
«Kapitalismoak harrapatu gaitu 
eta kazetaritza hil du»

124. zenbakia

Oraindino euskal erakundeek ez dute argitu Basordako kala lehengoratu,  
arrain-haztegia eraiki ala beste zer edo zer ipiniko duten  

Lemoizko zentral nuklearra dagoen lekuan. Bestalde, ez da probableena 
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atsOtItzak eta 
BertsOak Bat egInda 

kOPara eta datOrren 
denBOraLdIra BegIra 
Leire Macua Bizkerreko kapitainak 
nabarmendu du Euskal Liga 
irabazteko egin duten talde-lana 
eta zaleek emandako babesa.

Udalagaz akordiorik lortu ezean, 
jarduera denak bertan behera 
utziko lituzke Maritxu Teilagorri 
txosna-batzordeak. 

Esaera Zaharren Txapelketaren 
25. edizioa egingo dute zapatu 
honetan, apirilaren 28an. Hamar 
taldek eman dute izena.
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umeentzakO 
denBOra-Pasak 
Hilabeteroko azken zenbakian, 
ohi den legez, umeentzako 
jolasen atala topatuko duzue 
aldizkariaren erdiko orrialdeetan. 
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«Iberdrolak 2.273 milioi euro 
irabazi ditu lemoizen urte 
hauetan zehar, Felipe Gonzálezen 
Gobernuak ipinitako luzamendu 
nuklearrari esker; eta, legez, 
gunea zentrala eraiki aurretik 
zegoen moduan utzi behar du 
orain, kostuak bere gain hartuta».

mikel Otero EH Bildu

«oraindino ez dira bueltatu 
lur-sailak baina beharrezko 
pausoak eman dira: erakundeen 
arteko mahaia eratu dute 
lemoizko udalak, Foru aldundiak 
eta jaurlaritzak. hartu beharko 
dituzte erabakiak estatuagaz 
negoziatzen».

Josu montalban PSE-EE

«baziren aukera bi: guztia bota 
eta lurra berreskuratu, ala beste 
aukera bat izan, lanpostuak 
sortzeko eta aktibitate ekonomiko 
bat egiteko. bigarren horren 
alde egin genuen: aktibitate 
jasangarria eta lanpostuak eta 
ekonomia sustatzeko».

arantxa tapia Eusko Jaurlaritza

Politikariek esanak

2   Lemoiz ZEnTraL nUkLEarrarEn ETorkiZUna

Lemoizko Basorda kalako zentral nuklearraren inguruan 
hainbat mugimendu egon dira egun eta asteotan. Alde 
batetik, Lemoizko Hiri Antolamendurako Plan Oroko-
rraren (HAPO) aurrerapena onartu zuen Udalbatzak eta 

gaur egun jendaurreko erakustaldian dago, ekainaren 12ra 
arte. Beste aldetik, Iberdrola eta Espainiako Gobernua akordio-
ra heldu dira energia-enpresak kontzesioari uko egin diezaion. 
Horrez gain, Lemoizko zentralaren etorkizuna lantzeko proze-
suaren gainean kritikak egin ditu EH Bilduk, Eusko Legebiltza-
rrean eta Batzar Nagusietan. Horren aurrean, EAJk eta beste 
alderdiek euren erantzunak eta ekarpenak aurkeztu dituzte.

HAPOren Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa txostenaren 
testuak gogorarazten duenez, EAEko Itsasertza Babestu eta An-
tolatzeko Lurralde Plan Sektorialak alternatiba bi eman zituen 
zentral nuklearrarentzat: eraistea eta kala lehengoratzea, ala 
itsasertzaren babesagaz bateragarriak diren jarduerak ipin-
tzea, beti ere gunearen errekuperazioari lagunduko badiote. 
Edozein kasutan, Antolamenduko Plan Berezia beharko luke 
horrek. 1984an onartu zen Lemoizko luzamendua, inoiz abia-
razi ez zen zentral nuklearrekoa. Bertoko lurretan, ziklo kon-
binatuko zentral bat edo parke tematiko bat ipintzeko posibi-
litatea planteatu zen garai batean. Gaur egun, Lurralde Zati 
Planak instalazioa birgaitzen lagunduko duen ikerketa edo ai-

siagaz lotutako beste instalazio-mota bateko jolas-ekipamendu  
bihurtzea proposatzen du. «Guneak museoak, ikerketa-labo-
rategiak, planetarioa, lorategi botanikoa eta ˝Lemoizko Aisia 
Parkearen̋  izenpean gai ezberdineko instalazio sinergikoak 
eduki litzake», Lemoizko HAPOk jasotakoaren arabera. Horre-
taz desadostasuna agertu du Gabriela Francés EH Bilduko zi-
negotziak udal-bilkuran, HAPOren aurrerapenak zentraleko 
lurzoruari planteatu dizkion hiru ekonomia-jardueren aukere-
tan kalifikazio bera eman diolako. Bere ustean, «eztabaida mu-
rrizten» dabil Udala. Horregatik, hiritarren parte-hartzea ka-
mustu delakoan eta Udalbatzak ez duelako zertan aurrerapena 
onartu iritzita, abstentzioa eman zuen Lemoizko EH Bilduk.

Iberdrola, etekIna eta erantzukIzuna. Aurreko astean, 
Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkideak «eskandalagarri-
tzat» jo zuen Iberdrolak eta Espainiako Ogasun Ministerioak 
sinatu zuten akordioa. Horren arabera, energia-enpresak uko 
egin zion Lemoizen zeukan kontzesioari, eta lurrak emango 
dizkio Espainiako Administrazioari, zentral nuklearrak okupa-
tzen duen lursaila lehengoratu behar izan barik. Oterok gogo-
ra ekarri zuenez, «Iberdrolak 2.273 milioi euro irabazi zituen 
Lemoizen, Felipe Gonzálezen gobernuak ipinitako luzamendu 
nuklearrari esker; eta, legez, gunea zentrala eraiki aurretik ze-
goen moduan utzi behar du orain, kostuak bere gain hartuta». 

EH Bilduko legebiltzarkideak salatu zuenez, «akordioak ere-
mua berreskuratzeko erantzukizunaz libratu du Iberdrola, eta 
hori eskandalu bat da, azkenean euskal herritarrok hiru aldiz 
ordaindu beharko dugulako Lemoizko zentzugabekeria; lehena-
go, eraikuntza bera ordaindu genuen; gero, argindarraren fak-
tura bidez, 2.273 milioi ordaindu dizkiogu Iberdrolari, eta orain 
eremua berreskuratzeko lanak ordaindu beharko ditugu». Iber-
drolarekiko akordioa Gobernu espainolaren lehen urratsa da Le-
moizko lur horien jabegoa Eusko Jaurlaritzari transferitzea. 

asko geratzen da oraindino Basordako kala lehengoratu 
eta 1972 baino lehen zegoen moduan gozatzeko, bertan 
arrain-haztegia eraikitzeko ala beste proiekturen bat martxan 
ipintzeko. Halere, horietako egitasmoren bat bideratzeko 
oinarriak gaur egun ipintzen dabiltza, hainbat forotan.
TESTUa: IñIGo Fernandez de MartIkorena  a hodeI torres   

Lehengoratzeko aukera zabalik dago oraindino

Jesus Lekerikabeaskoa 
batzarkide jeltzaleak 
EH Bilduko kideak 
animatu ditu Madrilen 
protesta egitera.
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«Gaur egun daukaguna ilunkeria 
da, bulegoetan egindako 
proiektuak; hori ez da berria, 
segur aski etorkizunean izango 
ditugu ekintza burutuak, ez 
dakigu noren alde. eta beldur 
gara berriro ere prentsaren bidez 
jakingo ote dugun».

Jose a. elgezabal Ahal Dugu

«erabaki denetan ematen da 
herritarren parte-hartzea, 
eurek hautatzen dituztelako 
bai erakundeetako ordezkariak 
baita ordezkariak kontrolatzen 
dituztenak ere; gainera, beste 
bide batzuk dituzte proposamenak 
egiteko eta akordioak lortzeko».

arturo aldecoa Talde Mistoa

«proiektu berriak garatzeko 
aukera dago lemoizen, zentral 
nuklearrak okupatzen dituen 
lurretan. eta garatu daitezke 
espainiako Gobernuak eta 
jaurlaritzak egindako akordioari 
esker, 40 urtez blokeatuta zebilen 
egoera askatu duelako».

