esku jartzen,
batez ere, gazteen esku utziz elikagaiak
ekoitz ditzaten... Edo Idoi-ekimena ere
bai; Erriberan sare agroekologikoa sortu
dute, gazteak euren amama-aititeren lu -
rrak berreskuratzen dabiltza, eta horrekin
batera, antzinako haziak eta Erriberako
barietateak ereiten eta berreskuratzen ari
dira... Nafarroako eremu hori industria-

gune oso indartsua da eta oso gogorra da
han beste eredu bat abian jartzea, baina
badabiltza gazteak horretan; Bizkaian,
Esnetik kooperatiba mistoa dugu, horren
bazkide dira ekoizleak, kasu honetan ar -
tzainak eta kontsumitzaileak beraiek, eta
guztien artean sektore hori berreskuratzen
ahalegintzen ari dira... Bizkaian ardi latxa
daukagu, eta galbidean zegoen ez zelako

errentagarria horien esnearekin gazta egi-
tea, eta ardi mota hori babesteko, Biz kai -
an gal ez dadin, halako gazta, jogurtak-eta
berreskuratzeko eta artzainak laguntzeko
sortu dute kooperatiba; Gipuzkoan, hain-
bat eskola eta haurreskolatan menu alter-
natiboak eskaintzen hasi dira: menu
horieko produktuak Gipuzkoako baserri-
tarrenak dira, eta ume, guraso zein irakas-
leek bat egin dute jantokian eredu ezber-
din bat eskaintzeko; Araban ere badira es -
pe rientziak, jende gaztea ari da... Erri o -
xan, ardo modu ekologikoan ekoizteaz
gai nera, beste balio batzuk ere kontuan
hartzen ari dira... Beste esperientzia ba -
tzuk prezioa nola eraiki, bitartekariak no -
la saihestu eta lantzen ari dira. Izan ere,
bitartekariek prezioa garestitzen dute, eta
baserritarrek, artzainek edo ekoizleek ez

dute igoera horretatik hainbeste jaso -
tzen... Dokumentalean hainbat eta hain-
bat esperientzia jaso ditugu, baina asko
kanpoan lotu dira. Esan behar dut, espe-
rientziak ezagutzera joan ginenean, doku-
mentalaren sortze-prozesuan, polita izan
dela ikustea guk uste baino esperientzia
askoz gehiago daudela; jendea mugitzen
ari da...
—Uribe Kostako lekukotzaren bat ere
jaso duzue, ezta?
—Bai, esaterako, Uribe Kostako agroa-
sanblada agertzen da: orain dela bizpahi-
ru urte sortutako taldea da, jende gaztea
da, nekazaritza mundutik hurbil edo eli-
kagai arlo inguruan dabilena, eskualdean
lantzeko lurrak aldarritzeko eta batu zi -
ren... Uribe Kostak ere bere elikagaiak
pro duzi ditzan aukerak sortzeko, alegia.
Horrez gainera, Tosuko ortu okupatuen
esperientzia ere agertzen da. Uribe Kosta
leku turistikoa baino beste ezer ez dela,
baserritarren munduarekin zerikusirik ez
duela eman dezake... Baina, ez da egia!
Hemen ere bada nekazaritzatik bizi nahi
duen jendea; ostera, hori Uribe Kostan
oso-oso zaila da, espekulazioaren eredua
ez doala bide horretatik... Bestalde, lan
honetan agertzen ez bada ere, ezagun zai -
gu Azkorriko baserritarren, batez ere hor -
ko auzo elkartearen, emakumeen kasua:
bere bizimodua mantentzeko borrokan
ari dira, Azkorri gure baserri-oasi legez
man tentzeko. m

“Gazte asko hurbiltzen ari dira beste
eredu batean ekoizteko asmoarekin;
momentu polita edo bizi dugu!”

[berbetan] [maritxuarroyo]
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“Eredu justuago, sozialago eta jasan -
ga rriagoa delako; ez da utopia!
Errealitate bat da Euskal Herrian”

“Irailerako egongo dira kopiak; 
Uribe Kostan egongo da eskuratzeko

edo ikusteko aukera”

Dokumentala non?

—Aurrerantzean, beste herriren
batean aurkezpenak egiteko asmo-
rik baduzue? Zelan edo non lor dai-
teke dokumentala?
—Bilboko Kafe Antzokian aurkeztu ge -
nu en, Zerainen ere (bideoan jasotzen
den esperientzietako bat da: bertan eli -
ka dura burujabetza modu integralean
ga ratu dute, udalak ere parte hartu du

prozesuan, guretzat eredu den herria
da...), baita Donostia eta Gasteizen ere
aurkeztu dugu. Euskaraz eta gaztelaniaz
argitaratuko da; orain, dokumentalari az -
ken ukituak ematen ari gara: frantsesez-
ko azpitituluak jartzen, azken xehetasu-
nak e.a.  Au rrei kus ten dugu irai lerako ko -
piak edukitzea, eta hortik aurrera herrie-
tara zabaltzea; oraingoz, ez daukagu

beste aurkezpen-data finkorik. Hori bai,
Uribe Kos tan egongo da eskuratzeko
edo ikusteko aukera. Kolektiboek ahalik
eta ge hi en erabiltzeko tresna izatea nahi
dugu; doakoa da, kolektiboei eta nahi
dutenei helaraziko diegu, gura izanez
gero Bizilurrekin edo EHNE Biz kai a rekin
ha rre manetan jar zaitezkete... eta ahalik
eta gehien heda eta zabal dadila! 



