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Plentziako nautika Eskolaren nondik norakoak 
ezagutzeko bisita gidatuak eskaini ditu 

hiribilduko Plasentia de Butron museoak 
urrian zehar, 2020ko Europako Ondasunaren 
Jardunaldiak direla eta. Jondalar Sota bertako 
gidariak azaldu digunez, 1933ra arte egon zen 

martxan eskola hori, Plentziako Marinelen 
kofradiak sustatuta, «eta garrantzi handia izan 
zuen XVIII. mendean». horrez gainera, museoko 

bisitariek hiribilduaren itsasoarekiko lotura 
zer-zelakoa izan zen ezagutzeko parada izan 

dute, besteak beste; bisita gidatuak amaitu dira, 
baina oraindino museora gertura daiteke.

TESTUAK: Iker rIncon Moreno   ArgAzKiAK: hodeI torres  

I
tsasontziak pilotatzeko jakintza ahoz aho transmititu da historikoki; 
jardunean zebiltzan kapitainek marinelen artean aukeratzen zituzten 
hautagai egokienak, eta euren kargu hartzen zituzten jakintza-trans-
misioa egiteko. Bestelako gremioetan gertatzen zen bezala, ofiziala eta 
ikasleen arteko harremana osatzen zen. Hala ere, Errenazimentuaren 
garaian (gerora, baita Ilustrazioan ere) nabigazioak bizi izan zituen au-
rrerakuntza teknologikoek agerian utzi zuten ontziak pilotatzeko ikas-
keta teorikoagoen beharra; behar-beharrezkoa zen itsasbide luzeak 
onik egiteko. Inflexio puntua XIV. mendeko lehenengo hamarkadetan 
jazo zen; Portugalgo infanteak nabigazioan adituak ziren askotariko 
pilotuak batu zituen Sagresen (Portugal) eta, metodo enpirikoak apli-
katuta, ordura arte ezezaguna zen Afrikako kosta atlantikoa aztertu zu-

ten. Horri esker, Vasco da Gama portugaldar nabigatzaile eta esploratzaileak Indiara-
ko bidea aurkitu zuen Esperantza Oneko lurmuturra inguratuz, 1497an. 

Aurkikuntzez beteriko garai horretan, erregeek eta estatuek sekretismo osoz gor-
de zituzten itsasoari lotuta lortutako jakintza geografiko eta komertzial denak. Hala, 
Kristobal Kolon Amerikatik bueltatu zenean (Portugalgo erreinuak bere proposame-
nari uko egin ondoren), Gaztela eta Aragoiko Errege-erregina Katolikoek sekretupean 
gorde zituzten aurkitutako itsas-zirkuitu berriak, lurralde berrien ustiaketaren mo-
nopolioa mantendu ahal izateko. Horretarako, Casa de la Contratación de Indias sor-
tu zuten Sevillan 1503an, Amerikako kolonietako eta metropoliaren arteko merka-
taritza zuzen-zuzenean kontrolatzeko asmoz. Hala, lurralde ezezagunetara joateko 
bidaia horiek egiteko, aparteko abilezia beharrezkoa zuten pilotuek; zeregin hori ga-
rrantzi handikoa bilakatu zen; pilotajea profesionalizatu egin zen. 

Itsas-zeharkaldi luzeak egiteko pilotuak trebatzeko beharra handitu egin zen ga-
raiotan; garrantzitsua zen eskola bat osatzea, eta horren ardura hartu zuen 1511n 
sortutako Bilboko Kontsulatuak. Bertan hazi ziren Bizkaiko kapitain berriak, Atlan-
tikoko eta Mediterraneoko urak zeharkatzeko trebatuak. Plentziako herritarrek ha-
sieratik izan zuten lotura itsasoko munduagaz; horren adibidea dugu Kontsulatuan 
Kosmografiako maisu gisa jardun zuen Laraudo abizena zuen kidea. Dokumentazioa-
ren arabera, Plentziako marinelen eta merkatarien familietako baten senidea zen.

Plentziako nautika eskola. Bilboko Kontsulatuaren ondoren, Lekeitioko eta 
Plentziako nautika eskolak izan ziren Bizkaiko garrantzitsuenak, XX. mendera arte. 
Bermeokoagaz batera, bi udalerri horietako portuak ziren Bizkaiko jaurerriko akti-
boenak Garai Modernoan; XVIII. mendean, gainera, Plentziakoa nabarmendu egin 
zen, Bilbo hiritik zuen gertutasunagatik. Hala, Done Pedro Marinelen Kofradiak bul-
tzatuta, pilotuak trebatzeari ekin zioten hiribilduan 1780an, Jondalar Sota Plasentia 
de Butron museoko gidariak azaldu duenez. Hala diote historialariek ere, urte ho-
rretakoa baita eskolaren berri ematen duen lehenengo dokumentua; horretan, Juan 
Angel Llona maisuak Jose Mujika plentziarrari azterketa egin ziola ziurtatzen da, 
«itsas zabaleko pilotua izateko». Ondoren, Kofradiak Martin Larragoiti izendatu zuen 
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nautika-eskolako maisu, 1812ra arte. Ohikoena zen irakasleek 
euren etxeetan ematea klaseak; «hori dela eta, ezinezkoa dugu 
jakitea non eman ziren Plentziako Nautika Eskolako lehenengo 
klaseak», Sotak dioenez.

Ikasleei dagokienez, gaur egungo Uribe Kosta eskualdeko 
herrietakoak hartzen zituen Plentziako eskolak. «Bilbokoaz 
gainera, Bakion zegoen beste bat; hala, bi udalerri horien ar-
tekoak etortzen ziren hiribildura. Dena dela, gehien-gehienak 
Plentziakoak ziren». Izan ere, garai horietan Plentzia zen in-
guruotako herririk garrantzitsuenetarikoa; hiribildua. Gaine-
ra, berton zegoen kokatuta garaiko burgesia, itsasoari esker 
diru andana metatu ondoren. Izan ere, Sotak dioenez, XVI-XVII 

mendeen artean burgesia «asko» areagotu zen inguruotan, eta 
horien semeak izan ziren hurrengo mendean sortuko zen Plen-
tziako Nautika Eskolara trebatzera joango ziren etorkizuneko 
kapitainak. «Lehen, marinelak kapitain izatera hel zitezkeen, 
denborarekin; gero, aldiz, beharrezkoa zen ikasketa-maila mi-
nimo bat izatea: irakurtzen eta idazten jakin behar zuten; bai-
ta matematika basikoetan trebeak izan ere. Burgesen semeek 
soilik betetzen zituzten baldintza horiek».

Merkataritzaren garrantzia. Uribe Kostako beste uda-
lerrietan ere portuak zeuden arren (Algortan eta Armintzan), 
Plentziakoa zen komertzioari lotuta zegoen bakarra. Sotak 

ontzigintzak garrantzi handia izan zuen Plentzian. Bertan egindako ontziak arrantzarako eta merkataritzarako erabili zituzten, besteak beste.

«Itsasoari lotutako zientzia 
irakasten zuten nautika 
eskolan: astronomia, 
mareak, kartografia eta 
halakoak, besteak beste»
Jondalar sota
PlASEnTiA dE BUTron mUSEoA

http://www.betikoikastola.eus
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azaldu duenaren arabera, hiribilduan Kubako, Filipinetako eta 
Europako iparraldeko komertzioak zuen garrantzia. Hala, ber-
toko familia asko aberastu egin ziren, burgesia berria eraikiz. 
Espeziak trukatzen zituzten han eta hemen, baita Meatzaldeko 
burdina ere; gainera, uste da beltz-tratulariak ere zeudela ber-
ton, baina hori oraindino konfirmatu ezin daitekeela azpima-
rratu du adituak.

gerretan Parte-hartzea. Sotak gogoratu duenez, XVI. eta 
XIX. mendeen artean bizi izandako hainbat gerratan parte 
hartu zuten Plentziako itsasgizonek. Berbarako, 1588an, An-
glo-Espainiar Gerran Ingalaterrako Erresuma inbaditzeko as-

moz Espainiako erregeak osatutako Itsas Armada Garaiezinean 
parte hartu zuten bertoko marinel eta kapitain askok. «Cabo 
Billano izeneko itsasontzi batek enfrentamenduan parte hartu 
zuen, baina ez dakigu zer gertatu zitzaion», dio Sotak; Iberiar 
Penintsulako Gerran ere zeresana izan zuten plentziarrek, Na-
poleonen aurka; baita Karlistadetan ere. Azken gatazka horren 
ondoren, adituak azaldu duenez, Espainiako Gobernuak lege 
bat ezarri zuen, zeinaren arabera Bizkaiko eskola nautikoek 
azterketa ofizialak Bilbon egin behar zituzten, liberalek ku-
deatzen zutena, alegia. Apurka-apurka, Plentziakoa garrantzia 
galtzen hasi zen eta, 1933. urterako, Bilboko eskola gelditu zen 
bakarrik, Sotak jakinarazi duenez. 

ezkerrean, goian: Flotako itsasontzi handiak badian ainguratuta zeuden; ontzi txikiagoetan hurreratzen ziren portura. ezkerra, behean: Plentziako kapitainek askotariko ontziak gobernatu dituzte.

Burgesiaren gorakada 
Plentzian
diego lopez harokoak Xiii. mendean 
sortu zuen Plentzia hiribildua, 
Plasentia de Butron izenagaz. XVi. 
mendean hiribilduak goraldia izan 
zuen, ontzigintza, balea-arrantza eta 
merkataritzari esker. hala, burgesia asko 
handitu zen inguruotan.

https://www.errigora.eus/?utm_source=hiruka&utm_medium=banner&utm_campaign=puzka20
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Arte obra bat bilkura bat da. Halako gogoetaz beteta daudelako 
dira, besteak beste, harribitxi bat Marcel Duchamp artistaren lan 
koadernoak. Gogoan dut, adibidez, aitaren hiletan deskubritu 
nuela Fernando Aire Xalbador-en Odolaren mintzoa zela bere liburu 

kuttunetako bat. Edo hori esan zuen haren lankide batek, behintzat. Nik 
sekula ez nuelako aita literatura irakurtzen ikusi, baina, datu hura jakin 
eta gutxira jo nuen liburu horren bila, haren errima artean, aitaren azken 
urratsen hotsa harrapatuko ote nuen. 

Hiri turistikoetako brontzezko eskulturek demostratzen dute argien 
Duchampen esaldiaren azertua. Logika bera baita. Jendearen igurtziak 
mantentzen ditu dirdiratsu, bestela lohituak diruditen giza irudi horien esku, 
sorbalda edo bestelako atalak. Keinu horrekin, bertatik eskua pasa zuten 
guztiei ematen die eskua bisitariak.

Durangoko Plateruena itxiko dela jakitean etorri zitzaidan gogora 
Duchampena lehenik. Bilkurarako gune bat galduko baitu kulturak, 
orokorrean, eta euskal kulturak, konkretuan. Durangoko Azokan 
salmahairik ez dela egongo jakinarazi zutenean agertu zitzaidan Duchamp 
bigarrenez. Erakusmahaiz erakusmahai egindako paseorik gabe, euskal 
kulturarekin duen hartu-eman bakarra galduko duelako askok. Bizkaiko 
Bertsolari Txapelketa ere atzeratzea erabaki dute, eta ikusi behar txapelketa 
orokorrarekin zer. Galera handiak dira kulturgintzarentzat, orokorrean, eta 
euskal kulturarentzat, zehazki, euskalgintzarekin partekatutako bidegurutze 
horietatik kanpo, maiz ikusezina baita euskarazko sorkuntza. Pandemiaren 
eraginez, beraz, igurtzia galduko du euskal kulturak, gutxienez urte betez. 
Pisuzkoa da datua, ikerketen arabera igurtzi horrek ematen baitie euskarazko 
artelanei bilkura izaera. Gero, denon esku egongo da dirdira ere ez galtzea.

Lasai. Ez dut pandemiaz idatzi behar, hizkuntza izurriteaz baino. Urte 
zenbaitzuk igaro dira euskara batua sortu zenetik. Ordutik, zorionez, 
hainbat bide berri urratu ditu gure hizkuntza nazionalak. Hezkuntza 
arloan elkarlana eta lan kooperatiboa bereizten diren moduan 

(lehenengoa gehiagoko barik batera aritzea litzateke, eta bigarrena, berriz, 
helburu komun batekin egitea elkarlana), begitantzen zait onura baino ez 
litzaigukeela etorriko hizkuntzaren arloan halaber eragile guztion artean 
elkarlanaz gain lan kooperatiboa ere egingo bagenu.

Gizartean errealitate berri bat sortzen denero, gure auzo hizkuntzek 
behin-behingoan eskaintzen dizkigute baliabide linguistikoak. Eta 
euskaldunok, hiztun trebeak izanik, laster egiten diegu leku gure eguneroko 
euskaran. Nork bere erara, ordea. Eta horrexetan datza gure akats nagusia. 
Gure banakako buruaskitasunean. Ez dugu hizkuntza komunitate kohesionatu 
baten eran jokatzen. Esaterako, Distantzia mantendu irakur daiteke Getxoko 
osasun etxeko behearen gainean, ilaretan metro eta erdiko tarteari eutsi 
behar zaiola adierazteko. Loiuko aireportuan, berriz, Gorde distantzia dio 
zoruko idazkunak, aurreko mezu berbera izanik ere. Eta ez zait iruditzen 
probintzia bereko osasun etxe batetik aireportura halako distantzia handia 
dagoenik, ez fisikoa, ez linguistikoa. Hizkuntzaren erabileran dago tartea.

Honek kezka bi sortzen dizkit. Lehenengoa, hizkuntza egokitasunarena. 
Gorde distantzia? Kutxa batean? Distantzia mantendu? Jaten eman? Eta eutsi 
tarteari erabiliko bagenu? Bigarrena, batasunarena. Zenbat aburu, hainbat 
idazpuru! Kontuz denok irakurtzeko moduan idatzi beharreko oharrekin. 
Hizkuntza sendo batek tinko eutsi behar dio erregistro mintzatuaren eta 
idatziaren arteko tarteari, hizkuntza jatorraren eta mendekoegiaren arteko 
tarteari, aberastasunaren eta batasunaren artekoari. Eutsi tarteari!

Josu 
landeta 
egurrola
Getxo

itXaso 
PaYa  
ruiz

Algorta

Presidenteari zein
Iker Jimenezi

adi egon ohi naiz ni
nahiz ta ez merezi;

gaur saguzaharra dela, 
pangoliña etzi. 

Lehenbizi 15 egun, 
gero 19. 

Jadanik ez dakit zer
ta nori sinetsi!