Javier ruiz Alderdi Popularra

Horri dagokionez, Oterok argi dauka lurren jabegoa Jaurla-
ritzari ez ezik, Lemoizko Udalari eta Bizkaiko Aldundiari ere 
dagokiela, eta «jabegoaren transferentzia ezin dela inondik 
inora erabili Iberdrolak bere obligazioei ihes egin diezaien». 
Hori dela eta, EH Bilduk interpelazioa egingo dio Arantza Ta-
pia EAEko Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura sailburuari, 
Legebiltzarrean, eta eskatuko dio Jaurlaritzak euskal jendar-
tearen interesak lehenetsi ditzala, «Iberdrola babestu beha-
rrean». Eusko Legebiltzarrean ez ezik, Bizkaiko Batzar Nagu-
sietara ere eroan zuen gaia EH Bilduk. Bertan, Onintze Oleaga 
batzarkideak leporatu zien «utzikeriaz» jokatzea Espainiako 
eta EAEko gobernuak osatzen dituzten alderdiei (PP eta EAJ 
eta PSE-EE, hurrenez hurren), Iberdrolari «erantzukizuna» ez 
eskatzeagatik: «Erraztu duzue etekinak eskuratu dituen en-
presa musu-truk irtetea, Euskal Herriko mapan puntu beltza 
dena lehengoratu barik». Jesus Lekerikabeaskoa batzarkide jel-
tzaleak EH Bilduko kideak animatu zituen Madrilen protesta 
egitera: «Iberdrolak daborduko egin dio uko kontzesioari eta 
horren aurrean galdetu didazue ea Estatu espainiarraren eta 
Iberdrolaren arteko kontzesioan guk zer egin behar dugun. De-
nok dauzkagu ordezkariak Madrilen, zuek ere badituzue. Hor-
taz kontzesio-amaiera horren zehaztasunak eta zergatiak gal-
detu han. Gure herrirako lor ditzakezuen abantailak lortu!».

Eztabaida berean, EH Bilduko ordezkariak kritikatu zuen Le-
moizen, Gasteizen eta Gernikan zenbait bider galdetu ostean, 
hainbat erantzun ez dutela jaso eta jasotakoen artean kontrae-
sanak daudela. Hala, hiru exekutibo horiei «gardentasun eza» 
eta «ilunkeria» leporatu ostean, hainbat kontu argitzea eskatu 
zuen, tartean lurren titulartasuna eta Itsasertza Babestu eta 
Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala beteko ote den, eta horren 
arabera zein izango den lursailaren erabilpena. Lehenengo 
puntuari dagokionez, Arantxa Tapia EAEko Ekonomiaren Gara-
pen eta Azpiegitura sailburuak esan zuen joan den hilabetean, 

Espainiak lurrak eskualdatu ostean, lursail horien titulartasu-
na Eusko Jaurlaritzako Energia eta Meategiak zuzendaritzare-
na izango dela. EH Bilduk, ostera, proposatu du jabetzaren ti-
tulartasuna komuna izatea Lemoizko Udalaren, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean. Bizkaiko Batzar 
Nagusietako talde jeltzaleak erantzun zuenez, Estatu espainia-
rrak EAEri jabego-transferentzia bat egiten dionean, lehenengo 
pausoa beti da Jaurlaritzaren Ondare Saila lursailaz jabetzea. 
«Horrek ez du esan gura gerora begira Jaurlaritzarena izaten 
segituko duenik. Hiru administrazioen artean erabaki beharko 
dute noren izenean geldituko den lurzoru hori».

Bigarren puntuari dagokionez, 2007an onartutako Itsaser-
tza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak agindu-
takoa betetzeko eskatu zuen EH Bilduk, Basordan ezer eraba-
ki aurretik azterketa bat egitea, alegia. Horren arabera gunea 
lehengoratzea eta berreskuratzea posible den jakingo litzateke 
eta, «berreskuratu ezin bada», aldera litezke hainbat jardue-
ra, zein aktibitate ipin daitekeen erabakitzeko. Oleagak nabar-
mendu zuenez, «azterketa hori gaur egun egin barik dago». 
Eusko Jaurlaritzak iaz iragarri zuen arrain-haztegi bat jartzea 
zela bere apustua eta horrela berretsi zuen Arantxa Tapiak Le-
gebiltzarrean, joan den hilabetean: «Baziren bi aukera: guztia 
bota eta lurra berreskuratu, ala beste aukera bat izan, lanpos-
tuak sortzeko eta aktibitate ekonomiko bat egiteko. Bigarren 
horren alde egin genuen: aktibitate jasangarria eta aldi berean 
lanpostuak eta ekonomia sortu eta sustatuko duena». Horren 
gaineko bere iritzia galdetuta, Elena Unzueta Aldundiko boze-
ramaile eta Ingurumen foru-diputatua mugatu da esatera hori 
Eusko Jaurlaritzaren proiektua dela, eta ñabardura bakarra 
egin dio: «Ingurumenaren gaineko eraginaren azterketak egin 
beharra daude; adi egongo gara gure eskumena delako. Aztertu 
beharko ditugu proiektuak eta esan teknikoki ondo egokitzen 
diren, ingurumenaren aldeko babes-neurriakaz». 

Lehengoratzeko aukera zabalik dago oraindino
1972
Frankismoaren azken urteetan hasi 
ziren lemoizko zentral nuklearra 
eraikitzen. basordan erreaktore 
nuklear bi eraikitzeko lizentzia jaso 
zuen Iberduerok, obrak hasi ondoren.

1984
zentral nuklearraren aurkako jarrera 
piztuta zegoen herrian, eta horri 
aurre egiteko mugimendua osatzen 
hasi zen. etak ere hainbat ekintza 
egin zituen urte horietan. 1984an, 
psoek espainiako hauteskundeak 
irabazi zituenean, luzamendu 
nuklearra ipini eta obrak behin 
betiko uzteko agindu zuten.

2015
luzamendu nuklearrari aurre 
egiteko ordainketa kitatu zuten 
2015ean kontsumitzaileek, zentrala 
amortizatzeko 2.273 milioi euro 
ordaindu ostean. kostu hori energia 
elektrikoaren ordainagirian 
txertatzea erabaki zuen espainiako 
Gobernuak 1996an.

2017
zentralak dituen lur-eremuak euskal 
erakundeen esku egongo direla 
jakinarazi zuen eusko jaurlaritzak, 
eajk eta ppk espainiako kongresuan 
egindako akordioaren ondorioz.
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Aurtengo San Juan jaietako guneak berrantolatu gura 
ditu Leioako Udalak: Maritxu Teilagorri txosna-ba-
tzordeak salatu duenez, hasiera batean, Altzagatik 
Pinosolora mugitzea proposatu zieten. «Behin baino 

gehiagotan eskatu dugu txosnak herrigunean gura ditugula; 
baina, erdigunera hurbildu beharrean, are gehiago urrundu 
gura gaituzte», kritikatu dute Maritxu Teilagorrikoek. Beste 
aukerarik ez ematekotan, txosnak ez ipintzeko eta eurek anto-
latzen dituzten ekitaldi denak, kontzertuak eta akelarrea bar-
ne, bertan behera uzteko prest agertu dira batzordeko kideak. 
Bestalde, agintari leioaztarrek Udondoko ikaztegi zaharrera 
aldatu gura dute Udalak antolatutako hainbat ekitalditarako 
Boulevarden ipintzen duten eszenarioa. 

Maritxu Teilagorriko kideek azaldu dutenez, «eurekin izan 
genuen azken kontaktuan, Udondon elkarrekin egitarau bat 
osatzea proposatu genien, herrian agerleku bakarra ipiniz». 
Estibaliz Bilbao Kultura zinegotziak ezetz erantzun zien, «kon-
tzertuetan askotariko aukerak» egon behar zirela aipatuz. Al-
daketa alderantziz egitea, hau da, udal-eszenarioa Pinosolora 
eta txosnagunea Udondora eroatea ere eskatu zieten. «Pinoso-
lo beraientzat gune egokia ez zela erantzun zigun zinegotziak; 
guretzat, ordea, bai», deitoratu dute Maritxu Teilagorrikoek. 
Hala ere, adostasunerako aukera bat egon daiteke, txosna-ba-
tzordeko kideen arabera: diotenez, «aurreko urteetako txosna-
guneko irisgarritasun-arazoak konpontzeko aukerak aztertzen 
dabiltza udal-agintariak». Erantzunaren zain daude.

konponbIderako akordIo bIla. Arazoak Eusko Jaurla-
ritzaren Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak ateratako lege 
berri baten ondorioz sortu direla adierazi du Iban Rodriguez 
alkateordeak: «Horren arabera, aproposak ez diren lekuak utzi 

behar ditugu eta aproposak direnak topatu». Ildo horretan, lis-
karrak alde batera utzi eta guztion artean zer edo zer onuraga-
rria ateratzeko lanean dabiltzala adierazi du EAJko zinegotzi 
eta hurrengo udal-hauteskundeetarako alkategaiak. «Garai 
batean Maritxu Teilagorrikoek esaten zuten euren iritzia ez 
genuela kontuan hartzen. Bereziki, orain egiten ari garena da 
eurakaz zelanbaiteko adostasun-maila batera heltzen saiatzea. 
Hartu-eman denak amaitu arte, ez dugu deklarazio instituzio-
nalik egingo; ordura arte ez gara errua elkarri botatzen ibiliko. 
Gu ez gara inoiz ideia bakar batekin tematuta egon, eta eurak 
ere ez», azaldu duenez. Hala, txosna-batzordeagaz «zelanbai-
teko akordiora» ailegatu gura dute agintari leioaztarrek, baina 
«legeak ezartzen dituen baldintzak» bete egin beharko dituzte-
la argi utzi du Iban Rodriguezek. 

