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2020ko urria
Dharamsala,
India

Patxi Linares
20 urte pasatxo daramatza
Patxik munduaren beste aldean.
Bizipen ezberdinak bilatzeko grinak
bultzatuta, Indian dihardu budismoa
praktikatzen.
- Duela zenbat denbora
joan zinen Ermutik? Zer
dela-eta?
1998an joan nintzen. Mundua ikusi nahi nuen, esperientzia berriak izan eta hazi.
- Erabaki erraza izan zen?
Oso naturala izan zen.
Apur bat asfixiatua sentitzen nintzen, irtetea behar
nuen eta bizitza berri bat
hastea aukera berriekin.
- Nola imajinatzen zenuen
India?
Aurreiritzirik
zenuen?
2001ean bisitatu nuen India lehen aldiz, orduan Ingalaterran bizi nintzen. Imajinatzen nuen bezalakoa zen:
lekua eta jendea ordura arte
ezagutzen nuenaren guztiz
kontrakoa, beste planeta
bat. Gauerdian iritsi nintzen
Delhira, aireportutik irteteaz
batera izan zen lehen shocka: taxistak elkarren artean
borrokatzen ziren ni haien
taxira sartzeko. Gero ziria
sartzen saiatu ziren, nire hotela erre zela eta hobe bate-

ra eramango nindutela esanez. Uda zen eta jendea kalean lo egiten zegoen, behi
eta txakurrak ondoan zituztela. Hasiera ahaztezina izan
zen! Orain metroa dago aireportu berritik, jada ez da
hain dibertigarria.
- Zerk harritu zaitu
gehien?
Eskemak apurtzen zituen
leku bat espero nuen, eta
zentzu horretan inoiz ez du
hutsik egiten. Erraza iruditzen zaiguna oso konplexua
bihur daiteke, eta ezinezkoa iruditzen zaiguna erabat
posiblea da. Pazientzia asko
izaten eta ustekabekoetara
ohitzen erakusten dizun leku magikoa da.
- Zein hizkuntzatan hitz
egiten da?
23 hizkuntza ofizial daude
eta 70 dialekto baino gehiago, baina jende askok du ingelera bigarren hizkuntza.
Denbora behar da haien ingeles kutsura ohitzeko eta
batzuetan, esaten dutena-

OKINDEGIA
GOZOTEGIA

Patxi, ezkerrean, Sikkhim-en, bere maisu batekin.

ren eta esan nahi dutenaren
artean bereizi behar da.
- Zerbait botatzen duzu
faltan?
Lantzean behin espaloiak
botatzen ditut faltan, kalean lasai paseatzea. Hemen
ez dago espaloirik eta belarrian txistu egiten dizuten
autoak eta motorrak saihesten ibili beharra dago.
- Nolakoa da zure egun
arrunt bat? Gustura zaude?
Budismoa ikasten eta
praktikatzen ari naiz maisu
ezberdinekin. Nepal eta
Myanmar tartean mugitzen
naiz, Indiako iparraldean,
han bizi da Dalai Lama. Oso
pozik nago: bizitza apala da,
jende askotarikoa eta interesgarria ezagutzen, gehien

gustatzen zaidana egiten
dut, oso zoriontsua naiz.
- Noiz egon zara Ermuan
azken aldiz?
2018ko udan joan nintzen, nire amaren urtebetetzea zela-eta familia batu
ginen. Santixauetan egun
batzuk pasatu nituen eta lagun asko ikusi nituen, oso
ondo egon zen. Espero dut
momenturen batean bueltatzea, mugak zabaltzen dituztenean.
- Ermura bizitzera bueltatuko zarela uste duzu?
Aukera bat da, nire familia han dago eta lagun onak
ditut. Zorte handia da Ermua bezalako leku batera
itzuli ahal izatea.

