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Ba al zenekien uztailaren 2an katalanek 
eta euskaldunok elkarlanean Pirinioetako 
(Auñamendietako) 300 gailur baino gehiago 
argiztatuko ditugula? Ekimen hau bi urte 

luzez partekatutako gogoetaren ondorio da: garaia 
da euskaldunok eta katalanak elkartasunetik 
elkarlanera pasatzeko. Jabetu gara elkarrekin jardunez 
bakarrik lortuko dugula #SpainGate atzean dagoen 
demokrazia-gabezia larriei irtenbide politiko egokia 
ematea, Espainiako beste lurraldeetatik demokrazian 
sakontzea eskatzen dutenekin ere indarrak bilduz.

Errepublika garaitik, gutxienez, ari gara euskaldunak 
eta katalanak elkarrekin eskatzen Espainiako Estatuari 
demokratikoki gure borondateak errespeta ditzan. 
Azken 80 urteetan, maiz adierazi diogu elkartasuna 
elkarri, Espainiako errepresioaren aurrean. Baina 
nekatu gara, eta ez gaude amore emateko prest. Jabetu 
gara askatasunez erabakitzeko bidea elkarrekin 
argiztatu behar dugula, eta hautetsontziak direla bide 
horretan dugun tresnarik eraginkorrena. 

Eskoziarrek 2023an egingo dute independentziari 
buruzko bigarren erreferenduma. Guk uztailaren 2an 
Pirinioak argiztatuko ditugu. Zer izango gara gai egiteko 
hortik aurrera? #PirinioetakoBidea #GailurraZainDugu.

Ekuadorreko kostaldean badago probintzia bat, 
Esmeraldas, gainontzeko probintziekin alderatua 
berezitasun propioa duena: biztanle ia gehienen 
arbasoak afrikarrak izan ziren. Historialariek 

diote XV. mendean Afrikatik esklaboz beteta zetorren 
itsasontzi bat Esmeraldaseko kostaldean naufragatu 
zuela, eta tripulazioaren parte handi bat ontzitik 
igerian lurra eta askatasuna irabazi zuela. Alonso 
Illescas ilustratua, Espainian esklabo izandakoa, 
bilakatu zen haien buru. Ondoren, herrialdean 
barneratzean, bertako tribu indigenak menderatu 
zituzten; horiek malaba, malo, diablo edo juyungo 
deitzen zieten beltzei. Basakeria.

Ekuadorko hiriburuan kale bat dago, Ingalaterra ka-
lea, eta bertan Plentzia (EH), Espainia eta herrialde ho-
rren historiak bat egiten dute, liburu handietan agertu-
ko ez dena. Alfonso Etxegaria, plentziarra, Ipar Euskal 
Herritik deportatu ostean, Ekuadorrera bidali zuten. In-
galaterra kaleko etxe batean bahitua zegoela Miguel An-
gel Aldanarekin batera, 1985ean, Polizia Espainolek tor-
turatu zituzten. Basakeria. 

Basakeriara kondenatuak gaude? Basakeriatik alden-
tzen gaituzten zirrikituak ireki ditzagun. Euskal Errepu-
blika da bide sinesgarri bakarra, maiatzaren 14rako prest.

arrate  
illaro  
etxebarria
Getxo

Peru  
de Pedro  

larrea
Gorliz

Batxilergoraino zan
euskaraz jarduna,

unibertsitatea
ordea erdalduna.
Aldaketen garaia

izan zan iluna,
lortuz EHUren

siglen erantzuna:
Euskal Herrikoa ta
baita euskalduna!

Puntua eta kontrapuntua Euskara unibertsitatean

asko dugu egiteko!
Unibertsitatean
oraindik hobeto
egon behar genuke
neurriak tarteko...
Ta Lanbide Heziketan
ere trabaz lepo
daude milaka gazte
euskaraz hezteko,
oraindik ere asko
dugu egiteko!

Zelai nikolas eZkurdia Gure Esku aitor GaraGarZa

Gailurra zain Basakeria eta maiatzak 14
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Darak Abdelfatah Ujsario elkarteko bozeramailea

N ire aberria gure amak kontatzen zizkigun isto-
rioetan bakarrik imajinatzen dut». Berba horiek 
Darak Abdelfatah ekintzaile sahararrarenak 
dira. 28 urteko gaztea Aljeriako errefuxiatu-kan-

pamenduetan jaio zen, eta bere herriaren autodetermina-
zioaren alde borrokan ari den arren, ez du sekula Men-
debaldeko Sahara zapaldu. Hori da hango gazte askoren 
errealitatea: «2018. urtean bertara bidaiatzekotan egon 
nintzen, baina deportatu ninduten. Oso zaila da defenda-
tzea ezagutzen ez duzun zerbait, baina zure barnean sen-
titzen duzuna da». 

Darak Algortan bizi da gaur egun, eta Ujsario gazte el-
karteko bozeramailea da. Zientzia politikoak ikasi ditu, 

eta Nigerian masterra amaitu ostean, buru-belarri ari da 
militantzia politikoan; Europako Gazte Sozialisten lehen-
dakariordea ere bada. Horregatik, besteak beste, utzi zi-
tuen kanpamenduak: «Oso zaila da atzerriko herrialde 
batean bizitzea, baina gure herria askatu behar badugu, 
gure mezua lau haizetara zabaldu behar dugu, eta hori 
egitea oso zaila da kanpamenduetatik. Ez da aukera bat, 
gure ardura da». Txikitan etorri zen Algortara lehenengo 
aldiz, Oporrak Bakean programari esker. Euskal Herrian 
etxean bezala sentitzen dela dio: «Sahararra naizen arren, 
nire jendearen artean nagoela sentitzen dut».

Espainiako Gobernuak hartutako azken erabakiagaz 
oso kritiko agertu da Darak: «Ez genuen besterik espero. 
Hori da espainiar Estatuarengandik jasoko dugun gauza 
bakarra: traizioa. Ez dira fidatzekoak». Hala ere, egoera 
zaila den arren, baikor agertu da gaztea, giltza saharar 
guztien esku dagoela uste baitu: «Espainiak ez du gure 
herriaren etorkizuna erabakiko, guk behartuko ditugu 
jarrera aldatzera. Ezin badugu amestu, ez diegu lorik 
egiten utziko». 

algortan bizi den ekintzaile sahararra 
Ujsario gazte elkarteko bozeramailea da. 
Bere herriak bizi duen egoera gordina lau 
haizetara zabaldu gura du.
TESTUA: Julen nafarrate  

«Ezin badugu 
amestu,  
ez diegu  
lorik egiten  
utziko»



U rte biko etenaldiaren ostean, inda-
rrez beteta datoz bueltan Getxoko 
Andra Mariko sanisidroak. Jai-ba-
tzordeko kideek azaldu dutenez, pan-

demiak eragindako hutsunea berreskuratzeko 
gogo eta ilusio handiz lanean ibili dira hila-
beteotan, «gauza batzuk erdi ahaztuta, baina 
berriro martxa hartuta». Horretarako, auzoko 
herritar eta eragile askogaz elkarlanean ibili 
dira, ahalik eta egitaraurik osoena osatu gu-
ran, «den-denok gogotsu gaude jaiak gure au-
zoan berriro izateko». Izan ere, askorentzat 
urte biko etenaldia gogorra izan den arren, pa-
zientziaz beteta, pauso bat aurrera eman eta 
Getxoko lehenengo jaiez gozatzeko unea heldu 
dela gogoratu dute jai-batzordekoek. Aurtengo 
festen antolakuntza-lanetarako, gainera, jen-
de berria batu zaiela goraipatu dute antolatzai-
leek; izan ere, azkenengo urteetan, larri ibili 
dira zereginotarako, eta jendea bila ibili dira 
auzoko festak aurrera eroateko. 

Gogoratu dutenez, aurten ere autobus-zer-
bitzua egongo da, beraz, «ez dadila inor etor-
tzerik gabe egon». 

Pandemiak eragindako 
etenaldiaren ostean, 
indarberrituta datoz sanisidroak. 
Jai-batzordeak ahalik eta 
egitaraurik osatuena sortu du, 
denen gozamenerako.

Bueltan datoz festak 
andra marira!

Getxo San Isidro jaiak

maiatzak 7, zapatua
17:00 Kalejira, Malakatetik 

kiroldegira.
17:30 Umeen dantzaldia, 

aparkalekuan. 

maiatzak 12, eguena 
17:30 Umeentzako ikuskizuna: Poxpo 

eta Lintxo!, Malakaten.
20:00 Kontzertuak: Nazka eta Los 

Puma Zeberio, aparkalekuan.

maiatzak 13, barikua
17:00 Txupinazoa eta pregoia, 

Geroako ikasleen eskutik, 
Malakaten.

17:00 Eskupilota erakustaldia, 
kiroldegian.

17:30 Parkean olgetan, ume eta 
helduentzako jolasak, 
Malakaten.

17:30 Grafitiak eta musika, Maidagan 
kaleko horman, Lorea tabernan.

18:00 Skate tailerra, Ortzadar plazan.
18:30 Txokolatada, Itxas Argiak 

gertute, Malakaten.
19:00 Mus txapelketa, Lorea tabernan.
19:00 Buruhandiak, Malakaten.
20:00 Kalejira eta poteoa, Lorea 

tabernatik.

21:30 Kontzertuak: La Tokokera eta 
Urrats erromeria, aparkalekuan.

maiatzak 14, zapatua
11:00 Toponimia ginkana txirrindulaz, 

Malakatetik hasita.
11:30 Umeentzako kartinga eta 

puzgarriak, Malakaten.
12:00 Herri kirolak, kiroldegian.
12:30 Fanfarria, Malakatetik 

aparkalekura.
15:00 Herri bazkaria, aparkalekuan.
19:00 Poteo girotua, Malakatetik 

aparkalekura.
21:00 Gazteentzako DJa, Malakaten.
21:00 XXVII. Herrien Jaialdia, Itxas 

Argiak gertute, kiroldegian.
23:00 Kontzertuak: Kai Nakai eta 

Nebula Selektah, aparkalekuan.

maiatzak 15, domeka
10:00 Herri-azoka, aparkalekuan.
12:30 Bertso-saioa, aparkalekuan.
12:30 Kalejira, Malakatetik.
14:00 Kontzertua: Gibelurdinek, 

aparkalekuan.
17:30 Patinaje festibala, kiroldegian.
18:00 Umeentzako paintball-a, 6 

urtetik aurrera, Elizako landan.

Egitaraua

6  Herriak
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A lconza lantegiko grebalariek hila-
bete bi baino gehiago daramatzate 
greban euren lanpostuen eta Beran-
goko fabrikaren etorkizunaren de-

fentsan. Ia denbora tarte horretan guztian, 
lantokiko makinak eta ateak itxita egon dira, 
Irizar Taldeak Alconza kudeatzeko ezarri 
duen Norgestion enpresak lantegia zabaltzea 
erabaki zuen arte. Hala, apirilaren 25etik au-
rrera, protestan ez dauden beharginak lanera 
joan dira egunez egun –apirilaren 29an izan 
ezik, ez zelako inor agertu–. 

Horren aurrean, egunero-egunero, greba-
lariek piketeak egin dituzte euren desados-
tasuna eta aldarrikapenak plazaratzeko. Ha-
lere, tentsio-uneak errepikatu dira lehenengo 
egunetan Ertzaintzaren eta manifestarien ar-
tean. Ildo horretan, polizia autonomikoaren 
aldetik jasan dituzten mehatxuak, irainak 
eta kolpeak salatu dituzte: «Gure herrian bizi 
izan diren aurreko gatazketan ikusi dugunez 
(Tubacex, PCB...), poliziaren jazarpena eta 
errepresioaren bidez gure aldarrikapenak isi-
larazi nahi izan dituzte. Hau al da Eusko Jaur-
laritzak aipatzen duen bitartekotza? Gure de-
litu bakarra da gure lanpostua defenditzea». 

Egoera horren aurrean, Alconzako greba-
lariek Eusko Jaurlaritzari exijitu diote polizia 
lantegitik ateratzeko eta etorkizuna defenda-
tzeko bitartekoak jar ditzala. Horri guztia-
ri CCOO sindikatuaren jarrera aldaketa ere 
gehitu behar diotela gaitzetsi dute: «Enple-
guaren eta Alconzaren etorkizunaren defen-
tsa egitetik, kaleratzeak baliozkotzea, zuzen-
daritzarekin lerrokatzea eta eskirol batzuk 
izatera igaro dira».

Era berean, duela gutxi greban jarritako 
Adunako (Gipuzkoa) Irizar E-mobility enpre-
sako lankideei ere babesa eta elkartasuna he-
larazi dizkiete Alconzako grebalariek, horiek 
ere, «lan-baldintza duinen alde borrokan ari 
baitira». 

ertzaintzak biolentzia erabili 
izana deitoratu dute
Lantegia martxan jartzea 
bermatzeko operatiboan, 
manifestari bi atxiki ditu 
ertzaintzak; horietako bati 
desordena publikoak eta lesioak 
egotzi dizkiote. 

Berango Alconzako langileak borrokan

apirilaren 25etik 27ra 
bitartean, askotariko 

tentsio-uneak bizi izan 
dituzte.

Aldarrikapena
Kanporatutako 25 
langileak berriz har 
ditzatela –guztira, 38 
kaleratu gura ditu– eta 
Alconzaren enplegua eta 
etorkizuna bermatuko 
duen industria-planari 
ekiteko eser dadila 
eskatzen dute.



Lamiak, Galtzagorri, Prudentzia, Aker, 
Inguma eta Lamiako Maskarada osa-
tzen duten izaki mitologikoek berriz 
ere alaituko dituzte auzoko kaleak be-

raien magia, dantza eta abestiakaz. Maiatza-
ren 27an, bi urteren ostean, adarraren soinua-
gaz hasiko da jaialdia, beste behin. Orduan, 
Maiatzak kalejira gidatuko du auzoko kalee-
tatik, fanfarrea, erraldoiak, buruhandiak eta 
herritarrakaz dantzatuz. Ondoren, Mari eta 
Sugaar gainontzeko izaki mitologikoen bila 
joango dira, gauean ospatuko den akelarre-
ra gonbidatzeko. Iluntzean, Akelarrea egite-
ko elkartuko dira guztiak, eta Prudentziaren 
kondaira antzeztuko dute. Bukatzeko, Ieltxuk 
sua piztu eta horren inguruan guztiek dan-
tzatu eta abestuko dute Lamia Kantua.