Puntua eta kontrapuntua coVId-19 pandemia

Bigarren olatua
Dudarik ez du eta
agerian da hor, 
errudunak gara eta
ez gabiltza hain jator.
Nork dio Urkullu Jauna
ari dela gogor?
Nahiz gaitzak etxekotzen
ari zaigun lehor, 
lasai! «Anaia handia»
gu zaintzera dator.

iñigo astiz Berria-ko kazetaria JoseBa santXo uriarte Filologoa, idazlea, ikertzailea 

Igurtzia Eutsi tarteari

iritzia harpausoak iritzia Zabalera
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Erretratua Gaizka Azkarate Kazetaria eta idazlea

o rain urtebete inork gutxik pentsatuko zuen pande-
mia bat biziko genuenik. Gizartearen ahultasunak 
agerian geratu dira, baina esperientziatik ikas deza-
kegula uste du Gaizka Azkaratek. Itxialdian sortuta-

koa dakarkigu idazle erandioztarrak: hogei-hogeitabost istorioz 
jositako lana. 

Kazetaria afizioz, administraria ofizioz. Komunikazio-ikas-
ketak egin arren, beste esparru batera egin behar izan zuen 
lan bila. Baina zaletasun soila bada ere, kazetaritzarekin ha-
rreman estua izan du beti Azkaratek: «Eco de Erandio eta Eco 
de Leioa sortu genituen lagun batzuek gaztetan, musu-truk. 
Tokian tokiko berriak argitaratzen hasi ginen». 

Bokazioari men egin eta istorioak idazteari ekin zion, na-
rratibak sentimenduak azaleratzea ahalbidetuko zuelakoan. 
Liburu bi idatzi zituen: 092, dígame (2018) eta Más anécdotas 
en el 092 (2019). Orain, konfinamenduan sortutakoa dakar es-
kuartean: Historias de un encierro. Pandemiak sortze-proze-
suan mesede egin diola dio: «Istorio tristeak, esperantzazkoak 
eta barregarriak idatzi ditut; gorputzak momentuan eskatzen 
zidana». Istorioekin irakurleen barrena inarrosi nahi duela 
diosku Azkaratek: «Liburua irakurri duten lagun batzuek esan 
didate tristura sentimendu hori nabaritu dutela».

Istorioen bitartez gizarte duina aldarrikatu nahi du, bere-
koikeria antzuen aurka gogor eginez: «Bizitzan lehiakortasu-
nari ematen zaio garrantzi gehien; hori aldatu behar dugu». 

Besteak beste, tristura, komedia eta 
esperantzazko zipriztinekin ehundu du 
egileak bere hirugarren lana, Historias de un 
encierro, itxialdian idatzia.
TESTUA: kerMan santiago alkorta   ARGAZKIA: hodei torres  

«Bizitzan lehiakortasunari 
ematen zaio garrantzi gehien; 

hori aldatu behar dugu»

lehen/orain Leioako nekazaritza sindikatuaren egoitza 

IturrIA: ECOMuNICA ErANdIO-LEIOA
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Getxo CoVid-19ari aurre egiteko neurriak hartuta

A zaroaren 5ean abiatuko da Zinema-
barri zine-zikloaren aurtengo den-
boraldia, pasa den martxoan pan-
demia dela eta eten zen jarduera 

berreskuratuta. Zikloa eguenetan izango da,  
Muxikebarri zentroan; kalitate eta interes zi-
nematografiko handiko pelikulak hartuko 
ditu; gehienetan, azpitituludun jatorrizko ber-
tsioan. Emanaldiak 19:00etara aurreratuko 
dira iraupen luzeko proiekzioetan, mugikor-
tasun- eta ordutegi-murrizketagaz arazorik 
ez izateko. Lehenengo saioan Hirokazu Ko-
re-Eda zuzendariaren La verdad filma eskai-

niko da, Catherine Deneuve protagonista due-
na. Proiekzioa aurreikusitako orduan izango 
da, 20:00etan, eta sarrerak daborduko salgai 
daude. Azaroaren 12an, aldiz, guda zibilaren 
hasieran girotutako La trinchera infinita fil-
ma proiektatuko da, Jon Garañok, Aitor Arre-
gik eta Jose Mari Goenagak zuzendutakoa. Hu-
rrengo astean, hilaren 19an, aurreko asterako 
programatuta zegoen Mateoren ama film labu-
rra eta The Farewell film luzea proiektatuko di-
tuzte; azken hori Lulu Wang txinatar-estatu-
batuar zuzendariarena da. Azaroko eskaintza 
hilaren 26an amaituko da, En realidad, nunca 
estuviste aqui hiri-thrillerragaz.

Zine-Kluba zikloa barikuetan izango da, eta 
astebeteko atzerapenez abiatuko da. Lehenen-
go saioa azaroaren 6rako aurreikusita zegoen 
(Terrence Malicken Vida oculta zen emate-
koa), baina bertan behera utzi zuten Hala, zi-
kloa hurrengo astean hasiko da, hilaren 13an, 
El lago del ganso salvaje filma emanez. Hila-
ren 20an eta 27an, berrz, Mujercitas eta Sobre 
lo infinito emango dituzte, hurrenez hurren. 

zinemabarri zikloa 
abiatuko dute

Getxo iparra galdu gabe

Azaroaren 5etik 29ra bitartean egingo 
ziren Iparra Galdu Gabe Jardunaldien 
IX. edizioa atzeratzea erabaki du 
Getxoko Udalak, COVID-19agatik 
Frantziako gobernuak hartu berri 
dituen azken neurriengatik. Hori 
dela eta, aurreikusita zeuden ekitaldi 
gehienak (Biba Kantua! kontzertua, 
GuraShow eta Aire Ahizpak taldearen 
emanaldia) bertan behera geratu dira; 
bien bitartean, asmoa da horiek geroago 
antolatu ahal izatea.

Aurreikusitako Noraezean, argazki-
misioa euskal paisaietatik barna izeneko 
erakusketa, hala ere, azaroaren 5etik 
29ra bisitatu ahal izango da. Euskal He-
rriko hiri-paisaiari buruzko erakusketa 
da, ezohiko ikuspuntu batetik. Musikari 
lotuta, azaroaren 15erako aurreikusita-
ko Erramun Martikoenaren kontzertua 
ere bertan behera gelditu da.

Azkenik, Maddi Ane Txoperena idazle 
eta bertsolariagaz azaroaren 26rako ira-
garrita zegoen literatura solasaldia Al-
gortako Kultur Etxean aurrez aurre ezin 
bada egin, online eramango da aurrera. 
19:30ean hasiko da eta bertan Ene baita 
bizi da liburuaz mintzatuko dira.

Ekitaldi asko, 
bertan behera

Ordutegia
emanaldien ordutegia 
19:00etara aurreratuko da 
iraupen luzeko proiekzioetan, 
CoVid-19ari aurre 
egiteko mugikortasun- eta 
ordutegi-murrikeztakaz 
arazorik ez izateko.

Azaroaren 5etik aurrera, martxoan eten egin 
zen jarduera berreskuratuko du Muxikebarri 
antzokiak: zinemabarri zikloa. hala, eguenero, 
kalitate handiko zinemaz gozatzeko aukera 
izango dute herritarrek.

iker rinCon Moreno  

http://www.getxogaso.com/
https://hiruka.eus/gida/alday-tapizeria
https://apartamentosorduna.com/?lang=eu
http://garaizar.biz/euskera.html
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Udaleko Gizarte Ongizate Sailak esku-
titz bidez jakinarazi zien erabiltzai-
leei joan den astelehenetik (urriak 
26), eta urtea amaitu arte, gutxitu 

egingo zela «zerbitzuaren intentsitatea». Sail 
horretako arduradunak, Juan Carlos Marti-
nez zinegotziak, asmoa agertu zuen «zerbi-
tzuak ahalik eta gehien doitzeko, ahalik eta 
kalterik txikiena eragiteko». 

Hala, aurreikusita zegoen autonomia du-
ten pertsonek zerbitzua jasotzeari uztea guz-
tiz urriaren 26tik aurrera, eta I, II eta III gra-
duetako mendekotasuna dutenen kasuan 

ordutegia laburtzea, bakoitzaren beharren 
araberako proportzioan. 

«Pena ematen digu neurri gogor hau har-
tu beharrak», adierazi zuen Martinezek bere 
gutunean, «baina modu bakarra da indarrean 
dagoen legediarekin bat egin eta aldi berean 
Leioako Udalak zerbitzua ematen duen en-
presarekin duen kontratua betetzeko». On-
dorioetako bat izango zen zerbitzua ematen 
zuten langileetatik, aldi baterako kontratua 
zutenek ez dutela lanik egingo aurrerantzean. 
Erabakiak protestak eragin zituen, eta, azke-
nik, murrizketak bertan behera geratu dira.

Protesta udaletXean. Zerbitzuko langi-
leek asmoa agertu zuten joan den urriaren 
29ko osoko bilkurara joateko, egoerak era-
gindako kezka zuzenean azaltzeko. Iban 
Rodriguez alkateak ez zien horretarako bai-
menik eman, COVID-19agatik bete beharreko 
osasun-neurriak direla eta; horrenbestez, 
beharginek udaletxearen kanpoko aldean 
egin zuten protesta. 

unai Brea  

Leioa Etxez Etxeko Udal laguntza zerbitzua

Ez dute murrizketarik 
egingo zerbitzuan
urriaren 23an elkarretaratzea egin zuten 
Leioako Etxez Etxeko Laguntza zerbitzuaren 
erabiltzaileek eta beharginek, iragarritako 
murrizketengatik protesta egiteko. Azkenik, 
oraingo prestazioei eutsiko zaiela jakin da.  

Protesta 
Bulebarrean
urriaren 23an 55 lagun 
batu ziren zerbitzua ez 
murriztea eskatzeko. 

Leioa Hirigintza

SOS Kurkudi plataforma osatzen 
duten hiru elkarteek salatu dute 
Leioako Udalak Plangintzako Aholku 
Batzordetik kanpo utzi dituela. Izan ere, 
udal-agintariei ahots kritikoak kanpoan 
utzi gura izatea leporatu diete SOS 
Kurkudi barruan daudenek.

San Bartolome eta Artatzagane au-
zo-elkarteak eta Auzotarrok Kultur 
Elkarteak daude SOS Kurkudin. Hiru-
rek aurkeztu dituzte alegazioak Kurku-
di mendiko eremuak Leioako HAPOan 
duen kalifikazioa aldatzearen aurka, eta 
helburu horrexegaz beragaz SOS Kurku-
di plataforma eratu zuten duela urtebete 
inguru. Orain, kexatu egin dira Leioako 
Plangintzako Aholku Batzordetik kanpo 
geratu izanaz. Kritikatu dutenez, haren 
osaketaren berri ematen deun Alkatetza-
ko Dekretuan ez da adierazten zer elkar-
tek eskatu zuten organo horren barruan 
egotea, ezta hautaketa egiteko erabili 
diren irizpideak zeintzuk izan diren ere. 
«Herritarren parte-hartze kontzeptua de-
sitxuratzen saiatzen ari direla pentsatu 
beharra dugu, erabakiak hartzen diren 
guneetatik kritikoak kentzen baitituz-
te», esan dute hiru elkarteek. 

SOS kurkudiren 
salaketa
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erandio Parte-hartze bidezko aurrekontuak

Bereziki, gazteen parte-hartzea (euren-
tzat prozesu bat ipini zen martxan, 
beren-beregi) oso txikia izan dela 
azaldu du Erandioko Udalak, hilero 

kaleratzen duen aldizkarian. «Kezkagarria 
da», adierazi dute, eta gogorarazi dute gazteak 
prozesuan murgiltzera bideratutako diru-sai-
la ere ez dela nahikoa izan erantzun hobea 
lortzeko. Edozein kasutan, Udalak ez du par-
te-hartzearen gaineko datu zehatzik zabaldu, 
ez gazteei dagokienez, ezta orokorrean ere. 

Jasotako ekarpenen artean, segurtasuna-
ren, osasun publikoaren eta gizarte-ekintza-

ren gainekoak izan dira gehien. «Ekarpenek 
zerikusia dute pandemia-egoerarekin, neurri 
batean», azaldu du Udalak. Batetik, inguru-
menaren gaineko kezka oso sarritan agertu 
da, aurreko urteetan bainoago, askozaz. Ho-
rrez gain, segurtasuna, osasun publikoa eta 
gizarte-ekintza izan dira gehien aipatutako 
arloak. Bestalde, kudeaketa areagotzeko eska-
tu zaio Udalari. 

Parte hartzeko prozesua irailaren 3an ipini 
zuten martxan, eta hil beraren 27ra arte iraun 
zuen. Erandion erroldatutako 16 urtetik gora-
ko herritarrek (edo aurten adin hori beteko du-
tenek) izan zuten ekarpenak egiteko aukera. 
Osasun-segurtasunagatik ez zuten karparik 
ipini, eta hortaz, proposamenak helarazteko 
bideak udalerriko hiru auzo nagusietan para-
tutako postontziak, Altzagako eta Astrabudu-
ko Herritarren Arretarako Zerbitzuak, udal-li-
burutegiak eta udal-webgunea izan ziren.

Data bertsuetan beste prozesu bat jarri zen 
martxan 25 urtetik beherakoentzat, baina 
esan bezala, parte-hartze txikia izan zuen.  

Ohi baino ekarpen 
gutxiago jaso dira

Ekarpen 
gehienek 
pandemiagaz 
zerikusia izan 
dute, Udalaren 
esanetan.

sopela Sopelbus

Berango Hitzarmena

Urriaren 9an Sopelbus garraio-zerbitzua 
emateko lizitazioa atera duela 
jakinarazi du Sopelako Udalak. 
Martxoaren 27a eten zen zerbitzu hori, 
koronabirusa zela eta indarrean zegoen 
alarma-egoera betean. Ordutik hona 
amaitu egin da haren kontratua, eta 
udal-gobernuak baldintza-orri berria 
prestatu du, datorren urtean berriro 
Sopelbusa martxan egoteko helburuz.  
Berrikuntzetako bat Barik txartela 
erabiltzeko aukera izango da. 