Lib e S ol ozab al

AMAIA
HARATEGIA

AIZ
Garraioak, S.L.
 636 95 83 39 (JULEN)

Izelaieta, 40
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T
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Bertoko Okelak

IKASTOLA

Probaleku 5
Tfnoa. 943 17 05 84
Ermua

1968tik Ermua
euskalduntzen

“Mallabian ez dago
bertako basorik”
Entre alpinas y marinas blogaren sortzailea da mallabitarra eta
hegazti, narrasti zein ugaztunen argazki ederrez hornitzen du
berori. Urrunera joan behar izan da irudi asko lortu ahal izateko,
baina beste asko bertoko basoko biztanleak, gure artean bizi eta
bizirauten bizidunak ditu protagonista. Naturarekin duen
konpromisoaren ondorioz, animalia espezien eta floraren
bioaniztasunaren defendatzaile sutsua bihurtu da. Berbetan jardun
dugu bere blogaz, baso autoktonoaz, pinu eta eukalipto
monolaborantzaz, etorkizunaz...

elkarrizketa

Juankar Andrés, naturzalea eta blogaria:

6 ELKARRIZKETA
- Noiz eta zelan hasi zinen
blogari bezala?
2000. urtean Miradas cantábricas blogarekin hasi ginen. 10-12ko lagun talde bat
ginen, animalia desberdinak
ikusteko hara eta hona txangoak egiten genituenak, eta
bururatu zitzaigun zergatik
ez guztia blog batera altxatu, bakoitzak berea kontatu
zezan. Guztiz bizia zen, asko ginelako eta bata ez bazen besteak zeozer igotzen
zuelako. Eta egun baten,
2008an, Blogger plataformako arduradunek “Eguneko
bloga” izendatu zuten gure
Miradas. 300 bisita izatetik,
3000 izatera pasatu ginen!
Erderaz gomendatzen zuten
hirugarrena zen eta naturari
buruzko lehenengoa. Handik
aurrera itzelezko gorakada
izan genuen! Gertatzen zen
baina nik jendeari esaten
nionean blog baten hartzen
nuela parte, ez nindutela
topatzen, zeren nire komentario eta argazkiaren segidan beste batek igotzen
zuelako berea eta gutxira

Gabai balear bat non eta Kantauri
itsasoan, Ondarrutik irtetzen.

2020ko urria
besteren batek… Konturatu
nintzen egiten ari nintzena
galdu egiten zela eta erabaki nuen guztia blog pertsonal baten gordetzea. 2012an
Entre alpinas y marinas sortu nuen eta Miradas cantábricaseko sarrera guztiak
ere bertan gorde nituen.
- Zenbatero idazten duzu?
Astean behin gutxi gorabehera. Funtsean ikusi dudana kontatzen dut: animalia edo hegazti hau edo bestea erretratatzeko gorabeherak, kuriositateak, egunaren istorio politak… Honetan
konstantea izan beharra dago, bestela jendeak ez zaitu
jarraitzen.
- Animalien argazki ederrak dira zure blogaren
muina, batzuk urruneko
parajetakoak. Zelan lortzen dituzu?
Bertaratuz. Ezer gustuko
badut da jakitea zerbait ikusi nahi dudala, informatu
non egon daiteken, bila joan, ikusi eta argazki on bat
kliskatu.
- Pausu guztiok eman
ostean, zenbat bider geratu zara argazki on hori
gabe?
Gehienetan. Baina… ai,
ikusi izan dudanean! Lortu ez
dudan aurreko 30 saiakerengatik balio dit! Kriston poztasuna ematen du! Zuk galeper
nibal bat nahi baduzu ikusi,
ez joan Anbotora, ez dagoeta. Pirinioetara joan behar-

“Kilometro asko egin dezaket
txori bat ikusi eta
erretratatzeko”

ko duzu, 3000 bat metrora,
gune lau samarrera, gustuko
duen janaria dagoen lekuan,
tenperatura jakin batekin…
Txoriek ohiturak dituzte, euren gustuko habitata, elikatzeko modu bat… Hori jakinda egon daiteken leku posiblea kokatzen duzu, bertaraino bidaiatzen duzu eta
ikusteko aukera baduzu,
itzelezko satisfazioa da. Eta
gainetik argazki on bat egitea lortu ezkero, akabo ba,
zoratu! Imajinatu ezin diren
gauzak egin ditugu: 3000 km.
egin hegazti bat ikusteko,
Europa iparralderantz beste
6000 km. egin besteren bat
bistaratzeko… Dena den, horrelako bidaiak, txori zale lagunekin espreski txoriak
ikusteko pentsatutakoak gutxi egin ditut, baina familian
bidaiatu dudan guztietan,
txoriak ikusteko ilusio horrekin joan naiz.
- Blogarekin zein da zure
asmoa?
Nik niretzat sortu nuen,
zer ikusi dudan jakiteko eta
baita egindakoaren testigantza gisa geratu dadin. Horrez
gain norbaiti ikasteko edo
ikertzeko balio badio, zora-