«Urte hauetan bertan behera gelditu dena 
ez da izan Maskarada bakarrik; Euskal Herri-
ko jai guztiak egon dira etenda eta gu ingu-
ruan itzuliko garen lehenengoetarikoak izan-
go gara, beraz, izugarria izango da», iragarri 
dute Arene Arbizuk eta Arkaitz Correak. La-
miako Maskarada antolatu eta koordinatzeaz 
arduratzen dira biak, eta ondo baino hobe-
to ezagutzen dute 1979an ospatzen hasi zen 
jaialdia, gaztetatik parte hartu baitute Mas-
karadan: «Bizitzako urte gehiago daramatza-
gu Maskarada barruan kanpoan baino». Ha-
sieran, dantzari moduan parte hartzen zuten, 
baina, orain, antolakuntzaz arduratzen dira, 
beraiekaz batera boluntarioak diren beste 
hainbategaz batera: «Gure lana jantziak eta 
maskarak zaintzea, entseguak antolatzea, 
egun horretan dena ondo joatea eta Leioako 
Udalagaz hartu-emana izatea da», azaldu du 
Arbizuk. 

Duela 43 urte jaio zen ospakizuna antzer-
ki soil bat baino askoz gehiago dela azpima-
rratu dute antolatzaileek: «Gure historia eta 

kultura kontatzen duen festa da, Lamiakoko 
sustraietara hurbildu eta herri honetako biz-
tanleen izaeraren jatorria ezagutzera ematen 
duena, hain zuzen».

Diotenez, jarraikortasuna bermatuta dago, 
belaunaldi berriak ere joan direlako sartzen 
eta hutsuneak bete direlako: «Sartu direneta-
ko batzuek beraien gurasoek aurretik eginda-
ko pertsonaia bera errepikatzen dute; adibi-
dez, aurten, Mari eta Maiatza egingo dutenen 
gurasoek pertsonaia berak egin zituzten duela 
hainbat urte. Gurasoengandik seme-alabetara 
pasatzen doan gauza bat da». Beraz, belau-
naldi-txandaketa bermatuta dutela baieztatu 
dute, 2019an txikiak ziren parte hartzaileak 
hazi egin direlako eta gaztetxoagoak ere sartu 
direlako aurten.

Berritasun gisa, ohiko pertsonaia mitologi-
koei Tartalo ere gehituko zaiela kontatu dute; 
«horretaz gain, hainbat jantzi ere berrituko 
ditugu, batzuk oso zahartuta zeudelako». 

Horretaz gain, ospakizunaren izaera ere 
argi mantenduko dutela azpimarratu du Ar-
bizuk: «Noizbait proposatu digute Maskara-
da Leioako sanjoanetara eramatea, baina ez, 
sortu zutenek ere argi eta garbi adierazi zuten 
Lamiako Maskarada ez zela hemendik atera-
ko, gu ez baikara antzerki konpainia bat. Ez 
dauka zentzurik Lamiakotik ateratzea». 

«askok, maskaradari esker 
ezagutu dute Lamiako»
Kondairak, izaki mitologikoek 
musikak eta dantzek berriz 
ere hartuko dituzte Lamiako 
auzoko kaleak, eskualdeko 
jairik berezienetako baten 
itzuleragaz. 

ander ZarraGa 

Leioa Lamiako Maskarada

arkaitz Correa eta arene arbizu maiatzaren 27an erabiliko dituzten maskarakaz. 

Kondaira
Maitasun-istorio batean 
dauka jatorria Maskaradak 
eta lamiako auzoaren izenak, 
Prudentzia gaztearena, hain 
zuzen ere. neska Martin 
izeneko mutil bategaz 
ezkondu zen, baina inaxio 
bien semea jaio aurretik 
senarra zuhaitz batetik erori 
eta hil egin zen. inaxio hazi 
zen, eta adina izan zuenean 
nabigatzera joan zen, ama 
bakarrik utzita. Prudentzia 
hain atsekabetuta geratu zen 
Martin lurperatuta zegoen 
zuhaitzaren azpian uzkurtuta 
eseri zela. denbora bat 
igarota, zerumugan bela zuri 
bat ikusi zuen eta semea 
zela pentsatu zuen, baina 
ez. Prudentziak izugarrizko 
nahigabea sentitu eta etxera 
joan zen, baina ihitzetatik 
pasatzean bihotza gelditu 
zitzaion. Prudentzia hil 
zenean, lamien kantua 
entzun zen, eta haietako 
bat bihurtu zela esaten da. 
ordutik aurrera, ondizeko 
ihitzei lamiako hondartza 
deitzen zaie.

8  hiruka  
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Ehunka herritarrek babestu 
zuten otsailaren 20an Tar-
tanga Berdeak Altzagan an-
tolatu zuen mobilizazioa. 

Auzo horretako berdegune bakarra 
babesteko beharra adierazi zuten, 
udal gobernuak 400 etxebizitza 
eraikitzeko daukan proiektuaren 
aurrean; izan ere, deitoratu dute 
ez dutela inor topatzen «berdegune 
publiko batean etxebizitzak eraiki-
tzeko onurak dituela defendatzeko 
gai denik».

Azaldu dutenez, «manifesta-
zioak arrakasta izan bazuen ere, 
udal gobernu-taldeari zuzenean dei 
egin genion arren, ezer ez gertatu 
balitz bezala egiten jarraitzen dute, 
eta ez dira gai izan auzokideon 
gehiengoak sentitzen dugunari ino-
lako erantzunik emateko».

Horren aurrean, beste aurrera-
pauso bat eman eta udal-ekimen 
bat Udalbatzara eramateko sinadu-
ra-bilketari ekingo diotela iragarri 
dute. Zehaztu dutenez, Erandion 
erroldatutako 18 urtetik gorako bi-

zilagunen sinadurak bilduko dituz-
te eta, beraien helburua betetzeko, 
gutxienez, erroldaren % 10 beharko 
dute; 3.000 sinadura inguru.

Ekintza horren bitartez, 400 
etxebizitza eraikitzeko proiektua 
geldiaraztea da beraien asmoa, 
«harik eta lursail horien etorkizu-
na erabakitzeko herri-galdeketa 
bat egin arte behintzat». Eraikun-
tza egiten hasten ez diren bitartean 
proiektua geldiarazteko aukera da-
goela nabarmendu dute, nahiz eta 
etxebizitzak saltzeko eta zozketa 
publikoa egiteko prozesu inmobi-
liarioa martxan dagoen.

Berdegunea babesteko arrazoien 
artean, azpimarratu dute dabordu-
ko Erandion hainbat etxebizitza-
proiektu daudela, baina ez  dutela 
herritarren bizi-kalitatea kontutan 
hartzen, ez baitago Tartangakoa be-
zalako irisgarritasuna duen berde-
gunerik auzoan: «Gaur egun Eran-
dion buelta bat ematea gauzarik 
tristeena da, dena delako porlana 
eta ez dagoelako berdegunerik». 

Sopelako Udalak udalerriko kultura 
eta kirol elkarteek 2022ko diru-la-
guntzak eskatzeko epea zabaldu du. 
Horien bitartez, udalerriko talde zein 

norbanakoen funtzionamendurako dituzten 
gastuak ordaintzen lagunduko die Udalak. 
Alde batetik, kultur jarduerentzako 20.000 
euroko partida bideratuko dute, eta, bestetik, 
kirolarentzako 10.000 euro gordeko dituzte.

Udal-iturriek zehaztu dutenez, diru-lagun-
tza horiek ohiko jardueraren ondoriozko gas-
tuetarako erabiliko dira, hots, erakunde eska-
tzaileen ohiko funtzionamendu egitarauaren 
barruko jarduerei dagozkienak. 

Edozein pertsona fisiko edo juridiko izan 
daiteke laguntzon onuradun, baldin eta uda-
lerrian erroldatuta badaude edo egoitza Sope-
lan badute. Gainera, jarduera Sopelako uda-
lerriarentzat interesgarria izan beharko da, 
Udalaren irizpideen arabera, hau da, Udalak 
eremu horretan egiten dituen jarduerak gehi-
tzeko, osatzeko edo ordezteko balio izatea, 
hain zuzen ere.

Deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ar-
gitaratu eta hamar eguneko epean aurkeztu 
beharko dira eskabideak.

Laguntza teknikoa mailegatzeko zerbi-
tzu solidario berria jarri du martxan 
Barrikako Udalak mendekotasun-egoe-
ran dauden, mugikortasunerako zail-

tasunak dituzten eta zaintza-lanak egiten 
dituzten udalerriko edozein herritarrentzat. 
Laguntza teknikoak eguneroko zereginetan 
edo zaintza zereginetan asko laguntzen duten 
artikuluak dira. Horietako baten maileguan 
interesa duten udalerriko pertsona guztiek 
Udalaren Gizarte Ekintza Sailaren bidez es-
katu beharko dute. Artikuluak mailegatzeaz 
gain, Bankuak dohaintza zerbitzua ere badu. 
Horrenbestez, norbaitek erabiltzen ez duen 
laguntza teknikorik badu, dohaintza egin de-
zake, bat@fundacionabueloactual.org helbide 
elektronikora idatzita edo 944 409 116 telefo-
no zenbakira deituta. 

Sinadura-bilketa egingo 
dute 400 etxebizitzen 
proiektua geldiarazteko

Diru-laguntza deialdia 
zabaldu dute kultura eta 
kirol-jarduerentzako 

Laguntza Teknikoen 
Bankua ezarri du 
Barrikako Udalak

altzagako berdegunea defendatzeko mugimenduak beste 
aurrerapauso bat emango du, «Udalak ezer gertatuko ez 
balitz bezala» egiten jarraitzen duela ikusi dutelako. 

Erandio Tartanga Berdea Sopela Diru-laguntzak

Barrika Mailegu-zerbitzua

sinadura-bilketa iragartzeko agerraldia egin zuten tartanga berdeako kideek. 
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U ribe Kostako Zerbitzu Mankomu-
nitateak haurtzarotik sustatu gura 
ditu ingurumena errespetatu eta 
zaintzeko balioak eta ohiturak. Hel-

buru horregaz, apirilean, UK Argi eta Garbi 
ekimena aktibatu zuen, eskualdeko ikaste-
txeetan gauzatuko den proiektua, hain zuzen 
ere. Bertan, ikasleak ondo birziklatzearen eta 
hondakinak murriztearen garrantziaz jabetu-
ko dira, eta materia organikoa konpostatzeko 
bosgarren edukiontziaren erabilerari arreta 
berezia jarriko diote.

Ikastetxe bakoitzean, ingurumen-hez-
kuntzako tailerrak egingo dituzte, Haur Hez-
kuntzako eta Lehen Hezkuntzako mailetara 
egokitutako eta diseinatutako eduki eta me-
todologiakaz. Hezkuntza-tailer horien bidez, 
umeakaz honako balio hauek landu gura di-
tuzte, besteak beste: ikasle bakoitzak sortzen 

dituen hondakinak ezagutzea, «5 R»-ak zein-
tzuk diren ikastea –baztertzea, murriztea, 
berrerabiltzea, konpontzea, birziklatzea eta 
erantzukizuna–, norbanako bakoitzaren sor-
men-gaitasunak garatzea, ikastetxeko gai-
nerako ikasleakaz hondakinakaz sortutako 
artelanak erakustea, ingurumena hobetzeko 
norbanakoaren erantzukizuna nabarmen-
tzea eta gizarteko kideen arteko lankidetza 
ezinbesteko beharra ulertzea. 

Tailerrak Mankomunitateak dituen to-
tem-en kanpainagaz osatuko dira. Pallet be-
rrerabiliakaz egindako egituren helburua da 
herritarrei jakinaraztea eta zalantzak argi-
tzea, hondakin mota bakoitza non eta zein 
edukiontzitan utzi. Gainera, totem horietan 
agertzen den QR kodearen bidez, Birziklatu 
zalantzarik gabe izeneko informazio-liburux-
ka ere deskargatu ahal izango dute.

Ingurumen-hezkuntza tailerrak 
emango dituzte eskualdeko zentroetan

Uribe Kosta UK Argi eta Garbi ekimena

35 jarduera
apirilaren 26tik azarora 
bitartean, Mankomunitatea 
osatzen duten udalerrietako 
ikastetxeetan 35 jarduera 
egingo dituzte, umeek 
kontzientzia har dezaten 
hondakinak murriztu eta 
zaborrak behar bezala 
kudeatzearen garrantziaz.
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Faxismoa Bizkaian sartu eta 
«Euskal Herriaren asimila-
zio saiakera odoltsua» ger-
tatu zenetik 85 urte betetzen 

direla gogoratzeko, baina batez ere 
ordutik honako erresistentzia eta 
askatasun grina mantendu izana 
balioan jartzeko asmoz, Bizkaia 
Hari Gorria dinamika jarri dute 
martxan hainbat eragilek, diote-
nez, «dinamika bizkaitarra, gorria, 
bizia, indartsua, alaia, kolektiboa».

Euren ustez, memoria lanabesa 
da, «nondik gatozen jakinez, gaur-
koa borrokatu eta biharkoa eraiki-
tzeko». Izan ere, sustatzaileen esa-
netan, «1937ko gertakari haietatik, 
etenik izan ez duen hari borrokala-
ri bat egon da, gaur arte etenik izan 
ez duena». Gaurko errealitateari 
begiratuta, Bizkaia borroken koka-
leku soila izatetik urrun, borroka 
subjektu dela ondorioztatu dute. 
«Ezinezkoa zaigu gure herria uler-
tzea Lemoizko zentral nuklearra 
geldiarazteko borroken, Erandioko 

herriak oihukatutako ‘Fuera el gas’ 
ozenaren, Euskaldunako bataila-
ren, gaztetxeen sorreraren, eta bes-
te hainbat gertaeren kontzientzia-
rik gabe.» Azpimarratu dutenez, 
borroka horien oihartzuna atzeman 
dute gaur egungo mugimendu femi-
nistaren indarraren, Tartanga Ber-
dearen aldeko mobilizazioen, Azko-
rri bizirik mantentzeko grinaren, 
Kurkudi eta Otxantegiko erresisten-
tziaren, Alconzako langileen hase-
rrearen, osasungintza publikoaren 
defentsaren, pentsionisten tinkota-
sunaren eta gazte mugimendu alai 
eta borrokalariaren atzean.

Horrenbestez, hilaren 29an, 
eguerditik aurrera Algorta, Romo, 
Leioa, Astrabudua eta Altzagatik ate-
rako diren martxei amaiera emango 
diete Erandioko Axpeko erriberan, 
13:30ean. Bertan, ekitaldi bategaz 
ospatuko dituzte urteotako garaipe-
nak. Halaber, gaur egungo borroka 
ezberdinen aldarrikapenak soinean 
bertaratzeko deia egin dute. 