Berangoko Udalak eta Berangoko 
Katuak-Animalien Ahotsa elkarteak 
akordioa izenpetu dute kalean dabiltzan 
katuei AAA programa aplikatzeko Hau 
da: Atzematea, Antzutzea eta Askatzea. 
Kaleko katuen populazioa gehiegi 
ez handitzea eta haien bizi-kalitatea 
hobetzea da helburua.

zerbitzua bueltan 
2021erako

kaleko katuak 
antzutzea xede

COVID-19a dela eta, aurtengoan ez da karparik 
ipini parte-hartze bidezko aurrekontuen 
prozesurako. Erandioko udalaren ustez, horixe 
da jasotako ekarpenen kopuruak behera egin 
izanaren arrazoi nagusia.

unai Brea  

https://getxoztarrak.eus/
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Uribe kosta Bertso-sarea eta gurot lehiaketa

U ribe Kostako bertso-sarea osatzen 
hasi ziren azaroaren 2an, astelehe-
nean. Ekimen horregaz euskararen 
erabilera sustatu gura dute, «gure 

arbasoek egiten zuten antzera», antolatzai-
leek azaldu dutenez. Hala, Euskaraldia hasi 
baino apur bat lehenago, beroketa-lanak egin 
gura dituzte saio horiekaz Barrika, Gorliz, Le-
moiz, Plentzia, Sopela eta Urdulizen.

Bertso-sarea osatu ahal izateko, lehenen-
go eta behin, hasierako puntua asmatu behar 
izango dute; ondoren, puntua grabatu eta, 
amaitzeko, bertso-erronka bidaliko dio nor-

berak gura duen lagunari. Ostean, bertso 
osoa bueltan etorri beharko zaio hasitakoari, 
eta Uribe Kostako Euskaraldiko kideei bidali 
beharko diete erdiko zutabean agertzen den 
helbideetako batera. Bideoak jaso ahala, Fa-
cebook eta Instagramen argitaratuko dituzte 
antolatzaileek, denek ikusgai izan ditzaten.

gurot lehiaketan Parte hartzeko deia. 
Uribe Kostako Mankomunitateko Euskara Zer-
bitzuak 12 eta 17 urte bitarteko gaztetxoei dei 
egin die Gurot lehiaketan parte hartzeko izena 
eman dezaten. Euskararen erabilera sustatzea 
helburu duen mugikorretarako galdera-eran-
tzunen jolasa da Gurot. Azaroaren 13ra arte 
egongo da epea lehiaketan izena emateko, tal-
deka. Edonor jolastu daiteke, baina saria jaso-
tzeko Barrika, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela 
edo Urdulizen erroldatuta egon beharra dago. 
Taldeek hiru edo lau lagunekoak izan behar 
dute, eta Mankomunitatean irabazten dute-
nek, saria irabazteaz gain, Bizkaiko finalean 
parte hartzeko aukera izango dute. 

Euskararen erabilera 
sustatzeko saiakerak

•	uribekostaeuskaraldia@
ni.eus

•	www.facebook.com/
euskaraldia.uribekosta

•	www.instagram.com/
euskaraldiauribekosta

Bertso-sarea

Urduliz gasolindegia

Plentzia isuskitza

Herrigunean gasolindegi bat ezartzeko 
lizentzia eman dio Urdulizko 
Udalak Disa Peninsula enpresari. 
Zerbitzugunea 2.570 metro koadroko 
eremuan egiten hasi dira, Aita 
Gotzon eta Igeltzera kaleen artean. 
Egitasmoak ezinegona eragin du 
hainbat auzokideren eta tokiko EH 
Bilduren artean. EH Bilduk dio «guztiz 
desegokia» dela autoen aparkaleku eta 
etxebizitza batzuen ondoan gasolindegi 
bat jartzea. Urduliz Bizirik Auzo 
Elkartea ere proiektuaz kexatu da, eta 
iragarri dute errebisioa eskatuko dutela.

Epaitegiak baietsi du Isuskitzako 
Jabekideen Erkidegoak Udalari 
aurkeztutako demanda. Udalak onartu 
egin du ebazpena eta bermatu beharko 
du Isuskitza bidearen segurtasuna, 
haren kontserbazioa eta mantentzea. 

zalantza ugari 
sortu ditu

udala, bidearen 
arduraduna

hilaren amaieran abiatuko da Euskaraldia 
Euskal herri osoan. Ekimen horretarako 
motorrak berotzen hasteko, bertso-sarea 
osatzeko proposamena egin du uribe kostako 
zerbitzu Mankomunitateak, besteak beste.

erredakzioa  

http://www.talleresartolozaga.com/eu/
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hizkuntzaren zalantzategia Eunate muruaga

hasi aurretik komeni da azaltzea aditzaren aspektuak 
aditz-ekintza  bat burutua den ala ez adierazten duela. 
Hau da, ekintza hori amaitu den ala ez. Hiru aspek-
tu-mota bereizten dira: burutua (jan du), burutugabea 

(jaten du) eta gertakizuna (jango du). Horiez gain, bada puntu-
karia deiturikoa ere (ekintza momentu horretan gertatzen ari 
dela adierazten duena). Aditz trinkoak dira azken horiek. 

Sarreran esan bezala, erdararen eraginez, baztertzekoak di-
ren joera desegoki batzuk ari dira zabaltzen azken urteotan. 
Ezagut ditzagun batzuk:

Hainbatetan, etorkizuneko kontuez ari garela, aspektu bu-
rutugabea (-t(z)en) erabili ohi da. Adibidez: *Gero, joaten gara 
zinemara? (Joango gara zinemara?); *Eramaten nauzu? (Era-
mango nauzu?); *Hasten gara? (Hasiko gara?); *Esaten dio-
zu, mesedez, gero joango naizela? (Esaiozu, mesedez, gero 
joango naizela); *Geratzen gara 17:00etan? (Geratuko gara 
17:00etan?). Kontuan hartu oraindik gertatu ez den ekintza 
baten inguruan ari garela galdezka adibide guztietan, hortaz, 
gertakizuneko marka eskatzen dute.

Horrekin lotuta, ez da zuzena agintera-modu batzuetan as-
pektu burutugabea edo puntukaria (trinkoa) erabiltzea gerta-
kizunekoaren ordez: *Goaz? (Joango (al) gara?). *Bueno, zer, 
goazen? (Joango gara?). 

Bestalde, oso hedatuta dagoen oker bat da «orainaldi his-
torikoa» modu kalkatuan erabiltzea. Gaztelaniaz honelakoak 
irakurtzen ditugu behin eta berriro: Mozart nace en Salzbur-
go en 1756. Eta horren ondorioz, euskaraz: *Mozart Salzburgen 
jaiotzen da 1756an. Euskaraz, aldiz, aspektu burutua dagokie 
horrelakoei: Mozart Salzburgen jaio zen 1756an.

«Orainaldi historiko»-aren aldaera modukoa da «geroaldi 
historikoa». Erdaraz, hori ere iragan burutuaren monotonia 
hausteko erabiltzen da: Se casa en 1987. Al año siguiente fun-
dará una sociedad... Euskaraz, baina, aspektu burutua dago-
kio, iraganean ari baita: 1987an ezkondu zen. Hurrengo urtean 

elkarte bat sortu zuen... Hala ere, monotono edo beti-batekoa 
iruditzen bazaigu, badago beste prozedura bat adizki-kateen 
astuntasuna arintzeko: aditza isiltzea. 1987an ezkondu, eta, 
hurrengo urtean, elkartea sortu zuen.

-ko aspektuko adizkien ordez -t(z)en aspektukoak erabiltzea-
ren erabiltzez, beste molde bihurriago batzuetara ohitzen ari 
gara, horrela okerra zuzentzen dugulakoan. Horren adibide da 
mesedeak-eta eskatzean ahalera erabiltzea, gertakizuna erabi-
li beharrean: *Ireki diezadakezu? (Irekiko didazu?). *Eman die-
zagukezue giltza, mesedez? (Emango diguzue giltza?). 

Bada aspektuarekin lotuta zalantza ugari sortzen duen bes-
te egitura bat. Nola behar du: «Laguna etortzen denean» ala 
«Laguna etorriko denean» emango dizut? Horrelakoetan, men-
deko perpausa forma burutugabean (-t(z)en) joatea da ohiko 
moldea tradizioan, eta egitura hori da hobestekoa; esaldi na-
gusiak ematen die geroko balioa horrelako esaldiei. Hau da, 
esaldi nagusiak ematen digu etorkizuneko informazioa. Hona 
hemen: Patxi iristen denean hasiko gara bazkaltzen. Filma 
amaitzen denean, joan zaitez ohera. Baina ez da onargarria Pa-
txi iritsiko denean esatea, esan bezala, esaldi nagusiak emango 
baitigu aspektuaren inguruan behar dugun informazioa (hasi-
ko gara bazkaltzen).

Amaitu aurretik, komeni da zehaztea badirela zenbait joka-
molde egoki, euskal literatura-tradiziokoak direlako, nahiz eta 
Euskaltzaindiak ez duen ezer arautu. Esaterako: -t(z)en forma 
burutugabearen erabilera puntukaria. Hau da, trinkorik ez du-
ten aditzetan -t(z)en erabiltzea ekintza «oraintxe» gertatzen 
ari dela ulertuta: Sukaldetik entzuten dut autobideko zarata. 
Ezagutzen dut Koldo. Filmak eta istorioak kontatzen ditugu-
nean, modu nahasian erabiltzen ditugu trinkoa eta burutu-
gabea, balio berarekin: Mutila hasieran zalantzan dago. Gero, 
neskarekin ezkontzen da, baina ez da lasai geratzen... Badoa.... 

Izatez, badira beste hutsune batzuk aspektuaren inguruan, 
baina beste baterako utziko ditugu. 

Oraingo honetan, aditzaren aspektuarekin lotutako zalantzen inguruan arituko natzaizue. 
horrelako kontuetan hanka sartzea ohikoa izaten da, askotan erdararen interferentziaz, 
baina baita analogia ustelak erabilita ere. Atal honetan gehien errepikatzen diren erabilera 
okerrak aztertuko ditugu.

Aspektuaren erabilera  
okerrak, erdararen eraginez

Hainbatetan, 
etorkizuneko kontuez 
ari garela, aspektu 
burutugabea erabili 
ohi da. Adibidez: 
*Gero joaten gara 
zinemara? (Joango gara 
zinemara?). Oraindik 
gertatu ez den ekintza 
batez ari gara galdezka, 
hortaz, gertakizuneko 
marka eskatzen dute 
horrelakoek.

https://www.clinicadentalarantzaetxebarria.com/
https://www.joyeriainaki.es/
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Zientzia etxeko atarian riki mutuberria zabala 

Baby boom delakoan edo aurreko belaunaldiren batean 
jaio zinetenok gogoan izango duzue natura gure ingu-
ruaren parte zela. Pentsatzen genuen natura baliabi-
de agorrezina zela edo, besterik gabe, ez genuen pen-

tsatzen, eta askok, nik neuk ere bai, hartaz abusatzen genuen, 
batzuetan modu ankerrean. Sugandilak, zapaburuak, kilkerrak 
eta bestelako bizidunak ehizatzea mutilen ohiko jarduera zen. 
Orain ikusten ari gara natura ikusteko modu horren emaitza.  

Zorionez, hurrengo belaunaldiek gero eta ingurumen-kon-
tzientzia handiagoa garatu dute, eta errespetu handiagoa dute 
bizitzarenganako eta naturarenganako. Hala ere, bide luzea 
dugu aurretik, humanizazio-prozesu hori burutu arte, eta gu 
geu ere parte garen ekosistemekin harmonian bizitzeko.

Abentura, kirola, lorezaintza, begira egotea; hamaika era 
daude naturarekin bat egiteko. Zer iruditzen zaizue naturare-
kiko lotura egitea behaketa, esplorazio eta galdeketa zientifi-
koen bitartez? Herritarren zientzia ikerketa zientifikoa beste 
era batera antolatzean datza, herritarrek parte hartzeko auke-
ra sortzeko, eta ikerketak zientziaren, hezkuntzaren eta gizar-
tearen arloetan dituen helburuen artean oreka bilatzeko. 

Gidari ona izanda arte-museo bati bisita egitea interesga-
rriagoa den bezala, naturako bizipenak askoz aberasgarria-
goak dira bizidunen sekretuak azalduko dizkigun ekologo, bio-
logo, geologo edo beste «-ologo»-ren batekin joanda. Natusfera, 
iNaturalist eta halako proiektuei esker, biologo, zientzialari eta 
naturalisten komunitate batekin atera gaitezke, smartphone 
bat eta interneteko konexioa baditugu, betiere. Esaterako, iNa-
turalist erabiliz aurkitzen dituzun espezieak identifikatu ahal 
izango dituzu, besterik gabe, haien argazki bat eginez; gaine-
ra, identifikatutako espezieei buruzko informazioa lortu eta 
partekatu ahal izango duzu, baita haien geolokalizazioaren be-
rri eman ere. Gainera, argazkigintza maite duzuenoi Biodiber-
sidad Virtual gomendatzen dizuet. Lankidetzan oinarritutako 
zientzia- eta dibulgazio-plataforma bat da, geolokalizatutako 

argazki digitalen hamabi galeria dituena, gaika antolatuta, 
eta bizidunen sailkapenaren arabera ordenatutako datu-basea 
osatzen dutena.   

Geologia interesatzen bazaizu, zure proiektua «Apadrina 
una roca» da. Haren bitartez, zugandik hurbil dagoen eremu 
geologiko bat babes dezakezu, eta interes geologikoko eremuak 
kontserbatzen eta haien segimendua egiten lagundu dezakezu.

Beste proiektu batzuen ardatzak kutsadura monitorizatzea 
eta ingurumena babestea dira. «Cities at Night» hiru aplikazio 
dituen web-plataforma bat da, espaziotik hartutako argazkiak 
baliatuz argi-kutsaduraren mapa globala sortzeko helburua 
duena. Xede bera du AZOTEA egitasmoak, baina kasu horretan 
parte-hartzaileek egindako argazkiak erabiltzen dira argi arti-
fizialaren ondoriozko kutsaduraren mapa osatzeko.  

Itsas giroa baduzu gustuko, Observadores del Mar web-pla-
taformak oso proiektu interesgarriak ditu, hala nola «Basura 
Marina» eta «Microplastic Watchers», herritarrek itsasoan dau-
den zaborraren eta mikroplastikoen adibideak erakutsi ahal 
izateko sortutakoak. 

D-noses proiektuaren eta haren «OdourCollect» aplikazioa-
ren helburua gure inguruko usain atsegin eta ezatseginen 
mapa sortzea da. Parte hartzeko, zorionez, denok dugun sen-
tsore oso fin bat beharko duzu: sudurra, alegia.  