garri! Gero konturatu naiz
jendeari gustatu egiten zaiola, jarraitzen eta ezagutzen
nautela, eta hori ere polita
da. Esaterako, zaletasun hau
duten gaztetxoekin gertatu
izan zait, nik eurak ezagutu
ez eta elkarri ahopeka esaten entzutea: “Hori Juankar
da!”. Ño, zeozer egiten ari
gara ba, badu-eta oihartzuna! Gero bloga bada ere espezie desberdinak ezagutzera emateko tresna bat, eta
bere bitarteko ikasteari eta
kontzientziatzeari garrantzi
handia ematen diot. Esaterako, laguntzen du jakiten badirela 40 gramora ozta-ozta
ailegatzen diren txoritxoak
Finlandiatik Hegoafrikara doazenak etengabeko hegaldian eta zerbait jan guranedo bertoko hondartza baten
hartu dezaketela atseden.
Hori jakinda, nor ausartu zirikatzen?
Amilotxa Mallabian,
mokoan hazitxo bat duela.

OSASUNA * ESTETIKA
EDERTASUNA

degi bat
Ile-apaginehiago!!
baino
Pintxoak · Razioak · Kaxolak · Plater konbinatuak · Ogitartekoak
Probaleku z/g (Ermua) 699 292 043 · 636 549 154
Drogetenitturri, 293 zk.

Egokitutako burua
garbitzeko konketa
943 17 28 09 · Goienkale 12
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- Eta zelan gabiltza espezie desberdin kontuez?
Eskas! Mallabia herri urria
da bioaniztasun kontuetan:
pinu monolaborantza eta soro eta larredia besterik ez
dago. Nire etxe ondoko lorategian bertako zuhaitzak
daude eta Mallabia osoan
baino biodibertsitate handiagoa dago. Ez dugu basorik,
nahiz eta zuhaitzek erabat
inguratzen gaituzten. Sasoi
bateko baso atlantikoa galdu
egin da. Non dago Mallabian
harizti polit bat? Bizitza apur
bat duten lau errekasto ditugu, mikroirlak direnak euren
arrabio, igel, sorgin-orratz
eta intsektuei esker; bada
ere inguratzen duen arboladian intsektu interesgarriren
bat gorde dezaken ermitaren
bat… eta kito! Garrantzitsuena da hor daudela jakitea eta
babestea, noski! Sugeak,
esaterako, babestutako espezieak dira, akabatzea delitua da eta egin egiten dugu.
Espezieak galtzen ari gara

Mendiko mozoloa
kuxkuxean Mallabian.

eta une baten ez bada beste
baten dena gainbeheratuko
da. Nik sarritan esaten dut
bioaniztasuna espezie guztiez osatutako adreiluko zubi
bat bezalakoa dela: kentzen
da adreilu bat eta ez da ezer
gertatzen, espezie bat hil da
eta ez dago arduratzerik;
beste bat kentzen da eta lehen bestean… Baina iritsiko
da une bat, non adreilu bat
kentzean zubi guztia jausiko
den.
- Guztia jauzi edo galdu
aurretik, zer egin?
Plataforma eta talde desberdinak hasiak dira baso-kudeaketa jasangarriago baten
alde lanean. Bizkaian behintzat pinu eta eukalipto landaketa dugu eredu bakar,
baina badaude beste modu
batera kudeatzeko moduak,
esaterako Basoko Koloreak
eta Lurgaia taldeek planteatzen dihardutena. Sarritan
entzuten dugu: “Zer landatuko dugu ba? Lurrari etekina
ateratzeko modua da!”. Badaude beste modu batzuk,
hazkunde geldoagoa edo etekin gutxiagoa ematen dutenak, baina guztiz onuragarriak direnak, batez ere datozen belaunaldiei begira.
Landatu ahal dira hostozabalak, haritzak, gereziondoak,
egur ederra ere ematen dutenak… 10 urtetara basotxo

“Bizitza apur bat duten
lau errekasto ditugu,
mikroirlak direnak”
Txinbo
kaskabeltza,
adarrez adar
Mallabian.