[garibilbao]
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[fotografia]

Islandia

Argazkiak: Gari Bilbao Bollado

Barrikan bizi den Gari Bilbao Bollado (Getxo, 1972) Ordesan argazkiak egiten zebilela, zoriz
ezagutu zuen lagun batek Islandian “argazkilaritza-egonaldiak” antolatzen zituztela kontatu

zion. Iragan udagoienean sei eguneko bidaia ikusgarria egin zuen, argazkiok lekuko. 
Zorte handia izan zutela kontatu digu, gau gehienetan aurora borealak (iparraldean ikus ohi
dira, oro har, berde kolorekoak) ikusteko aukera izan zuten, eta behin aurora australak izan
ohi dituen koloredun bat (gorri, laranja, hori) ere bai. Gauekoez gainera, egunez zeruaren
ko loreek, sasoi horretan ilunabarrek ia ordu eta erdi irauteak, Jokulsarloneko izozmendiak
hon dartzaratzen ikusteak, aldi baterako izotz-kobek eta abarrek sor eta lor utzi zituzten.
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“Erakusten dugu itsasoa zaindu behar dugula eta espezie
bakoitzak badaukala bere funtzioa ekosisteman”

Eguzkiñe Gil Estepar > Aquariumeko biologoa

—Sutearen ostean ahalegin handia egin
duzue Aquariuma leheneratzeko?
—Apur bat bai. Akuario gehienak ondo
zeuden, ura aldatu behar izan genien
zikin zegoelako. Baina ontzi handi bi ia
erabat suntsitu zituen suak; halere, ber-
tan zeuden arrain batzuk berreskuratu
ahal izan genituen. Adibidez, marrazoak
ga raiz atera ahal izan genituen eta bere-
hala eroan genituen Gijonera, egunean
bertan. Uda honetan ekartzea espero du -

gu. Hiru dira, hemen jaio ziren duela
boz pasei urte eta metro inguru neurtzen
zu ten. Orain handiagoak izango dira eta
iku si behar dugu zenbat ekar ditzake-
gun. Kantauriarrak dira, alitan es pe zie -
koak, eta Aquariumeko Kan  tauri itsaso-
ko gunean egongo dira.
—Gune bi dauzka Aquariumak, ezta?
—Bai. Batean, Kantauri itsasoko ekosis-
temak sortu ditugu, bestean ekosistema
tropikalak. Gune bakoitzean hainbat

akua rio daukagu eta horietako bakoitze-
an ekosistema desberdinetako arrainak.
Gainera, gela tropikaleko akuarioetan
bi zimodu desberdinak ere erakusten di-
tugu. Hau da, arrain espezie bakoitzak
ba dauzka berezko bizimodua eta babes
me kanismoak: batzuk kolorea erabiltzen
du te bere inguruagaz kamuflatzeko, bes -
te batzuk geldi egoten dira beti eta arro-
ka forma hartzen dute, harrapakariak
dau de, harrapakinak, e.a. Hori dena era-

kusten dugu. Familia bereko baina espezie
desberdineko arrainak ere badauzkagu,
ber  barako pailazo arrainak edota zirujano
arrainak; pailazo arrain espezie pila dago.
Gainera, beste arrain asko daukagu: 
—Eta kantauriar gelan zeintzuk ekosiste-
ma eta arrain ikus daitezke?
—Kostako ekosistema desberdinak, adi-
bidez, azaleko ekosistema, argia dago eta
algak dauzka. Sakoneko ekosisteman, ba -
rriz, ilunago dago eta arrokak bakarrik
dau de. badago beste bat hondoa dena,
bai na sakonera gitxikoa eta, beraz, harea
dau ka arrokak beharrean. Eta beste eko-
sistema batzuk: marea artekoa, epipelagi-
koa, portuetakoa, e.a. Azken horretan
arrain iragazleak daude, izan ere, portue-

tan janari partikula asko dago eta espezie
horiek bertan eroso bizi dira. 
—Ume asko etorriko da eta heziketa-hel-
burua daukazue?
—Bai, umetatik haz daitezen kontzientzia
hartzen. Erakusten diegu itsasoa zaindu
behar dela, ez bakarrik arrainak bizitzeko,
espezie bakoitzak bere funtzioa dauka-eta
ekosisteman: algarik ez badago arrainek
ezin dute jan, oxigenoa ez da berreskura-
tuko eta guk ezingo dugu arrainik jan... 
—Zelan zaintzen dugu gure kosta?
—Ho betu beharra dago. Ohitura dago
pol  tsa bat bota eta esateko: “Berdin dio!
Garbitzaileak jasoko du.”. Baina haizeak
eroanez gero zer gertatuko da? Itsasoan
amaituko du ela. Adibide hori ipintzen

diegu umeei. Asmoa da itsasoko bizitza
ezagutaraztea, animaliak eta landareak
ze lan bizi diren. Horregatik saia tzen ga -
ra bertako ekosistemak isla tzen eta ber-
tako arrainak erakusten. Hemengo lan-
dare eta arrain guztiak bizirik daude, ez
dago gezurrezko landarerik. m

[sakonean]

Getxo Aquarium > kantauriar itsas zaldiak berreskuratzeko lanean

Gure uretako altxor txikia: itsas-zaldiek
irrintzirik ez, baina bizirauteko gogoz

Hippocampus proiektuagaz kolabora -
tzen du Getxo Aquariumek, kantauriar
itsas-zaldiak berreskuratzeko. Munduan
33 itsas-zaldi espezie dago, guztiak desa -
gertzeko arriskuan, eta horietako bi bizi
dira Kantauri itsasoan. Getxon hipocam-
pus guttulatus espezieko lau ale dauzkate
(eme bi eta ar bi) eta ugaltzen saiatuko di -
ra; espeziea berreskuratzeko lehen pausoa
litzateke, etorkizunean itsasora bueltatu
ahal izateko. Beraz, luzerako prozesua da.

Ugaltzen saiatzeaz gainera, euren bizimo-
dua aztertuko dute, izan ere, alor horretan
ikerketa gitxi egin da. Orain dela urte ba -
tzuk hasi ziren proiektuagaz, baina sutea-

ren ondorioz eten behar izan zuten; duela
hilabete batzuk berrartu dute.
Hipo cam pus guttulatus espezieko itsas-

zaldiek 14 eta 20 zentimetro bitartean
neur tzen du te, baina Getxokoak gazteak
di ra eta apur bat gehiago hazi behar dute
ugaldu ahal izateko.