Hainbat hirik, Bartzelonak esaterako, badute herritarren 
zientziako bulegoa. Bestalde, aipatutako proiektu hauek guz-
tiak Zaragozako Ibercivisen Herritarren Zientzia Behatokiaren 
webgunean topatuko dituzu. Proiektu horietako batzuetan par-
te hartu ahal badugu ere, Euskadin aukera gutxi daude, eta 
euskaraz, hutsaren hurrengoa. Biook Elkarteak herritarren 
zientzia sustatu nahi du Euskadin; besteak beste, airearen ka-
litatea neurtzeko kostu txikiko sentsore bat sortu berri dugu. 
Sentsore hori ikastetxeetara eta herritarrengana ailegatzea da 
gure asmoa, arnasten dugun airea denon artean monitorizatu 
eta, horrenbestez, hobetu ahal izateko. 

Gaur egun, hiriguneetatik irten eta natur guneez gozatzea alternatiba osasungarria dugu. 
Eta ekosistemen sekretuekin topo egiteak are aberasgarriago bihurtzen du bizipena. 
herritarren zientziak denek gozatzeko moduko egitasmoak, jarduerak eta baliabideak 
eskaintzen ditu. hemen dituzue XXI. mendeko naturalista izateko zenbait proposamen.  

herritarren zientzia, 
naturarekin bat egiteko 

Hirietako hegazti- 
kolonien bila
txoriak maite badituzu, «seo Bird 
life»-k zure behaketak erabiltzen 
ditu zientzia-ikerketa egiteko 
eta hegaztiak kontserbatzeko. 
Plaforma horrek «Censos seo Bird 
life» izeneko app bat sortu berri 
du, hirietako hegaztien koloniak 
erregistratu eta monitorizatzeko. 

http://www.anderdeunaikastola.eus
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historiaren ganbara iñaki libano

tamaina handiko animalien ondare paleontologikoa 
urria da Bizkaian. Askotan, ez dakigu dagoeneko exis-
titzen ez diren animalien arrastoak dituzten aztarna-
tegiak ditugula gure artean; ez genuke imajinatuko ere 

zer-nolako animalia-motak egon ziren gaur egun guk zapaltzen 
dugun lurraldean. Uribe Kostan askotariko animaliak bizi zi-
ren duela milaka urte, garaiko gizon-emakumeekin batera. 
Duela gutxira arte, guztiz ezezaguna zen zer-zelako harremana 
izan zezaketen gizakiek garaiko animaliekin, baita zer motata-
ko animaliak ziren horiek ere. Gure imajinazioarekin irudika-
tu behar genuen zelakoa zen egoera. Hala ere, 1988an, Punta 
Luzeroko aztarnategia aurkitu zenean, errealitatea argitu zen, 
gutxi bada ere. Aztarnategi hori arrasto fosilak dituen aztarna-
tegirik garrantzitsuena eta zaharrena da Bizkaian.

Galeako gotorlekuaren aurrean, Punta Luzeron, zientzia fik-
ziozkoak diruditen animalien aztarnategia dago. Animali ho-
riek Ibaizabalen arro bietan ibiliko ziren duela milaka urte; 
garai horietan ez zen alde batetik bestera gurutzatzeko arazo-
rik egongo. Izan ere, kostaldea gaur egun baino bost kilometro 
urrunago zegoen; pentsa dezakegu, bada, itsasadarraren alde 
bien artean ibilgu txiki bat egon zitekeela. 

Duela 400.000 eta 600.000 urteen artean, animalia bat, li-
tekeena da bisonte bat edo uro bat, gaur egun Punta Luzero 
izenarekin ezaguna dugun mendiko amildegi batetik jausi zen; 
lau metroko diametroa eta zazpi metroko sakontasuna zuen zu-
loak, eta ezinezkoa zitzaion animaliari bertatik irtetea. Haren 
orroek edo berau hil ondoren zabaldutako haratustel-usainak 
haragijale gosetuak erakarriko zituen bertara, eta horietako 
asko amildegitik erori ziren, sakontasun horretara betiko kon-
denatuta. Denborarekin, ahuntzak, bisonteak, uroak, otsoak 
eta sable horzdun ugaztun handiak jausi eta hil ziren amilde-
gi horretan. Apurka, sedimentuek tranpa hori estali zuten eta, 
milaka urtez, ezer gutxi jakin da horretaz, 80ko hamarkadan, 
Bilboko portua handitzeko mendi horretan kaliza lortzeko ha-

rrobia zabaldu zuten arte. Orduantxe topatu genituen animalia 
horien hezurretako batzuk, hondeamakinek jatorrizko amilde-
giaren hormetako bat suntsitu ondoren. 

Aztarnategiaren berri eman genion Bizkaiko Foru Aldun-
diari, eta Pedro Castaños paleontologoa eta biok induskatu ge-
nuen ingurua. 28 urte geroago, fosilen artean orain arte EAEn, 
baita Kantauri isurialde osoan ere, ezezagunak ziren espezieak 
atzeman zituen ikertzaile-talde batek; aurkikuntza horren be-
rri eman zuten Quaternary Science Reviews aldizkari zientifiko 
garrantzitsuan.

Hala, esan genezake Uribe Kostan bisonteak, uroak, ahun-
tzak, errinozeroak, jaguarrak, sable horzdun tigreak eta otsoak 
zeudela orain dela 500.000 urte inguru. Animalia horiek de-
nak, belarjaleak batez ere, gizakien jomuga ziren; horren adi-
bide argia dugu Sopelako Moreagako aztarnategia: orain dela 
400.000 urteko gizakiek egindako harrizko armak eta erre-
mintak agertu dira bertan.

Paisaiari dagokionez, larreak eta gaur egungoekin alde han-
dirik ez duten zuhaitzez jositako basoak zeuden eskualdean; 
hala ere, basook itxiagoak izango ziren, eta biodibertsitate 
handiagoa izango zuten. Dena den, bertan zeuden animalia 
asko desagertu egin dira denborarekin; arraroa litzateke gure 
inguruan horiek ikustea gaur egun.

Punta Luzeroko aztarnategian aurkitutako fosilei esker ja-
kin dezakegu zeintzuk animalia egon ziren Uribe Kostan. Hala, 
jakin dezakegu megazeroak egon zirela; ahuntz erraldoiak zi-
ren, 250 zentimetroko adarrak eta beste horrenbesteko altuera 
zutenak; erraldoiak, gaur egungo animaliekin alderatuta. Erri-
nozero handiak ere topatu dira, baita bisonteak eta uroak ere; 
bigarrenak, gaur egun ezagutzen ditugunak baino handiagoak 
ziren; uroak ere, behien aitzindariak ziren, eta handiagoak zi-
ren. Era berean, horien harrapariak ziren otsoen, hienen, aze-
rien eta sable horzdun tigreen eta jaguarren arrasto fosilak ere 
topatu dira hemen, besteak beste. 

urria da tamaina handiko animalien ondare paleontologikoa Bizkaian. Askotan, ez dakigu 
dagoeneko desagertu diren animalien arrastoak dituzten aztarnategiak daudela gure 
inguruan; askotan, ez genuke imajinatuko zer-nolako animaliak egon ziren gaur egun guk 
zapaltzen dugun lurraldean. uribe kostan, duela milaka urte, askotarikoak izan ziren.

uribe kostako fauna, 
duela 400.000 urte

Sable hortza
Iberian bakarra
sable horzdun tigreak duela 
400.000 urte desagertu ziren 
europan, eta horren aztarna bakarra, 
iberiar penintsulan, Punta luzeron 
aurkitutakoa da.

https://hiruka.eus/publizitatea/
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naturaren behatokitik Xabier Buenetxea

Gure hezeguneetan ibili ohi diren tamaina ertaineko 
hegaztiek osatzen dute Rallidae familia. Euren ezau-
garrietako bat hein batean urtarrak izatea da, eta 
horregatik beha ditzakegu igeri egiten edo ur-bazte-

rretan mugitzen, uraren gainean ere adore handiz lasterka ibil-
tzea ahalbidetzen dien hanka sendo eta atzamar luzeei esker. 
Bai hanka berezi horiek, bai euren mokoek kolore deigarriak 
izaten dituzte, espezie bakoitzean desberdinak: gorria, zuria, 
beilegia, orlegia, eta abar. Normalean ezkutatu egiten dira eta 
ez dira hegan hasteko zaleak; horregatik, haien hegoek ebolu-
zionatu eta forma labur eta biribila hartu dute, baina horrek 
ez die eragozten lekualdatze eta migrazioetarako distantzia lu-
zeak hegaz egitea. 

uroiloak eta koPetazuriak. Gure eskualdean, espezie uga-
riena eta ezagunena uroilo arrunta da (Gallinula chloropus). 
Tamaina ertaineko hegaztia da, nahiko erraz beha dezakegu-
na ia gure hezegune denetan. Leku batetik bestera kontuak 
aldatzen badira ere, ugariagoak izaten dira inguru zabalene-
tan: Bolue eta Astrabuduko hezeguneak, Lertutxeko urtegia, 
Txipioko inguru gezak... 

Dena dela, beste hezegune txiki batzuetan ere egoten dira, 
baita gure erreketako tarte lasaienetan eta ur-landareak dituz-
tenetan ere. Uso baten tamaina izaten dute, eta lehen begi-kol-
pean guztiz beltzak dirudite, baina arretaz begiratuz gero, tonu 
berdexka nabarituko diegu, alboetan eta isatsaren aldean zu-
riuneak dituena. Nabarmenak dira, gainera, hanka berde-ho-
rixka luzeak, eta punta beilegia duen moko gorri ikusgarria, 
helduen kasuan. 

Uroiloa oso espezie arrunta da gaur egun, baina orain dela 
30-40 urte benetan zaila zen behatzea, hezeguneetan izan 
ezik. Inguru hezeetan ehiza debekatu eta ibaiertzen eta ubi-
deetako landarediaren kudeaketa aldatu izanak aukera eman 
dio ekosistema horiek berriro kolonizatzeko. 

Antzeko beste espezie bat kopetazuri arrunta da (Fullica 
atra), kolore ilunekoa ere bai, baina bestea baino sendoagoa 
eta urtarragoa. Moko zuri nabarmena du, kolore bizikoa, eta 
hura zabaltzen duen ezkututxoa du aurrealdean, zuria hori 
ere. Erralidorik urtarrena da, eta ur zabala duten inguruak 
nahiago ditu. Gure inguruan, gaur egun, Lertutxeko urtegian 
baino ez da ugaltzen, eta lantzean behin, migrazioetan, bisitan 
joaten da Bolueko hezegunera. Bikote bi hantxe ugaldu ziren 
2005 eta 2008 artean.

uroilandak, are ezkutuagoak. Beste erralido-espezie ba-
tzuk aurrekoak baino ikusgaitzagoak dira. Lumak askoz na-
bariagoak eta deigarriagoak dituzten arren, ezezagunagoak 
dira, jarrera iheskorra baitute eta beti landare artean ezkuta-
tuta egoten baitira. Uroilanda handiez eta uroilandez ari gara. 
Azken horiei buruzko aipamenik ez dago ia, nahiz eta berriki 
uroilanda pikartaren (Porzana porzana) ale batzuk atzeman 
diren Boluen, batez ere apiril eta maiatz artean. 

Pikartak ez dira apartak tamainaz, eta jokabide zuhurra 
izaten dute. Puntu eta ildo nabarmenak dituzte paparrean eta 
bizkarrean, eta tonu argi bizia isatsaren azpian. Inoiz, haren 
senide uroilanda txikiak (Porzana pusilla) ikusi izan dira he-
zeguneetan. Ez litzateke harritzekoa espezie horietako aleak 
egotea hainbeste aztertzen ez diren hezeguneetan egotea, As-
trabudukoan, esaterako.

Uroilanda handia (Rallus aquaticus) lezkadiko beste «iratxo 
txiki» horietako bat da. Zeharo iheskorra eta zuhurra da, eta 
bigarren erralidorik ugariena da, uroiloaren ondotik. Uroilan-
den antz handia du, baina handiagoa da, eta mokoa luze eta 
kolore gorri bizi eta berezikoa du. Bularraldea gris-urdina dau-
ka, bizia eta bitxia hori ere, albo marradun eta guzti. Zaila da 
uroilanda handia behatzea, baina «erraza» da haren kantu ka-
rrankaria entzutea hezeguneetan, ibaietan eta lezkadi oparoak 
dituzten erreketan. 

Ilunabarrean egiten dugun osteratxoak lezkadira eroaten bagaitu, aukera izan 
dezakegu, noizean behin, erralidoak han daudela ohartzeko, landareen artean mugimendu 
bat sumatu edo haien kantu karrankaria entzunda. Baina gutxitan ikusi ahal izango ditugu, 
uzkurrak eta landare artean ezkutatzeko zaleak dira eta.    

Erralidoak, lezkadiko
iratxo zuhurrak

uroiloa 
eskualdeko ia hezegune denetan 
egoten den tamaina ertaineko 
hegaztia da, kolore ilunekoa.

kopetazuri arrunta 
erralido-espezierik urtarrena 
da. gure inguruan lertutxeko 
urtegian baino ez dira ugaltzen.

Uribe Kostako 
erralido ugarienak

https://www.sanikolas.eus/eu


Errugbia eta 
haren milaka 

aurpegiak
Errugbiaren sentimenduak islatu gura izan ditu Sergio Monedero Suhigaraik 

erretratu-galeria honetan. Orain dela bi urte hasi zen kirolarien argazkiak egiten 
eta eurakaz berba egiten, sentimenduak azaleratzeko asmoz. Gure eskualdeko 
errugbi-taldeen jokalari batzuk daude tartean, mutilak eta neskak. Erakusketa 

Plentziako Goñi Portalen egongo da ikusgai azaroan.

ArgAzKiAK: sergio Monedero 
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ziurgabetasunaren 
ikasturtea

Sekula ezagutu gabeko erronkari aurre egin behar izan dio hezkuntza-komunitateak martxoaz 
geroztik. udaberriko etxealdian eguneroko jardunari zelan edo hala eutsiz lehenik, eta 

«normaltasun berri» izena eman zaion honetan ikastetxeetara bueltatzeko moduak asmatuz 
ondoren. zenbait protagonistaren ahotsak jaso ditugu hurrengo lerrootan.  

TESTUAK: unai Brea  ArgAzKiAK: hodei torres  
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O
rain dela urte batzuk (edo urte-
bete, besterik ez) inork erakutsi 
baligu begien aurrean duzuen 
argazkia, film distopiko batetik 
ateratakoa zela pentsatuko ge-
nukeen akaso, baina dabordu-
ko guztiz barneratuta daukagu 
hau dela gaur egungo ikasgela 
baten ohiko irudia. Are gehiago, 
asaldatu egingo ginateke irakas-
le-ikasleak musuko barik ikusiz 
gero. 