Akordio bat lortzeko denbora-tarteei dagokienez, «oraindik 
garaiz» dabiltzala uste du alkateordeak. «Zaila da denon gus-
tukoa den gauza bat egitea, baina saiatzen ari gara», gaineratu 
du udal-agintariak. 

txosnarik ez dute ipiniko 
Pinosolora eroan gura badituzte

LeioA | San Juan jaiak

altzagako txosnagunea kolokan dago momentuz; oraindik ez dakite non egongo den txosnak ipintzeko aukera. Hiruka 

aurreko urteetako txosnagunearen 
irisgarritasun-arazoei irtenbidea emateko 
modua aztertzen dabiltza agintari 
leioaztarrak. txosna-batzordea ez dago ados 
orain arte eskaini zaizkien aukerakaz. 
kepa uGarte MartIarena 

«Pinosolo beraientzat gune 
egokia ez zela erantzun 
zigun kultura zinegotziak; 
guretzat, ordea, bai»
MarItxu teIlaGorrI txosna-batzordea

«akordio batera iritsi gura 
dugu; hala ere, legeak 
ezartzen dituen baldintzak 
bete egin beharko ditugu»
Iban rodrIGuez etxebarrIa
LEioako aLkaTEordEa
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«euskaltzale askorentzat 
urteroko hitzordu bihurtu da»

Aitor fernAndez de mArtikorenA | Sopelako esaera zaharren txapelketa

zelan sortu zen txapelketa? Josu Landetari eta Gabi Basañe-
zi bururatu zitzaien; bertsolariak dira biak eta, garai hartan, 
euskara-irakasleak ziren. Bata Sopelako AEK-ko euskaltegian 
zebilen, eta bestea Algortako Lauaxeta AEKn. Nik entzun duda-
nagatik, euren ikasle-taldeen arteko lehiaketa moduan plan-
teatu zuten: biek prestatu zituzten bertsoak, esaera zaharren 
zerrenda egin zuten eta, lehiaketa amaitutakoan, afaria egin 
zuten ikasleekin batera. Oker ez banago, handik hiru urtera, 
horrelako zer edo zer egitea pentsatu zuten Sopelako euskal-
tegian; baina inguruko euskaltegietako zein ikastolako jendea 
gonbidatuta, eta beste formatu batean. Txapelketaren bigarren 
edizioaren ondorengoa da gurea.

Eskualdean egiten den euskararen aldeko ekitaldirik garran-
tzitsuetako bat da? Ez dakit hori nik neuk esan beharko nu-
keen. Korrika kenduta, jendetsuena da agian, baina beste eki-
taldi batzuk ere badauzkagu, esate baterako Kanpomartxo. Nik 
uste dut askorentzat urteroko hitzordu bihurtu dela.

zeintzuk dira lehiaketaren helburuak? Alde batetik, euskara 
kalera ateratzea; izan ere, Sopela orain dela 50 urte herri oso 
euskalduna zen, eta hori galdu egin zen. Egun horretan, behin-
tzat, euskara entzuten da tabernetan eta beste hainbat tokitan. 
Bestetik, esaera zaharrak eta bertsoak euskal kulturaren era-
kusgarriak dira, eta biak gogoratzekoak. Azkenik, helbururik 
garrantzitsuena ondo pasatzea da.

zelangoa da txapelketaren funtzionamendua? Laburbilduz, 
bertso bat entzun eta horren atzean zer esaera zahar dagoen 
asmatzea da gakoa. Goizean hainbat ibilbidetan banatzen ditu-
gu taldeak. Bertsoak eginda daude jada; Algortako Bertsolari 
Eskolakoek egiten dituzte. Gauzak horrela, taberna bakoitzean, 
bertsoak entzun eta esaera zaharrak asmatu behar ditu talde 

bakoitzak. Zenbat eta gehiago asmatu, orduan eta puntu gehia-
go lortuko ditu horrek. Kale eginez gero, erreboterako aukera 
daukate besteek. Hala, goizean puntu gehien lortzen dituzten 
taldeak igaroko dira bazkalosteko finalaurrekora. Arratsalde-
ko saioan, esaera zaharrak emango dizkiegu Amets Arzallus 
eta Onintza Enbeita bertsolariei, eta eurek bertsoa inprobisatu 
beharko dute, taldeek asma dezaten. Talderik onenak finalera 
igaroko dira eta puntu gehien lortzen duena, txapeldun! 

Lanik handiena ehun esaera zaharrak buruz ikastea da, 
lehiaketan zerrendan agertzen diren bezala esan behar direla-
ko. Zailtasunik handiena bertsoaren zentzua harrapatzea da.

Berezia izango da txapelketaren 25. edizioa? Omenaldi txiki 
bat egitea pentsatu dugu; seguru asko, AEK-ko koordinatzaile 
nagusia etorriko da. Bestalde, orain gutxi zendutako Marian de 
la Fuente euskaltzale erandioztarra gogoratuko dugu. Espero 
dugu edizio polita eta hunkigarria izatea. 

landetxe batean egonaldia eta sopelako jatetxeetan otorduak izango dira sari nagusiak. argazkian, aurreko edizio bat. Hiruka 

sopelako aek-k antolatuta, esaera zaharren 
txapelketaren 25. edizioa jokatuko dute 
zapatu honetan, apirilaren 28an. Hamar 
taldek eman dute izena.
kepa uGarte MartIarena 

apirilak 28, zapatua
11:00 
taldeak udaletxeko plazan elkartuko 
dira; oroigarriak banatuko dira. 
12:00
txapelketaren hasiera. 
15:00
bazkaria, ander deuna ikastolan.
17:00
Finalaurrekoak eta finala, ander 
deuna ikastolan.

Sopelako Esaera 
Zaharren Lehiaketa



6   gorkA AndrAkA ibArgArAy kaZETari txiskeroa

azken 25 urteotan kazetari lanetan bizi izandako askotariko 
esperientziak bildu dituzu Chiribitas. Historias que prenden 
la vida liburuan. zelan laburbilduko zenuke mende-laurden 
hori? Oso pozik nago denbora tarte horretan egondako lekua-
kaz eta horietan denetan ezagututako jendeagaz. Pertsona mo-
duan asko hazi naiz horri esker, baita kazetari moduan ere, eta 
oraindino ikasten jarraitzen dut. Balantzea izugarri ona dela 
esan dezaket.

esperientzia horietatik denetatik zein nabarmenduko ze-
nuke, eta zergatik? Komunitate zapatistetan egoteak zeresan 
handia eduki zuen niretzat. Hainbat alditan egon naiz han eta 
izugarria da eurek zelan ulertzen duten mundua eta bizitza, 
euren errebeldia orokorrean. Horrek nire ikuspuntuak eralda-
tzea eragin zidan eta euren ereduak jarraitzen saiatzen naiz.

Liburuan 72 istorio daude denera. zer aurkituko du irakur-
leak horietan denetan? Mundu osoan dauden su txiki horiek 
aurkituko ditu, ilusioz beteriko borrokak, jende ona, duina, 
ezetz esaten dakiten gizon-emakumeak, bizirauten saiatzen di-
renak eta gaur egun bizi dugun gizarte kapitalista zitala onar-
tzen ez dutenak. Mota horretako jendea agertzen da istorio ho-
rietan denetan.

nondik dator mota honetako liburu bat idazteko ideia? Alde 
batetik, ezagututako errealitate horiek denak ezagutarazteko 
sentitzen nuen beharretik, apurka-apurka desagertzen ari di-
relako; ez dira inon agertzen. Gaur egun komunikabide asko 
dago eta etengabe bonbardatzen dute informazioagaz, baina 
mota honetako informazioak ez dira inon ageri. Hortaz, pertso-
na horien errealitatea kontatzeko beharretik bururatu zitzai-
dan liburu hau idaztea, esperientzia horiek gal ez daitezen. 

mexiko, kolonbia, sahara, Palestina, maroko, errusia... zerk 
eraman zaitu leku horietara? Horietako batzuetan egondakoa 

naiz, baina zenbaitetan leku horietan egondako jendeak kon-
tatutako istorioetan oinarrituta idatzi ditut istorioak. Hala ere, 
gehienak nire zuzeneko bizipenetatik ekarritakoak dira. Kaze-
taria naizen heinean, herrialde horietan gertatzen zena konta-
tzeko beharragatik joan naiz, laguntzeko. Bestalde, askotariko 
proiektuetan parte hartzeko ere joan naiz leku horietara, modu 
batean edo bestean borrokan dauden gizon-emakumeak lagun-
tzeko, hala nola inbasio eta gerren aurkakoetan.