Ugalketa berezia 
Gero, eurek gura dutenean ugalduko di -
ra: lehenengo bikoteak osatzea da, bizi
oso rako bikotea izango dena, eta gorteia -
tzea hasten da. Ugalketa bitxia da, arrau -
tzak arrak hazten ditu-eta: emeak arrau -

[itsas-zaldiak]

tzak ipintzen ditu arrak bere sabelean dau-
kan poltsa baten barruan (kanguruen pol -
tsaren antzekoa litzateke), arrak ernaldu
eta bertan garatzen dira itsas-zalditxoak.
Hi ru eta bost aste bitartean egoten dira
aitaren sabelean, eta gero poltsatik zuzene-
an jaiotzen dira; erditze baten modukoa ei
da, uzkurdura eta guzti (ernalketa denbo-

ra espeziearen araberakoa da). Kume pila
jaiotzen da, milimetro gitxiko zalditxoak.

Etxeko apaingarri 

Desagertzeko arriskuan dagoen espeziea
izanda, debekatuta dago itsas-zaldiak
arran tzatzea, baina agindua ez da be te tzen
beti. Etxeko akuariorako pieza ederrak di -

ra eta apaingarri moduan dauzka jende
askok. Bestalde, Asiako zenbait tokitan
jaten dira, berbarako, Txinan, Fili pine -
tan, Vietnamen edota Indonesian; medi-
kuntza naturalean ere erabiltzen dira.  Be -
raz, zaila ei da espeziea mantentzea. 

Gainera, oso ahulak dira eta baldintza
oso zehatzak behar dituzte bizirauteko:
urak oso garbia behar du, arrainontzian
filtro bereziak behar dira, korronte gitxi,
e.a. Itsasoan leku lasaietan egon ohi dira
eta alga artean, bestela hilko lirateke. Ho -

rre gatik, itsas zaldi gehienak tropiko alde-
ko ur epeletan daude.

Zaila emon arren, Kantauri itsasoan
ere topatzen dituzte bizitzeko toki ezkutu
eta lasaiak. Areago, iparraldeko itsaso ho -
tzetan ere aurki daitezke itsas-zaldiak, ten-
peratura oso baxuak jasateko prestatuta
dauden espezieak. Zaindu beharreko al -
txor, gizakien esku dago etorkizunean ere
distira egiten jarraitzea; baina horretara-
ko, kontzientzia hartu behar da. m

Emeak arrautzak
ipintzen ditu arrak
daukan poltsan eta
hark ernaltzen ditu

Debekatuta dago
arrantzatzea, baina
apaingarri gisa eta
jateko erabiltzen dira

GETXO AQUARIUM-ek utzitako argazkia

Info+: www.getxoaquarium.com

Itsasoko arrainik berezienetakoa
eta ederrenetakoa da itsas-zaldia.
Zaila da ur artean ikustea, desa -
ger tzeko arriskuan daude-eta es -
pe zie guztiak. Kantauri itsasoan
ere badauzkagu espezie pare bat
eta Getxo Aquariumen berau be -
rres kuratzen ahalegintzen dabil tza.
Animalia bitxi hau ezagutu gura?
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Armintzako portuan

[musika]

Info+: www.txapelreggae.com

Pasa den urtean jazotako istripu latzaga-
tik, bertan behera lotu zen jaialdia; gerora,
urri partean, ohikoa ez bezalako ekitaldia
gau zatu arren. Hala, 1990ean abiatutako
ekimenak 24. ekitaldia beteko du aurten,
eta aurkeztu du daborduko egitaraua, ira-
garri dutenez, hauxe: Forward Ever Band
talde ma dril darrak sostengatuko du Ja mai -
ka ko Mikey General abeslariaren ahots sa -
kona; Do nos ti ako Skakeitan ska, punk eta
reggae taldea; Erresuma Batuko Conscious
Sounds Feat King General, hau da, Dougie
Wardrop / Cons cious Sounds ekoizleak
King Ge ne ra le gaz batera jardungo du; Va -

len tziako Sr. Wil sonen ahotsari Thun der
Clap Sound Sys temek eskainiko dio oi na -
rria; Irie Souljah kataluniarra ere bertan
izango da; Glau ko ma talde tolosarrak ez du
kale egingo; Ma lagako Cala del Moral-etik
Malaka Youth taldea izango da, eta ez da fal-
tako Orabai Per ku sio taldea, Plentzia, Go r -
liz eta inguruotako taldeak girotuko ditu
portu zein alboko kaleak. 

Horrenbestez, egunean zehar giro ederra
izango bada ere, hitzordua egina dago: Ar -
min tza ko portuan, gaueko 22:00etan, uz -
tai laren 19an, zapatua; ez da besterik en -
tzungo! Reggae, ska... m

Iazko azaroan plazaratutako Da diskoa
besapean, oraindino fresko-fresko, uDA
tour birari ekin dio talde bilbotarrak, eta
uztailetik irailera bitartean kontzertu an -
da na iragarri ditu daborduko. Sanjua ne -
tan Leioan eurekaz gozatzeko au ke ra rik
izan ez baduzue, eskualdean beste
hitzordu bi iragarri dituzte, hurrenez hu -
rren: uztailaren 26an, za pa tua, Gor li zen
eskainiko dute kontzertua, eta irai la ren
26an Sopelan izango dira. Beren-beregi
non lekutuko den oholtza ez dute
aurreratu, baina, gogoko izanez gero,
agendan gordetzeko datak horiek!
Hamahiru kantuk osatzen duten Da
diskoa Urdulizko Tio Pete estudioetan
grabatu zuten, Jose Lastra soinu
teknikariagaz; Dave M. Allen-ek ekoitzi
zuen, hura arduratu zen nahasketez ere,
Londresen, Club Ralph estudioan, eta
Metropolis estudioetan, Andy “Hippy”
Baldwin-ek masterizatu zuen.