Azken hilabeteetan denok ikasi ditugun hainbat berba ohi-
koak dira egunero irakaskuntzan dihardutenen hiztegian ere: 
COVID, PCR, musukoa edo maskara, hidrogela, segurtasun-
distantzia, berrogeialdia... Beste bat ere badago, seguruenik 
ikastetxeetatik kanpo askorik erabiltzen ez dena bai-
na bertako bizimoduaren antolamenduan ardatz 
nagusietakoa dena, nagusia 
ez bada: burbuila. Jendar-

te osoak legez, denbo-
ra laburrean beste 

era batean bi-

zitzen ikasi behar izan du hezkuntza-munduak, eta gaitz erdi, 
bertako kideek diotenez, oraingoz behintzat eskoletan egoteko 
aukera baitago, eta ez norbere etxean. Hala zen lerro hauek 
idazteko momentuan, behinik behin. Edozelan, agerikoa da 
gaur egungo egoeran askoz gehiago direla itzalak argiuneak 
baino, eta etorkizun hurbilenaz ezer onik espero ez dela. Horre-
taz jardun dugu Uribe Kostako ikastetxe bitako arduradunakaz 
eta gurasoen ordezkari bategaz. 

Bakardade sentsazioa. Erreportaje honetako argazkiak 
Sopelako Zipiriñe eskolan egina daude. Bertako zuzendariak, 
Aritza Zalduondo getxoztarrak, martxoan konfinamendua hasi 
zenekoa ekarri du gogora: «Traumatikoa izan zen denontzat, 
argi dago; egun batetik bestera erabaki asko hartu behar izan 
genituen, egoeraren aurrekaririk izan gabe. Bat-batean denok 
etxera, eta eskola ematen jarraitu beharra zegoen». Ez zuten 
hutsetik abiatu behar izan, «minus hamarretik baino», Zal-
duondoren esanetan. «Ez genekien familia bakoitzak etxean 
zer egoera zuen, wifia ote zeukaten...». 

Igaro zen hura ere, eta aurrez aurreko hezkuntzara itzultze-
ko prestatzea egokitu zen orduan. «Uda osoan hemen eman ge-
nuen zuzendaritzakook, oinarri handirik gabe arrisku-plana 
osatzen». Zipiriñeko zuzendariak azpimarratu du Eusko Jaur-
laritzaren aldetik ildo orokor batzuk besterik ez zituztela jaso, 
«pare bat dekretutan emandakoak», eta euren kabuz antolatu 
behar izan zutela ikasturtea hasterako segurtasun-protokolo 
guztiak zuzen betetzeko moduko plana. 

«Bakardadea izan da gogorrena», dio Aritza Zalduondok, 
«ez zaigu prebentzio-arloko teknikaririk etorri, “eskola hau 
nolakoa den ikusiz sarrerak eta irteerak hemen 
egon beharko lirateke” eta halakorik esatera; 
guk pentsatu behar izan dugu dena, sartu-ir-
tenak nola antolatu, marrak non margotu... 
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eta COVID-19ari aurre egiteko material guztia guk geuk erosi, 
ikastetxearen eta guraso-elkartearen diruaz». Dirudienez, gas-
tu hori berreskuratzeko moduan izango dira ikastetxeak, bai-
na oraindino ez dago horren gainean ezer ziurtasunez esaterik, 
Zalduondok argitu duenez.

Pandemia barik ere leku-arazoak zituen Zipiriñek, sopeloz-
tar denek ondo dakitenez. 900 ikasle inguru daude aspaldi 
txiki geratu zen azpiegituran, eta eguneroko jarduna «burbui-
laka» antolatzea ez da erraza. Hala ere, momentuz ondo molda-
tzen direla dio bertako zuzendariak: «Lau atetatik sartzen dira, 
bi txandatan; lehenengo, Lehen Hezkuntzako 500 ikasleak eta, 
ordu laurden geroago, Haur Hezkuntzako 400ak». Sartzeko mo-
mentu horietan, eta irtetean ere bai, den-denek daroate musu-
koa, baita txikienek ere. Berdin, pasabideetan elkarregaz guru-
tzatuz gero. Gero, gela barruan, Haur Hezkuntzakoak maskara 
barik egoten dira, ez ordea nagusiagoak. «Ondorioz, HHko gela 
batean ume batek positibo emanez gero automatikoki denak 
joango dira etxera konfinatuta», azaldu du Zalduondok, «beste 
kasuetan, berriz, inguruan egoten direnak bakarrik». 

Eskola barruan, gela bakoitza burbuila bat da, eta ez du ha-
rremanik besteakaz. Horretarako, kanpoko patioetako leku 
guztia aprobetxatzen dute, «egunero eta uneoro», konoak ba-
liatuta batzuentzako, eta besteentzako guneak mugatuz eta 
adieraziz. Eta goizero-goizero, eskolara sartzean, tenperatura 
hartzen diete ume denei. «Hasieran kanpoan egiten genuen, 
baina ume asko lasterka etortzen dira eta tenperatura altua 
dute momentu horretan, edo haize-korronteak daude eta neur-
keta desitxuratzen da... Horregatik, gelara sartu ondoren egi-
tea erabaki genuen, lasaiago daudenean». Termometro bi bida-
li dizkie Hezkuntza Sailak, eta ikastetxean 42 gela daudenez, 
beste 40 erosi dituzte. Mila eurotik gora. Ildo horretan, era-
kundeentzako eskari argia du Aritza Zalduondok: baliabideak 
bidera ditzatela lehenbailehen, teknologikoak batik bat; eta 
osasun-materiala ere bai. Zipiriñeren arazo espezifikoa kon-
pontzea ahaztu barik. «Horri dagokionez, dena den, aterabidea 
hurbil ikusten dudala esan beharra daukat», dio.  

«Lasaitasunezko mezua» zabaldu gura du Zalduondok, eta 
hezkuntza-komunitatean konfiantza izatea eskatzen du, bai-
na ez du ukatzen zuzendaritza-taldeei eta irakasleei nekea eta 
estresa eragiten diela egoera honek, eta bereziki gogorra izan 
zela etxealdian lan egitea. «Dena egiteko astirik ez, 10-11 or-
duko lanaldiak... Ez dut halakorik berriro nahi». Gaur-gaurkoz, 
ordea, eta pandemiaren bilakabidea ikusita, Zipiriñeko zuzen-
dariak ez du baztertzen luze gabe egoerak okerrera egitea. 
«Hala bada, eta [Jaurlaritzak] aurreikusitako bigarren ager-
tokira igarotzen bagara, ikasle batzuk egunero etorriko dira, 
baina beste batzuk txandaka baino ez, eta tarteka etxetik jaso 
beharko dute eskola; online emandako eskola ez da benetako 
eskola, ordea. Ezin da umeekin aritu pantaila baten atzetik». 

hiru agertokiak. Zalduondok aipatutako agertokien berri 
zehatzagoa eman digu Maite Zelaiak, Leioako Betiko ikasto-
lako zuzendari pedagogikoak. Lehenbizikoa, oraintxe gauden 
hau bera da: ikastetxeek daborduko aipatu ditugun neurri eta 
protokoloak, eta geroago azalduko ditugun beste batzuk, eza-
rri eta bete behar dituzte, baina ikasle denek joan behar dute 
eskolara, euren edo hurbilekoren baten positiborik ez badago 
behintzat. 

«Bigarren agertokia, berriz, oraingoaren eta erabateko kon-
finamenduaren arteko nahastea da», dio Zelaiak, «goizeko or-
dutegia bakarrik erabiliko litzateke eta segurtasun-distantziak 
eta guneak handiagoak izan behar dira». Baldintza horiek bete 
behar izatekotan ez legokeenez modurik ume guztiak aldi be-
rean ikastolan egoteko, txandaka jardungo lukete. Honela 
azaldu du ikastolako zuzendari pedagogikoak: «Guk txikienei 
emango genieke lehentasuna, eta beraz Lehen Hezkuntzako 
4. mailara artekoak egunero etorriko lirateke. Hortik aurrera, 
txandaka. Adibidez, Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailakoak 
gune berean egongo lirateke, baina 5.ekoak astelehenetan eta 
asteazkenetan etorrita, eta 6.ekoak astearte eta ostegunetan; 
ostiraletan, hamabostean behin txandakatuko lirateke. Eta 

berdin egingo genuke DBH 1-2 eta DBH 3-4rekin». Bide batez, 
aipa dezagun 671 ume daudela Betikon, 0 urtetik 16ra bitarte-
koak; hau da, DBHko 4. mailara artekoak.

Hirugarren agertokia udaberrikoa bezalako etxealdira itzul-
tzea izango litzateke, eta egoera horretan jarduteko protokoloa 
ere antolatu behar izan dute ikastetxe denek, Eusko Jaurlari-
tzaren Hezkuntza Sailak emandako ildo orokorrei jarraituz. 
Maite Zelaiaren esanetan, Betikoren kasuan, «martxotik ekai-
nera arte zerk funtzionatu zuen aztertu genuen, eta zer hobetu 
behar genuen». Hala, hamaika kontu zehaztu dituzte: online 
konektatzeko ordutegiak eta jarduteko metodologiak, ebalua-
zio-irizpideak, lanak jasotzeko eta azterketak egiteko era... 
Ondo finkatu beharreko beste kontu bat tutoretzak dira. «Gu-
retzat ezinbestekoak dira», azpimarratu du Zelaiak; «konfina-
menduan egon ginenean ere, saiatu ginen ikasleekin eta gu-
rasoekin ahalik eta harremanik estuena izaten, bakoitzaren 
errealitatea eta egoera emozionala zein zen jakiteko».  

Bigarren agertokian zein hirugarrenean, eta azken horretan 
batez ere, garrantzi handia izango du norberak eskura duen 
ekipamenduak, udaberrian ondo agerian geratu zenez. «Ondo 
ziurtatu behar dugu gure ikasle guztiek dutela aukera gauzak 
online egiteko: ordenagailuak, wifi... Aurrekoan, behar zute-
nei eman egin genuen. Kontua da batzuek hasieran esan zute-
la ez zutela behar, baina gero ikusi zen etxean ordenagailu bat 
izatea ez dela nahikoa, momentu batzuetan hiruzpalau behar 
ziren». Ume bat baino gehiago etxean, gurasoren bat edo biak 

Maila bakoitzeko ikasleei zein bidetatik joan behar duten   adierazten dieten geziak, sopelako zipiriñe ikastetxeko patioko lurrean margotuta.  

Eskolara joaten ez 
direnak 
uda osoan, eskolara bueltatzea 
osasunerako arriskutsua izan daitekeela 
adierazi duten gurasoen aldarriak entzun 
izan dira. «Familia batzuk arduratuta 
egon dira, bai», dio aritza zalduondo 
zipiriñe ikastetxeko zuzendariak, «eta 
gurean, esaterako, haur hezkuntzako 
batzuek umeak ez ekartzea erabaki dute, 
derrigorrezkoa ez dela aprobetxatuz. 
uste dut hobe dela hona etortzea, 
musukoarekin eta burbuilekin bada ere, 
etxean geratzea baino; nik behintzat 
ez dut bueltatzeko beldurrik izan, 
agian segurtasun-neurriak antolatzen 
buru-belarri ibili naizelako». edozelan, 
erakundeek argi utzi dute derrigorrezkoa 
dela seme-alabak eskolara eroatea legez 
ezarritako adin-tarteetan. Behar hori 
betetzen ez duenik bada, baita zipiriñen 
ere, baina hutsaren hurrengoa direla dio 
zalduondok. 
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telelana egiten... Behar horiek asetzeko ere ordenagailuak utzi 
zituen Betikok; orain, lanean dabiltza egoera hartara bueltatu 
behar izanez gero inor ez geratzeko baliabide tekniko barik. 
Hori bai, gauza bat garbi utzi gura du Maite Zelaiak: «Itxial-
dian lan egitea infernua izan zen, psikologikoki, inon islatu-
ta geratu ez den ordu-kopuruari dagokionez. Oraingo lana ere 
ohikoa baino handiagoa da, protokolo guztiak bete behar dire-
lako, baina nahiago hori etxera bueltatzea baino». 

Hala ere, ez dago bizimodu normalik normaltasun berrian.  
COVIDaren arduradun bat dute ikastolan (ikastetxe denak 
behartuta daude bat izatera), telefonoa beti piztuta izan behar 
duena, «egunero eta 24 orduz». Positibo baten berri izanez gero 
Osakidetzari jakinarazi behar diote, eta alderantziz, Osakide-
tzak ere eman behar die ikastolako ikasleen positiboen berri. 
Egunero gaurkotu behar dute datu-base mardul bat, gela ba-
koitzeko ikasle-zerrenda izateaz gain, ikasle bakoitza non je-
sartzen den adierazten duena, autobusean nogaz joaten den, 
patioan eta jantokian nogaz ibiltzen den... COVID-arduradunak 
du datu-base hori, eta irakasleek aldaketen berri eman behar 
diote. Ez dago baliabiderik liberazio bat egiteko, eta horrenbes-
tez, ikastolako kudeatzaileak gehitu behar izan dio lan-zama 
hori lehendik zuenari. Besteak beste, Jaurlaritzaren galdetegi 
bati erantzun behar dio egunero, datuon berri emanez.

Lan estra batetik, ezohiko gastuak bestetik (ordenagailuak, 
garbiketarako materiala...). Orain arte ikastetxe bakoitzak be-
retik ordaindu ditu horiek, baina oraindik orain akordioa egin 

dute Eusko Jaurlaritzak eta EAEko itunpeko ikastetxeek –ikas-
tolek barne–, gobernuak diruzko laguntza emateko haiei, bai 
COVID-19aren ondorioz erosi beharreko materiala ordaintzeko, 
bai ordezkapenetarako era bestelako lan-kontuetarako. Akor-
dio hori egunotan egingo da publiko. 