garbi bat izango dugu, sasi
eta lahar barik. Dibertsifikatzen joan: hemen pinudi bat,
han harizti bat, haratago pagadia… Pinua zen lehen errege eta eukaliptoagatik ordezkatu nahi dugu, ikerketa
zientifiko guztiak frogatzen
dutenean are kaltegarriagoa
dela: hazkunde azkarrekoa
izatean, nutriente eta ur
gehiago xurgatzen du, errekastoak agortuz eta lurra
erabat hondatuz. Denbora
gutxian eukalipto sailak landatu zaizkien lur eremuak
hilda izango ditugu. Urte batzuetara gainera uzta dator:
makinekin matarrasa egin,

bideak apurtu, lurra erabat
harrotu, errekak lurrez zikindu… Triskantza beldurgarria!
- Zer sentitzen zara gehiago, naturzale edo argazkilari?
Naturari argazkiak ateratzen dizkion naturalista
naiz. Hasieran guzti honetan
bakarrik nengoen, harik eta
taldea topatu nuen arte.
Opor garaia prestatzen gabiltzanean eta nora? Ba ni
edonora, munduko edozein
bazterretara joanda ere, beti egongo dira txoriak edo
intsektuak. Munduko zaletasunik ederrena da nirea!

E s tib al itz G on zá l ez

ZUZENBIDE
KONTUAK
Lege eta
kontu aholkularitza
Izarra Centre eraikina
Tel: 846080080
Mugikorra: 688885435
zuzenbidekontuak@gmail.com
Drogetenitturri, 293 zk.
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Gau Beltzak hartuko dittu
Mallabiko kaliek

A

zken urtietan, aurre antolakuntza
barik,
gorakada
nabarixe euki dau
“Halloween” jaixek Mallabixen: urtetik urtera gero
eta ume eta gazte gehixa
ikusten da lagun artien mozorrotute, etxez etxe gozokixek eskatzen. Izen be, eurentzako jai erakargarrixe
da: mozorrue, lagunek,
illuntasune, gozokixek… Herriko haur eta gaztiek globalizaziño eta kontsumuen
ondorixoz jai eredu hori
besterik ez dabe ezagutzen.
Nagusi askorentzako, ostera, jai arrotza da; ez dabe
eurena sentitzen. Eta kezka
hori herrixen zabaltzen hasi
zan…
Igezko Domu Santu ostien, kezka eta hausnarketa
hori azaltzen eban mezu

bat zabaldu zan sare sozialen bitartez. Horri heldute,
martxuen egin zan lehenengo batzarra. Bertan hainbat
herritar eta kultur eragile
elkartu ziren gaixan inguruko kezka eta hausnarketa
hartaz berba eitteko: Gure
gaztiek ezagutzen eben
“Halloween” egun hori, aurretik be Euskal Herrixen
ospatzen zan. Bai, euskaldunok be bageunken jai hori, Gau Beltza, Arimen Gaua
edota Akerbeltz izenekin
ezagune. Baiña garai baten
(oin dala 50 bat urte) ospatziai laga eta galdu egin
zan.
Jasota dagoz hainbat herritteko testigantzak ahotsak.eus atarixen; eta baitte Jaime Altuna eta Josu
Ozaitak idatzitteko egun
honen inguruko ikerketa et-

Proiektu honetan Mallabittarrak ez die bakarrak. Urtetik urtera gero eta herri gehixautan ospatzen da Gau Beltza. Euskaltzaleen Topaguniek, Euskal Herrixen jai bateratu bat eskeintzeko asmuaz, martxan jarri eban gaubeltza.eus atarixe. Bertan jasota dauz herri ezberdinetako
esperientzixak eta baitte Gau Beltza ospatzeko beste
hainbeste baliabide.

Argazkiak: Aiala Amesti.

Lehenengoz ospatuko da
Mallabixen Gau Beltza, urrixan
31n. Adin eta lagun talde
ezberdiñetako hainbat herritarrek
eta kultur eragillek bat egin dabe
herrixen jai hau jakittera emon eta
ospatzeko.