Info+:www.zea-mays.com/

Bost urte joan dira Antes de que cuente
diez argitaratu zutenetik... Iragan urtean
Arriagan zuzenean grabatutako lana ka -
le ratu zuten... Eta oraintsu jakinarazi
dute kantu barriak sortzen bidean da bil -
tzala... Hil honetan hasiko dira taldean
seigarren lana izango dena grabatzen,
Fito Cabrales buru duen Carlos Raya,
Javier Alzola, Alejandro Climent “Boli”,
Dani Griffin eta Joserra Senperenen lan
barria udagoienerako iragarri dute. Ma -
dri len egingo dituzte grabazio-lanak, eta
Nueva Yorken nahasketak; Carlos Raya
ekoitziko du, Joe Blaney lagun duela.

labean >
fito&fitipaldis

Gaueko 22:00etatik aurrera, hilaren 19an
izango da Txapel Reggae jaialdia

bira >
zea Mays

Gaizka Andollo, Aitor Este -
ban Etxebarria, Iker Lope de
Bergara, Ibon Ordoñez eta
Alex Garcia boskote bizkaita -
rrak lan berria plazatu du.
Folk ban dak azaldu duenez,
lan honetan “soinua indartu
eta biziagotu du, eta espe ri -
men ta ziorako joera ere
nabarmentzen da”. Diskoa
Gaua estudioan grabatu
dute, eta eurak arduratu dira
ekoizpen artistikoaz.

Aukhera
Kherau
Gaua Records

Iaz plazarautako Eurie dis -
ko aren ostean, Josu Bille la -
bei tia, Cris Lizarra ga, Lan der
Zalakainek eta Lore Billela -
bei tiak osa tzen duten Mun -
gi ako tal de ak iraupen la bu -
rreko lan bi aurkeztu barri
ditu: AAAA!!!! eta Bele
Beltzak Baino Ez;
lehenengoan, bere alderik
gor di ne na erakusten dute;
biga rre nean, esperimen ta zi -
ora jo dute.

AAAA!!!! / Bele Beltzak...
Belako
Belako Records

Lan propioa ondu du Neubat,
Sorkun eta Ekon taldeetan
jardundako Libe Garcia de
Cortazarrek. Ostera, ez dago
bakarrik; izan ere, diskoko 11
kantuak sortzeko Joseba
Ponce lagun izan du hainbat
abestiri forma emoteko, eta
doinuei dago ki e nez, zenbait
gasteiztar musikari: Atxus
(baxuan), Txus Villalabeitia
(gitarran) eta Eneko De Arza
(baterian).

Ihesaldi Handia
Libe
Bonberenea ekintzak

diskoak

[zinema]

Haitzaren ertzetik, mundua arraka-
latzera goaz: Bilgune Feministak eta To -
pa tu gazte proiektu komunikatiboak el -
kar lanean filmatu eta ekoitzi dute Arra -
ka lak dokumentala. “Heteroaraua ar -
datz, galderak proposatzen ditu: Zer da
he teroaraua? Nola egituratzen da bizi ga -
ren jendartean? Nola eragiten digu gure
bi zitzetan eta harremanetan?. Hala, Eus -
kal Herria eremutzat hartuta, hainbat el -
ka rrizketatuk heteroarauaren in gu ruko
gaiak aztertzen dituzte: familia, identita-
teak, desira aukerak, sexu/genero sistemak
e.a.” Egileek azaldu dutenez, “Nor mal -
tzat saldu diguten haitz zurrun horren
erraietan ez gara gus tura sentitzen, eta
galdera horiei nolabaiteko erantzuna bila-
tu nahian, Arra ka la proiektua jarri dugu
martxan. Gai ho ri lantzen duen ikus-en -
tzunezkorik ez da go ela ikusita euskarri
na gu si dokumentala izango duen tresna
ku txa” prestatu du te. Horretan aurki
dai tezke: dokumentala proiektatu oste-
an ez tabaidak dinamiza tzeko galdetegi-

Haitza arrakalatze bidean
Heteroarauaren inguruko gaiak
jorratzen dituen Arrakalak dokumentala

DVDa 5 euroan salgai, esaterako, Bilbon eta Portugaleten herriko tabernetan

eredua, hain bat sormen lanetan oinarri -
tu tako tai ler eredua, zenbait lagunek he -
te roa rau aren inguruan egindako ida -
tziak, ilus trazioak, argazkiak e.a., elka-
rrizketak oso-osorik (gai baten inguruko
lan keta zehatzak egiteko baliagarriak)
etab. 7 hizkuntzatan itzulitako dokume-
natalareb aur kezpen jaialdia Donostiako

Dokan ekainean egin ostean, abiatu da
Arra ka laren bidea. Heteroarau-haitzaren
arrakalak azalera tzea helburu, “herriz he -
rri eta esparruz esparru” lanketak egiten
ha si dira; Al gor ta ko Bilgune Fe mi nis tak
uz tail ha sieran aur keztu zuen lana, eta
irai le rako ere beste zer bait antolatzeko
as moa du e la aurreratu du; halaber, Lei o -
ako Bil gune Fe mi nis ta ere ekimenen bat
pres tatzekotan dabil. m

Info+: www.arrakala.net
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«Dokumentalaz gainera,
gaia lantzeko beste
baliabide batzuk ere
eskaintzen dituzte»



[literatura]

Eako poesia egunak
Aurten uztailaren 11n, 12an eta 13an
izango da poesia-ekimena

Info+: www.eakopoesiaegunak.com

Hitzordua ohi baino astebete lehenago
izan go da aurtengoan, uztaileko bigarren
aste akabuan. Prest dute daborduko poe-
siaren eta horretara doazen hamaika ure-
tako ibaien inguruko egitaraua: 

Lehenengo egunean, hilak 11, bari-
kua, Gabriel Arestiren Harri eta Herri:
Nondik dator harria? hitzaldia eskainiko
dute Karmelo Landak eta Laura Mintegik
(20:00; udaletxea); ostean, Gabrielen le -
kua sentikaria oholtzaratuko dute Oier
Gui llan, Rafa Rueda, Andoni Egaña,
Iraia Elias, Ainhoa Alberdi, Naia Mem -
bri llera eta Iban Urizarrek (22:30; Es ko -
londo). Zapatuan, Itsasoa da bide bakarra
Ei der Rodriguezen berbaldiagaz hasiko
dute jardunaldia (11:00; Eskolon do);
gero Pa ri sen bizi naiz bere lanean oinarri-

tutako po ema-errezitaldia egingo du
Koldo Iza gi rrek (13:00; Tala); Idazleak
irakurle po ema-errezital di agaz ekingo
diote arrastiko txan dari Mi kel Etxaburu,
Mariluz Es te ban, Jule Goi koetxea, Luis
Garde eta Fe lipe Jua ris tik, Joseba Ira zo ki -
ren doinu ak lagun (17:00; Be da ro na) eta
gauean Ima nol Epel deren Etxe pa re RAP