«urteotan ezagututako “su txikien” errealitate batzuk bildu ditut»

liburua idazteaz gainera, andrakak Mar de fueguitos irratsaioa zuzentzen du martitzenero bilboko 97 Irrati librean. 

gorka andraka Ibargaray (armintza, 
1968) kazetari txiskeroak azken 25 
urteotan bizitakoak kontatzen dituen 
ez-fikziozko liburua argitaratu du. 
Hainbat kontakizunen bilduma da, eta 
Cristina sáezen ilustrazioak dauzka.
TESTUa: Iker rIncon Moreno ArgAzkiA: hodeI torres  

«kapitalismoak harrapatu 
gaitu alor denetan, eta 
kazetaritza hil egin du. Orain 
etekinek baino ez dute balio, 
edozeren gainetik»



Bertoko istorioek ere lekua daukate liburuan, hurragoak, 
lokalagoak eta pertsonalagoak direnak... Bai, leku askotan 
egon arren, beti esan dut herrialde horietan gertatzen denak 
eragina duela ere gure etxean eta inguruko jendean. Ezin dugu 
ezikusiarena egin.

Lier zure semea kontakizun askotan agertzen da. Horietako 
batean «bandera guztiak gerrak dira» eta «beti dago gerra» 
esaten du. Interesgarria da umeek zelan ikusten duten mun-
dua... Azken urteotan gertatu zaizkidan gauza on denen artean 
aita izatea izan da onena. Orain 12 urte ditu Lierrek, eta jaio 
zenetik hona bizi izandako hainbat jazoera azaltzen ditut libu-
ruan, inguruan gertatzen dena beraren begiradatik kontatzen. 
Maleziagabeko ikuspegia da hori, baita gardena ere. Dena ondo 
dabilela dirudien gizartea osorik desmuntatzen du umeen be-
girada horrek, ikaragarria da. Ikuspegi horrek, bat-batean, 
ideia horiek denak desegiten ditu eta erakusten du gizartea 
guztiz zitala dela eta ez dela inolako etorkizun onik egongo al-
daketarik ez badago. 

Liburuan askotariko gaiak jorratzen dituzu, hala nola immi-
grazioa, langabezia eta irrati libre komunitarioak. azken gai 
hori aspalditik oso lotuta dago zugaz. zer-zelako garrantzia 
dute mota horretako komunikabideek gizartean gaur egun? 
Sistema kapitalistari edozein eremutan aurre egiteko beha-
rrezkoak dira mota horretako irratiak. Ahalbidetu egiten dute 
komunikabide tradizionalek ezkutatzen dutena argitaratzea, 
borroka eta mugimendu horiek ezagutarazteko eta pertsona 
horiek bakarrik ez daudela sentiarazteko aukera ere ematen 
dute. Komunikabide alternatiboak egongo ez balira, ezinezkoa 
litzateke errealitate horien berri ematea.

zergatik Chiribitas liburuaren izenbururako? Alde batetik, 
berba horrek zuzenean poztasuna transmititzen du, positiboa 
da. Bestalde, landareagaz ere zerikusia du, naturagaz. Txiribi-
tak ohiko landareak dira, umilak baina ederrak. Gainera, me-
tafora modura, txiribitak zerbaitegaz ilusioa daukagunean sor-
tzen zaizkigun argitxo horiei ere deitzen zaie. Hori dela eta, 
aipatutako ideiak batuta erabaki nuen liburuari izen hori ipin-
tzea: ekologia, natura, poztasuna eta ilusioa ekartzen dituela-
ko berba horrek gogora.

Liburua irakurri ahala, istorioak kontatzeko moduak eduar-
do galeano uruguaiarraren zenbait lan ekartzen dizkit bu-
rura... Liburu bat idazten nengoela esaten nionean jendeari, 
beti azaltzen nien Galeanoren antzekoa izango zela, baina izan 

barik, ezinezkoa delako haren lanakaz konparatzea. Brome-
tan esan dut beti 25 urte behar izan ditudala liburu txiki hau 
idazteko, Galeano hil arte itxaron behar izan dudalako. Egia 
da bere lanek eragin handia eduki dutela nire estiloan eta lo-
tsa ematen zidan mota honetako lan bat argitaratzea, bere esti-
loaren antza duena. Dena dela, argitu beharra dago ez naizela 
haren lan batean ere ez oinarritu; nire ikuspegitik idatzitako 
liburua da, nire ahotsetik eta nire estiloan oinarrituta. Inguru-
koek liburua irakurri dute, eta hori baieztatu didate; hori fun-
tsezkoa da. Ez dut gezurrik esaten, ezta inori kopiatzen ere, eta 
oso pozik nago emaitzagaz.

Ilustrazioek ere garrantzi handia daukate liburuan... Bai, oso 
polita izan da hori ere. Kontakizunak idazten nenbilela Cristi-
na Sáez ezagutu nuen eta jakin izan nuen ilustrazioak egiten 
zituela. Haren lehenengo liburua ere bada, eta bere ikuspegi 
ekofeministak eta irudikatzeko moduak oso ondo nahasten zi-
ren nire istorioakaz. Kontakizunak oso ondo irudikatu ditu, eta 
berbek eta ilustrazioek sor ditzaketen ideiak oso zehatzak dira.

kazetari txiskero (supiztekoa) gisa definitzen duzu zeure bu-
rua, zer da zehazki hori? Kazetaritza munduan dabilena baina 
pizgarri gisa lan egiten duena. Gaur egungo kazetaritzak in-
toxikatzen, hiltzen eta gauzak ezkutatzen ditu. Kazetari txis-
keroak gauzak diren moduan kontatzen ditu, jendeak benetan 
gertatzen dena uler dezan. Gauzak eraldatzen laguntzen du, 
jendea ahalduntzen du, askotariko kontuak ikas ditzan... Az-
ken finean, gizartea aldatu gura duen kazetaritza da hori, eral-
datzailea eta pertsonak hazten dituena. Gaur egungo kazetari-
tzak, ordea, jendea artaldea balitz bezala hartzen du...

zelan ikusten dituzu gaur egungo kazetariak eta komunika-
bideak? Urte asko daroatzat kazetari modura lanean komu-
nikabide alternatibo batean, eta beti esan dut ez dudala nire 
burua kazetari gisa definitzen, eta esatekotan, kazetari txiske-
roa naizela argitzen dut. Ez nago gustura gaur egun lanbideak 
bizi duen egoeragaz. Lotsa ematen dit zelan kontatzen diren 
gauzak, eta gaur egun komunikabideentzat garrantzitsua de-
nak zeresanik ez. Azken finean, kapitalismoak harrapatu gaitu 
alor denetan, eta kazetaritza hil egin du. Orain etekinek baino 
ez dute balio, publizitatea, enpresa, fama... Jendeak ez du axo-
la, ezta langileak eurak ere. Prekarietatea osoa da. Kazetarion 
duintasuna inoiz baino kuota baxuagoan dago, eta oraindino 
okerrera doa. Dena dela, badaude lan egiteko bestelako mo-
duak; kazetaritza egin daiteke oraindino, eta bide horri jarrai-
tzen saiatzen naiz ni.  

hiruka
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«urteotan ezagututako “su txikien” errealitate batzuk bildu ditut»

liburuak 72 kontakizun eta 54 ilustrazio 
barnebiltzen ditu, munduko askotariko 
lekuetan oinarritutakoak, hala nola la 
realidad eta san cristobal de las casas 
(Mexiko), cartagena de Indias (kolonbia), 
sao paulo (brasil), la paz (bolivia), 
atacama (txile), bagdad (Irak), Gaza, 
jerusalem, belen (palestina), ksar el kebir 
(Maroko), ausserd eta dajla (saharako 
errepublika arabiar demokratikoa), 
Mosku (errusia), Florentzia (Italia), paris 
(Frantzia), evian (suitza), kanariar Irlak, 
bartzelona, alacant, sevilla, Veguellina 
de Órbigo, laredo, hondarribia, bilbo, 
Gernika, armintza...

Chiribitas. Historias 
que prenden la vida

Okerrak zuzentzen 
Joan den asteko HIrukan, «Hezkuntza» gehigarrian, 
hainbat oker zeuzkan aixerrota ikastetxearen gaineko 
artikuluak, bereziki bertan izena emateko bideei 
dagozkienak. 
•	Idazkaritzako ordutegia 8:15etik 14:45era artekoa da astelehenetik 

eguaztenera, eta 8:15etik 14:30era eguen eta barikuetan, eta ez guk 
artikuluan adierazitakoa. 

•	Izena online emateko bide egokia eusko jaurlaritzaren aplikazio ofiziala da, 
eta ez ikastetxearen webgunea. 

•	aixerrotak 2017an burutu zuen bere hezkuntza proiektua, eta ez 2001ean.



soluzIoak: soluzIoak: 

 © garbine Ubeda

Zazpikoa
Bi irudi hauen artean 
dauden aldeak bila 
itzazu. zazpi dira 
guztira.

Udaberriko piknika
Ai, ene! Hau da desastrea! Baina lasai, piknika 
bukatutakoan den-dena bilduko dute-eta.

zenbat animalia 
daude guztira? 
zomorroak ere 
kontuan hartu.