P lentziarren gogobetetzeari buruz egin-
dako inkestaren emaitzak ezagutzera 
eman ditu Udalak, eta hainbat gairen 
inguruko hainbat datu zabaldu ditu 

bertan; besteak beste, Arpillaoko aparkale-
kua, garbiketa eta kudeaketa dira herrita-
rrak gehien kezkatzen dituzten kontuak. Bes-
talde, udal-gobernua eta oposizioa bat etorri 
dira datuok oso baliagarriak izango zaizkie-
la azpimarratzean, eta adierazi dute etorki-
zunean esfortzuak bideratzeko baliatuko di-
tuztela. Halere, David Crestelo EH Bilduko 
ordezkaria oso kritiko azaldu da Udalak da-
tuok zabaltzeko moduaz, «oso modu partzia-
lean argitaratu» dituelako, «enpresak adiera-
zitako zehaztapenak adierazi gabe». Besteak 
beste, koalizio abertzaleko ordezkariak azpi-
marratu du polarizazio politiko argia dagoe-
la Plentziako udalerrian, «batez ere, Udalak 
blokeatu gaituelako, eta horren ondorioz bai 
gobernu-taldea –EAJ– bai plentziarrak gal-
tzen atera dira».

Emaitza horien aurrean, irakurketa sako-
na eta autokritika egitea eta Udalagaz elkar-
lanean Plentziaren alde egiteko deia egin du 
politikari abertzaleak; «politikoki ausarta-
goak izan behar gara, herriaren alde elkarre-
kin lan egiteko». 

Apirilaren hasieran Bizkaiko Txapel-
keta irabazi ondoren, Arkote arraun-
taldeko gizonezkoen haurrek Eus-
kadiko ikurrina bereganatu zuten 

apirilaren 23 eta 24an Sestaoko uretan joka-
tutako txapelketan. Arkotek ez zuen horrela-
ko garaipenik lortzen 2017tik, talde horreta-
koek gogoratu dutenez. 

Garaipen horri esker, joan den apirilaren 
30ean eta maiatzaren 1ean, Arkoteko muti-
lek Pasaian (Gipuzkoa) jokatu zen batelen Es-
painiako Txapelketan parte hartzeko aukera 
izan zuten, eta hirugarren sailkatu ziren. Ber-
tan, Galizia, Kantabria, Asturias eta Euskadi-
ko ontzi bizkorrenen aurka aritu ziren, maila 
goren-gorenean. 

Bizkaia Hari Gorriaren 
baitan, herri-martxa 
antolatu dute

auzokideek Plentzia 
udalerriko bizi-kalitatea 
epaitu dute

arkote arraun-taldeko 
haurrek 2022ko txapela 
jantzi dute

Hiru zutabetan mobilizatuko dira: batetik, algortatik  
eta romotik, 12:00 eta 13:45ean; Leioa eta  
astrabudutik, 13:00 eta 13:15ean: eta altzagatik 13:15ean. 

Uribe Kosta Maiatzaren 29an Plentzia Inkestaren emaitzak

Plentzia Euskadiko Txapelketa

besteak beste, bizkaiko pentsionisten borroka izango dute gogoan.
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euskararen barneko mugak 
sortzen eta suntsitzen
askotan ikusi ditugu euskalkiak koloreka banatzen dituzten mapa ikusgarriak, 
baina, ba al dakizu sailkapen horiek nola egiten diren? oraingoan, hizkeren artean 
suge gisa ibiliko gara, hauen arteko mugak bilatzen.

Euskarari, atara kontuk! Joanes Atxa Olaiz

H izkuntza elementu naturala da. Gure 
bizitzaren parte da sortzen garene-
tik hiltzen garen arte, eta hori gu-
txi balitz, hainbat ikerketek jaio au-

rretik ere hizkuntzaz jabetzen garela frogatu 
dute. Gainera, unibertsala da, mundu osoko 
gizaki orok du hizkuntza bat bere garunean, 
bakoitzak berea badu ere.

Dialektoa edo euskalkia ere, naturala al 
da? Hiztun bakoitzak egunerokoan darabilen 
hizkera, noski, guztiz naturala da. Hizkera 
molde horri ematen zaion izena, ikastolako 
irakasleak darabilen hizkera kurioso horri ‘gi-
puzkera’, ‘erdialdekoa’ edo ‘donostiarra’ dei-
tzea ez da berezkoa. Guk geuk ezartzen dizkio-
gun etiketak dira, modu guztiz subjektiboan 
erabakitako sailkapenei jarraiki. 

Hizkuntzaren aldakortasuna aztertzera-
koan, bada oso garrantzitsua den tresna bat: 
isoglosa; hizkuntzaren bi aldaera ezberdinen 
arteko lerroa finkatzen du horrek. Adibidez: 
hodeiak datozenean zerutik jausten den ura-
ri Bakion euri esaten zaio eta Lemoizen, be-
rriz, auri. Horrek esan nahi du Lemoiz eta Ba-
kio artean isoglosa bat marraztu dezakegula, 
hitz berberaren bi forma ezberdin erabiltzen 
direlako lerro horren alde batean eta bestean. 
Dialektoak aztertzen ibiltzen diren adituek 

isoglosen arabera sailkatzen dituzte euskal-
kiak, azpieuskalkiak eta hizkerak. Hala ere, 
askotan zaila izaten da hizkerak antolatzea. 

Demagun hitz baten aldaera edo forma ez-
berdinak hartzen ditugula, bi hizkera bereiz-
teko. Lehen irudian ikusi dezakegun bezala, 
belarri luzedun animaliari ‘asto’ esaten dio-
gu Euskal Herri osoan zehar. Hitz honek ez du 
inolako isoglosarik sortzen eta, beraz, ez digu 
euskalkiak sailkatzeko balio.

Bigarren irudian, kontua bestelakoa da. 
Aditz laguntzaile berberari dot esaten diogu 
mendebaldean, det erdialdean, dut ekialdean 
eta düt ekialde muturrean. Mapa horrek eus-
kalkiak sailkatzen hasteko tresnak ematen 
dizkigula dirudi, eremu bakoitzean forma 
ezberdinak ageri dira, baina, kontuz! Geuk 
ezarritako isoglosak ezustekoa dakarkigu 
bat- batean. Ikus dezakegunez, Nafarroa ipa-
rraldeko hainbat herritan ere dot forma era-
biltzen da, mendebalde osoan bezala. 

Bizkaitarron aldaera bereizgarria zela uste 
genuen, mendebaldekoa banatzeko isoglosa 
tinkoa sortu lezakeen ezaugarria, baina beste-
lako bereizgarrien bila jarraitu beharko dugu. 
Euskalkien ikerketak hori dakar beregain, ha-
maika formak bildu eta isoglosak eraiki zein 
deseraiki. Mugak sortu eta suntsitu. 

1go irudia

2. irudia
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Ubarroiaren txioa: 
Kritika vs analisia
Kontaketa baten aurrean, narratzailearen istorioari arreta eskaintzea izan ohi da eraikitzaileena. 
zentzu horretan, nabarmen genezake narrazioen bi erabilera nagusiak: helburu ludikoa, hots, 
entretenitzea; eta xede hezitzailea edo pedagogikoa. Halere, zer gertatzen da «ipuina» bukatzean?

Begia eta bisturia Ina Gastaka Eguskiza

Mundu globalizatu(egi?) batean bizi 
garen heinean erabat konektatuta 
gaude, eta gure iritziak zabaltzeko 
eta partekatzeko abagunea ez da 

inoiz hain erraza izan; askok horiek entzun 
edota irakurri nahi ez izan arren, agerian 
daude eta gehiegi dira: ezinezkoa da horiei ez 
erreparatzea.

Besteak beste, kritika zinematografikoa 
gaurkotasunari estu-estu lotuta dagoen iri-
tziak plazaratzeko jarduera da. Berotasu-
nean egiten da, filma bukatu bezain laster, 
emozioak oraindik bihotzetik gertu dauden 
bitartean. Ez du aldamiko metodologiko be-
rezirik eskatzen, lan inpresionista hutsa da, 
narrazio baten aurrean sentitu izan ditugun 
emozioen metaketa eta, horiek kontuan har-
tuta gure gustuak osatzen duenarekin kon-
paratuz gero, emaitza manikeoa plazaratu: 
filma ona/txarra izan da. Hortaz, bihotzetik 
eratorritako genero literarioa dela aise de-
fenda genezake. Eta sentimenduekin zeriku-
sirik duen guztiarekin bezala, ikuspuntuak 
kontrakoak izanez gero, askotan, muturre-
koak ere izan daitezke. Hortik, izan ere, ez-
tabaidak sortzen baitira eta, egungo gizar-
tean (batik bat, sare sozialetan) ika-mikak 
ohiko baino ohikoagoak dira.

Bestalde, erabat ahaztuta daukagun gene-
roa daukagu: analisia edo, semiotikak dioen 
moduan, exegesia. Honek kritikak zehazten 
dituen gako guztien kontrako ezaugarriak 
bereizten ditu. Hau da, bata bihotzetik jaio 
bada, honek burua du sorleku; kritikak emo-
zioz hornitzen da, analisiak arrazoiez balia-
tzen da esan behar duena defendatzeko; lehe-
nak berotasunetik hurbil badago, exegesiak 
hoztasuna eta lasaitasuna behar ditu testua 
behar den moduan garatzeko; kritikak ezta-
baiak erakartzen dituen neurrian, analisiak 
elkargunea eta adostasuna ditu helburu.

Erraz esanda, azterketak obra jakin baten 
formetan, figuretan eta egitura erreparatzen 
du narrazioak zer dioen argi jakiteko eta, ba-
tez ere, zelan esaten duen garbi zehazteko. 
Helburuak izan behar du jaso dugun istorioa 
ahal den modurik sakonenean ulertzea. Ho-
rretarako, obra batek plazaratzen dituen tra-
mak xehatu, pertsonaiak deskribatu, egoerak 
konparatu eta formak aztertu dugu bide. Hori 
guztia egitea, tamalez, baliteke luzeegia ger-
tatzea txio bakan batean partekatzeko, eta 
ez du interes handirik sorraraziko; alabaina, 
guztioi erakartzen gaitu ubarroi baten hegal-
dia uso batean gorotza baino gehiago, lehena 
bestea baino are bereziagoa izan arren. 

Istorioak
Gizakiok betidanik baliatu 
izan ditugu istorioak, 
bai munduari zentzua 
emateko (mitologia), bai 
gure jakituria belaunaldiz 
belaunaldi babesteko 
(ahozko tradizioa), bai 
egunerokoan jazotakoa 
azaltzeko (eskarmentuak) eta 
baita gure sormen artistiko 
beharrak asetzeko ere. 
aldagai horiek guztiak ez 
daude egungo testuingurutik 
oso urrun. izan ere, gizarte 
garaikidean inoiz baino 
istorio gehiago kontatzen 
dira, eta inoiz baino urrunago 
heltzen dira.
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Berangoko prozesioa (alegoriak)
Prozesioak ekarri ditu
berriro Aste Santuak;
ibilbidea, Kalbarioa,
ta Pilatoren eskuak.
Ahaztu dira, dirudienez
kutsatzeko arriskuak,
Berangon ere ikusi ditut
andre-gizon elkartuak:
Alconzakoak dira kalean
defendatzen lanpostuak.

Judasek Jesus saldu ei zuen
hamahiru txanponen truke.
Orain Alconza, erruki gabe,
gurutzean jarri dute.
Gauza bat esan, bestea egin,
badute hainbat bertute!
zikina dena zuria dela
sinestarazi digute.
Fariseuak gure artean
daudela esango nuke.

Etorriko da gu salbatzera
Jaunaren Probidentzia?
Guk sinistea hori omen da
batzuen komenentzia.
Puntadun txano baten azpian
gorde dute dezentzia?
Berangon ere sumatu dugu
Erromaren esentzia.
Konfesatuta egin dezala 
nork bere penitentzia.

Uribitakora 

Lehen/Orain Leioa, 60ko hamarkadaren bukaeran

iturriA: LEioA.info

TESTUA
Daniel de 
Miguel Avecilla

DOINUA
Gurutze Santu 
Legazpikua

ARGAZKIA
Hodei Torres
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Publierreportajea Dermitek

Hanketako barizeen arazoarentzat konponbideren bat 
aurkitzen saiatu diren gizon-emakumeek hainbat tra-
tamendu egiteko aukera topa ditzakete gaur egun, 
baina, halere, zalantza ugari izan ohi dituzte ezer 

egin baino lehen.

kirurGia edo safenektoMia. Kirurgia tradizionala edo sa-
fenektomia, guztien artean, tratamendurik erasokorrena da. 
Anestesia orokorra edo errakideoa behar du, eta baita hainbat 
egun iraun dezakeen susperraldia ere. Gainera, berriro atera-
tzen diren barizeen indizea % 20koa da.

n butil Zianoakrilato - itsasGarria. Itsaskorra, N Butil 
Zianoakrilatoa, tratamendu bereziki egokia da barize gutxi 
dituzten pertsona gazteentzat. Bigarren aukerako tratamen-
dua da, bost urterako emaitza onak erakutsi dituzten ikerke-
ten bermea du baita ere, zain barneko laserrarekin lortzen 
diren emaitzak hobeagoak baitira.

esklerosia aParrarekin. Ekografo bidez zuzendutako 
aparra edo esklerosia aparrarekin zain lodi gaixoen alaben 
tratamendurako teknika aproposa da. Tratamendu hau safe-
na zainentzat ere aproposa da, baina barizeak berriro ager-
tzeko aukera kontutan izan behar da; izan ere, aparrarekin 
tratatutako zainen % 40a berriro agertzen da.

Gomendagarria da baita ere ebakuntza egin duten eta be-
rriro barizeak dituzten pertsonentzat, kirurgia berriro ere ez 
badute egin nahi.

Zain barneko laserra. Zain barneko laserra lehenengo au-
keratzat jotzen da safena zainetako gutxiegitasunak eraginda-
ko barize arazoarentzat. Horretan bat datoz hainbat nazioarte-
ko mediku-erakundek.

Horrek esan nahi du beste tratamenduak baino lehenago 
gomendatzen dela, barizeak berriro agertzeko aukera gutxi 
daudelako, erasokortasun baxuko tratamendua delako (klini-
katik oinez ateratzen da eta bizimodu ia normala egin daiteke) 
eta ebakuntza-ondokoa oso arina delako.

Laburbilduz, zain barneko laserra Dermiteken emaitzarik 
onenak izaten ari den tratamendua da. Izan ere, klinikan 2.600 
kasu tratatu dituzte 2010etik, eta barize kasuen % 99,6 berri-
ro ez agertzea lortu dute. Eta zer gertatzen da berriro agertzen 
badira? Dermiteken bermea eskaintzen dute: tratatutako bari-
zea lehenengo urtean berriro agertzen baldin bada, berriz tra-
tatuko dute, kosturik gabe.                                           P.S.E. 92/21

Zain barneko laserra: barize 
lodiak desagerrarazteko teknika

lehenengo kontsulta eta ekografia 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:
8:30-20:00
Zapatuetan: 
9:00-15:00



Karmele etxeandia argazkilariaren irudi batzuk ekarri ditugu orriotara 
oraingoan. artista leioaztarra txikitatik hasi zen marrazten, eta, diseinu 
grafikoa ikasi ostean, argazkilaritzaren munduan murgildu zen. Paisai 

koloretsuak eta bidaietako argazki ederrak egiten ditu, baina baita 
erretratuak ere; azkenaldian, autoerretratu bereziak eta ilustratuak egiten 

dabil. Bere lana ezagutu eta gozatzeko, bilatu ezazue Instagramen:
 @welcomekarma.