Eta bitartean, ikasleak zer? «Pozik ikusten ditugu, adin 
guztietakoak», dio Betikoko zuzendari pedagogikoak, «etxean 
egotea oso gogorra izan baitzen haientzat». Zelaiaren esane-
tan, umeek ondo baino hobeto ulertu dute ezarritako arauak 
betetzeko beharra: maskarak, eskuak etengabe garbitzea, dis-
tantzia gordetzea, burbuiletan ibili beharra... «Hala ere, kon-
taktu fisikorik ez izatea ez dugu lortzen. Libre uzten dituzun 
momentuan ez daude bi metrora, ezin zaie halakorik eskatu, ez 
0 urtekoei, ez 16koei; kontaktua behar dute. Gu saiatzen gara 
musukoa beti ondo ipinita daramatela bermatzen, eskuak gar-
bitzen dituztela gelara sartu eta bertatik irten orduko. Eta bur-
buila errespeta dezatela, baina burbuilaren barnean daudela 
ezin diegu eskatu kontakturik ez izatea. Ez da naturala, ezta 
osasungarria ere».

inBertsio Faltaz keXuka. Arkaitz Aburto Berango-Merana 
eskolako Ikasleen Gurasoen Elkarteko kidea da. Horrez gain, 
Bizkaiko Ikasleen Gurasoen Elkarteko (BIGE) presidentea da 
orain dela bi urtetik eta, aurtengo otsailetik, Euskal Herriko 
Ikasleen Gurasoen Konfederaziokoa (EHIGE) ere bai. «Uste dut 
guraso guztiok hasi genuela ikasturte hau beldurrez, koronabi-
rusaren inguruan dagoen ziurgabetasunak hori eragiten baitu, 
baina gero ikusi dugu eskoletan oso kutsatze gutxi dagoela; 
begiratu ditudan azken datuen arabera gelen % 0,7 bakarrik 
dago itxita orain». Hala ere, Aburtoren esanetan, gurasoen el-
karteek ez dute ulertzen zergatik mantentzen diren hain ikas-
le-ratio handiak geletan. «Aurreko ikasturtea zelan amaitu zen 
jakinda, oraingo hau baliabide berdinekin hasi dugu, ulertezi-
na da gehiago inbertitu ez izana». 

Ikastetxeetako zuzendaritza-taldeen eta irakasleen lana ai-
tortzen du Arkaitz Aburtok: «Ahal dutena egiten ari dira. Lan 
izugarria egiten dute aurreko ikasturteko baliabide berdinak 
izanda». Guraso asko, ordea, haserre daude egoera dela eta. 
Adibide bat, berbarako, Berangoko eskolan jasaten dutena, 
ikastetxe askotan estalitako patiorik ez izatea da. «Euria egiten 
duenean egun osoa eman behar dute gelatik irten gabe», kexu 
da gurasoen ordezkaria. «Ez dira egin beharreko lanak aurrez 
egin; Berangoko patio estalia, adibidez, [Hezkuntza Sailaren] 
azpiegitura-planean dago, baina lanak ez dira hasi». Pande-
miarik gabe ere gabeziak egon bazeuden, noski, baina kasu ba-
tzuetan COVID-19ak oso agerian utzi ditu zenbait premia. «Az-
piegiturak behar ditugu», dio Aburtok, «eta digitalizazio plan 
bat; ahal dela, eskola eta institutu denek erabil ditzatela onli-
ne jarduteko plataforma berdinak, ume bat ikastetxez aldatuz 
gero lehengoarekin lanean segitu ahal izateko». 

Bestalde, familia-bizitza eta lan-bizitza uztartzeko neurri 
gehiago behar direla uste dute gurasoek: « Ulertzen dugu egoe-
ra oso zaila dela, eta ume bat edo gela oso bat etxera bidaltzen 
dutenean, derrigorrezkoa delako egiten dutela. Baina guk ere 
behar ditugu baimenak. Umea etxera bidaltzen badute, eta nik 
ez badaukat lantokian ordaindutako baimenik, zer egingo dut? 
Norekin utziko dut umea? Aitita-amamekin, haiek kutsatzera 
arriskatuz? Ez badugu lana eta familia uztartzeko neurririk, 
protokoloak ez du ezertarako balioko». 

Gurasoak etxean egonda ere, eskola arreta emateko gauza ez 
bada arazoak sortzen direla nabarmendu du Arkaitz Aburtok: 
«Umea etxean badago eta beste gelakideak gelan, irakaslea 
ezin da bikoiztu aldi berean batzuei eta besteei arreta emate-
ko. Eta ordezkorik bidaltzen ez bada etxekoekin egoteko, azke-
nean gurasook lagundu behar diegu seme-alabei etxeko lanak 
egiten, baina agian ezin dugu, batzuetan ez baitakigu zer ari 
diren egiten; beste arazo bat da familia guztiek ez dakitela eus-
karaz hitz egiten. Eta ezin diete lagundu. Sumatu da euskara-
ren galera oso handia izan dela azken hilabeteetan, ikasle as-
kok euskaraz eskolan bakarrik egiten dute eta. Eta lau hilabete 
eskolatik kanpo...». 

Maila bakoitzeko ikasleei zein bidetatik joan behar duten   adierazten dieten geziak, sopelako zipiriñe ikastetxeko patioko lurrean margotuta.  

«Ondo ziurtatu behar dugu 
gure ikasle guztiek dutela 
aukera gauzak online 
egiteko: ordenagailuak, 
wifi... Aurrekoan, 
konfinamenduan, behar 
zutenei eman egin genien. 
Batzuek, hasieran esan 
zuten ez zutela behar; gero, 
ikusi zen etxean ordenagailu 
bat izatea ez dela nahikoa; 
batzuetan 3-4 behar ziren»
Maite zelaia
BETiKo iKASTolAKo zUzEndAri 
PEdAgogiKoA

«uste dut guraso guztiok 
hasi genuela ikasturte hau 
beldurrez, koronabirusaren 
inguruan dagoen 
ziurgabetasunak hori 
eragiten baitu, baina gero 
ikusi dugu eskoletan oso 
kutsatze gutxi dagoela; 
begiratu ditudan azken 
datuen arabera gelen % 0,7 
bakarrik dago itxita orain»
arkaitz aBurto
EUSKAl HErriKo ETA BizKAiKo gUrASoEn 
ElKArTEETAKo PrESidEnTEA

«Ez zaigu prebentzio-arloko 
teknikaririk etorri “eskola 
hau nolakoa den ikusiz 
sarrerak eta irteerak hemen 
egon beharko lirateke” 
eta halakoak esatera, guk 
pentsatu behar izan dugu 
dena, sartu-irtenak nola 
antolatu, marrak non 
margotu... Eta COVID-19ari 
aurre egiteko materiala guk 
geuk erosi»
aritza zalduondo
ziPiriÑE ESKolAKo zUzEndAriA
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herri kirolak Bizkaiko i. Pentatloi Txapelketa

Beñat Amade, Bizkaiko Pentatlo ian txapeldun

Beñat aMade
28’ 26”

ioritz gisasola Zelai iV
29’ 17”

Mikel agirre
29’ 49”

Jon gisasola Zelai V
32’ 27”
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Beñat Amade, Bizkaiko Pentatlo ian txapeldun

daniel esPaña
38’ 34”

unai ardeo
40’ 10”

ousMane draMe
ErrETirATU Egin zEn

Joan den urriaren 17an 
jokatu zen Getxon Bizkaian 
lehenengo aldiz antolatu 
den pentatloi-txapelketa, 
zale askoren gozamenerako. 
Hala, zazpi kirolari batu 
ziren Algortako Biotz Alai 
plazan, txapelaren bila; 
horietatik denetatik, Beñat 
Amade getxoztarra gailendu 
zen, aizkoran ondo aritu eta 
korrikan jaun eta jabe izan 
ondoren.

InFO+
QR hau eskaneatu 
pentatloi txapelketaren 
bideoa ikusi ahal 
izateko.

https://hiruka.eus/uribe-kosta/1603111805644-benat-amade-getxoztarrak-irabazi-du-bizkaiko-pentatloi-txapelketa
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Javier Garai Algortako San nikolas eta San martin parrokietako abadea

Adostutako orduan zabaldu digu atea Javier Garaik, bai-
na ezin izan dugu elkarrizketa berehala egiten hasi. 
Bata bestearen ondotik, zerbaiten eskean joan zaizkio 
hamaika lagun, eta denei abegiz eta pazientziaz egin 

die arreta. Eskariak ez ziren ahuntzaren gauerdiko eztula, be-
netakoa arazoak eta bizimodu errazak izan ez dituzten pertso-
nen eskari zintzoak baizik. Egun arrunt bat, Javier Garairen bi-
zitzan. Abade lana elkartasunagaz eta behar dutenei laguntza 
emateagaz uztartzen du Garaik edo, seguruenik, abadea izatea 
eta behar dutenei laguntza ematea bi gauza banaezin dira ha-
rentzat. Azkenik, elkarrizketa hastea lortu dugu...  

zelan hasi zen hau guztiau? Orain dela ia bederatzi urte etorri 
nintzen hona, antzinako etxe handi honetara; jauregia da. Bi 
etxebizitza;≠ handiak, zabalak, eta ni bakarrik bizitzeko. Arra-
ro sentitu nintzen, hain etxe handia niretzat. Ez zegoen ezer, 
hutsik. Tira, bai, hemen, beheko aldean, katekesiaren batza-
rrak egiten ziren, baita aisialdi-talde batzuenak ere. Baina hori 
besterik ez. 

Etxea «betetzea» erabaki zenuen, orduan? Ezagutzen nuen  
bere etxean etorkinak hartzen zituen beste abade bat. Funda-
zio bat zuen sortuta, Harribide, etorkinei laguntzeko, eta be-
raren bitartez hasi nintzen. Lehenengo gazte bat nirekin bi-
zitzen, gero bi, hiru… Hori izan zen hasiera, orain zazpi edo 
zortzi urte: Harribideren bidez etxean jendea jasotzen. Zer ger-
tatu da orain? Bada, etorkinekin lotuta dagoen Harribidiren 
proiektuak beste izen bat hartu duela: Yala. Arabieraz «goa-
zen» esan nahi du. Fundazioak sarea du Bizkaia osoan, eta Al-
gortan ere badaude.

Izena arabieraz. Magrebtarrei baizik ez zaie zuzentzen? Prin-
tzipioz ez, baina… Harribide, batez ere, gazteekin hasi zen bere 
ekimena gauzatzen, eta gehien dagoen soslaia hori da, ma-
grebtar etorkin gazteak. Baina badaude beste leku batzueta-
koak ere, Saharaz hegoaldekoak esaterako. Afrikarrak, gehie-
nak. Gazteak izan ohi dira, bakarrik etorritakoak. Gaur egun 
soslaia zabaldu da, eta badaude familiak ere. Baina nagusi da 
oraindik bakarrik datorren gaztearena. Orain dela bizpahiru 
urte asko etorri ziren, eta batez ere adingabeak. Bizkaiko Foru 
Aldundiaren egoitzak bete egin ziren. Baina hori baino lehen 
ere bazeuden, eta guk hemen bageneuzkan batzuk. Etortzen 
direnetatik, zenbait 18 urtetik beherakoak dira eta Aldundiak 
hartzen ditu.

Eta denak etxe honetan? Astiro-astiro konpondu eta txukun-
du dugu, eta bai, hemen daude. Etxean, une honetan, hogei in-
guru daude. Asko jota 25 kabituko lirateke. Gehienak gazteak 
dira, 20 eta 30 urte bitartekoak. Denak adinez gorakoak noski, 
adingabeak Aldundiaren eskumenekoa baitira. Baina 18tik au-
rrera babes hori gabe geratzen dira, eta batzuk hona etortzen 

dira. Kontua da asko etorri direla. Orain gutxitu da, baina… 
Migrazioak ziklikoak dira. Eta etxea dute hemen, bestela kale 
gorrian egon liratekeelako, batzuk bizi izan dira kalean. Edo 
aterpetxe publikoetan. Guk harremana daukagu haiekin [ikus 
HIRUKAren 145. zenbakia], Caritasekin...

Bizileku bat eskaintzea ez da egiten duzuen gauza bakarra, 
ezta? Ez, badaude hainbat proiektu. Gure zutabeetako bat fun-
dazioan dabiltzan hezitzaile profesionalak dira, batez ere gazte 
horiei laguntza eman eta jarraipena egiten dietenak, ikaske-
tetan lagundu, bideratu… Beste zutabe bat, oso garrantzitsua, 
eta gainera hemen Algortan, eta Getxon oro har, nire ustez 
indarra hartu duena, boluntarioena da. Fundazioaren helbu-
ruetako bat da gazte hauek hemengo jendearekin, hemengo 
komunitatearekin, harremanak sortzea. Elkar ezagutzea. Eta 
laguntzea. Migrazio- eta harrera-prozesu horretan oso garran-
tzitsua da hori.

zergatik? Bada, normalean, etortzen direnek ez dutelako hiz-
kuntza ezagutzen, inertzia dute beraien artean bakarrik el-
kartzeko. Gainera, aurreiritzi asko dago kolektibo horri bu-
ruz, arazoak daude, denak delitugileak direla… . Horregatik, 
proiektuan hezitzaileak daude, baina parte hartzen duten 
gehienak boluntarioak dira. Orain, koronabirusa dela eta, ba-

«Etorkinei hemen bizitzeko tresn ak ematea da gure helburua»
Galdakaotik Algortara etorri zenean (edo bidali zutenean), 
bizitzeko etxe handiegia suertatu zitzaiola begitandu 
zitzaion Javier Garai (Barakaldo, 1974) San Nikolas eta 
San Martin elizetako abadeari. Hala, laster ekin zion San 
Nikolas ondoan dagoen jauregitzarra betetzeari: jendez, 
bizitzaz eta elkartasunez, hain zuzen ere. Gaur egun, 
gazte etorkin askori laguntzen die Garaik.

TESTUA: unai brea   ARGAZKIA: HODei TOrreS  

orain dela bederatzi urte inguru ailegatu zen algortara    Javier garai, eta handik gutxira gazte etorkinak hartzen hasi zen san nikolaseko parrokiaren etxean. hiru solairu ditu eraikinak; behekoan jarduerak egiten dira; erdikoan garai bizi da, eta goian, berriz, etorkinak.  

Harremanak
«helburuetako bat da gazte 
hauek hemengo jendearekin 
harremana izatea, elkar 
ezagutzea, eta laguntza 
ematea»

Indibidualismoa
«Ezin da orokortu, 
baina mentalitate oso 
indibidualista daukate; agian 
Saharaz hegoaldekoek ez, 
baina magrebtarrek bai»

20
bizi dira san nikolaseko 
parrokia-etxean Javier garai 
abadeagaz batera, gehienak 20-
30 urteko gazteak, baina badago 
familiaren bat ere. kanpotik 
etorritakoak dira denak. asko jota 25 
kabitu daitezke etxean. 