«Berbaldiak, poema-
errezitaldiak, kontzertuak

eta abar Ean»

kontzertua (22:00; Eskolondo), Mu-To:
Txi na rai no tunel bat zulatu dan tzaldia
Laida Az konagaz (22:30; Es ko lon do) eta
Oso ban da eta Joseba Irazokiren kotzertua
(23:30; Eskolondo). Azken egunean, do -
me kan, goizean Arestiren imajinario poe-
tikoa eta genero-erai kuntzak solasaldia es -
kai niko dute Ira txe Retolazak eta Danele
Sa rriugartek (11:00; Eskolondo), eta
Kan tu bat zure minari kontzertua Bide
Ertzeanek (13:00; moila); arrastian, Iñigo
Astizek eta Mikel Ayerbek emango duten
Hon da kin degia la na ren gaineko poema
errezitaldiagaz amai tuko da ekimena
(17:30; Natxituko bolatokia). m

Doministripu Jauna
Leire Bilbao Barruetabeña
Elkar

liburuak

Antton Olariaga Aranbururen
marrazkiek irudikatzen dute
idazle ondarroarraren 6-8 urte
bitartekoei begirako lan hau.
“Doministripu jaunak
doministiku egiten zuen
bakoitzean, istripu bat
gertatzen zen. Herriko kale
estuetan zebilela usin egiten
bazuen...”

Idazle frantsesaren hasiberri -
tako lan bi, eza gun bezain
be reziak, eus ka ra ra ekarri di -
tuz te: J. L. Agirrek itzuli du
Gi zon bat lo tan eta Itziar Diez
de Ultzurru nek Gau zak, 60eta -
ko istorio bat; esperimentalis -
mo an mur gil du, Queneau eta
Le Lionnais en Oulipo-ko kide
egin baino lehen idatzitakoak.
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Gizon bat lotan / Gauzak...
Georges Perec
Igela

Maddi Aalla Rotaetxe > eskubaloi-jokalaria

“Etorkizunean eskubaloiaz bizi ahal izatea
gustatuko litzaidake, Danimarkan adibidez”

[kirola]

Lagunek eskubaloian jokatzen zutela
ikusita, kirol hori probatzea otu zitzaion
Maddi Aallari 10 urte zituela. Zaz pi urte
joan dira ordutik, eta daborduko maila
gorenean jardutea lortu du. Hasieratik
Bizkaiko eta Euskadiko selekzioakaz
aritu izan da. Egun, Es pai niakorako hau-
tatzea ere lortu du.

—Uztailaren 9an Espainiako selekzioa-
gaz joango zara 20 egunez Finlandia eta
Frantziara...
—Bai. Hasiera batean astebete egongo ga -
ra Guadalajaran dena prestatzen eta el ka -
rre gaz entrenatzen. Ondoren, Frantziara
joan go gara torneo batean parte hartzera.
Ho   rretan, norvegiar, por tu galdar eta fran -
tziar selekzioen aurka arituko gara. Os  te -
an, Guadalajarara bueltatuko gara en tre -
 na tzen jarraitzera, eta uztailaren 23an Fin -
 landiara joango gara bertoko selekzioaren
aurka hiru partida jokatzera.
—Aurretiaz ere horrelako bidaiaren bat
egin izan duzu selekzioagaz?
—14 urte nituenean deitu zidaten lehe-

nengo aldiz, baina hori ez zen oso garran -
tzitsua izan. Aurten berriro deitu zidaten
As te Santuan, eta Ciudad Realera joan gi -
nen astebete entrenatzera eta bertoko tal-
deen aurka jokatzera.
—Maila horretara ailegatzeko lan handia
egin behar izan duzu, ezta?
—Astero hiru aldiz entrenatzen dut, bi or -
duko saioetan. Horregaz batera, mundu

ho netan hasi nintzenetik Bizkaiko eta Eus -
kadiko selekzioetan egoteak ere asko la -
gundu dit, domeka askotan ere entrena -
tzera behartzen nindutelako. Saio ho riek
oso bereziak ziren, eta atezainentzat entre-
namendu zehatzak egiten ziren.  
—Zein da zure ametsa eskubaloian? 
—Honetaz bizi ahal izatea gustatuko li -
tzai  dake, baina horretarako kanpora joan
be harko nuke. Hori da nire ametsa: e gu -
nen batean Danimarkara joan ahal izatea
jokatzera eta horretaz bizitzea. m

UK45

Egun Barakaldoko Zuazo taldean jokatzen du Maddi Aallak, atezain 

«Bizkaiko eta Euskadiko
selekzioakaz aritu izanak

asko lagundu dit»



Lamia

Lamia. Ilustrazioa: Daniel Castello

[jentilkoba]

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.

Izaki hauei eman zaien irudia
neskato politena izan da, ile
luzearekin -ile horia normalean-,
eta harlauza handien gainean eseri
ohi zirenak ibai-ertzetan, ilea
urrezko orraziz orraztera. 

Haien beste kezketako batzuk irutea,
gau ez arropa garbitzea, eta abar ziren.
On do ri oz, edertasun paregabeko izaki
emeak di ra, beren edertasunarekin sen tsi -
bilitate gu txieneko gizonaren bihotza ere
kon kis ta tzeko gai. Hala ere, ezinezkoak
diren mai tasunak dira, haien izaera ez
delako gizatiarra.   