TESTUA: Hodei torres   ArGAZKIAK: karMele etxeandia Cayon

Gertuko begirada 
koloretsua



Gertuko begirada 
koloretsua













Elkarrizketa  23

zein da Umore azokaren antolakuntzan be-
tetzen duzun lana? Nire zeregina da Umore 
Azokaren atal guztiak koordinatzea eta ho-
rien antolakuntza-lanetan parte hartzea, 
hala nola proposamen artistikoak jasotzea, 
Batzorde Artistikoaren bidez aukerarik ego-
kienak hautatzea, konpainiakaz akordioak 
ixtea, emanaldien eta guneen egutegia plani-
fikatzea, talde teknikoagaz eta ekoizpenagaz 
koordinatzea, jarduera paraleloak antolatzea, 
eta abar. 

CoVID-19aren pandemiak eragindako bu-
ruhausteen ondoren, zer suposatzen du ohi-
ko datetara itzultzeak? Gure denbora-tartea 
berreskuratzea dakar, Umore Azokaren datak 
aldez aurretik planifikatuta baitaude. Modu 
horretan, bertaratuko diren erakundeetako 
profesionalek ikuskizunak ikusteko eta hau-
tatzeko aukera daukate hurrengo hilabeteeta-
ra begira; izan ere, uda eta udazken denboral-
dian biltzen dira kontratazio gehienak.

zein da Umore azokaren filosofia? Azoka-
ren filosofia askotarikoa da, baina helburu 
zehatz batzuetan dago oinarrituta: hasteko, 
kaleko arteen industria-garapena sustatze-
ko sortutako ekimena da; horren bitartez, 
besteak beste, euskal konpainiak bultzatzea 
bilatzen du. Horretaz gain, arte eszenikoen 
sektorearen kontsumoa, ibilbideak eta koor-

dinazioa ere sustatzen ditu. Izan ere, helbu-
rua da konpainiei beraien lanak aurkezte-
ko erakusleiho bat eskaintzea, eta, horretaz 
gain, sortzen duten ikuskizun bakoitzaren 
errealitatea erakusteko aukera izan dezaten. 
Halaber, kaleko arte garaikideen sorkuntza 
eta fusioa bezalako ekarpen berriak ere bul-
tzatzea du helburu. Kaleko ikuskizunen balo-
razio soziala ere areagotzea da xedeetako bat, 
herritarren artean horrelako ikuskizunek in-
teres handiagoa izan dezaten, hain zuzen ere. 
Programatzaile eta banatzaileei dagokienez, 
arte eszenikoen sektoreko errealitatea eta au-
kerak hurbiltzen dizkien jaialdia da; gainera, 
Espainiako Estatuko erkidegoen arteko kale-
ko sorkuntzan dagoen aukera zabala ezagu-
tzeko abagune sakona eta interesgarria ere 
eskaintzen die; izan ere, Umore Azokak adie-
razpenerako  izateaz gain, didaktikoa eta ko-
mertziala izateko helburua ere badu, hau da, 
informazioa trukatzeko eta ikusleak zein pro-
fesionalak erakartzeko ahalegina egiten du 
urtez urte. Azkenik, azpimarratuko nuke pu-
blikoari eta Leioari sorkuntza berriak hurbil-
tzeko ahalegin bat ere dela, kalean ere horre-
lako ikuskizunen gozamena sustatzeko, hain 
zuzen ere.

Nolakoa izan da Umore azokaren bilakaera 
22 urteotan? Umore Azoka aldatu da, duela 
22 edizio lehen aldiz egin zenetik. Eboluzio 

«Kaleko artea 
demokratikoa den eremu 

batean garatzen da»
Beste behin, kaleko artisten agerlekua izango da Leioa, maiatzaren 

19tik 22ra. aurten, euskal Herriko, espainiako estatuko eta 
nazioarteko 40 konpainiak hainbat motatako 90 ikuskizun 

eskainiko dituzte hiru egunetan zehar: zirkua, antzerkia, dantza... 
Datorrena hobeto ezagutzeko koordinazio lanez arduratzen den 

alberto Garciagaz egon gara.

Alberto Garcia Umore Azokako koordinatzailea

TESTUAK: ander ZarraGa  ArGAZKIA: Hodei torres 

Umore Azokaren 
filosofia
«Kaleko arteen 
industria-garapena 
sustatzeko sortutako 
ekimena da; horren 
bitartez, besteak beste, 
euskal konpainiak 
bultzatzea bilatzen du»

Ikuskizuna baino 
gehiago
«Umore Azoka 
adierazpenerako  
izateaz gain, didaktikoa 
eta komertziala izateko 
helburua ere dauka; 
hau da, informazioa 
trukatzeko eta ikusleak 
zein profesionalak 
erakartzeko ahalegina 
egiten du urtez urte»
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hori kaleko arteakaz batera eman da; hau da, 
Euskadiko, Espainiako Estatuko eta nazioar-
teko arteakaz gertatu den bezala, azokak ere 
bilakaera bat izan du, hain zuzen. Duela 22 
urte, kalea erabiltzen zuten konpainiak ez 
ziren hainbeste; hala ere, eta bitxia iruditu 
arren, Euskadin dugun klimatologiagaz, kon-
painia kopurua oso nabarmena zen, baina 
ez zuten beren lanak aurkezteko puntu edo 
erakusleihorik. Bestalde, eboluzioa tekniken 
zabalkuntzaren aldetik ere joan da; lehen, 
ia dena zen antzerkia, zirku ibiltari apur ba-
tegaz. Gaur egun, aldiz, asko dibertsifikatu 
dira ikuskizunak, eta, aurrekoaz gain, dan-
tza, performanceak, instalazioak, zirku len-
goaia berriak eta abar aurkitu daitezke, eta 
horien guztien fusioa ere aurkitu daiteke 
ikuskizun berean.

Beraz, kaleko artistak ere asko aldatu dira? 
Bai, artistak ere espezializatzen joan dira, 
eta ikuskizun hurbilagoak, konprometitua-
goak, eta dinamikoagoak sortzen saiatzen 
dira. Ezin dugu ahaztu enpresa horiek ho-
rretaz bizi direla, eta, beraz, etengabe gain-
ditzeko eta publikoarengana hurbiltzeko as-
moa dutela. 

Umore azokarako zergatik aukeratzen ditu-
zue bereziki kaleko artistak? Kaleko ikuski-
zunak artearen atal garrantzitsu bat dira zu-
zeneko adierazpen artistikoen barruan. Alde 
batetik, horien jatorriaz hitz egin dezakegu, 
iraganean herriz herri ibiltzen ziren jugla-
reak baitziren, beren abenturak kantatzen 
edo hori bera egiten zuten titiriteroak ere zeu-
dela gogoratu behar dugu. Bestetik, kaleko 
arteak garrantzitsuak dira erabat demokra-
tikoa den eremu batean garatzen direlako; 
irekita daude, solidarioak dira, eta ikusle ba-
koitzak istorio edo ekintza bategaz egiten du 
topo modu irekian.

zeintzuk izango dira aurtengo Umore azo-
kak ekarriko dituen berritasun nagusiak? 
Bueno, nobedadeei dagokienez, ohiko date-
tara bueltatzeaz gain, konpainiek aurkeztu-
ko dituzten ikuskizun bakoitza izango da be-
rritasun bat funtsean. Presentzia zabal eta 
osatua izango dugu kaleko arteen esparrua 
erabiltzen diren teknika artistiko eta fusio 
berriez osatua.

Ikuskizun mota konkreturen batean jarriko 
duzue fokua aurten? Ez, gure helburua aha-

deabru beltzak kale antzerki konpainiaren ikuskizun harrigarriak umore azokako ohikoak bihurtu dira. 

«Kaleko arteak 
garrantzitsuak dira 
erabat demokratikoa 
den eremu batean 
garatzen direlako; 
irekita daude, 
solidarioak dira, 
eta ikusle bakoitzak 
istorio edo ekintza 
bategaz egiten du 
topo modu irekian» 
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lik eta jardueren kalitate eta aukera handiena 
eskaintzea izango da, beraz, mota eta gustu 
guztientzako moduko ikuskizunak egongo di-
rela esan dezakegu.

etorriko direnen artean, artista edo kon-
painiaren bat nabarmenduko zenuke? Ez, 
denak dira garrantzitsuak, denek aurkeztu-
ko dituzte beren lanak eta denek espero dute 
publikoaren txaloak entzutea eta aukera iza-
tea profesionalki antzezten eta hazten jarrai-
tzeko. Ezin dugu ahaztu guztira 40 konpai-
nia izango direla eta 450 proposamen baino 
gehiago hautatu direla.

Non izango dira aurtengo ikuskizunak? Da-
tak berreskuratuko ditugun bezala, gune 
guztiak ere berreskuratuko ditugu. Guztira, 
18 gune-eszeniko erabiliko ditugu Leioako 
plaza, kale eta abarretan: Aldapa auditorioa, 
Kultur Leioa, udaletxeko plaza eta Boulevar-
da, besteak beste.

40 konpainia, 90 ikuskizun baino gehiago... 
zifra garrantzitsuak dira. Nolakoa da hori 
guztia kudeatzeko eta koordinatzeko lana? 
Lan garrantzitsua da, ikuskizunen guneen, 
beharren eta horrelakoek koordinazioak lan 
asko eskatzen baitu. Horretarako, lantalde 
desberdinak daude, eta bakoitzak bere aldetik 
egiten ditu bere lanak, eta informazioa trans-
mititzeko etengabeko bilerak egiten dira tal-
deen artea. Azken finean, oso garrantzitsua da 
Umore Azokan mugitzen garen guztiok lantal-
de bakoitzean egiten ari garena eta beharrak, 
arazoak, konponbideak eta abar koordinatzea.

orain arte, beti mantendu duzue tokiko eta 
espainiar estatuko konpainia kopuru han-
dia, atzerriko artistak ere ahaztu gabe. No-
lakoa da hautatze-prozesua? Umore Azo-
karen hasieratik helburuetariko bat izan da 
euskal konpainiak indartzea, euren lanak 
aurkezteko gune bat sortzea funtsezko puntu 
bat baitzen. Estatuko eta nazioarteko konpai-
niei dagokienez, lurralde osoan eta nazioar-
tean sortzen eta garatzen ari dena ezagutzea 
da helburua, une bakoitzean kaleko arteen 
errealitateari buruzko ahalik eta ikuspegi za-
balena eskaintzea, hain zuzen.

estilo desberdinetako konpainiak bilatzen 
saiatzen zarete ala merkatua oso zabala da 
eta artistak dira ikuskizun ezberdin asko 
eskaintzen dituztenak? Merkatua oso zabala 
da, bai. Artistek eurek aurkezten dizkigute be-
raien proposamenak; horregatik, urte batera 
edo gehiagoko epea duten ekintza edo ikus-
kizunak erakusten dizkigute askotan. Beste 

kasu batzuetan, zuzeneko harremana dauka-
gu konpainiakaz, eta haien proiektuei buruz-
ko informazioa trukatzen dugu etengabe.

Umore azokan dena ez da ikuskizuna; ar-
tista eta programatzaileentzako elkargunea 
ere bada. zer ematen dio horrek azokari? 
Umore Azoka ikuskizunakaz gozatzeko gune 
bat baino askoz gehiago dela esan dezakegu; 
bilgune bat ere bada, informazioa trukatze-
ko, proiektuak aurkezteko eta kaleko artistak 
biltzeko ekimena ere bada. Gure ustez, Umore 
Azokaren funtsezko zati bat da hori, eta era-
kundeek modu aktiboan parte hartzen dute 
atal horretan ere.

Berbaldiak, liburu-aurkezpenak eta bestela-
koak egongo dira aurten. esan daiteke lehen 
begiratuan ikusten dena baino askoz gehiago 
dagoela? Bai, Umore Azoka ikuskizunen aur-
kezpena eta plazaratzea baino gehiago da. Zati 
hori da agian ezezagunena, kasu askotan pro-
fesionalentzako ekintzak bakarrik egiten baiti-
ra, baina badira publiko orokorrarentzako ire-
kiak dauden beste jarduera batzuk ere. Kasu 
honetan, gure asmoa da Azoka trukerako gu-
nea ere izatea, kaleko arteen errealitatea dina-
mizatzen lagunduko duena, hain zuzen ere. 

alberto Garciak umore azokaren hasieratik, duela 22 urte, darama antolaketa-lanetan. 

Artisten eta 
antolatzaileen 
elkargunea
leioako umore azoka 
ikuskizunak eta kaleko 
arteen erakusleiho bat baino 
askoz gehiago da: artistak 
elkartzeko topagune bat 
ere bada, baita beste jaialdi 
batzuetako antolatzaileei 
eta programatzaileei 
ikuskizunak eta konpainiak 
ezagutzeko abagune bat ere.



Aurten, ez dugu irailera arte itxaron 
beharko Getxophoto Nazioarteko 
Irudi Jaialdiaz gozatzeko; ekainean 
izango da ekimena. Hala, data al-

daketaz gainera, berrikuntza gisa, beste hiru 
erakusketa-areto gehituko dizkiote festibalari: 
Begoñako galeriak, Algortako kasinoa eta Por-
tu Zaharreko Daduen etxeko fatxada. Horietan 
guztietan, eta ohiko erakustokietan, nazioar-
teko hainbat herrialdetatik etorriko diren 22 
artisten lanak egongo dira ikusgai.

Kalean egoteaz gainera, aurten, Getxopho-
tok Interneten duen presentzia digitala indar-
tzen jarraituko dute. Hala jakinarazi du Jokin 
Aspuru zuzendariak: «Ohiko argazkigintzaz 
gain, aurten, algoritmoek, giltzek, sare neuro-
nalek eta inteligentzia artifizialak ere izango 
dute lekua programazioan». Hala ere, guztia-
ren gainetik, gertutasunaren eta herritarrakaz 
hartu-emanaren aldeko apustua egiten jarrai-
tuko dute. Horregatik, aurreko edizioetan egin 
duten bezala, udalerriko hiru gune nagusitan 
egingo dituzte erakusketa printzipalak: Algor-
tako erdigunean Ereaga hondartzako paseale-
kuan eta Romo Kultur Etxean. 