50 
boluntario inguru ibili izan dira 
etxean, etorkinakaz egunero 
harremana garatzen, elkarregaz 
afaltzen, txangoetara joaten...; 
kopurua murriztu egin da azkenaldian, 
CoVid-19agatik. Beste boluntario 
batzuek gaztelaniazko eskolak ematen 
dizkiete, besteak beste. 



hiruka
2020ko azaroa  31

«Etorkinei hemen bizitzeko tresn ak ematea da gure helburua»

tzuk «hibernatuta» daude, baina 50 inguru ibili gara. Getxo-
koak batez ere, baina eskualde osokoak daude. 

zelan ailegatzen dira etorkinak etxe honetara, zelan dute ho-
nen berri? Normalean elkarte baten bidez: Sortarazi, Harribi-
de, Caritas… Denek ematen dute gizarte-laguntza. Orientatze-
ko, zelan dabiltzan ikusteko, beren helburuak betetzen diren 
jakiteko… Batzuetan, hemen egoten direnei prozesu zorrotzak 
ezartzen zaizkie, hala esan dezagun, eta hezitzaileek horren 
segimendua egiten dute. Ikastaro bat egiten badabiltza ez dakit 
non, eta joaten ez badira, hezitzaileek kargu hartzen diete, eta 
abar. Hemen lagundu egiten zaie, baina eurek egin behar dute 
aurrera. Bestalde, etxe honetan asko daude, eta bizikidetzara-
ko arauak daude, noski. Batzuetan oso indibidualistak izaten 
dira, bakoitza bere arazoekin dator eta… Ezin da orokortu bai-
na mentalitate oso indibidualista dakarte. Agian Saharaz he-
goaldekoek ez hainbeste, baina magrebtarrek bai. 

kultura kontua? Ez dakit, ezin da orokortu. Baina askok ezau-
garri hori dute. Ez da erraza, baina saiatzen gara, hemen dau-
den bitartean, familia-giroa sortzen. Orain, COVID-19ak geldia-
razi du hori, baina, lehen, gauero etortzen ziren boluntarioak 
afaria ekarri eta eurekin batera jatera, etxearen alde batean 
sortu dugun aterpe-txoko batean. 

Bestelako proiekturik? Bai. Hemengoekin harremanak sortze-
ko asmoarekin lotuta, IkHazi proiektua jaio zen orain dela bi 
urte, Yalaren barruan. Horren filosofia hemengo bizimodura-
ko tresnak ematea da. Lehenengoa, hizkuntza. Ondorioz, egi-
tasmoaren parte nagusia gaztelaniazko eskolak dira, bolun-
tarioek emandakoak. Hemen bizi diren batzuek eta kanpotik 
datozen beste batzuek hartzen dituzte. Oraintxe ikasle asko 
dago, 30 inguru. 

Eta hizkuntzaz gain? Bizitzarako tresnak ematea. Gaztela-
niazko eskolak ikasturte osoan zehar ematen ditugu, eta noiz-
behinka tailerrak antolatzen dira: kontsumoa eta nutrizioa, 
etxeko finantzak (kontu korronte bat zabaltzea, ez dakit zer 
kontratatzea, osasun-arloko izapideak egitea…). Landu ditugu 
genero-gaiak ere, Jaurlaritzaren zerbitzu baten laguntzarekin, 
kultura aldetik aldeak egoten dira eta, hemengo ikuspuntua 
azaltzeko. Elikagaiak banatzeko proiektu zabalago batean ere 
parte hartzen dugu, eskualdeko hipermerkatu eta supermerka-
tuek baztertzen dituzten elikagaiak jasoz eta astean bost egu-
netan elizan bertan dugun lokal txiki batean eskatzera etor-
tzen direnei emanez. Eta, udan, oinarrizko euskara-ikastaro 
bat eman genuen, dagoeneko hemen urte batzuk daramatzaten 
eta bertoko hizkuntza, kultura eta ohitura zaharrak ezagutze-
ko nahia dutenentzat. 

orain dela bederatzi urte inguru ailegatu zen algortara    Javier garai, eta handik gutxira gazte etorkinak hartzen hasi zen san nikolaseko parrokiaren etxean. hiru solairu ditu eraikinak; behekoan jarduerak egiten dira; erdikoan garai bizi da, eta goian, berriz, etorkinak.  

Musulmanak giro 
kristauan
«Behin hemen bizi den gazteetako batek 
esan zidan, ikaratuta, hemengo gazte 
batzuk ikusi zituela elizako hormaren 
kontra txiza egiten», gogoratu du garaik. 
«Berarentzat harrigarri zen. “guk ez 
genuke sekula egingo”, zioen, “han 
meskitan txiza egitea bururatu ere ez 
zaigu egiten”. euren kulturan, nahiz eta 
oso fededunak ez izan (denak ez baitira), 
errespetu handia diote erlijioaren 
inguruko guztiari». lantzean behin 
erlijioaz berba egiten dutela dio san 
nikolaseko abadeak, errespetuz beti, 
besteak beste elkar ezagutzeko. «eta 
batez ere, ramadan garaian». 
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Arraro ipuin ilustratua garazi Basterretxea eta irati Perez

Getxoko Tosu landan bizi izandakoen arrastoez osa-
tutako ipuin ilustratua egin dute Uribe Kostako hiru 
emakumek, Arraro izenekoa. «Bertan egindako erre-
sistentziari omenaldia egiten dio lanak, baita oro har 

munduan lurraren alde borrokatzen dutenei ere. Izan ere, lurra 
kentzen digutenean, zer gelditzen zaigu? Non da lurraren me-
moria?», galdetu dute sortzaileek. 

Duela pare bat urte landatutako hazia da proiektua; orain, 
aldiz, beharrezkoak dituzten indarrak batu eta berau loratzen 
saiatuko dira Garazi Basterretxea eta Irati Perez, ipuinaren 
idazlea eta ilustratzailea, hurrenez hurren. Bertsio bi osatu 
dituzte, Maddalen Cuñadoren laguntzagaz. Hala, euskara ba-
tuan eta Sopelako euskalkian argitaratuko dute lana; «norbe-
rak gura duen bertsioa eskuratu ahal izango du», azaldu dute. 

Ipuina kaleratzeko prest daude daborduko, hala ere, orain-
dino hura inprimatzeko eta banatzeko jendearen babesa zer-
zelakoa izango den jakin gura dute gazteek. «Guretzat garran-
tzitsua da modu autogestionatuan kaleratzea lana, inolako 
dirulaguntza publikorik eskatu gabe», azaldu du Basterre-
txeak. Horretarako, postaltxoak kaleratuko dituzte aldez au-
rretik, hamabost euroan erosi ahal izateko; ondoren, horiek es-
kuratu dituztenek ipuina jasoko dute trukean.

iragana ez galtzeko. Baserria galdu bezain laster bere 
iragana ahazten duen emakume baten historia kontatzen du 
ipuinak. «Ideia da ikusaraztea gertatzen zaizun guztia oso lo-
tuta dagoela inguruan gertatzen denarekin», azaldu du Baste-
rretxeak. Duela bost urte hasi zuen istorioari forma ematen, 
bere aitita bisitatzera zihoanean alzheimerraren errealitatea-
gaz topo egin ondoren. Hala ere, proiektua zokoratu egin zuen, 
behin-behinean bada ere, uste zuelako ez zela garatzeko gai 
izango. Duela urte bi, aldiz, ideia komentatu zion Irati Pere-
zi, bere ustez ipuinak ilustratua izan behar zuelako: «Istorioa 
egin nuenean irudiekin imajinatzen nuen». Batu eta lanari 
ekin zioten biek. «Hasiera batean, asmoa zen proiektu inti-
moago bat egitea. Garazik idatzitakoa eta nik ilustratutakoa, 
baina guretzat gordeko genuena», dio Perezek. Hala ere, azke-
nengo emaitza ikusi ondoren, lortutakoa «benetan polita» zela 
ondorioztatu eta zabaltzeko ideia bururatu zitzaien. «Oso ukitu 
emotibo hurbila duen gaia lantzen du ipuinak. Izan ere, Tosu-
ko proiekturi lotuta dago kontakizuna, eta horrek jende asko 
zeharkatu du; oso berezia da niretzat. Nire ustez, garrantzitsua 
da egiten diren ekimenak, erresistentziak eta gertatzen diren 
historiak jaso eta ez ahaztea», azaldu du ilustratzaileak. 

Horri lotuta, Arraro ipuin ilustratuaren bertsio bi kaleratu-
ko dituzte: euskara batuan eta Sopelako euskaran. «Sopelozta-

rrez idaztea ere bada oroimenarekin eskutik datorren zerbait. 
Euskalki horren hiztunak galtzen hasi dira, apurka-apurka, 
eta horrekin batera baita hizkuntza bera ere», ondorioztatu du 
Perezek; «azkenean, batuta doa dena: lurra, bizitzeko moduak 
eta hizkuntzak». Hala, horri keinu bat egiteko eta bertoko eus-
kalki hori bizirik mantentzeko, Maddalen Cuñadoren laguntza 
jaso dute; hark eroan du jatorrizko ipuina euskara batutik So-
pelako euskalkira. 

iPuinaren nondik norakoak. Egileek azaldu dutenez, ipui-
naren hasieran Tosuko erresistentzia-kanpaldiaren historia 
kontatu dute, labur-labur. Hala ere, azpimarratu dutenez, ber-
tan ilustratu gura izan dutena edozein leku izan daiteke, «ta-
malez, ez baitago mota horretako leku bakarra». Ondoren, Irati 
Perezen eta Maddalen Cuñadoren amamei egindako eskaintza 
moduko bat topatuko dute irakurleek, «irudi eta guzti». Izan 
ere, kontakizun osoan baserrien errealitatea gogoan eduki gura 
izan dute, «bion amonak baserrietan bizi izandakoak dira. De-
nak dauka lotura: sopeloztar euskalkia baserrietan mantendu 
den hizkuntza bat da; baserriak desagertzen ari dira; ondorioz, 
sopeloztarra bera baita ere». 

harrera ona. Lehenengo bertsioa prest izan eta segituan, 
gertukoen artean erakutsi dute lana. Egile biak irakasleak dira 
ofizioz, eta Basterretxeak azaldu duenez, ikasleei ipuina konta-
tu die inoiz. «Erantzun polita izaten ari da lana. Jendeari gus-
tatu bazaio, zergatik ez dugu argitaratuko?». Laster kaleratuko 
dituzte aurre-salmentarako postaltxoak, hamabost euroan. 

«hasiera batean, proiektu 
intimoagoa izango zen»
Getxoko Tosu landan egindako 
erresistentziaren eta, oro har, munduan 
lurraren alde borrokatzen dutenen 
omenezko ipuin ilustratua kaleratuko dute 
laster Garazi Basterretxea getxoztarrak eta 
Irati Perez sopeloztarrak. Euskara batuaz ez 
ezik, sopeloztarrez ere argitaratuko dute.

Iker rIncon moreno  

garazi Basterretxea, ipuinaren idazlea, eta irati Perez, ilustratzailea. HOdEI tOrrEs  

Aurre-salmentarako 
postalak
arraro ipuin ilustratua autogestioaren 
bitartez argitaratu gura dute egileek. 
horretarako, aurre-salmentarako 
postalak banatuko dituzte egunotan, 
15 euroren truke.
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«Funketik metalera doazen 
influentziak ditugu»

musikhariak Wreck totem

kotxearen motorra piztu eta, bat-batean, bibrazioak nabari-
tu ditut. Desertu hotzaren bakartasunak iluntasunera na-
raman doinu lehorren artean galtzen ari naizela. Kotxetik 
salto egin eta eurak ziren, duda barik: Wreck Totem! 

nondik dator Wreck Totem taldea sortzeko ideia? Bilboko Itu-
rribide kalean elkartzen gineneko gau zoro horietatik dator ideia; 
baina, egia da Wreck Totem baino lehen, Moi (Moises Molina) eta 
biok (Lander Cadenas) elkarrekin inprobisatzeko eta ideia berriak 
sortzeko lotzen ginela, whiski tragoak edaten genituen bitartean. 
Proiektuarekin serio jartzeko erabakia ez genuen 2014. urtera 
arte hartu. Hurrengo urtean, Ioritz Piña baxuarekin elkartu zi-
tzaigun, lehenengo EPa grabatu genuen eta mundura salto egin 
genuen. Taldearen norabidea are gehiago indartu zen 2018ko 
udazkenean, Julen de la Vega lau hariekin gurera batu zenean.

zuek egiten duzuena ez da stoner sinple bat; musika-mota 
gehiago nahasten dituzue. Azaldu abestiak sortzean zer bila-
tzen duzuen. Influentziak leku askotatik heltzen zaizkigu eta, 
azkenean, hori da gure musikari aberastasuna ematen diona. 
Nahaste hori guztia dibertigarria da abestiak sortzeko orduan; 
hasieran, zelangoak diren ikusten duzulako eta, amaieran, al-
daketa handiak dituztelako.

hirukotea izanda oso doinu indartsua daukazue, erabat bete-
tzen duena. zein da sekretua? Sekretu bat egotekotan, esango 
nuke distortsioa, fuzz eta watteko potentzia handia izango litza-
tekeela… kar kar.

Garai honetan, Euskal herriko stoner eszena berpizten ari 
dela dirudienean, zelan ikusten duzue egoera? Une honetan, 
eszenaren egoera zein eguneroko bizitzarena latzak dira. Ba-
dira oraindik zuzenekoak antolatu dituztenak, baina gero eta 
gutxiago dira. Eszenaz arduratu behar gara eta zaindu behar 
dugu, bestela, egunerokotasunean oso beharrezkoa den zer-
bait galduko dugu; beti ere sortuko lukeen langabezia ahaztu 
barik. 

Berrogeialdiaren ostean kontzerturen bat eman duzue, Bil-
borocken adibidez. zelakoa izan zen esperientzia? Gau horre-
tan, Wicked Wizzard taldeak Warlords of the Dark Realm diskoa 
aurkeztu zuen, eta Entropia taldeak ere gurekin batera jo zuen. 
Guk ez genuen zuzenekorik eman martxotik, eta adrenalinaz 
beterik geunden; dena ematera irten ginen taula gainera. Egia 
da oso arraroa dela jendea eserita eta musukoarekin ikustea, 
gustura dauden edo aspertzen diren ezin duzulako ezberdindu. 
Hala ere, ikusleak gogoz zeudela nabaria zen, batzuek «Tema-
zo» hitzarekin kartel bat egin zuten gustuko zituzten abestie-
tan altxatzeko.

Etorkizunari begira proiekturik edo ideia berririk duzue? 
Gure ideia da estatuan taldea ezagutzera ematea, baita gure 
moduko talde berriak ezagutu ere, kontzertuetarako hitzordu 
nahiko lotuta genituen eta. Pandemia kolpe ederra izan zen, 
baina lanean gabiltza ideia berriekin, jam sessionak egiten eta, 
orain dela gutxi, gure lehen bideoklipa grabatu dugu, Spiders 
Web, Unai Minguezek muntatuta.   