Bila 
itzazu 
elementu 
hauek: Jostailuzko 

automobilaMozoloa Tiragoma Bixigua Sardexka

zapia



Lorez lore
Lagundu erleari erlauntzara iristen. Bidean aurkituko dituzun loreetako 
hizkiek esaera zahar bat osatzen dute. idatz itzazu ordenean beheko 
biribiletan eta jakingo duzu esaera zein den. 

Itzala
Lupak erakusten duen zomorrotxo kakati hori zer ote da? 
Mega birus bat? zorri mutante bat? Molekula erradioaktibo 
bat? Edozer dela ere, itzal zuzen bakarra dauka, zein da?

Saria

Lehiaketa non dago?
Uribe kostanko 
irudi honetan 
zer auzo ageri 
den igarriz gero, 
beheko saria 
irabaziko duzu.

argazkia non 
egindakoa den 
badakizu?

ixon liburua 
ana jakak idatzitako eta alex orbek ilustratutako 
liburua zozkatuko dugu galderari ondo erantzuten 
diotenen artean. 8-10 urteko umeentzako liburua 
irabazi gura baduzu, maiatzaren 4a (barikua) baino 
lehenago bidali erantzuna, zure izen-deiturak eta 
harremanetarako bide bat hona:  
administrazioa@hiruka.eus edo 944 911 337. 
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Ez dakit nondik hasi, baina 
badakit non i2li, eta batez 
ere, non pausatu edo non egin 
ha2a! Mila 2der entzun dugu 

euskarak laguntza 2koitza behar 
duela, bere diglosia egoera dela eta. 
Baina laguntza mota batzuk aho 
2ko labanak izaten dira.

Kasurako, oraintxe a2atu 
den A2 kanpaina. Karmelo 
ikastetxetik sortu bide da, eta 
helburu nagusia elebitasuna 
sustatzea omen du, gaztelaniaren 
eta euskararen arteko harremanak 
uztartzea eta gaztelania euskarara 
hurbiltzeko bideak eraikitzea. 
Bidesaria garestia da baina! 
Hauxe da proposamen zehatza: 
Whatsappeko mezu laburretan-eta 
Ok erabili beharrean A2 
erabiltzea. Bai, lagunok, ondo 
irakurri duzue, ADOStasuna 
adierazteko A2 idaztea 
proposatzen digute Karmeloko 
lagunek. 

Bada, ni neu ez nago batere 
ADOS!!! Eta zergatik? A2 
gaztelaniaz irakurri behar delako, 
derrigorrez, euskaraz ulertu 
ahal izateko, hau da, morrontza 
linguistikoa inposatzen digulako. 
Bide horretatik sartuta, laster 
«Atzo bizk8 bat jan nuen», edo 
«Emaidazu torlojuak estutzeko 
3na» bezalako perlak ikusiko 
ditugu. Nola liteke proposamen 
hau egitea, hizkuntza biren arteko 
erlazioak sustatzeko, makalenaren 
kaltean? 

Bide zuzena, berriz, ETBko 
3txulo programako pertsonaien 
izenena da, Jon Azkargorta 
euskaltzale eta kirolari finak 
gogorarazten zidanez: 2ttor, 4ra 
eta Xbel. 

Xabi Payá bertsolari eta 
kulturagile errimeak ere joko 
polita egin izan du inoiz bere 
izenarekin: Xa2 Payá. Horixe da 
2dea! 

Laburbilduz: whatsappetan-eta 
Ok A2rekin ordezkatzeko 
proposamena desegokia da, 
hizkuntza 2zio txarra, era2lpen 
okerra, 2daia garestiegia! Berba 
emaidazue, otoi, ez zaretela tranpa 
horretan jausiko. ADOS? 2ba zuek!

Behar den 
2detik a2a 
gaitezen! 

joseba santxo 
urIarte
Filologoa, idazlea, 
ikertzailea

zabalera

Lamiakoztarren nortasuna
LAmiAko mASkArAdA  | 40. urteurrena 

Leioako Lamiako auzoko kaleetan ba-
rrena ibiliko dira Mari, Aker, Inguma 
eta beste hainbat pertsonaia mitologi-
ko, maiatzaren 25ean, barikuan; izan 

ere, 1978tik hona, Euskal Herriko mitologia-
ren antzezpena egiten dute urtero Lamiako 
Maskarada kultur elkarteko kideek. Aurten-
go edizioa berezia izango da: 40 urte beteko 
ditu ekitaldiak; San Maximo jaien barruan 
egin ohi dute. Daborduko entseguak egiten 
eta prestaketa lanetan dabiltza, baina Arene 
Albizu eta Arkaitz Correa Lamiako Maskara-
da elkarteko kideek adierazi dutenez, aurre-
tik ere jarduerak egongo dira.

Besteak beste Maskaradaren historia azal-
tzen duen dokumentala prestatu dute: Kul-
tur Leioako entzungelan aurkeztuko dute, 
zapatu honetan, apirilaren 28an. Hitzordua 
19:30ean ipini dute; daborduko Kultur Leioa-
ko leihatilan eskura daitezke gonbidapenak. 
Albizuk eta Correak zehaztu dutenez, «mas-
karada zelan sortu zen eta zeintzuk sortu 
zuten azaltzen zuen ikus-entzunezko lana 
bageneukan aurretik». Pilar Fernández La-
gunak zuzendutako Lamiakoko Maskarada 
goiburuko dokumental hura 2015ean plaza-
ratu zuten. Hala ere, oraingo honetan, «modu 
batean edo bestean, Maskaradan parte hartu 
duten hainbat lamiakoztar agertzen dira fil-
mean. Ez dira bakarrik pertsonaiak agertzen; 
auzoko jendeak berba egiten du», aipatu dute 
ekitaldiko antolatzaileek. Dokumentalak 
Maskaradaren lau hamarkadak batzen ditu, 

hainbat sasoitan parte hartu duten pertso-
nei elkarrizketa eginez. Estreinaldia hilaren 
28an egingo badute ere, gerora sare sozialen 
bitartez zabalduko dute. Bestalde, maiatza-
ren 12an Euskal Jaiaren bosgarren edizioa 
egingo dute.

auzotarren parte-hartzea. Aurten ere 
maiatzaren 25eko ekitaldia aurrera atera-
tzeko laguntza eskatu dute Maskaradako 
antolatzaileek: urtero legez, Lamiakoko eta 
Txopoetako balkoiak izara zuriakaz eta zapi 
koloretsuakaz apaintzera deitu dituzte auzo-
tarrak. Horrez gainera, Maskaradaz jantzita 
agertzera ere gonbidatu dituzte: «Mutilak 
loredun brusakaz joaten dira; neskek, berriz, 
kolore bizidun gona loredunak erabiltzen 
dituzte. Zapia ere loreduna da», Albizuk eta 
Correak esan dutenez. Euren berbetan, La-
miakoko jendeak oso barneratuta daukan 
sentimendu bat da: «Ezin da azaldu. Egun 
horretan, daukagun guztia alde batera uzten 
dugu, Maskaradan parte hartzeko. Ekitaldiak 
lamiakoztarren nortasuna adierazten du».

hIstorIa. Maskarada 1978an sortu zen. Au-
zokideek gustura hartu zuten talde-lanean 
eta parte-hartzean oinarritutako proiektua 
eta taldeka hasi ziren maskarak zein erral-
doiak egiten, jantziak prestatzen, propagan-
da egiten... Oztopo denak gaindituta, 1979an 
helburua lortu zuten: Lamiakoko Maskarada 
jaio zen. Hiru urtez, proiektuan lan egiten 
jarraitu zuten, urtez urte aurrerapenak egi-
nez. Baina 1981ean arazoak egon ziren tal-
dean eta egitasmoa bertan behera utzi zuten. 
Maskarada ez zen urte bitan kaleratu, baina 
1984an gazte-talde batek ardura hartu zuen. 
Hala ere, berriro baztertu zuten proiektua 
beste hiru urtez. 1988an Maskarada ospa-
tzeari ekin zioten berriro lamiakoztarrek, or-
dutik aurrera eten barik. 

maiatzaren 25ean 40 urte beteko ditu Lamiako 
maskaradak. Hala ere, aurretik, ekitaldi gehiago 
egongo dira. apirilaren 28an dokumentala 
aurkeztuko dute eta maiatzaren 12an euskal 
Jaiaren bosgarren edizioa egingo dute. 
kepa uGarte MartIarena   

euskal jaiaren bazkarirako txartelak lamiakoko eroslen eta txoperako tabernetan (Menoyo eta la reineta) eskura daitezke. HodEi torrEs

apirilak 28, 
zapatua
19:30
dokumentalaren 
aurkezpena, 
kultur leioan. 
Gonbidapenagaz.

maiatzak 12, 
zapatua
V. Euskal Jaia
11:00
txupina. 
11:15
aurreskua.
11:30
umeentzako jolasak.
12:00
talo-tailerra.
13:00
poteoa, fanfarreagaz.
14:30
bazkaria: 20 € 
umeak: 14 €.
17:00
Irrintzi-txapelketa.
18:00
herri-kirolak.
19:30
umeentzako erromeria.
21:30
erromeria: drindots.