Jon Uriarte argazkilari hondarribiarrak 
egingo ditu komisario-lanak eta, «Imajinatu» 
lelopean, irudimenak bizitzari zentzua ema-
teko duen rola eta horretarako irudiek eskain-
tzen duten aukerak aztertzeko proposamena 
egingo du. Bertoko eta nazioarteko 22 artista 
aukeratu dituzte, baina, azaldu dutenez, artis-
ta gehiago ekartzeko aukera izan arren, egun-
go neurria mantenduko dute, gertutasuna eta 
jasangarritasun bisuala mantentzeko. 

Getxophotok hainbat berritasun 
dakartza; nabarmenena bere data 
aldaketa, 16. edizioa irailetik 
ekainera mugitu baitute. Jaialdiak 
22 artisten lanak erakutsiko ditu, 
eta irudimena izango da gaia. 

Getxophoto Ekainaren 2tik 26ra

Joan den apirilaren 25ean egin zuten jaialdiaren aurkezpena, algortako kasinoan. 

Hamaika irudi «imajinatzeko» jaialdia 
izango da aurtengo Getxophoto

iker rinCon Moreno  

Data aldaketa
Orain arte, 15 urtez 
irailean egin ondoren, 
aurtengo Getxophoto 
ekainera aldatzea 
erabaki dute, «hilabete 
oso egokia delako».

26  Kultura
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B ilboko gastronomia bisitariei erakus-
teko ibilbide gidatuak eskaintzen ditu 
Itzubaltzeta/Romon bizi den Patrizia 
Vitelli arrasatearrak. Hala ere, pande-

miak kolpatuta, enpresa behin-behinean itxi 
eta bestelako diru-iturriak bilatzeari ekin zion 
2020an, betiere gastronomiari lotuta. Hala, 
Foodiario sareratu zuen Instagramen, baita as-
kotariko errezeta-liburuak eta ikastaroak ere.

zelan definituko zenuke zure burua; nor da 
Patrizia? Arrasateko neska bat. Asko kosta-
tzen zait nire burua definitzea, sukaldaritza-
ri eta turismoari lotuta lan egiten dudalako 
bi gauza horiek ikasi barik; apur bat iruzurtia 
naizela iruditzen zait. Beraz, nire burua defi-
nituko nuke enpresari edo ekintzaile gastrono-
miko gisa.

Gastronomiari lotutako bi enpresa dituzu. 
zeintzuk dira horiek? Bai, bi proiektu dira. 
Alde batetik, Bilbao Food Tours, turistentzako 
ibilbide gastronomikoak egiteko Bilbon; eta, 
bestetik, Foodiario, Instagram kontu bat non 
janari osasuntsuaren inguruko errezetak par-
tekatzen ditudan. Gainera, marka ezberdina-
kaz lan egiten dut, eta liburuak eta ikastaroak 
saltzen ditut baita ere.

Nolatan okurritu zitzaizun mota horretako 
ibilbide gidatuak egitea inguruotan? 2016an 
sortu nuen, Getxora bizitzera etorri nintze-
nean. Donostian, adibidez, food-tours kon-
tzeptua jorratzen duten hainbat enpresa dau-
de, baina, Bilbon, aldiz, ez zegoen halakorik. 
Hala, oportunitate bat ikusi nuen, eta horri 
ekin nion. Azken finean, niri gehien gustatzen 
zaizkidan hiru gauzak jorratzen ditut horre-
gaz: janaria, sukaldaritza eta bidaiak.

Nondik datorkizu sukaldaritzarekiko mai-
tasun hori? Beti esan ohi dut kozinatu baino 
nire pasioa jatea dela. Orduan, horretan treba-
tu behar izan nintzen 18 urte nituela, ikasle-
pisura etorri nintzenean Bilbora. Kozinatzen 
hasi nintzen, ideia askorik gabe, baina, gutxi-
ka-gutxika, ikasten joan naiz. 

Garai horretan, «The Cook rocker» bloga 
zabaldu zenuen... Bai, egiten nituen erreze-

tak partekatzen nituen, eta, horri, rock abes-
ti bat lotzen nion. Askotariko errezetak ziren; 
Kinder Buenoko irabiatuetatik lasagna batera 
arte. Esperientzia polita izan zen.

orain, aldiz, janari osasuntsuan zentratzen 
duzu zure Instagram kanala. Noiz eta zerga-
tik hasi zinen horretan? 2018-19 inguruan za-
baldu nuen, argazkiak igo eta errezetak parte-
katzeko, hobby moduan. Gerora, COVID-19ak 
eragindako konfinamenduan, gogor ekin nion 
gauzak partekatzeari, eta, 2020ko apirilaren 
19an, nire lehenengo liburu elektronikoa jarri 
nuen salgai. Asko saldu nituen, eta, orduan, 
ikusi nuen aukera bat nuela ibilbide gidatueta-
tik ez zetorren diru-iturria ordezkatzeko. Uste 
dut timing perfektua izan dela hau sortzeko. 

Lan handia dago horren atzetik, ezta? Bai, 
uste nuena baino gehiago. Hiru markagaz lan 
egiteaz gainera, doako eduki asko partekatzen 
ditut jendearen interesekoak izan daitezkee-
nak, bestela, inork ez zaituelako jarraituko. 
Gainera, ikastaroak eta liburuak prestatzen 
denbora asko ematen dut. Lan pilo bat dago, 
bai, ez dirudien arren.   

iker rinCon Moreno  

«Nire ustez, gauzak naturalki 
transmititzea da gakoa»

arrasatearra izan arren, Getxon bizi da gaur egun Vitelli. HODEI TOrrES

Patrizia Vitelli Ekintzaile gastronomikoa

Influencer-a,  
bai ala ez?
«Nire atzean ez 
dago komunitate 
oso handia, baina 
oso erlazio ona 
dugu; naturala. 
Horri esker, edozer 
gauza gomendatzen 
dudanean, jendeak 
kontsumitu ohi du. 
Influencer izatea da 
hori? Bada, ez nuke 
esango hori naizela 
inoiz»

QR kodea  
eskaneatuz 
gero, 
elkarrizketa 
osoa irakur 
dezakezu.
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maiatza-ekaina
erandio
Maiatzaren 30era arte
erakusketa: Berdintasunerako 
bide luzea
Josu Murueta kultur etxean
Euskal emakumeen borroka XX: mendean

Maiatzak 8, domeka
kanpomartxo
13:00 | erandiogoikoan
Berbotsek antolatzen duen jaialdiaren itzulera.

Maiatzak 29, domeka
Gasolino eguna
erandioko moilan
Herriko ikur bati omenaldia.

Getxo
Maiatzaren 7tik 15era
san isidro jaiak
Egitarau osoa,  6. orrialdean.

Maiatzak 12 eta 13
arteen sukaldea 2022:  
bizi kultura
Muxikebarrin
Kaleko arteen garapena sustatzeko eta 
hausnartzeko jardunaldiak.

Maiatzak 14, zapatua
dantza: Tómbola
20:00 | utopian
Jolasagaz zerikusia duen dantza-ikuskizuna.

Maiatzak 14, zapatua
Musika: olatz salvador
19:30 | Muxikebarrin
Aho Uhal lan berria.

Maiatzak 14, zapatua
dantza: xxVii. Herrien Jaialdia
21:00 | andra Mariko frontoian (jaiak)
Aurten, rancho Folclórico São Bartolomeu de 
Messines izango da talde gonbidatua.

Maiatzak 15, domeka
antzerkia: Martin Zalakain
19:00 | Muxikebarrin
Harkaitz Canok idatzi eta Juan Antonio 
Urbeltz eta Ander Lipusek zuzendaritzapean 
antzerkia eta dantza uztartzen dituen lana.

Maiatzak 20, barikua
Musika: Bizkaia hauspoka
19:30 | Muxikebarrin
Bilboko Akordeoi Orkestra Sinfonikoa zuzenean 
ikusteko aukera. 

Maiatzak 22, barikua
umeentzako ikuskizuna: Loop

18:00 | Muxikebarrin
Dantza garaikidearen hurbilketa bat.

Maiatzak 26, eguena
eskolatik Plazara bertso-saioa
10:00 | areetako andres isasi musika eskolan
Eskolatik plazara. Bertso-saioa ikastoletako 
bertsolaritza ikasleakaz; ALBEk antolatuta.

Maiatzak 27, barikua
antzerkia: Kopaz kopa
19:30 | Muxikebarrin
Bizitzaz gozatzeko tentazioetara gonbidapena.

Maiatzak 28, zapatua
Musika: Joaquín achucarro
19:30 | Muxikebarrin
Eszena klasikoko piano-jotzaile 
garrantzitsuenetako baten emanaldia.

Ekainaren 2tik 26ra 
Getxophoto 
Getxoko kaleetan
Irudian oinarritutako nazioarteko jaialdiaren XVI. 
edizioa. 

Gorliz
Maiatzaren 10etik 28ra
Gorlizko Pauso erronkara izen 
ematea
turismo bulegoan
Guztien artean 6948km egiteko erronka eta hiru 
saski gastronomikoren zozketa.

Maiatzak 19, eguena
berbaldia: Nerabea izatea gaur
18:00 | sertutxenan
Izen-ematea turismo bulegoan.

Maiatzak 28, zapatua
Gorlizko xiii. triatloia
08:00 | astondon

Leioa
Maiatzaren 19tik 22ra
umore azoka leioa
leioako kaleetan
Leioako kaleko artisten azokak ohiko datak 
berreskuratuko ditu aurten.

Maiatzak 27, barikua
lamiako Maskarada
20:00 | lamiakon
Izaki mitologikoek Lamiakoko kaleak hartuko 
dituzte beste behin.

Maiatzak 29 eta ekainaren 1etik 3ra
lamiakoko jaiak
Aurtengo Leioako lehen jaiak.

Plentzia
Maiatzak 12, eguena 
Munduko jolasak
17:30 | ontziola plazan
Umeentzako jolasak, euskaraz olgetan ederto 
pasatzeko.

Maiatzak 12, eguena 
eHun-en aurkezpena
19:00 | Goñi Portalen
Euskal Errepublikaren aldeko mugimendua, Jose 
ramon Becerraren eskutik. Ari Du Elkartasun  
Sareak antolatuta.

Maiatzak 13 eta 30 
amatasun tailerra
18:00 | Goñi Portalen
Plaza mugatuak izango ditu; izena emateko deitu 
Goñi Portalera.

Maiatzak 19, eguena 
robotika tailerra euskaraz
17:30 | ontziola plazan
Umeek eta gurasoek euskaraz berba egiten ederto 
pasatzeko aukera.

Maiatzak 25, eguaztena 
berbaldia: Klima aldaketa 
ur-larrialdiaren ikuspegitik
19:00 | Goñi Portalen
Iñaki Antiguedad hidrogeologian katedradunak 
berbaldia emango du.

Maiatzak 26, eguena 
Herri orienting
17:30 | ontziola plazan
Umeentzako orientazio proba euskaraz olgetan 
ondo pasatzeko.

Sopela
Maiatzak 12, eguena
Zinegoak
19:00 | kurtzio kultur etxean
Bilboko Gaylesbitrans 19. nazioarteko jaialdian 
aurkeztutako film-sorta.

Maiatzak 27, barikua
antzerkia: Nire semea pixka bat 
motelago dabil soilik
20:00 | kurtzio kultur etxean
Hainbat sari jaso dituen antzezlana.

Maiatzak 14, zapatua
kuadrillen eguna
14:00 | sopelan
Herriko gazteek ederto pasatzeko eguna 
antolatuko dute.

SARRERAK 

zozkagai 
hiruka.eus
webgunean
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Hezkuntza

Nesken bokazio zientifiko-teknikoa areagotu gura dute

Datorren ikasturterako Lanbide Hezike-
tarako izena emateko epea zabaltzear 
dagoela aprobetxatuta, Bizkaiko Foru 
Aldundiak, HETEL-Euskadiko Lanbi-
de Heziketako Ikastetxeen Elkartea-

gaz batera, «Nahi duzuna izango zara» kanpai-
na jarri du martxan. Kanpaina horren helburua 
da, arduradunek azaldu dutenez, Bigarren Hez-
kuntzako, Lanbide Heziketako eta Batxilergoko 
ikastetxeetan neskak diren ikasleen artean bo-
kazio zientifiko-teknologikoak bultzatzea.

Egitasmoaren bultzatzaileek azpimarra-
tu dute euren helburua dela STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Art and Mathematics) 
titulazioetan gizon eta emakumeen arteko pa-
rekotasuna lortzea, «ikasleei eta gizarte osoari 
gizonak nagusi diren titulazio horien inguruan 
dauden genero-aurreiritziak erakutsiz». 

Julen Elgetak, HETELeko presidenteak,  eta 
Susana Gonzalez Romulok, Bizkaiko Foru Al-
dundiko Enpleguko zuzendariak, Lanbide He-
ziketako ziklo industrial bat ikasi duten bi 
neska ikaslegaz batera, prentsaurrekoa es-
kaini zuten joan den apirilaren 26an Bilboko 
Itsasmuseumen; ondoren, kanpainari lotuta-
ko jardunaldi bat egin zuten, eta ehun ikasle 
baino gehiagok parte hartu zuten.

Kanpainak zein jardunaldiak, zazpi urte 
baino lehenago adin goiztiarrean sortzen di-

ren eta ondoren sendotzen doazen genero-au-
rreiritziez kontzientziatu gura dituzte ikas-
leak. Izan ere, deitoratu dutenez, aurreiritzi 
horien ondorioz, neska askok ez du STEAM ti-
tulaziorik aukeratzen; urtez urte, «neskek mu-
tilak diren ikaskidean baino askoz gutxiago 
aukeratzen dituzte titulaziook». 

Ildo horretan, HETELek helburutzat ezarri 
du 2030ean Lanbide Heziketako ikasleen % 50  
emakumez osatuta egotea –gaur egun, kopuru 
hori % 36koa da–. Era berean, STEAM zikloe-
tan neska-mutilen kopurua berdina izatea ere 
gura dute, hau da: % 50ekoa ere alde bietan. 
Izan ere, gaur gaurkoz, alde nabarmena dago 
neska eta mutilen artekoa, lehenengoak % 10 
baino ez dira horietan.

HETELeko arduradun Susana Gonzalez Ro-
mulok adierazi duenez, STEAM zikloak auke-
ratzen dituzten nesken enplegagarritasuna % 
87 ingurukoa da, eta etorkizunean «lanpostu 
gehienek digitalizazioari lotutako STEAM gai-
tasunak eskatuko dituzte».

Beste alde batetik, Bizkaiko Foru ALdundi-
ko Enpleguko zuzendariak uste du beharrezkoa 
dela zientziaren eta teknologiaren arloko ema-
kumeen adibideak ikusaraztea, eta, aldi berean, 
«STEAM lanbideak bultzatzea gure nesken eta 
emakume gazteen artean, berdintasun kontua 
delako baina, aldi berean, baita enpresak eska-
tzen ari diren gaitasunei erantzuteko ere». Era 
berean, azpimarratu du Bizkaiko Foru Aldun-
diak diskriminazio positiboko neurriak ezartzen 
dituela enplegu-programa guztietan, «emaku-
me langabeek STEAM gaitasunak eta trebeziak 
eskura ditzaten, hau da, jasangarritasun sozial 
eta ekonomikoari dagokionez ditugun erronkei 
erantzuteko aukera emango digutenak».