Kondaira
Behin batean, Isturitzeko La minazulon bi -
zi ziren lamia batzuek, uri ar tetarren ba se -
rri ko atea jo zuten, Mar tzela Urrune txea -
ko aren zerbitzuak eska tzeko. Mar  tzela han
bizi zen ospe handiko emagina zen. Bi rri -
tan pentsatu gabe, beharrezko tresnak bilt-
zen zi tuen poltsa hartu zuen eta ezkutuko
koba bateraino joan zen. Han bizi ziren
lamiak, arrakastaz betez beren lana. Hur -
bi leko erreka batean garbitu, eta zer ordu
zen ikusita, la miek haiekin bazkaltzera
gon bidatu zuten emagina, itzultzeko bi -
deari ekin aurretik. Horrela, janari za po re -
tsuak eta garai hartarako oso ohikoak ez
zirenak jan zituzten. 

Aitzitik, Mar tze laren atentzioa eraka-
rri zuen zerbait egon bazen, hori lamien
ogi zuria izan zen. Zaporetsua zen, eta,
ho rregatik, pusketa bat hartu zuen lamiak
ohartu gabe. Pusketa hori poltsikoan gor -
de zuen etxera eramateko eta bere se ni tar -
te koei proba tzen emateko. Otor dua a -
mai tuta, bideari ekin zioten, hori bai, au -
rretik, lamiek, es ker modura, urrezko go -

ru eta txaratila bat eman zizkioten. Ai tzi -
tik, Martzelak altxatzeko keinua egin zue-
nean, ezinezkoa zela ikusi zuen. 

  -“Zurea ez den zerbait hartu duzulako
da hori”-, erantzun zuen lamietako batek. 

Eta emagin gazteak, lotsaturik, aitortu
egin zuen ogi zati bat gorde zuela. Ogi zati
hori berehala itzuli zuen. Orduan posible
izan zuen altxa eta bideari ekitea. Lamiek

lagundu egin zioten bidearen zati batean,
zonaldea ezagun bihurtu zitzaion arte.

Han agurtu zuten elkar, eta la miek
emaginari eskatu zioten bidean atzera ez
begiratzeko, haien bizilekua sekretupean
mantentze aldera. Eta, hain zuzen ere,
horixe onartu zuen Martzelak, baserria-
ren atarian egon zen arte. 

Han, oin batek etxearen ateburua
zeharkatzen zuelarik, burua biratu zuen,
hori egitearekin la miek eskatutakoa urra -
tzen zebilela ohartu gabe. Une horretan
bertan haren aberastasunak erdira mu -
rriz tu ziren, go rua egurrezko bihurtu ze -
lako. Hori bai, txaratilak urrezkoa izaten
jarraitu zu en.

«Edertasun paregabeko
izaki emeak, harlauza

handien gainean eseri ohi
dira ibai-ertzetan...»
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Izaskun Zubiaur > euskara eta kultura zinegotzia

“Erdaldun ugari badaude ere,
euskaldun kopuruak gora egin du”
Izaskun Zubiaur Zarraga (Berango,
1966) 23 urte daroatza Berangoko
zinegotzi lanetan: 4 urte Ogasun
arloan, eta 19 urte Kultura, Euska -
ra eta Kirola arloak zuzentzen.
Berangoko zinegotzia izan baino
lehen, haurtzaindegiko teknikari
izateko ikasketak burutu zituen,
baina politikaren bidea hartu eta
EAJko idazkari hasi zuen ibilbidea.

—Zeintzuk dira euskararen ahuleziak,
indarguneak eta erronkak Berangon?
—Berangon etxean euskaraz hitz egiten
du ten gazteek gaztelaniara jotzen dute ka -
le an, inertziaren edota ohituraren eragi-
nez. Gainera, erdaldun elebakarren ehu-
nekoa nahiko altua da udalerrian. Hori
de la-eta, helduentzat antolatzen diren jar-
duera guztiak gaztelaniaz egitera behartu-
ta ikusten dugu gure burua. Hala ere, gaz -
te euskaldunen ehunekoak nabarmen
egin du gora azken aldian. Horregaz bate-
ra, tokiko i kastetxe publikoa D eredukoa
da, eta udalerrian euskaraz jarduten diren
bi komunikabide ditugu: UK aldizkaria,
eus kara hu tsean argitaratzen dena; eta Be -
ran go Ga ur, elebiduna de na. E torki zu ne -
rako, gure erronka na gusia udalerrian eus-
kararen erabilera u me eta gaz te eus kal du -
nen artean sustatzea da.
—Hori lortzeko egitasmorik baduzue?
—Etxean jasotzea da euskara eskuratzeko
era naturalena. Hori dela-eta, hainbat egi-
tasmo bultzatu ditugu: gurasoentzako
eus  kara ikastaro bereziak, gurasoak umea -
kaz batera jarduerak antolatzea, guraso be -
rrientzako sentiberatze-kanpainak, euskal
ereduaren aldeko matrikulazio-kanpainak
eta helduei zuzendutako euskara i kas teko
dirulaguntzak.
—Eta erabilerari dagokionez, baduzue

ekimenik edo proiekturik martxan?
—Euskara erabiltzeko esparruak zabal -
tzen jarraitzeko beharra ikusi dugu, eta
ho rretarako zenbait ekimen bi de ratu di ra.
Hau ek dira ume eta gazteei zu zenduta e -
gi ten diren garrantzitsuenak: lu do te ka eta
lu dokluba; udalekuak; eta As te San tuko
eta Gabonetako koloniak. Gune hau ek 3
eta 14 urte bitarteko umeentzat sor tu di -

tugu. Gainera, eskolagaz elkarlanean, ira -
kur zaletasuna bultzatzeko jarduerak an -
 tolatzen dira haur-liburutegian, euskaraz.
Betiko jolasak lantzeko eta txalaparta i -
kasteko ikastaroak antolatu dira es ko lan,
patioan euskaraz a ri tze ko ohi tu ra har -
tzeko. Kalean antolatzen di ren e kimen u -
gari ere euskaraz egiten dira. m

Izaskun Zubiaur, Berangoko zinegotzia

“Euskara eskuratzeko
era naturalena etxean
jasotzea da; hortaz, hori
bultzatu beharra dago”

Biztanle kopurua 
EUSTATek bi urtetik gorako
biztanleak hartzen ditu, beraz:
2006an 6.008 biztanle
2011n 6.970 biztanle.