Egitaraua
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antzerkia
Apirilak 27, barikua
Tendríamos que haber empezado 
de otra manera
20:00 | kurtzio kultur etxea | sopela
antzezlanaren estreinaldia. Javier Liñera 
aktoreagaz eta Ekoma Teatro taldeagaz. 
Gaztelaniaz. Sarrera: 6 euro.

Bertsolariak
Apirilak 28, zapatua
bertso-saioa
19:00 | danontzat gaztetxea | plentzia
danontzat gaztetxearen bosgarren urteurrenaren 
barruan. igor Elortza, alaia Martin, onintza 
Enbeita eta Sustrai Colina bertsolariek abestuko 
dute. Sarrera: 2 euro.

dantza
Apirilak 29, domeka
Zaquizamí dantza familiarra
18:00 | kultur leioako entzungela | leioa
roberto G. alonsoren dantza-taldeagaz. 3 urtetik 
gorakoentzat. Testu barik. Sarrera: 2,5-5 euro.

Maiatzak 5, zapatua
dantza plazan
20:00 | Malakate plaza | Getxo
agurra, Berantzagi, itxartu, itxas argia eta Zasi 
Eskola dantza-taldeakaz. doan. 

erakusketak
Maiatzaren 6ra arte

Dance! 
kultur leioako erakusketa-gela | leioa
dantzaren gaineko argazkiak ikusbide. doan.

Lehiaketak
Maiatzaren 25era arte

lanbro beltza ipuin-lehiaketa
plentzia
Euskaraz eta gaztelaniaz. informazio gehiago: 
www.plentzia.eus

 

musika
Apirilak 26, eguena

charlie cosh (rock)
20:00 | Glass taberna (algorta) | Getxo
Getxon Zuzenean kontzertu-zirkuitua. doan.

Apirilak 27, barikua

abreu hari-laukotea
19:00 | astrabuduko kultur etxea | erandio
Sarrera, doan.

plentzia kantagune
19:30 | kristo baseliza | plentzia
Entsegua eta kantu-jira. Parte-hartzea libre.

berango kantari
20:00 | txarra taberna (lantzarte) | berango
Lantzartetik Basotxura egingo dute kantu-jira. 
Parte-hartzea libre.

Apirilak 28, zapatua

abesbatzen kontzertua
19:30 | Maria Magdalena eliza | plentzia
iraunkor (Plentzia), kirikiño (Mañaria) eta Seber 
altube abesbatzek kantatuko dute. Sarrera, doan.

Si las mujeres mandasen
20:00 | astrabuduko kultur etxea | erandio
Zarzuelaren emakumeen antologia. Bilboko 
Zabalguneko abesbatzagaz. Sarrera: 4 euro.

andy sheppard Quartet
20:00 | areetako musika-eskola | Getxo
Pío Lindegaarden omenezko jazz-kontzertua. 
Sarrera: 12 euro.

Euskarazko kantu zahar eta 
berriak
21:00 | compass taberna (altzaga) | erandio
Josu eta Unai kantariakaz. Euskaraz. doan.

Apirilak 29, domeka

Inprobisazio-saioa
19:30 | el comercio taberna (areeta) | Getxo
andrés isasi musika-eskolako jazz-taldeagaz. 
Sarrera, doan.

Maiatzak 3, eguena

the daltonics (rock)
20:00 | el comercio taberna (areeta) | Getxo
Getxon Zuzenean kontzertu-zirkuitua. doan.

Maiatzak 4, barikua

aba taano gospel-talde afrikarra
20:00 | san nikolas eliza (algorta) | Getxo
Biotz alai abesbatzak aba Taano taldearen bisita 
jasoko du. ongintzazko kontzertu baten barruan 
abestuko dute. Sarrera, doan. 

txangoak
Apirilak 29, domeka

butroe itsasadarrean, txalupan
16:00 | butroe itsasadarra | plentzia
danontzat gaztetxearen bosgarren urteurrenaren 
barruan. Zentro sozial autogestionatuko 
auzokideek parte hartuko dute. Laguntzaileak: 
arkote arraun-taldea, klubeko beteranoak, Piragua 
Taldea eta ambar. Parte-hartzea libre.

zinema
Apirilak 27, barikua

El ataúd de cristal
21:00 | areetako musika-eskola | Getxo
Zine klubaren barruan. Proiekzioa eta foruma. 
Gaztelaniaz. Sarrera: 2,90 euro.

Apirilak 29, domeka

Trolls animazio-filma
18:00 | berango antzokia | berango
Umeentzat. Gaztelaniaz. Sarrera, doan.

Maiatzak 6, domeka

Haurrak eta lapurrak 2 
animazio-filma
17:00 | areetako musika-eskola | Getxo
danontzat. Euskaraz. Sarrera: 2,10 euro. 

alGorta | kontzertua Bringas eta 
Zea Mays musika-taldeak Algortako 
Ereaga hondartzako aparkalekuan 
ipiniko duten eszenariora igoko 
dira, maiatzaren 5ean, zapatuan; 
sarrera, doan. Bringas 2010ean 
sortutako rock-banda getxoztarra 
da; iaz plazaratu zuten euren 
hirugarren diskoa: Fiera, vamos a 
tener que llevarnos mal de nuevo da 
lan horren goiburua. Gaztelaniaz 
abesten dute. Zea Maysi dagokionez, 
rock-estiloko euskal musikako 
talde ezagunetariko bat da, Bilbon 
1997an sortua. Aiora Errenteria 
da euren kantaria. Bederatzi disko 
dauzkate.

Bringas eta Zea Mays, Ereagan

Baserriko produkturik 
onenak erosteko 
aukera, goizean zehar 

beranGo | azoka Nekazaritzak eta 
artisautzak lekua edukiko dute, 
maiatzaren 6an, Moreagan. Simon 
Otxandategi taldeak antolatuta.

Placentia-Plentzia
senidetze-eguna
Maiatzak 5, zapatua

11:00 Ondoetorria eta harrera-ekitaldia, 
aurreskuagaz, Plentziako udaletxean.
11:15 Udaletxera bisita.
12:00 Butroeko Plasentia Museora bisita.
13:30 Astigar gorri bat (kanadako 
zuhaitz-ikurra) landatuko dute gernikako 
arbolaren parean, Antonio Cuesta plazan.
14:30 Bazkaria, Boutique Bahia 
de Plencia hotelean (20-25 euro). 
izen-ematea: kultura@plentzia.eus
17:00 gorlizen bizi den isabel Findlay 
kanadarraren berbalditxoa kanadaren 
gainean, udaletxean.
17:15-18:15 Ternuako tradiziozko 
kontzertua, udaletxean.
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Federazio barik, proba aurrera
gorLiz | triatloia egin egingo da

gorlizko Badiaren XII. Triatloia bere historian lehe-
nengo aldiz ez da puntuagarria izango Euskadiko 
Triatloi Zirkuiturako. Ekimena Urdaibai Motrivation 
Triatloi Taldeak eta IA Sport Event enpresak antola-

tu dute, aurretik bertan behera geratuko zela iragarri ondoren.
Izan ere, eztabaida luzea izan da federazioaren eta hainbat 

probatako antolatzaileen artean. Joan den martxoaren 25ean, 
Durangoko duatloia jokatu baino lehen, triatleta batzuek ma-
nifestu bat irakurri zuten, federazioari eskatzeko ahalegina 
egin zezan «odoljarioa eten» eta hainbat proba aurtengo egu-
tegitik ez desagertzeko. Aurretik, Federazioak egitarau ofizia-
letik ezabatu zituen «Euskal herriko ia duatloi denak», zortzi, 
eta hiru triatloi, tartean Gorlizkoa, kirolariek salatu zutenez.

probak eGIteko arazoak. Euskadiko Triatloi Federazioaren 
aldetik, Agustín Méndez presidenteak Txirrindularitza Fede-
razioari eta Trafiko Zuzendaritzari leporatu die arazoen zati 
handi bat. Izan ere, aste-akabuetan lau txirrindularitza-proba 
besterik ez du uzten egiten Ertzaintzak. Segurtasun Sailak es-
katzen die federazio biei ados ipini eta datak banatzeko, baina 
Méndezen ustean hori «ezinezkoa» da. Hala, horren aurrean 
Trafikok antzinakotasunaren alde egin izan du eta, hortaz, 
duatloi- eta triatloi-probak beti galtzaile atera dira. 