«Nahi duzuna izango zara» kanpaina jarri du  
martxan Bizkaiko Foru aldundiak euskadiko  
Lanbide Heziketako Ikastetxeen elkarteagaz batera. 
Helburua da neskak diren ikasleen artean bokazio 
zientifiko eta teknologikoak bultzatzea.

Lanbide 
Heziketako 
STEAM 
zikloetan 
ikasleen % 50 
neskak izatea 
dute helburu; 
gaur egun 
kopurua % 
10ekoa da.
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Nesken bokazio zientifiko-teknikoa areagotu gura dute

«naHi duZuna iZanGo Zara», kanPaina. 
Gogoratu dutenez, ekimen hori ez da Bizkai-
ko Foru Aldundiak eta HETELek abiarazi edo 
babesten duten lehenengo kanpaina edo pro-
grama. Aldundiaren kasuan, neurri batean 
finantzatzen da «Inspira-STEAM», «Ezkutuko 
talentua», «Moldeak apurtzen» programa edo 
Ada Byron Saria.

HETELek ere ildo horretan lan egiten du eus-
kal Lanbide Heziketan, emakumezko erreferen-
teak ikusarazteko ekimenen bidez. Berbarako, 
jarduera batean zortzi urteko ikasleei zientzia-
lari bat marrazteko eskatu zitzaien, eta, guz-
tien % 44k emakume bat marraztu zuten arren, 
mutiletako bakar batek ere ez zuen marraztu. 

Ildo horretatik, HETELek berretsi egin zuen ziur 
dagoela ikasgelan adin txikienetatik lan egin 
behar dela.

HETELek, aldi berean, egiaztatu du Lanbi-
de Heziketako zikloetan neskei erreferenteak 
eta konfiantza falta zaizkiela, eta baita orienta-
zio txarra dutela ere. Hala ere, egiaztatu dute, 
behin STEAM titulazio bat aukeratuta, «pozik 
daudela egindako hautaketarekin eta bide hori 
berretsi eta sendotu egiten dutela».

Apirileko jardunaldiez gainera, Lehen Hez-
kuntzako, Bigarren Hezkuntzako, Batxilergo-
ko eta Lanbide Heziketako ikastetxeen artean 
modu irekian partekatzeko multimedia-mate-
rialak prestatu dituzte, besteak beste.

Ohartarazi 
dutenez, neskei 
erreferenteak 
eta konfiantza 
falta zaizkie, 
eta, gainera, 
orientazio txarra 
izaten dute.



Hezkuntza

f adura Institutuko Lanbide Heziketa-
ko automozioko ikasleek azterketa 
berezia gainditu beharko dute aur-
ten. Bi urtez aritu dira Fiat Panda 
ibilgailu zaharrak prestatzen, horiek 

muturreko baldintzetara eramango dituzten 
Panda Raid rallyan parte hartzeko. 

Urtero martxoan antolatzen den erresisten-
tzia eta distantzia luzeko proba amateurra da 
hori. Horretan, irakasle eta ikasleek osatutako 
bikoteek gidari eta laguntzaile rolak hartzen di-
tuzte, eta 300 taldek baino gehiagok parte har-
tzen dute old school izaerako abenturan. Zazpi 
etapetako ibilbidean, parte-hartzaileentzako 
eta ibilgailuentzako baldintza gogorrenetan ari-
tzen dira helburu bakarragaz: lasterketa amai-
tzea.  Aurreko urteetan Marokon egiten zen pro-
ba, baina COVID-19aren eta arazo politikoen 
ondorioz, aurten, Monegros basamortuan (Zara-
goza, Espainia) egingo dute, maiatzaren 12tik 
15era bitartean. Beraz, aurten, 800 kilometroko 
ibilbidea egin beharko dute lau etapetan Euro-
pako basamorturik handiena zeharkatzeko. 

ibilGailua eta Partaideak. Jose Libano 
irakasleak dioenez, ikasleek urte bitan egin-
dako ibilgailuen prestakuntza ez da erraza 
izan: «Alde batetik, elementu mekaniko zein 

elektriko guzti-guztiak aztertu behar izan di-
tuzte, bereziki arreta berezia eskatzen duten 
transmisio- eta suspentsio-sistemak. Beste 
aldetik, lasterketak eskatzen dituen atontze-
lan bereziei aurre egin behar izan diete, hala 
nola azpikoen babesa, takodun gurpil bere-
ziak, argiztapen sistema, bidaiari lekuko ba-
natzailea, eta abar…». Partaideak aukeratze-
ko lana ere ez da nolanahikoa izan, hasiera 
batean, froga dibertigarria eta erakargarria 
izan arren; «abenturaren inguruko hausnar-
keta egiten bada berehalaxe konturatzen zara 
ahuntzaren gauerdiko eztula ez dela, eta de-
nak ez daudela prest joateko», azaldu du.

Hala ere, ikasleei ez zaie ilusioa falta, eta 
aurten talde bi osatu dituzte: Panda 4x4 ba-
tean Jose Libano Ibai Martinez bigarren mai-
lako ikasleagaz joango da, eta beste Panda 
4x2an Arkaitz Amezaga irakaslea Mikel Uria 
bigarren mailako ikasleagaz.

iurgi aiestak, Markel arrasatek eta aitzol barañanok 2020ko edizioan parte hartu zuten.

Rally bat ikasitakoa frogatzeko
Panda raid erresistentzia-rallya 
bueltan da aurten. Fadurako 
automozioko ikasleentzako 
frogarik gogorrena maiatzaren 
12tik 15era egingo da, monegros 
basamortuan. 

AURREKO 
PANDA
Fadura Institutuak 
2019tik parte 
hartzen du froga 
honetan. Lehen 
aldian, aitzol 
Barañano eta Iurgi 
aiesta automozioko 
irakasleak joan 
ziren morokora, eta, 
2020an, ikasleakaz 
joateko urratsa 
eman zuten arren, 
CoVID-19ak dena 
geldiarazi zuen.
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Lan eginez ikasteak lan-merkatura sar-
tzeko bidea errazten die proiektu Dua-
lak ikasleei, eta, horretaz gain, kalita-
tezko lanpostuak ere sustatzen ditu. 
Horregatik, Lanbide Heziketa Dualaren 

helburua da ikasleek titulu bat lortzeko auke-
ra izatea, ikastetxeen eta enpresaren arteko 
lankidetzan garatzen den ikaskuntza-prozesu 
baten bitartez. Izan ere, metodologia horri es-
ker, produktuari eta ekoizpen-prozesuari ga-
rrantzia eman beharrean, ikaslearen jakintza 
eta gaitasuna lehenesten dira. 

Horretaz gain, Lanbide Heziketa Duala egiten 
duten ikasleek enpresetan egiten dituzten for-
makuntza-prozesuek lotura estua dute hezike-
ta-zikloko lanbide profilagaz eta aukeratutako 
espezializazioagaz; horrenbestez, ikasten duten 
bitartean, enpresan egiten dituzten lanek pro-
dukzio-emaitza ez ezik, ikaskuntza bera ahal-
bidetzen dute. Halaber, hezkuntza metodo hori 
aukeratzen dutenek beraien etorkizunerako oso 
baliagarriak izango diren bestelako zeharkako 
gaitasun batzuk ere bereganatzen dituzte. 

lH dualaren abantailak. Lanbide Heziketa 
Dualean prestatzen diren langile kualifika-
tuak Euskal Herriko enpresen ekoizpen-sarera 
egokitzen dira, horrek enpresen lehiakortasu-
na hobetzen du, bai beharginek bai enpresek 
ere elkar hobeto ezagutzen baitute. Gainera, 
esperientzia horrek lantegien belaunaldi-erre-
leboa errazten du. 

Ikasleek benetako lan-egoeretan ikasten 
dute, eta, horri esker, jasotzen duten lan-espe-
rientzia biderkatu egiten da. Gainera, beraien 
lanaldiengatik ordainsari proportzionalak ere 
jasotzen dituzte, kontratuaren edo hitzarme-
naren arabera, eta Gizarte Segurantzan ere ko-
tizatzen hasten dira. 

Bestalde, ikastetxeentzako ere mesedega-
rria den ekimena da, ikasleen ekarpenei esker 
lan-merkatuko beharrei aurre egiteko infor-
mazio ezin hobea lortzeaz gain, enpresen eta 
ikastetxeen arteko lotura indartzen baita. Gai-
nera, enpresen Erantzun Sozial Korporatiboko 
politikak ere laguntzen ditu. 

lH dualaren Modeloak. Mota honetako 
prestakuntzak bi motatako ereduak proposa-
tzen ditu. Alde batetik, bi urteko modalitatea, 
non ikasleek lehen ikasturtea ikastetxean egi-
ten dute, eta bigarrenean ikastetxean jarrai-
tzeaz gain, enpresetan ere hasten dira lanean. 
Modalitate honek 2.400 eta 2.800 orduko arte-
ko iraupena du osotara. Horren helburu nagu-
sia  da ikasleek zikloan barneratzen dituzten 
gaitasunak indartzea. Eta beste aldetik, hiru 
urteko modalitatea; horretan, ekoizpen-pro-
zesu konplexuak direla-eta enpresek dituz-
ten beharrei behar bezala erantzuna emango 
dieten espezializazioa eskuratzea da jomuga; 
horretarako, ikasleek hirugarren urte bat egi-
ten dute ikastetxean eta enpresan, eta osotara 
3.400 eta 4.700 ordu arteko iraupena dute. 

LH Dualaren abantailak 
Lanbide Heziketa Dualak ikaskuntza-prozesuak 
konbinatzen ditu enpresa eta ikastetxeetan, batzuen 
eta besteen arteko lankidetzaren bitartez.

Mailak
lanbide-familia bakoitzaren 
barruan, maila hauek daude: 
oinarrizko lanbide Heziketa, 
erdi-mailako Heziketa 
Zikloak eta Goi-mailako 
Heziketa Zikloak
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G uztira, lan-mundura bideratutako 
170 titulu baino gehiago eskain-
tzen dira gaur egun EAEn. Lanbi-
de Heziketaren bitartez, 26 lanbi-
de-arlotan banatutako eskaintza 

zabalak testuinguru ekonomiko edo teknolo-
giko jakinakaz du lotura.

Hurrengo ikasturtean, arlo horietako ba-
tean Lanbide Heziketa ikasi gura dutenen-
tzako izen-ematea maiatzaren 9tik 27ra bi-
tartean egongo da zabalik, egun biak barne. 
Tarte horretan, aurrez aurreko erregime-
nean, eskaintza osoa eta eskaintza partzia-
la onartzeko eta matrikulatzeko izapideak 
egongo dira zabalik. Eskabideak eta doku-
mentazioa aukeratutako ikastetxean bertan 

aurkeztu beharko da, bakoitzaren idazkari-
tza zabalik dagoen ordutegian.

Eskatzaileei espediente akademikoa edo-
ta bestelako dokumentazioa eskatzen bazaie, 
ekainaren 30era arte izango dute tartea ho-
riek aurkezteko. Horren ostean, behin behine-
ko zerrendak uztailaren 8an argitaratuko di-
tuzte, eta erreklamazio-epea amaitutakoan, 
behin betiko zerrendak uztailaren 14an 
emango dituzte jakitera. Bestalde, ikastetxe 
berean maila errepikatzen duten edo 1. mai-
latik 2. mailara pasatzen diren ikasleek ekai-
naren 13tik uztailaren 1era bitartean, biak 
barne, egin beharko dute matrikula ikaste-
txean bertan. 

 Prozesuan onartzen dituzten ikasleek eta 
horretan parte hartu behar ez dutenek egute-
gian zehaztutako egunetan egin beharko dute 
matrikula. Horrela ez bada, esleitutako plaza-
ri uko egin diotela ulertuko du Eusko Jaurlari-
tzako Hezkuntza Sailak.

Lanbide Heziketarako prestatzen
maiatzaren 9tik 27ra bitartean egongo da zabalik 
2022-2023 ikasturtean Lanbide Heziketan 
erregimen ezberdinetan izena emateko epea. 

URRUTITIK ERE
Goi- eta erdi-mailako 
heziketa zikloetako 
ikasketak urrunetik 
egin gura dituzten 
ikasleek epe berean 
aurkeztu beharko 
dituzte eskabideak 
aukeratutako 
zentroetan.



Kolpeka, Sta. Cruz eta Cuero taldeek 
fedea galtzear geneukanoi berriro 
sinistera eraman gaituzte; gazte eta 
ez hain gazteen Old School Hardco-

re-aren belaunaldi berria dira. Indarra, mezu 
zuzenak eta aurrez aurreko laburrekin es-
zena hankaz gora jartzera heldu berri diren 
taldeak ditugu gure artean, besteak beste: 
Revertt. Terror talde kaliforniarrak esango 
lukeen moduan: «Keepers of the faith».

Nortzuk zarete revertt? Bermeotik gato-
zen lau lagunek osatzen dugun taldea gara. 
Horren hasiera 2016an ipini liteke; hasiera 
batean, punk eta hardcore-aren hasierako 
influentziakaz oso lotuta egoten zen gure es-
tiloa, geure kantak sortuz baina Necros, Rea-
gan Youth, Minor Threat, Negative Approach 
eta halako taldeen influentziagaz zati han-
di batean. Geure ingurukoek ere eragin zu-
ten musika egiteko estiloan, Papel Albal, Po-
werflip eta beste talde bermeotarrak batez 
ere. Maketatxo bat atera genuen orain urte 
bi auto-editatuta eta XcementerioX zigilua-
gaz. Kontzertu batzuk eman ostean Euskal 
Herritik, Bermeo Skinhead Hardcore EPa ir-
ten zen Mendeku Diskak zigiluak editatuta. 
Kaosa Euskal Herrian eta Chaos in Basque 
Country-n ere egon gara.

oso hardcore berezia egiten duzue. Nondik 
dator ideia? Geure hardcoreak eraldaketa bat 
daukala uste dugu. Hasiera batean, punketik 
oso hurbila edo punk arina zen; gaur egun, eta 
epe ertainera irtengo diren kanta berriek, es-
tilo gogor, astun eta ilunagora joango da. Hori 
bai, era askotan definitu gaituzte: «Los Negati-
ve Approach vascos» garela esatetik, oi!-hard-
core egiten dugulakoan, No Time edo 86 Men-
tality taldeen antzekoak garela esatera. Guk, 
konposatzerakoan, ez dugu ezertan pentsa-
tzen; irteten dena irteten da, beste barik.

abestiak zuzenean jotzen agertzen zareten 
bideo bat argitaratuta duzue, oso toke be-
rezikoa eta zuri-beltzean... Bai, bateria-jole 
Bidaren ideia izan zen. Taldean sartu berria 

zen, eta, kontzertuak eman ezinik egon gare-
nez, geure EP-a aurkezteko eta Bida ere estrei-
natzeko aukera izan zen. Gure lagun-tekniko 
Unairi deitu eta berak grabatu gintuen arras-
ti batean, lokalean bertan. Uste dugu geure 
punturik indartsuena zuzenekoak direla, eta 
horrela ematen du.