Euskadunak
2.090 euskaldun, %34,79 (2006)
2.338 euskaldun, %34,26 (2011)

Ia-euskaldunak
1.756 ia-euskaldun, %29,23
(2006)
2.204 ia-euskaldun, %31,62
(2011)

Erabilera datuak
Etxean erabiltzen den hizkuntza,
EUSTATen arabera: %8,17
(2006) eta %7,58 (2011)

Harremanetarako:
946 680 008

Berango

[euskaraetaerakundeak]
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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

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

Zure publia
hemen agertzea

gura baduzu

94 491 13 37
publiuk@aldizkaria.biz

[pintxotan]

Besamelezko ogi-lorea
onddoak eta ganbak tartaletan

Uda heldu bezain pronto, kostaldeko
ibil bidea jarraitu eta Algortara bueltatu
ga ra. Bertoko kaleetan barrena sartu eta
Bidebarri kalean dagoen Abian kultur el -
kar tearen tabernagaz egin dugu topo,
hau rrentzako, gazteen tza ko zein zaharren -
tza ko leku ezinhobea. Izan ere, hainbat
di ra urtean zehar bertan antolatzen di tuz -
ten ekimenak. Hala ere, kultura es kain -
tzaz gainera, eta eztarria bustitzeko eta
pin txo ugari dastatzeko au ke ra emoten du
Abian kultur elkarteak, onddoz eta gan-
baz betetako tartaleetak, esate baterako.
Ho rre la ko pintxo bat egitea probatu gura? 

Lehenengo eta behin moldeko ogi za -
ti bat hartu beharko dugu, ertzak ken du
eta oragailuagaz oratuko dugu fin-fin utzi
arte. Ondoren, berakatz saltsa egingo

dugu. Horretarako, irabiagailua hartu eta
ontzi batean hainbat berakatz ale, limoi
zukua, arrautza bat eta gatza bo tako du -
gu. Ondo irabiatuko dugu sal tsa fina lor -
tu harte. Gura duenak almendrak ere bo -
ta ditzake saltsa egiteko. Hori e ginda du -
gu nean, oratutako ogia saltsagaz buzti,
eta tartaletak egiteko molde ba te an sartu-
ko dugu. Ondoren, aurretik pe rre txi ko -
akaz eta ganbakaz egindako be samela tar -
 ta letan bota eta labean sartuko dugu. O -
gia txigortuta dagoela ikusten dugunean,
la betik atera, perrexila bo ta, moldetik a -
te ra, zerbitzatu eta on egin! m

Osagaiak: moldeko ogia,
berakatza, olioa, gatza, limoi zukua,
arrautza, almendra, bexamela,
onddoak, ganbak eta perrexila.

Pintxoa Algortako Abian kultur elkartearen tabernan topa daiteke
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uk zure 
publizitatea 
hemen !

94 491 13 37 - publiuk@aldizkaria.biz
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[komikia][horoskopoa]

URA
t

OTSOA
t

ADARRA
t

EGUZKIA
t

HOSTOA
t

AITZURRA
t

GARIA
t

LASTOA
t

IRATZEA
t

NEGUA
t

HAZIA
t

META
t

(Abenduak 21 urtarrilak 19)(Abenduak 21 urtarrilak 19)
Aixerrotako Paelletarako bazkaria
antolatzea egokituko zaizu,
kuadrillako beste lagun bategaz.
Baina ez gastatu diru guztia
edaritan, gorde arrozerako apur
bat...

(Abuztuak 18 irailak 16)(Abuztuak 18 irailak 16)
Erabat nahastuta zaude, zer egin ez
jakinda: gurasoakaz Karibera oporretan
edo lagunakaz herriko jaietan lotu...
Pentsatu jai mordoa egongo dela uda
osoan, Kariberako aukera bat bakarra.

(Martxoak 21 apirilak 19)(Martxoak 21 apirilak 19)
Beti zabiltza bazterrak nahasten eta
azken aste akabuan ederra egin
zenuen! Lagunak haserretu zaizkizu
eta ez da nahikoa izango barkamena
eskatzea; zer edo zer hobea pentsatu.

(Ekainak 19 uztailak 18)(Ekainak 19 uztailak 18)
Ezezagun baten laudorioak jaso
zenituen aurrekoan eta jazanezin zaude.
Apalago jokatu beharko zenuke, horrela
jarraituz gero, lagunak aldendu, eta
bakarrik lotuko zara-eta.

(Otsailak 19 martxoak 20)(Otsailak 19 martxoak 20)
Surf-ikastaro batean izena emongo
duzu, baina nahiko traketsa zara.
Irakaslea itxaropena galtzekotan
ibiliko da baina, azkenean, lortuko
duzu taula gainean zutik ipintzea.

(Uztailak 19 abuztuak 17)(Uztailak 19 abuztuak 17)
Amamak paga emongo dizu, orain
arteko handiena, eta diru guztia
tiobiboetan xahutuko duzu berehala.
Biharko badakizu zer daukazun:
paseoa edo hondartza.

(Azaroak 16 abenduak 20)(Azaroak 16 abenduak 20)
Hozbera zara gero! Uztailaren erdia joan
da eta oraindino ez zara bainatu
hondartzan. Zeren zain zaude? Kantauri
itsasoa sekula ez da egongo Meditarrenoa
bezain bero.

(Urriak 17 azaroak 15)(Urriak 17 azaroak 15)
Sasoiko lehen parranden eragina
nabaritzen hasiko zara, egunero urtetea
ez da batere erraza: kirol arriskutsua da.
Lasaiago hartu beharko duzu, uda luzea
da oraindino.

(Irailak 17 urriak 16)(Irailak 17 urriak 16)
Sorgin batek eskua irakurri eta barri
harrigarri bat iragarriko dizu: zur eta lur
lotuko zara eta ez duzu jakingo jaramon
egin edo ez. Bada, argi esango dizut:
sorginok dena igartzen dugu!