Javier Berasategui federazioko delegatu teknikoak leun-
du egin du hainbat probaren desagerpena: «Batzuk badoaz 
eta beste batzuk badatoz». Horren adibidea da joan den zapa-
tuan estreinatu zen Erandioko Esprint Duatloia; Zornotzakoa-
gaz batera egitarauaren berritasun bakarra da. Ostera, Urdai-
tri Motrivation Triatloi Taldeak azaldu duenez, duatloien eta 
triatloien mundua «apur bat nahasita» dago. Hala, «gure ki-
rola hiltzea gura ez dugunez, pauso bat gehiago eman eta au-
rrera segitzea» erabaki zuten, proba euren kabuz antolatu eta 

aurrera ateratzen, Federazioari bizkarra emanda. Berbarako, 
Federazioaren epaileen ordez, Urdaibai Motrivationeko kideek 
zainduko dute proba, baina ezin izango dute txartelik erakutsi 
ezta zigorrik ipini ere. IA Sport Event enpresako kideek ez dute 
inolako arazorik aurreikusten, Getxoko Santander Series pro-
ban eta Espainiako hainbat triatloitan horrela egiten dutelako: 
«Triatletek arauak jakin badakizkite».

Bestalde, kirol-erakundearengandik urrundu izanak zabal-
du die lehiatzeko aukera hainbat kirolzaleri; aurreko edizioe-
tan, Federazioaren arauei jarraiki, atleta ez federatuek ezin 
zuten parte hartu. Antolatzaileek egun bateko segurua egingo 
dute federazio-lizentziarik ez duten parte-hartzaileentzat eta 
horren kostua izen-ematean kobratuko dute.

GorlIzko badIaren zIrkuItua. Proba goizeko 10:00etan ha-
siko da, Gorlizko hondartzan. Ordu horretan gizonezkoen irtee-
ra emango dute, eta bost minutu beranduago emakumezkoena. 
Hala, ohiko ordutegiak aldatuko dituzte, Espainiako Triatloi 
Federazioak erabilitako azken irizpideen arabera; emakumez-
koek lasaiago jarduteko aukera edukiko dute, gizonezkoek 
haiek harrapatu eta aurreratu barik. Parte-hartzaileak, ostera, 
ohiko distantzietan lehiatuko dira: 750 metro bete beharko di-
tuzte Gorlizko Badian ipinitako lau buiaren inguruan igeri egi-
ten. Ondoren, 23.100 metroko txirrindularitza-zirkuituari bira 
bat eman beharko diote. Txirrindulariek Gorlizko hondartza-
ko parkingetik atera eta Plentzia, Urduliz, Gatika eta Lemoiz 
zeharkatuko dituzte, Gorlizera bueltatu aurretik. Tartean An-
draka eta Orabille gainetara igoko dira. Zirkuitu gogor horrek 
lasterketa baldintza dezake. Azkenik, hondartzako ibilbidean 
2.500 metroko bira bi emango dituzte korrika triatloilariek. 
Sari-emanaldia 12:30ean egingo dute.

Interesdunek izena eman dezakete Rockthesport.com web-
gunean, apirilaren 30eko 24:00ak baino lehen, edo antolatzai-
leek finkatu dituzten 550 dortsalak agortu arte. Federatuek 
29,02 euro ordaindu beharko dituzte eta federatuta ez dau-
denek, 34,20. Txip horia ez daukatenek beste euro bi gehiago 
ipini beharko dituzte. Daborduko, 300 baino gehiago dira ins-
kribatu direnak. Dortsalak aurreko egunean batu ahalko dira 
hondartzako parkingean, 18:00etatik 20:00etara. Tria tloi aren 
egunean ere banatuko dituzte, 08:00etatik 09:30era. 

gorlizko Badiaren xII. triatloia maiatzaren 6an egingo 
da, domekan, esprint-modalitatean. Lasterketak ez du 
edukiko euskadiko triatloi Federazioaren babesa; epaile 
barik jokatuko da, euskadiko triatloi zirkuitutik kanpo.

Gorlizko hondartzan hasiko da triatloia, betiko legez, igeriketa-saioagaz. © EUSkadiko TriaTLoi FEdEraZioa

IñIGo Fernandez de MartIkorena 

Gómez eta Osoro 
nagusi, Erandioko 
Esprint Duatloian
zapatuan estreinatu zen erandioko 
esprint duatloia. proba natalia 
Gómez euskadiko duatloi-txapeldun 
barakaldarrak eta pello osoro 
espainiako neguko triatloi-txapeldun 
eibartarrak irabazi zuten.
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IñIGo Fernandez de MartIkorena  

Leire Macua Pina (Barakaldo, 1997), Bizkerre futbol-tal-
deko erdilaria eta kapitaina da. Castro Urdialesekoak za-
patuan ospatu zituen Derioren aurkako garaipena (6-0), 
Euskal Liga irabaztea eta Bigarren Mailara igo izana.

zelan sentitzen zarete euskal Liga irabazi eta Bigarren maila-
ra igo ondoren? Denok gaude poz-pozik, urte asko daroatzagu-
lako hori prestatzen eta atarian gelditzen. Bizpahiru urte hur-
bil egon ondoren azkenean lortu izanak denok gogobete gaitu.

Igoera jardunaldi baten faltan lortu zenuten, Boluen, etxean, 
zuen zaleen aurrean. zelan erantzun zuen harmailak? Harro-
biko taldeen, guraso denen eta beste zaleen babesa oso garran-
tzitsua izan da denboraldi osoan. Ez geunden ohituta hainbes-
teko arreta erakartzen, eta aurten jaso dugun babesak indar 
handia eman digu jokalari denoi. Hortaz, garaipena etxean 
ospatu ahal izana ohorea izan da; oso gustura sentitu ginen. 
Oso-oso polita izan zen.

esan duzunez, aurreko urteotan ezin izan zenuten igo, baina 
aurten bai. zelan eboluzionatu du taldeak ibilbide horretan? 
Aurreko urteotan aldaketa asko bizi izan genituen. Jokalari be-
terano asko joan ziren, zaila izan zen talde hain gaztea egoki-
tzea eta hainbeste partidutan mailari eustea. Aurten, ostera, 
zenbaki ederrak egin ditugu. Hemeretzi garaipen segidan izan 
dira: bestelako ligetan horrelako zenbakirik egon daitekeenik 
ez dugu uste. Igoera lortzeko denok ipini ditugun gogoak eta 
lanak eroan gaituzte denboraldiaren amaieraraino partidu de-
nak garrantzitsutzat jotzera. Izan ere, jakin bagenekien beha-
rrezkoa zela irabazteko eta maila honetan lehenengoak geldi-
tzeko, hemendik talde bakarra igotzen delako.

kapitain legez, zein izan da zure ardura? Iaz lesio bat eduki 
nuen eta aurten denboraldiaren hasieran minutu batzuk soi-

lik jokatzen ibili nintzen. Orduko hartan urduriago ibili ginen, 
galtzen hasi ginen lehenengo partiduan, norabide ezan genbil-
tzan... Uste dut aurreko urteetatik hona gehien nabaritu dena 
dela aurten taldeari indarra transmititzen asmatu dugula, de-
nok elkarrekin egon garela, ez dugula amore eman eta guztion 
artean taldea ehundu dugula.

kopari begira zelan ikusten duzue zeuen burua? Zozketa egin-
da dago eta tokatu zaigun multzoan talde denak Euskal Liga-
koak dira: Goierri-Gorri, Hernani eta Tolosa. Borrokatzera joan-
go gara eta ahal dugun bezain urrun heltzen ahaleginduko 
gara. Nahiko ondo moldatzen garen txapelketa da Koparena; 
azken urteotan paper ona egin izan dugu, nahiz eta finaletara 
heldu ez garen. Irudi ona eman izan dugu.

zein erronka edukiko duzue datorren denboraldian, Biga-
rren mailan? Hasieran garrantzitsuena izango da gu egokitzea 
dauzkaten erritmora, mailara, taldeetara... Alderdi psikologi-
koak garrantzi handia edukiko duelakoan nago; aurten garai-
pen asko lortu ditugu eta uste dugu datorren urtean hori dena 
ezberdina eta askoz zailagoa izango dela. Egokitzeko beharra 
edukiko dugu. Hori da gure helburua.

zer edo zer gehiago esateko? Denei eskertzen diegula eman 
diguten babesa eta, bestalde, nabarmendu gura dut denok oso 
pozik eta harro gaudela, egin dugun lanagatik. 

leire Macua Makuri ebakuntza egin zioten meniskoan, iazko apirilean. HodEi TorrES

«Azkenean 
igoera lortzeak 
gogobete egin 
gaitu denok»

Leire mAcuA | bizkerreko kapitaina

Daborduko zapatuko 
derbiari begira
euskal liga amaitzeko, zapatu honetan 
derbia izango da astrabuduko san 
lorentzo futbol-zelaian, erandioko 
betiko neskak eta bizkerre taldeen 
artean. leire Macuak azaldu duenez, 
«guretzat helburua daborduko beteta 
dago eta espero dut denok disfrutatu ahal 
izango dugula, denboraldi osoan pasatu 
dugun “sufrimenduaren” eta egin dugun 
ahaleginaren ondoren. hortaz, ondo 
pasatu eta zapore onagaz amaitu gura 
genuke liga. Gero etorriko da kopa, baina 
helburu nagusia igotzea zen eta lortu 
egin dugu. azken partiduan presio barik 
jokatzeaz gozatu gura dugu».