Kontzertuetan oso zuzeneko azkar eta gogo-
rra duzue, eta horien iraupena oso laburra 
izaten da... Ona eta laburra, birritan ona esa-
ten den legez. Gogortasuna eta potentzia den-
bora luzean mantentzea ez doaz batera. Hori 
Poison Idea edo Cro Mags taldeek bakarrik 
egin ahal zuten euren sasoian. Gure asmoa 
jendeari haginetan ukabilkada bat ematea 
bezala da, luzerako akorduan izango duena.

Bermeotarrak izanda, nondik etorri zaizki-
zue halako influentziak? Harritu egiten dio 
jendeari honek, eta ez zara lehenengoa galde-
ra egiten. Gure aurretik ere egon dira taldeak, 
esan lei estilo berdin-berdinekoak ez izatea, 
baina musika egin duten eta egiten duten tal-
deak badaude Bermeon. Gainera, Bermeoko 
kapillera ere etorri dira talde oso indartsuak, 
Arms Race edo PMS84 modukoak. Hori bai, 
euskaraz eta, gainera, euskalki bermeotarrez 
hardcorea egin duen lehenengoak bagara. 

Revertt

«‘Los negative aproach 
vascos’ izendatu gaituzte»
TESTUA: asier barruetabeña riVallo  
ArGAZKIA: reVertt  

Hurrengo LP-a
uneotan konposatze-lanetan 
dabiltza lP baterako 
kantak egiten. diotenez, 
aurreratuta dabiltza, baina 
formatu fisikoa atera arte 
«denboratxoa» pasako 
da; «hori bai, gure ePen 
desberdina izango dela 
aurreratzen dugu. euskara 
hutsean izango da, eta 
seguru gaude bat baino 
gehiago identifikatuta 
sentituko dela, letra eta 
soinu ilun eta gogorrago 
honetan».
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38  Kirola

E z da kasualitatea Lemoizen hiru belau-
naldi ezberdinetako pala jokalariak 
lehia berean aritzea. Armintza auzoan 
frontoiagaz duten harreman berezi 

hori berezkoa dela dio hainbat txapela ira-
bazi dituen Esteban Gaubekak: «Herri txikia 
gara, eta ez dago aukera askorik kirola egite-
ko; beraz, frontoia beti izan da gazteentzako 
topalekua». Iñaki Urrutia ere pala-jokalari 
profesionala da, eta bat dator beragaz: «Beti 
etorri izan gara frontoira edozertara jokatze-
ra; handiak egin garenean erreferente mo-
duan ikusi ditugu hemen zeuden pilotariak».

Jagoba Madariaga hiruretatik gazteena da, 
eta oraindino afizionatuetan jokatzen duen 
arren, aurten profesionalakaz debutatzeko 
aukera izan du nazioarteko Bizkaiko Ope-
nean. Berarentzako, «amets bat bezalakoa 
da Gaubekaren maila berean jokatzea», txi-
kitatik ikusi baitu jokatzen, eta Urrutia bere 
entrenatzailea izan da; hala, betidanik ikusi 
dituen erreferenteakaz ari da jokatzen orain.

Ekainaren 11ra bitartean hainbat partida 
jokatuko dituzte, Urrutiak eta Madariagak, 
alde batetik, eta Estebanek eta Del Riok, bes-
tetik, guztira sei bikotek lehiatuko duten li-
gaxkan. Tartean, Armintzako frontoian jo-
katu zuten apirilaren 16an, eta Plentzian eta 
Sopelan ere arituko dira; edonola ere, txa-
pelketako partida gehienak Bilboko Bizkaia 
frontoian izango dira. 

Gaubekak adierazi duenez, «daborduko, 15 
urte inguru daramatzat honetan, eta oraindik 
lehiakortasun hori mantentzen dut. Beraz, 
borrokatzen jarraituko dut». Bere lehiakideak 

gogor datozen arren, oraindino forma onean 
sentitzen dela azpimarratu du armintzarrak, 
eta Opena oso ondo hasi ez arren, aukerak di-
tuela uste du. Gaineratu duenez, «oso polita 
da ikustea belaunaldi berriek ere palara joka-
tzen dutela; horietako asko entrenatu ditugu, 
eta harro egoteko modu zerbait da». 

Palaren egoeraz galdetuta, Gaubekak dei-
toratu du egoera ez dela oso ona: «Diru-lagun-
tzakaz mantentzen da, ez baitago baliabide 
propioak dituen enpresarik, eta frontoiak be-
tetzea ez da erraza». Dioenez, erabateko pro-
fesionalak izateko bultzada bat falta da, ko-
munikabideen laguntza, besteak beste. 

Madariagak umeak ere entrenatzen ditu 
eta, bere ustez, gero eta gehiago ari dira pa-
lara jokatzen, askok nagusitzean utzi arren: 
«Hainbat bikote ditugu, eta txapelketetan ari 
gara parte hartzen». 20-30 ume daude une 
honetan kategoria ezberdinetan, «herri txi-
kia garela kontutan izanda, hori asko da». 

Esteban Gaubeka, Iñaki Urrutia eta Jagoba Madariaga Lemoizko pala jokalariak

Gaubeka: «Oso ederra da 
herrian palako harrobia 
dagoela ikustea»
Lemoizko hiru belaunaldiko jokalari 
ari dira palako Bizkaia Open 
Internacional 2022 Txapelketan 
lehiatzen: Esteban Gaubeka, Iñaki 
Urrutia eta Jagoba Madariaga. 
Ander zArrAgA  

Gaubekak, Madariagak eta urrutiak elkarregaz entrenatzen dute armintzako frontoian.

Zergatik pala eta 
ez beste kirol bat?
Gaubeka: «Ez dauka 
arrazoi zehatzik; 
hasieratik hona 
zetorren jendea 
palagaz jokatzen hasi 
zen, eta ordutik guk ere 
horretan jarraitu dugu»

Herriko zaleak
Urrutia: «Etxean 
jokatzen dugunean 
oso giro ona egon ohi 
da frontoian. Jendeari 
gehiago kostatzen zaio 
kanpora mugitzea, 
baina finaletara 
etortzen dira»
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Denboraldia amaitzeko oraindino lau 
partida falta zirela, Bizkerre Futbol 
Taldea Espainiako Liga Nazionaleko 
bigarren taldeko txapelketa iraba-

zi zuen. «Denboraldia hasi genuenean ez ge-
nuen espero; ez genuen horrelako ezer plan-
teatu, baina gutxika lortu dugu», adierazi du 
Aintzane Gamboa taldeko kapitainak. 

Bere aldetik, Nerea Bengoa leioaztarrak 
nabarmendu du aurten oso talde indartsuak 
izan dituztela aurrean: «Athletic, Real Socie-
dad, Racing edota Osasuna bezalako taldeen 
filialen aurka jokatu dugu, eta Añorga beza-
lako aurkari gogorrak ere izan ditugu». Hala 
ere, lortutako emaitzek taldearen lan bikai-
na islatzen dute: 26 partidutik, hiru berdindu 
dituzte, eta bakarra galdu; gainontzeko guz-
tiak irabazi dituzte. Garaipen horietako gol 
eta asistentzia askoren egilea izan da Ainhoa 
Atxirika gorliztarra: «Partida gehienak azken 
momentuan irabazi ditugu, baina hori joka-
tzeko modua aldatu dugulako izan da».

Kapitainak azpimarratu duenez, talde trin-
koa osatu dute aurten, eta egon den giro onak 
ere asko lagundu die. Horretaz gain, arrakas-
ta horren arduraduna ere da Iñigo Juaristi en-
trenatzailea. «Eskarmentu handiko teknikoa 
da, hainbat taldetan egon dena», dio Bengoak. 
Aurreko urteetan ez-bezala, aurten presio gu-
txiagogaz jokatu dutela azpimarratu du Gam-
boak: «Lehen, golaren bila zoratzen ginen, 
baina aurten ez da horrela izan; gehiago mu-
gitu dugu baloia, eta pazientzia gehiagorekin 
jokatu dugu». Horretaz gain, Vanesa Rodri-
guez bigarren entrenatzailearen lana ere az-
pimarratu gura izan du Bengoak: «Beste joka-
lari baten modukoa da, asko laguntzen gaitu, 
giro ona sortzen du eta, batzuetan, entrena-

tzailearen eta jokalarien arteko bitartekari-la-
nak egiten ditu».

Datorren urtean Bigarren Maila eta Liga 
Nazionalaren artean sortuko duten kategoria 
berrian arituko dira Bizkerrekoak. «Espainia 
erdibituko bazenu, iparraldean geratzen diren 
taldeen artean egongo gara gu, Real Madrid 
bezalako filialen aurka, hain zuen», azaldu du 
Atxirikak. Hala ere, horren aurretik, Emaku-
mezkoen Euskadiko Kopa jokatuko dute maia-
tzaren 14 eta 15ean. 

Diotenez, geroz eta jende gehiagoren babe-
sa jasotzen ari dira, eta, gutxika, baliabideak 
ere lortzen doaz, «behintzat bokata ematen di-
gute; lehen, guk eraman behar genuen dena», 
dio Bengoak. Atxirika ere bat dator beragaz, 
eta azaldu du liga irabazi zutenean zelai osoa 
betetzea lortu zutela: «Aurten jende gehiago 
etorri dela nabaritu dugu, boom baten modu-
koa izan da». Izan ere, Bizkerrek futbolean 
jokatu gura duten hainbat neskaren agluti-
natzailea bihurtu da, eta jokalarientzako oso 
pozgarria da horrelako harrobi bat dagoela 
ikustea. «Lehen, mutilakaz jolastu behar ge-
nuen eta, batzuetan, gauza desatseginak en-
tzuten genituen, baina orain ezberdina da, 
nahiz eta oraindik gauza asko aldatu behar di-
ren», dio kapitainak. Atxirikak ere azpimarra-
tu du mentalitatea aldatzen doala, baina uste 
du oraindino ikusgarritasun gehiago eman 
behar zaiola emakumeen futbolari. 

Aintzane Gamboa, Ainhoa Atxirika eta Nerea Bengoa Bizkerre Futbol Taldeko jokalariak

«Guk ere ikuskizuna eman 
dezakegula erakutsi dugu»
Bizkerre Futbol Taldeko neskek 
Liga Nazionaleko bigarren taldeko 
txapeldunak izendatu dira. Horri 
esker, kategoriaz igotzeaz gain, 
taldean jokatzen duten hainbat 
neskarentzako eredu ere dira.
Ander zArrAgA  

atxirika, Gamboa eta bengoa bizkerre futbol taldeko senior a taldeko jokalariak dira.   

22
partidu irabazi dituzte 
aurten bizkerreko 
neskek liga nazionaleko 
lehen Mailan. 

20
urte inguru dituzte 
taldea osatzen duten 
jokalari gehienek; 
beraz, oso talde gaztea 
osatu dute.

200
neska inguruk jokatzen 
dute bizkerre futbol 
taldeak dituen 
kategoria ezberdinetan.

15
talde ditu bizkerre 
futbol taldeak adin 
eta maila ezberdinetan 
banatuta. 
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Horoskopoa

ura
(abenduak 21-urtarrilak 19)

Zure itxuraz arduratuta zaude... Lan kontuetan 
horretan duzun arretaren erdia jarriko bazenu, 
gauzak beste era batera aterako litzaizkizuke. 

otsoa
(urtarrilak 20-otsailak 18) 

Bizitzak hamaika bueltan ematen ditu, eta zuk 
denboran atzera egingo bazenu bezala ikusten 
duzu zure burua orain.

 adarra
(otsailak 19-Martxoak 20) 

Bizitza sentimentalean ahaleginak egiten 
saiatuko zara gauzak bere onera itzul daitezen, 
baina agian beranduegi da.

aitzurra
(Martxoak 21-apirilak 19)

Ez duzu aldatzeko asmorik? Bada garaia 
helduago egiten hasteko. Guztiak, onerako, 
harrituko dira, eta zu hobeto sentituko zara.

Hostoa
(apirilak 20-Maiatzak 19) 

Udaberriak zoratu egin zaitu, odola irakiten 
daukazu eta lasaitu beharko zenuke. Maitasun 
kontuetan ezustekoa izango duzu, eutsi!

eguzkia
(Maiatzak 20-ekainak 18)

Lan arloan erabakiak hartu beharko dituzu, bai-
na ez larritu, zurekiko duzun segurtasun horrek 
asko lagunduko dizu eta!

 Garia
(ekainak 19-uztailak 18)

Bihotz onegia edukitzeak kalte handia egingo 
dizu, baina maite duzun pertsona batek lagun-
duko zaitu.

lastoa
(uztailak 19-abuztuak 17) 

Zure buruari gehiegi exijitzen diozu, eta horrek 
presiopean egotera bultzatzen zaitu arlo asko-
tan halabeharrez. Hartu atseden. 

iratzea
(abuztuak 18-irailak 16)

Familia arteko harremana sakonki aztertu eta 
une txarra jasaten ari den kide horrentzat lagun-
tza handikoa izango zara.

Meta
(irailak 17-urriak 16)

Nahiko arduragabe zabiltza. Lanpetuta zau-
delako aitzakiak ez ditu honezkero familia eta 
lagunak konbentzituko.

Hazia
(urriak 17-azaroak 15)

Nahiko zeurekoi zabiltza aspaldion, eta horrek 
familiagaz arazoak ekarrizko dizkizu; denbora 
gehiago igaro beharko zenuke etxean.

negua
(azaroak 16-abenduak 20)

Gazte sentitzen zara, baina kontuz, ilusioa bai-
no ez da; urteek ez dute barkatzen, eta batzuk 
badituzu atzean.

Carla Simon zuzendariaren Alcarràs filma 
estreinatu berri da. Denbora generamatzan 
katalanaren berririk izan gabe, baina otsailean 
sekulako notizia jaso genuen. Bada, Urrezko 

Hartza irabazi zuen Berlinale-an. Estiu 1993 filma oso 
ondo mugitu zen. «Zaila da hori gainditzea. Orain zer 
dator? Momentu gogorra izan nuen proiektu berriarekin 
hasi nintzenean. Baina, Berlineko harreraren ostean, 
askok esan zidaten: ‘Zelako presioa izango duzu 
hurrengo filmean’. Egia esan, ez. Zera sentitzen dut: 
‘Aurreko lanaren arrakastaren askatasuna’».