TESTUA: asier BarruetaBeña riVallo  ArgAzKiA: WreCk toteM  

Diskografia
Wreck Totem (EP),
2016
A Curse for the Living, 
2020
talde zerrenda infinitua litzake, funketik 
metalera doazen influentziak ditu 
taldeak; hala ere, oinarrizko taldeak 
hurrengoak dira: Black sabbath, 
kyuss, Fatso Jetson eta led zeppelin; 
70eko hamarkadako eta kaliforniako 
basamortuaren doinuak, orokorrean.



34  hiruka2020ko azaroa

A zken lau urteak eman ditu Aitor Perez itzubaltzetarrak 
Pornicheten bizitzen, Bretainian, baina ingurua askoz 
lehenagotik du ezagun: «1999an etorri nintzen lehen 
aldiz, lanera, eta ordutik joan-etorrian ibili naiz, lan-

kontratuen arabera». Freelance modura dabilen itsas ingeniari 
teknikoa da Perez, eta gaur egungo lantokia Pornichetetik hamar 
kilometrora dagoen Saint Nazaire hiriko ontziola bateko bulegoe-
tan du. Hiri txikia da Saint Nazaire, 70.000 biztanle ingurukoa, 
eta Aitor Perezek esan digunez, «berria». Izan ere, Loira ibaiaren 
bokalean dago eta, oso portu ona duenez, Bigarren Mundu Gerran 
alemaniarrek urpeko ontzien base garrantzitsu paratu zuten ber-
tan. Ondoren aliatuek hiria bonbardatu eta ia osorik suntsitu zu-
ten. «Gerra ostean zutunik geratzen zen apurra bota eta dena be-
rreraiki zuten», azaldu digu Perezek.   

Hiri industriala eta ez biziro ederra da Sain Nazaire, baina berak 
Pornicheten du etxea, itsasoaren ertz-ertzean. Herri txikiagoa da, 

polita eta turistikoa, udan jende asko erakartzen duena. Neguan, 
berriz... «Hondartza ondoan daukat apartamentua, eta garai ho-
netan ni bakarrik bizi naiz etxe-bloke osoan». Hilabete asko falta 
dira oraindino udatiarrak euren bigarren etxebizitzetara joateko 
inguruko hirietatik, batez ere 60 kilometrora dagoen Nantesetik. 
Bretainiako hiriburua da Nantes, hiri handia (300.000 biztanle in-
gurukoa) eta, Perezen esanetan, oso polita eta giro handikoa. «Fran-
tziako hirietan frantziar izaera gutxien duena da», dio itzubaltzeta-
rrak horren harira.  

Tarteka, giro horren bila jotzen du Nantesera, edo Euskal Herrira 
bueltatzen da egun batzuk pasatzeko, hango bizimodu ezin lasaia-
gotik ihesi edo. «Hau bizitzeko lurralde ona da, baina hemengoa 
izan behar duzu», dio. Aste barruan ez dago kalean inolako giro-
rik, «lanerako bizi baitira», eta aste-akabuan ere oso handirik ez, 
eta dagoena etxeetan egoten da, ez tabernetan. Horrenbestez, kirola 
egiteko eta asko irakurtzeko aprobetxatzen ditu Aitor Perezek arra-
tsaldeak; hori bai, kostaldearen edertasuna («Sopelakoaren antza 
du, labar eta guzti») eta gastronomia bikaina nabarmendu ditu.  

mundukatuak Pornichet

«Bizitzeko leku 
ona da, baina 
hemengoa izan 
behar duzu» nongoa

itzubaltzeta/romo.

Adina
46 urte.

zertan dabil
lanean.

Ikasketak
itsas ingeniaritza 
teknikoa.

noiz heldu 
zinen?
azkenekoz, 2016an.

noiz arte 
bertan?
auskalo.

Lurraldea
Frantziako estatua.

Azalera
675.417 km2.

hiriburua
Paris.

Biztanleria
66.952.000 (2015).

hizkuntzak
Frantsesa da hizkuntza 
nagusia eta ofizial 
bakarra estatu 
osoan. Bretainia 
mendebaldean 
hizkuntza zelten 
familiako bretoia 
erabiltzen da, oso 
atzeraka doan arren. 
ekialdean berriz, hau 
da, Pornichet dagoen 
eremuan, galoa dago; 
hizkuntza erromantze 
ia desagertua.  

Moneta
euroa.

Aitor  
Perez 
Ramos

unai Brea   
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Barizeen sintomak oso ezagunak dira: 
hanka astunak, mina, azkura… Baina 
ez hori bakarrik, larruazalean sortzen 
dituzten koskorrak antiestetikoak 

dira eta, zenbait kasutan, udan praka motzak 
jartzeko eragozpena izatera heltzen dira. Ho-
rrez gain, osasunari eragiten dioten bestelako 
konplikazioak agertzeko posibilitatea egoten 
da bena-gutxiegitasuna duten pazienteengan; 
izan ere, larruazaleko koskor horiek iceberga-
ren tontorra besterik ez dira, benetako arazoa 
ezin daiteke ikusi ekografoarekin ez bada, zai-
nen barruan baitago.

Barizeak tratatzeko mingarriak eta eragoz-
pen handia izatera arte itxarotea ez da aukera 
ona. Barizeak ez dira euren kasa desagertzen 
eta, tratatzen ez badira, okerrera egiten dute.

trataMendua Jaso dutenen %99,6k Behin 
Betiko eMaitza lortu dute. Safena zain 
nagusiaren eta safena zain txikiaren atzeranz-
ko jarioa tratatzeko sarrien hautatzen den tra-
tamendua zain barneko laserra da, kirurgiaren 
aurretik eta apar bidezko eskleroterapiaren 
aurretik, hala gomendatzen baitute osasun 
baskularraren arloko nazioarteko erakunde 
nagusiek, hala nola Europako Flebologia El-
kargoak, bere azken argitalpenean. 

Horren arrazoiak dira teknika honek ba-
rizeak berriro agertzeko aukera gutxiago di-

tuela, arrisku txikiagoa duela, tratamendu 
ondorengo eragozpen gutxiago eragiten di-
tuela eta eguneroko bizimodua berehala be-
rreskuratzea ahalbidetzen duela, laneko ba-
jarik gabe.

Errezidiba-tasa (berriro agertzen diren ba-
rizeak) kirurgia tradizionalarekin % 20koa da 
eta, aparraren kasuan, % 40koa. Dermitek kli-
nikak zain barneko laserrarekin duen 2010az 
geroztiko esperientziari esker, tasa hori 
% 0,4ra murrizten da, hau da, tratatutako per-
tsonen % 99,6k behin betiko emaitzak lortu 
dituzte eta koskorrak erabat desagertu dira.

Barizerik gaBe Bizitzeko eMan Beharre-
ko urratsak. Lehenengo urratsa informa-
zioa jasotzeko doako hitzordu medikua eska-
tzea da, 94 401 01 10 telefonora deituta edo 
www.dermitek.com webgunean inprimakia 
beteta. Azken kasu horretan, zure kasua azter-
tzeko eta hitzordua emateko deituko dizute.

Lehen hitzordu horretan diagnostikoa 
egingo da doppler ekografia bidez, arazoa non 
dagoen zehazteko eta tratamendua nolakoa 

izango litzatekeen azaltzeko. Halaber, konpro-
misorik gabeko aurrekontua emango dizute. 

Hurrengo urratsa izango litzateke azale-
ko zein sakoneko zain-sistemaren mapa egi-
tea, tratamenduaren egunean mediku-taldea 
zehaztasun osoz gidatzeko. Mapa hori erra-
diologo batek burutuko du Dermitek klinikako 
kontsultan.

Tratamendua ordubete inguruko saio baka-
rrean egingo da. Prozesu guztia ekografo bi-
dez kontrolatzen da eta zuk ere ikusi ahalko 
duzu aretoko pantailetan, lasaitasun osoz.

Larruazalari anestesia lokala jarriko diote 
zuntza sartzean, inolako eragozpenik senti ez 
dezazun. Zuntz horrek behar den energia-kan-
titate zehatza helaraziko du eragindako zaina 
bero bidez zigilatzeko, zuntza biltzeko siste-
ma automatiko batekin. Amaitzean, konpresio 
galtzerdi bat jarriko dizute eta 30 minutuko 
ibilaldia ematera irtengo zara. Oinez aterako 
zara, laguntzarik gabe, eta berehala ekingo 
diozu berriro zure ohiko bizimoduari. 

Emaitza arrakastatsua izan dela ziurtatze-
ko, kontrol-kontsultetarako hitzorduak eman-
go dizkizute urte batean zehar. Arrazoiren ba-
tengatik barizea berriro agertuko balitz lehen 
hamabi hilabete horietan, Dermitek klinikak 
tratamendua doan errepikatzeko konpromi-
soa hartzen du. 

P.S.E. 144/16 

Koskor antiestetiko horiek eta 
eragozpenak desagerrarazteko 
aukera duzu orain, zure 
bizi-kalitatea hobetuta 

Armiarma 
baskularrak 

Dagoeneko, 1999. urteaz 
geroztik, 11.000 saio baino 
gehiago egin dugu armiarma 
baskularrak kentzeko, hots, 
larruazalaren gainazalean 
agertzen diren zaintxo 
horiek. Bi laser-mota 
erabiltzen ditugu 
horretarako, eta horiek 
esklerosia aparrarekin 
bateratzen ditugu, 
emaitzarik onenak 
lortzearren.

Saioen iraupena 30-90  
minutukoa da, eta 
krema anestesikoaz edo 
kanpo-hotzaz baliatzen gara, 
tratamenduan ahalik eta min 
gutxien senti dadin. 

Negua da urte-sasoirik 
aproposena barize 
horiek tratatzen hasteko 
eta zure hanken itxura 
hobetzeko; izan ere, 3-5 
saio egiten badituzu, 
nabarmen hobetuko dira. 
Lehen hitzordu medikoan 
argibideak emango 
dizkizugu; hots, zure kasua 
aztertuko dugu doan.

derMitek
uribitarte Pasealekua,11-12, 

48001 BilBo 
(Zubizuri zubiaren ondoan;  
Moyuako metro-geltokitik  

eta Uribitarteko 
tranbia-geltokitik hurbil)

Telefonoa:
944 010 110

Astelehenetik barikura 
8:30etik 20:00etara,  

eta zapatuetan  
9:00etatik 15:00etara

Zain barneko laserra: barize lodiak 
desagerrarazteko teknika eraginkorra

goi-mailako profesional kualifikatuek osatzen dute dermitek klinikako langile-taldea.

https://www.dermitek.com/


soluzioak: soluzioak: 

Erabaki eta margotu
Zer da hau, pizza ala tarta zati bat? Pizza baldin bada, marraztu 
iezazkiozu zure gogoko osagaiak. Tarta zati bat baldin bada, apaindu 
munduko gustagarriena izan dadin.

Sudokua
Plater gustagarriak eta sanoak prestatzeko 
moduen artean egostea da egokienetako 
bat. Bete itzazu lauki zuriak, EGOSIA berba 
osatzen duten hizkiekin (E, G, O, S, I eta A). 
Gogoratu elementu bakoitza behin ager 
daitekeela zutabe, lerro eta area bakoitzeko.

saria

lehiaketa non dago?
Uribe Kostako 
irudi honetan  
zer ageri den 
igarriz gero, 
beheko saria 
irabaz dezakezu.

argazkia non 
egindakoa den 
badakizu?

Umeentzako  
liburuak 
ibaizabal argitaletxeari esker, 10 urtetik 
gorako umeentzako hainbat liburu zozkatuko 
ditugu. sari hori irabazi gura baduzu, 
azaroaren 18a (eguaztena) baino lehenago 
bidali erantzuna, zure izen-deiturak eta 
harremanetarako bide bat hona:  
hiruka@hiruka.eus edo 944 911 337. 

Askaria
Hona hemen Pelloziriren 
bokatarik gustukoena: 
tomatea, txanpinoia, 
arrautza, urdaiazpikoa, 
gaineko ogi zatia eta 
azpiko ogi zatia. 
Lagunei ere eskaini 
nahiko lieke, baina zenbat 
ogitarteko osa ditzake?
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Bizkotxo 
zopa?!
Bai harrigarria! Neska-mutilok 
txokolatezko bizkotxoa egin 
gura lukete, eta horretarako 
behar duten guztia, tresnak eta 
osagaiak, zopa honetan daude, 
aizu. Ea aurkitzen dituzun.
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Swimming Port
Bizitza arina eta estresantea 
eguna dugu gogorra 
hobe bagina itsu ta mutu
«insensible» eta gorra 
horrela soilik disfrutatzeko  
aisialdiko altxorra 
baiana dirudi gainean dugula 
kendu ezineko zorra 
menderatzen gaituzten bi tresna 
erlojua ta mugikorra.

Azken boladan kirol bat modan
jarri dela da nabari 
marea, olatu, korronte, haize 
ta hainbat konturi adi 
Atxurra ta Ander Gorliz ta Ereagan 
hortan daude ari ta ari 
baina «Lurrera» ailegatu eta 
galduta sari eta opari 
lasaitasunean murgildu zaitez
ta egin so naturari.

Batzutan gaude noraezean 
eta iparra galduta 
energia ta indar guztia 
ezin da horrela buka 
arin ta ondo usoak hegan 
Sotera ta Algorta aupa 
euskarriak ta heltzeko tresnak 
ezin daitezke ezkuta 
itsasoan uso izateko 
hartu atzeko txalupa.

testUA
Galder Bilbao 
Martinez Txapi 

doInUA
Zorionak Lide, 
hamar urtetxo, 
ta Hodeik goiz 
bederatzi

ArGAZkIA
Hodei Torres

Flashback Ander deuna ikastola, 1985

Uribitakora 

NErEA sAINz dE MurIEtAk utzItAkO ArGAzkIA

argazkian:
ezkerretik eskumara: Jon Mikel Bilbao, Iñigo Armendariz,  
Ugutz Rotaetxe, Loitzun Gallastegi, Enrike Artolozaga,  
Joseba Garcia, Asier Arroyuelo, Galder Izaola.

sasoi batean, paella-txapelketa egiteko 
ohitura egoten zen Ander Deuna 
ikastolan. Urte askoan eutsi zitzaion 
usadioari, baina utzi zitzaion hori 

egiteari ere. Ez dugu data zehazki finkatzea 
lortu, baina azkenekoa orain dela zortzi urte 
egin zela adierazi digute iturri fidagarrienek. 
Askoz lehenagokoa da argazki hau, jakina. 
1972an jaiotako ikasle-taldetxoa da bertan 
ageri dena, ikastola inguruko bazterren batean 
paella-legea egin guran. Ez dakigu txapelik lortu 
ote zuten, baina, edozelan ere, primeran ibili 
zirela dirudi. 

unai Brea  
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