Uribe Kostako minutuz minutuko  
informazioa, klik batera gure webgunean:

benta eraikina biziberrituko 
dute maiatzaren 5ean

260 km

bentaranoa elkarteak eta Getxoko udalak benta eraikina kudeatzen hasteko ate irekien 
jardunaldia egingo dute maiatzaren 5ean, 11:00etatik aurrera. Multimedia-erakusketa egingo 
dute, eraikinaren iragana, oraina eta etorkizunaren gainekoa. jardunaldi horretan ikusi 
ahal izango dira eraikinaren iraganeko argazkiak, pertsona nagusiei egindako elkarrizketen 
dokumentala, eta eraikina berpiztea ahalbidetu duen prozesuaren argazkiak. erakustaldira 
hurreratzen direnek taloa jateko eta musika entzuteko aukera edukiko dute.

getxo | bentaranoa proiektua

uribe koStA | bizkaiko bertsolari txapelketaren udabarriko fasea

Peru Vidal leioaztarrak irabazi du 
ondarroako goizeko saioa
joan den apirilaren 22an laugarren saioko kanporaketa bi jokatu ziren, 
ondarroan. peru Vidal izan zen goizeko saioaren irabazlea, 179,5 puntu lortu 
ostean. arrate Illaro bigarren lotu zen proba horretan, 178,5 puntugaz.

PLentziA | Lanbro beltza ipuin-lehiaketa

ipuinak aurkezteko epea, 
maiatzaren 25era arte
plentziako udalak lanbro beltza VI. ipuin-lehiaketa antolatu du, Calibre 38 
aldizkari digitalagaz batera. lehiaketak modalitate bi izango ditu: euskara eta 
gaztelania, bakoitza 300 euroko sariagaz.

raspas arraun-elkarteko 
emakumeek lau domina lortu 
dituzte Espainiako txapelketetan, 
Arraun-ergometrokoan eta 
Distantzia Luzekoan, alegia.

parke biosasungarriko tresnak 
ondo erabiltzeko ikastaroak 
antolatu dituzte. Denera zortzi 
saio izango dira, eguaztenetan, 
maiatzaren 9tik aurrera.

gorLiz | kirol osasungarria

Iruzur egitearen ustezko 
delitua egotzita, pertsona bi
atxilotu zituen getxoko 
Udaltzaingoak itzubaltzeta/
romon, astelehenean.

getxo | «estampita» iruzurra

ekainaren 10eko giza katean 
izena emateko bultzada eman 
guran, getxoko gure Esku Dago 
taldeak klik Eguna antolatu du 
maiatzaren 5erako.

getxo | gure esku dago

getxo | Arrauna

asier borrero toribio 
«tortu» preso algortarra 
Mont-de-Marsango (Algortatik 
260 kilometrora) espetxera 
lekualdatu du Estatu 
frantsesak.

«HAPO berria izan bitartean geratzen 
zaizkigun gune berdeak porlanez 
betetzeko arriskua dugu»

getxoko eh biLdu | hiri Antolamendurako Plan orokorraren berrikuspena 

«Itsasertzean izugarrizko pasealekua 
dago, baina bakarrik Arrigunaga 
hondartzatik Sopelara»

getxoko PP | Portu zaharretik Arrigunagarako pasabide-proposamena

euskaraldia 
getxon

Euskararen erabilera 
areagotzeko beste 
herri batzuetan egin 
dutenaz berbaldia.
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Erakunde laguntzaileak

Berangoko 
Udala

Plentziako 
Udala

Lemoizko 
Udala

Gorlizko 
Udala

Urdulizko 
Udala

Barrikako 
Udala

aldizkari honek Bizkaiko Foru 
aldundiaren laguntza jaso du.

kultura eta Hizkuntza Politika 
Sailak (Hizkuntza Politikarako 

Sailburuordetzak) diruz lagundua.

FredI 
paIa ruIz
Algorta

sudokua

Gogoan har egizu  
1etik 9ra arteko 
zenbaki denek  
agertu behar 
dutela zutabe, 
ilara eta azpilauki 
bakoitzean.

Soluzioak

HIrukalagunen txokoa

Getxoko Kultur Etxearen 
ekimenez, Ergela 
antzezlanaz gozatzeko  
5 sarrera bikoitz 
zozkatuko ditugu

Maiatzaren 19ko euskarazko antzezlanaz 
gozatzeko sarrera bikoitza lortu gura 
baduzu, maiatzaren 11 (barikua) 
baino lehenago bidali erantzuna, zure 
izen-deiturak eta harremanetarako bidea 
hona: administrazioa@hiruka.eus  
edo 944 911 337. 

apirileko saria
Getxoko eta Erandioko bertsolaritza 
saioez gozatzeko sarrera bikoitzak
Bertsozale Elkarteari esker, sari hori zozkatuko 
dugu HIRUKAlagun eta bazkide denen artean. 
zozketan parte hartzeko, bidali apirilaren 30a (astelehena) baino lehenago,  
zure izen-deiturak eta harremanetarako bidea hona: 
administrazioa@hiruka.eus edo 944 911 337.

non dago?
Lehiaketa

Urtean 35 euroren truke, Uribe Kostako 
euskarazko komunikazio-taldearen 

bultzatzailea eta partaidea izango zara.

zelan egin HIrukalagun?

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

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

Jota, arin-arina
zein dantzari-dantza,
euskaldunak dantzan du
makilaren antza;
gerria mugitzeko
ezintasun latza
hobetuko dugula
badut esperantza!

Hitza emanda

dantza
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Musikhariak Bringas

«Hastapeneko jakin-min eta gogo 
berdinakaz nabil oraindino»

egurrezko taberna zahar bateko kez beteriko barran topatzen 
dituzun rocker fidelak dira Bringas. Errepidean ezin konta 
beste kilometro egin dituen eta egiten dituen banda hau zu-
zenean ikusi beharra dago. Areto handietan baino taberne-

tako taula gainean gusturago ibiltzen diren garagardozaleak. Gorka 
Bringasek erantzun die gure galderei, maiatzaren 5ean Ereagako 
hondartzan emango duten kontzertua baino egun batzuk lehenago. 

taldekide bakoitzaren aurkezpen laburra egingo diguzue, me-
sedez? Bringas taldea Gorka Bringas (gitarra eta ahotsa), Borja 
González (baxua), eta Joseba Bastida (bateria) gara. Izatez Bilbo-
koak, baina Getxon eta Santurtzin bizi gara. Urte mordoxka da-
roagu oholtza gainean... tira, Josebak lau urte. Izan ere, Bringa-
sen hasi zen bateria jotzen.

zelan eta zergatik sortu duzue Bringas? Ez da bat-batean sortu-
tako taldea. Nahiko ibilbide luzea daukagula esan daiteke. The 
Flying Rebollos, CanalBlues eta El Jinete Eléctrico taldeen izenak 
ageri dira gure ibilbidean, esaterako. Baina horietan guztietan 
jardun ostean, 2011n bakarkako pausoak emateko beharra suma-
tu nuen, abestiak eginda neuzkan, eta neure modura jotzeko gri-
na ere bai. Orduan hasi ginen. 

Ibilbide luze baten ostean, 2017an eP bat eta film labur bat gra-

batu zenituzten. zelakoa izan zen esperientzia? Itzela izan da 
hori guztia gauzatuta ikusteko aukera edukitzea. Lan mordoa 
egin behar izan dugu, baina emaitza benetan ona izan dela esan-
go nuke. Kritika onak jaso ditugu, bai filmagatik, bai diskoagatik. 
Eta gu pozik.    

rock and rollak adinik ez daukala esaten dute. zelan irudika-
tzen dituzue zuen buruak urteak aurrera joan ahala? Beti gazte, 
hori da gakoa. Burua da nagusi kontu horietan, eta rockak egu-
nerokoa bizitzeko behar duen erregaia ematen dio. Hastapenetan 
neuzkan ikusmin, jakin-min eta gogo berdinakaz nabil oraindino, 
baina orain gauza gehiago dakit. Batzuetan hori ona da, ez beti.

askotan entzuten da gaur egungo eszena musikala hilda dagoe-
la eta geroz eta zailagoa dela musika zuzenean jotzeko lekuak 
topatzea. ados? Benetan, ez dut uste hala denik. Orain jotzeko 
inoiz baino leku gehiago dago, maila oneko lekuak, eta taldeak 
ere barra-barra sortzen dira. Beste kontu bat da hori guztia nahi-
koa ote den. Inoiz ez da.   

epe laburreko proiektuen artean estudiora grabatzera sartzeko 
asmorik badaukazue? Oraingo asmoa gure azken lanaren susta-
pena egiten jarraitzea da eta, tira, pare bat urtean berriro gra-
bazio-estudioan sartu eta iraupen luzeko beste disko bat sortzen 
ibiliko garela espero dut. Oraingoz, zuzenekoetan edukiko dugu 
elkar ikusteko aukera, eta aukera ugaria izango da. 
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