Landa-guneko bizimoduaren gainbehera erretrata-
tzen da Simonen bigarren lanean. Lleida da testuingu-
rua, mertxikondoen landa bat eta familia bat. Aurre-
koan bezala, zuzendariak casting berezi bat egin zuen, 
non Alcarrás inguruko pertsonak aukeratu zituen. Ez 
dira aktore profesionalak, aldiz, denek Lleida inguruko 
katalanaz hitz egiten dute, «horrela izan behar zuelako».

Maiz pentsatu dugu hizkuntz txiki batean filmatzeak 
oztopoak dituela, ez duela mundu mailan ikusgarrita-
sunik. Guztiz erratuta gaude, ordea; istorio batek hun-
kitzen bagaitu, berdin dio hizkuntza zein jatorria. Eta Si-
monen zinema errealistak, kasu, ez du inor axolagabe 
uzten. Sentsibilitate kontua, akaso?

Duela bederatzi hilabete, Espainiako Polizia 
Nazionalaren operazio baten ondorioz, prozesu 
judizial batean murgildu ginenean, Zapustu 
sortzea erabaki genuen. Hasieratik adierazi 

genuen gure jardunak bi helbururen baitan pibotatuko 
zutela: jokoaren gaitzaren sozializazioa eta prozesu 
judizialari aurre egitea. Hala ere, zintzoki hitz eginda, 
zaila zaigu Zapustu jazarpenik gabe irudikatzea. 

Jokoa, dinamika kapitalisten erreprodukziorako fun-
tsezkoa den heinean, horren aurka egin behar dela si-
nesten dugu, baina zigorren aurreikuspen latzek gure 
indarrak ondo bideratzera behartu gaituzte. Bide horre-
tan, borrokarako indarrak mugatu behar izan ditugu, 
eta amorruz baieztatu dugu hau, jasotako errepresioari 
borrokaz erantzun nahi baikenion.

Egoera hau aurreikusita genuen, gure bizitzak era dui-
nean garatzea ezinezkoa bihurtzen duen sistemak, isu-
nez, atxiloketez, muntai polizialez eta biolentziaz jositako 
errepresioaren sare erraldoia baliatzen baitu bere aurka 
agertzen den edonor desagerrarazteko. Horren kontziente 
gara, eta sare horren arriskupean gaudenon artean beste 
sare bat lotzearen garrantzian sinesten dugu. Elkartasun 
sare indartsuago bat sortuz soilik lortu dezakegulako erre-
presioaren makinaritik ihes egitea. Elkarlotu gaitezen!

nerea falaGan Martin Zinemagilea ZaPustu Joko-aretoen aurkako plataforma

Istorio txiki bat mundu mailan elkartasuna josiz



Lorez lore
Euskararen baratzea... ezagutuz aldatzea! Joseba Santxo

zuen ekarpena ongarri zaigu: euskararenbaratzea@gmail.com

L orailean sartu gara. Sasoion izadian landare-zuhaitzak loretan ditugu. Lore 
baratzeak ere liliz beterik ageri zaizkigu. Bide ondoko lore alorretan ere lorea 
dugu nagusi. Eta zeresanik ez balkoietako loreontzi ugarietan. Dena lorea! Ai-
rean dabilen lore hauts gogaikarria gorabehera, ederra dugu lorea, bai eta eder-
tasun iturri ere. Antzinatik antzeman genion euskaldunok lorearen ederrari. 
Loreak udan ihintza bezala maite zuen dama gazte bat Bilintxek. «Arrosa lo-
re-lore denbora denean, gazteak hankak arin soinua denean» dio Nafarroako 

kantu zaharrak. Birjinitatearen sinbolo gisa erabili zuen lorea Lauaxetak Zelayan olerkian: 
«Ene maitea, zelaiko galpidea! Loretan lore zenak galdu dau berea». Euskal Lore Jokoak ere 
ez ditugu atzo goizekoak, lehendabizikoak 1851n antolatu baitzituen Anton Abadia eus-
kal kulturaren eragile handiak Lapurdiko Urruña herrian. Hegoaldean 1879an egin ziren 
lehenengoz, Elizondon. Uribe Kostari gagozkiola, Getxon 1931n egin zirelakoa diosku Jean 
Louis Davant zuberotarrak, 2012an Euskaltzaindiaren bitartez argitaratu zuen liburuan.

Lore berba latinetik dator, florem hitzetik. Euskal Herriko mendebaldean lora. Zuberoan 
lili. Pertsona izena ere bada: Lore, Lorea. Gure amaren garaiko lagun batek Babalora zuen 
ezizena, eder-ederra ei zelako. Futbolean baloia loratu egiten dute. Batzuk bizitzaren lorean 
joaten zaizkigu. Oso gogoko dugunari loreak bota ohi dizkiogu. Hitz emankorra dugu lorea 
elkarketan: lore begi, lore hosto, lore sorta… Loretxoa abestia entzun ez duenik ez dagoke 
Euskal Herrian. Kantatu ere egiten dugu sarri, Benitoren bertsioan hasi eta Exkixukoan 
amaitu. Maite baititugu loreak mendian. Zein kamisetan. 
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Berba azoka
Lorail
Loreen hila, maiatza.

Loretan
Loreak agerian, loreak erakutsiz.

Lore baratze
Lorategia.

Lore alor
Loredun sailtxoa, parterrea.

Loreontzi
Lore apaingarriak moztuta zein 
landatuta edukitzeko ontzia.

Lore hauts
Polena.

Lore-lore
Lorez beterik.

Lore Jokoak
Literatura sustatzeko egiten den 
lehiaketa.

Loratu
Hemen, baloia harrotu.

Lorean
Hemen, onenean.

Lore
Hemen, konplimendua.

Lore begi
Kuskua, pipila, kapulua.

Lore hosto
Petaloa.

Lore sorta
Lore multzoa, buketa, floka.



15 EDIZIOA ETA ERREBELATUA

argazkiak eginda, orain edizioa
argazkiak errebelatzea eta editatzea argazkilaritzaren parte oso garrantzitsua da.  
Hemen, tresna basiko batzuk aipatuko dizkizuegu, zuek gehiago ikasteko; proba itzazue 
tresna hauek eta informazio gehiago bilatu.

errebelatua
Edizioa esaten dugunean, askotan, errebelatua esan nahi 
dugu. Argazkiak RAW formatuan egiten ditugunean, negati-
bo analogiko bat bezalakoa da daukagun artxiboa, eta nega-
tibo hori errebelatu behar dugu programa batekin. Gure adi-
bideetan Photoshop erabiliko dugu, baina asko daude, baita 
software librea diren programak ere; bakoitzak gustukoena 
erabil dezala.

raW edo JPG
Ikastaroaren hasieran RAW eta JPG formatuan argazkiak egin 
daitezkeela komentatu genuen, eta diferentzia da batzuk aurrez 
editatutako fitxategiak direla (JPG) eta besteak negatiboak di-
rela (RAW). Horregatik, JPG fitxategiak zuzenean ireki daitezke 
edozein editoretan, eta ebaki eta haiekin lan egin. Baina RAWak 
errebelatu beharreko fitxategiak dira, editatzen hasi aurre-
tik doitu beharrekoak. RAW fitxategien abantailak dira askoz 
gehiago doitu ditzakezula argiztapena, koloreak eta kontrastea 
modu ez hain oldarkorrean, argazkian kalitatea galdu gabe. 

enkoadraketa hobetu
Garrantzitsua da argazkian enkoadraketa bat egiten dugunean 
atera nahi dugunarekin bat etortzea. Baina, batzuetan, argazki 
hori berriz enkoadratu beharko dugu, edo enkoadraketa findu. 
Eta hori egokitzea nahiko erraza da ebakitzeko tresnarekin.

Ebakitzeko tresnaz gain, irudia zuzentzeko aukera dago. 
Sinboloa nibel bat bezalakoa da. Tresna honekin, bi errefe-
rentzia-puntu horizontal edo bertikal markatu ahal izango 
ditugu, eta, horrela, argazkia orekatuko dugu, zutiarazten.

Geruzak
Photoshop-en, geruzak erabiltzen ikastea garrantzitsua da, 
zonaka editatzeko eta edizio zehatzagoak egiteko aukera 
emango baitigu. 
Oso eremu zehatzetan, koloreak, kontrastea, argiztapena, 
desaturatzea edo beharrezkoa ikusten duguna doitu ahal 
izango dugu. Gainera, geruzen opakutasuna alda daiteke 
gero, edizio osoa hobeto orekatzeko.
Garrantzitsua da geruzekin lan egiten dugunean, modu leu-
nean egitea, ertzak lausotuz, argazkian gauza arrarorik ikus 
ez dadin. Horretarako, modu ezberdinak daude, baina erre-
zena lausotze Gaussianoarekin egitea da.

edizioa bai, baina orekatua
Argazkiak editatzea beharrezkoa da askotan, eta tonuak, ar-
gi-zonak edo koloreak doitzea normala da. Baina beti kontuz 
ibili behar dugu edizioarekin ez pasatzeko, askotan, argaz-
kia zegoena baino okerrago eta artifizialago uzten baitugu. 
Argazkia errebelatu eta editatu behar da, baina beti beha-
rrezkoa dena eta modu orekatu batean egiten saiatu. Edizioa 
oso zabala da, beraz, gehiago ikasi nahi baduzue, proba eza-
zue eta tutorialak bilatu, ikasteko modu onena baita.
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ezaugarri nagusiak
Hona hemen RAW argazki bat errebelatzerakoan agertuko 
zaizkigun tresnak. Programaren arabera banaketa ezberdi-
na edukiko dute, baina, orokorrean, hauek dira erabilienak:

Histograma. Histograman irudi baten argiaren balioak iru-
dikatzen dira. Eskala tonal osoa aprobetxatzen duen irudi 
batek, histograma zabaleran betetzen duena, irudi orekatu 
bat adierazten dute. Ezkerrean moko bat duten histogramek 
itzalen murrizketa adierazten dute; eskuinean moko bat du-
ten histogramek, aldiz, argiztapenen murrizketa adierazten 
dute. Histogramak hiru kolore-geruzaz osatuta daude, eta 
kanal gorria, berdea eta urdina irudikatzen dituzte.

Profila. Kamera-profilak kamerak sortutako artxiboaren in-
formazio gordinaren interpretazioak dira, preset bat bezala. 
Gomendatzen dut neutroena den baten bat erabiltzea, erre-
belatua guk egiteko gure erara.

WB edo zurien balantzea. Zurien balantzea objektu zuriak 
argazki batean kolore zuriz ikustea eragiten duen funtzioa 
da, argiaren koloreak duen eragina konpentsatzen baitu.

Esposizioa. Irudi osoaren argian eragiten du.

Kontrastea. Argazki osoari kontrastea gehitzen dio.

Argitasunak. Argitasun zonaldeetako detaileak berreskura-
tzeko balio du; erretako puntuak ezin dira berreskuratu, bai-
na zonalde argitsuenen detaileak bai.

Itzalak. Itzaletako detaileak berreskuratzeko balio du. Ezau-
garri hau eta argitasuna kontrolatu beharko dugu, pasatuz 
gero oso artifiziala geratu ahal delako argazkiaren argizta-
pena.

Puntu zuriak. Puntu zuriena zehazteko balio du, ALT tekla 
sakatuta mantentzen badugu, ikusiko dugu zer parte erre-
tzen ari garen.

Puntu beltzak. Puntu beltzena zehazteko balio du, ALT tekla 
sakatuta mantentzen badugu, ikusiko dugu zer parte guztiz 
beltz uzten ari garen.

Testura. Tonu medioen kontrastea aplikatuko du definizio 
gehiago duten irudiaren zatietan. 

Argitasuna. Tonu medioen kontrastea aplikatuko du irudi 
osoan.

Lainoa kendu. Puntu finko batean fokua egingo du.

Intentsitatea. Saturazio gutxiago duten koloreen intentsita-
tea indartzen du, kolorea konpentsatuz. Intentsitatea erabil-
tzen badugu, irudien kolorea suabeago kontrolatuko dugu, 
pasatu barik.

Saturazioa. Kolore guztien intentsitatea indartzen du, hor-
taz, nagusi diren kolore biziak, askoz gehiago indartuko dira.

ekainean:
Argazki-lehiaketa dator!
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Irudi engainagarriak
1etik 10era zenbatuta dauden zati hauetatik erdiak engainagarriak dira, hau da, 
ez daude irudi nagusitik hartuta. Bereiz itzazu onak eta engainagarriak.

Zenbat?
Bide batez, zenbat saguzar ikusten 
dituzu irudi handian?

© GArBIÑE UBEDA

soluZioak: soluZioak: 
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Hizki-marrazki
Jarri marrazki bakoitzari 
dagokion hizkia eta zer dioten 
jakingo duzu.

Zein da zein? Txori guztiei ‘txori’ esatea ez da oso zehatza, ezta? 
Lotu txori bakoitzari dagokion izena.
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hirukalagunen txokoa
Sari ederrak eskura!

Zozketan parte hartu gura baduzu, maiatzaren 11 (eguaztena) baino lehenago bidali 
zure izen-deiturak eta harremanetarako bidea hona: hiruka@hiruka.eus; edo bete 
Zozketak ataleko formularioa.

Zozketa 
Martín Zalakain saioa
Dantza, jolasa, musika eta kantua batzen dira 
gure kultura herrikoiaren ikuspegi berria 
proposatzen duen lan honetan. Saioa maiatzaren 
15ean izango da, Muxikebarrin, 19:00etan.

zelan egin HIrUKalagun?
Urtean 35 euroren truke, Uribe Kostako 
euskarazko komunikazio-taldearen 
bultzatzailea eta partaidea izango zara.

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

Zozketan parte hartu gura baduzu, ekainaren 1a (eguaztena) baino lehenago bidali 
zure izen-deiturak eta harremanetarako bidea hona: hiruka@hiruka.eus; edo bete 
Zozketak ataleko formularioa.

Zozketa 
eHz jaialdirako sarrerak
Uztailaren 1etik 3ra bitartean Irisarri ospatuko 
duten musika-festibal mundialerako sarrera 
bikoitz bat daukagu zozkatzeko. Zuretzat gura 
duzu? Bada, zeren zain zaude?

Zozketan parte hartu gura baduzu, maiatzaren 27a (eguaztena) baino lehenago bidali 
zure izen-deiturak eta harremanetarako bidea hona: hiruka@hiruka.eus; edo bete 
Zozketak ataleko formularioa.

Zozketa 
Maitasuna liburua
Ibaizabal argitaletxeari esker, 3 urtetik gorako 
umeentzako liburu eder hau zozkatuko dugu 
HIRUKAlagunen artean. Zurea izatea gura duzu? 
Bada, eman izena!