(Apirilak 20 maiatzak 19)(Apirilak 20 maiatzak 19)
Bizikleta barria estreinatuko duzu eta
leku guztietara eroango duzu. Arazoa
da ez dagoela bidegorririk leku
askotara iristeko: txaleko horia jantzi
beharko duzu autoek ikus zaitzaten.

(Urtarrilak 20 otsailak 18)(Urtarrilak 20 otsailak 18)
Kanpinera joango zara uda-pasa eta
urte guztian ikusi bako lagunakaz
elkartuko zara. Nahiko aldatuta daude,
hazi dira eta oso guapo: udarako
amodio-aferaren bat sortuko ote? 

(Maiatzak 20 ekainak 18)(Maiatzak 20 ekainak 18)
Zein ondo bizi zaren oporretan, egun
osoa hondartzan, eguzkitan, bainatzen
eta barkilloak jaten. Krema emotea
gogoratu, karramarroak baino gorriago
ipini gura ez baduzu.
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Kopiak
SALGAI
UK aldizkariaren

bulegoan
Uribe Kostako

aldizkariaren
ekoizpena

uk zure 
publizitatea 
hemen !

94 491 13 37 - publiuk@aldizkaria.biz



gaztetxoak > denborapasa

gaztetxoak > bilatu eta irabazi

ez horren gaztetxoak > non da?

LUMA aldizkariaren eskutik
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> Aurrekoaren erantzuna: ArgIHIzkiak

> Irabazlea: Ainhoa Barrenetxea*

*deitu telefonoz: 944 911 337

Zein animalia da Sakone -
an ataleko protagonista?
• Itsas izarra
• Moxala
• Itsas zaldia

> Aurrekoaren erantzuna: Hondar edo harea multzoak

> Irabazlea: Ander Herranz Uribarri 

*deitu telefonoz: 944 911 337

La Gusana liburudenda
Tellagorri plaza, Algorta

Tf. 944 911 412

Gogoratu: 1etik 9ra arteko zenbaki guztiek ageri behar dute errenkada,
zutabe eta 3x3 lauki denetan.

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
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[flashback]

SOPELOZTARRAK PAELLA TXAPELKETAN,1965 INGURU
Zipiriñeko landetan (gaur egun eskola dagoen lekuan) egindako paella txapelketan aterako argazkian, horra hor sopeloztar
kuadrilla txapelduna! Kopa irabazi eta etxera zeinek eroan erabakitzeko musean jokatu zuten; gaur egun, Orgabide-ondo
etxean godeta ei dago. Taldearen atzealdean, erdi ezkutuan, ezkerrean, on Tomas Bustinza abadea dago, betaurreko eta
txapelagaz. Dimoztarra Sopelako parroko izan zen gerraosteko urte gogorretan; estualdietan herritar askori laguntza emon zien
eta oso estimatua izan zen, hainbat sopeloztarrek akorduan dutenez. Derioko San Isidro elizara aldatu zuten, eta hango
parroko izan zen hil arte. Dana dala, Sopelako ospakizunetara etortzen zen sarri. m

Zutunik: Begoña Bilbao, Mertxe (?), Julio Oleaga, Bizente Garai (kopa eskuan), Marieli Perez Ansoleaga, Mari Carmen Bilbao, Martin
Etxebarria eta Inaz Gromaz.
Makurtuta: Juan Torre, Luis Mari Aldekoa (kazola eskuan), Alberto LLorente.

SOPELA. HERRI BATEN ALDIUNEAK LIBURURAKO MARIAN PEREZ ANSOLEAGAK UTZITAKO  ARGAZKIA

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

“Ezingo nuke egunero berdina      
egiten duten fabriketan jardun”

LABURREAN—Joseba Irazoki (Bera, 1974) konposizioan eta inprobisazioan aditua den gitarrista da. Beti maite izan
du musika, eta txikitatik jo izan du gitarra; hala ere, 16 urte bete zituen arte ez zuen bere lehenengo gitarra elektri-
koa ikusi. Ordutik musikaren munduan jardun izan du han eta hemen, irakasle, baina baita musikari ere. Gurean ere
Irazoki taula gainean ikusteko aukera izan dugu; azkena: uztailaren 4an, Plentziako Mikrofilm Short Festivalean.

JOSEBA IRAZOKI > gitarrista

Testua: Iker Rincon   

Defini ezazu zeure burua berba bitan.
Tipo alaia, bere lanarekin maitemindu-obsesionatuta dagoena.

Zein filmetan egingo zenuke protagonistaren papera?
Zatoichiko samuraia izan gura nuke.

Orain zarena izango ez bazina, zertan gura zenuke jardun? Zergatik?
Itsasoarekin zerikusia duen zerbaitetan. Erakarri egiten naute itsasoko
herriek, portuek, e.a. Arraina haragia baino gehiago nahiago dut!

Eta zertan ez zenuke jardun gura?
Egunero gauza berdina egiten pasatzen duten fabrika batean lan egitea
kostatuko litzaidake.

Euskal Herriko zure txoko kuttuna? Zergatik?
Getariko (Lapurdi) hondartza-portua. Txikia eta intimoa da, xarma
berezia du.

Azken aldian egin duzun erokeriarik handiena?
Madrilgo taberna batean bi garagardorekin txalaparta jotzea, kar kar.
Zure haurtzaroko oroitzapen bat?
Lagun arteko sagar borrokak.

Zein da zure ametsetako bat?
Itsasontzi bat edukitzea, eta musikaz luzaro bizi ahal izatea.

Oihukatu duzun azken aldia?
Orain dela hilabete bat kontzertu bat emon ostean, pozagatik.

Gogoko esaldi edo lelorik?
“Erorik ezean zentzudunak ezin bizi”, edo “ez izaki eta bai uste”,
“mierda para usted”.

Zerk ematen dizu beldurra?
Ez dut horrelakoetan pentsatzen, orain agian alabari zerbait txarra
gertatzeak arduratzen nau gehien...