nografikuen “Itzalitako Kalabazen berpiztea: Arimen
Gau, Halloween eta Gau
Beltzaren haur-ospakizunen
ikerketa etnografikue”.
Gaur egungo ospakizunek
ez dauke zer ikusirik garai
hartakuakin. Galdu egin die
garai bateko ohitturak: erropa zaharrekin mozorrotzie,
kalabazak hustu eta bide
bazterrien lagatzie, sustuek
emoten jolastie, etxezetxeko eske-errondak…
Batzar hartan hausnarketa hori egittiaz gain, norbanako zein kultur taldien
ekarpen ezberdiñek jaso

eta danen artien Mallabin
euskerie eta gure tradiziñuek ardatz dittuen herri
jai bateratu eta parte-hartzaille bat lantzeko proposamena egin zan.
Proposamenak
egin eta jaso
Irailaren erdialdera, barrido gaixai heldu eta Gau Beltza antolatzeko deialdixe
zabaldu zan. Horretarako
WhatsApp talde zabal bat
sortu zan, eta ixe 20 lagun
elkartu zien herri ekimen
honetan. Udalari, agenda
kulturala osatzeko gaixakin

LEIRE MAYORA

PODOLOGOA
Erdikokale 1, 1. A
48260 Ermua

 943 17 47 44
Drogetenitturri, 293 zk.
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lotutako ekintzen proposamenak luzatu deutsiez; eskoliai ikasliekin hausnarketa
egitteko eta transmisio lanak bideratzeko materiala
eskeini deutsie, haur, gazte
zein helduentzako Gau Beltza eguneko egitaraue pres-

tatu dabe; eta egitarau hori
eta Pello Mugarzak propio
proiektu honetarako sortutako eske erronda-koplak jakittera emoteko bideo bi
grabatu dittue.
Aurtengo antolaketa prozesuen, datorren urterako
hainbat proposamen batu
dittue. Alde batetik, aurten
egin ezin izen dittuenak:
sue, beldurrek erretzie, korro dantzak, kalejirak… eta
bestetik natura, kultura,
erritu, heriotza eta doluarekin lotutako beste hainbat aukera jaso dittue.
Jakiñe da egungo COVID19xek baldintzatzen dabela
egorie. Egunetik egunera
ikusi biherko da prestatutako ekintzak egingarrixek
dien edo ez. Antolatzailien
berbetan, oin arte “Halloween” ospatzen ebenak
aurten Gau Beltza ospatzen
badabe, ez da gitxi! Beraz,
urrixan 31n erropa zaharrak
hartu, kalabazak hustu eta
kandelak piztu!

Udalak antolatute:
- Urrixan 28xen: Hitzaldixe eskeiñiko dau Josu Ozaitak
Kontzejuzarrien: “Itzalitako kalabazen berpiztea”
(18:30ean). 25 pertsonako aforue izengo da.
- Urrixan 30ien: Ordu eta leku berien, ipuin-kontaketa egongo da, Laura Fernandes mallabittarraren eskutik.

Ig on e A m es ti

Drogetenitturri, 293 zk.
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Hamarkada bat
Berbalaguni lotuta
Duela 19 urte ekin zion bideari
Berbalagun egitasmoak Ermuan,
eta ordutik ehunka pertsonek parte
hartu dute mintzapraktika-talde
hauetan. Hainbat parte-hartzailek
hilabete gutxi batzuk eman
dituzte Berbalagunen; beste batzuk,
aldiz, urteak daramatzate elkarri
euskara ematen.

J

uanma Rodríguez,
Felipe Goenaga, Rosa Izagirre, Resu Henares eta Isa Hernández ermuarrek osatzen
dute Ermuko Berbalaguneko
talderik beteranoena. Izan
ere, talde horretako kide
batzuk 10 urte baino gehiago daramatzate ostiralero
herriko taberna batean bil-

tzen, mahai baten bueltan
gai anitzez euskaraz mintzatzen. Dagoeneko elkar ezagutzen dute, eta gustura aritzen dira honetaz eta horretaz, esparru gehienetan oso
talde heterogeneoa den
arren.
Genero eta adina alde batera utzita, bakoitzak bere
helburuak ditu Berbalagu-

“Uste dut eguna euskaraz
hasten baduzu, errazagoa dela
euskaraz jarraitzea”

nen. “Ni kafe bat hartzeagatik nator —dio Juanmak barrezka—. Ez, nire asmoa ikasi dudan euskara praktikan
jartzea da. Gainera, uste
dut eguna euskaraz hasten
baduzu, errazagoa dela euskaraz jarraitzea”. Beste batzuk, Felipek kasurako,
onartzen dute askotan ez
dutela euskara erabiltzen
hanka sartzearen beldur direlako, lotsagatik, eta talde

honetan besteen babesa
sentitzen dute. Eta gehienek
ez dute Berbalagunetik kanpo euskaraz egiteko aukerarik: ez etxean, ez lanean, ez
lagunekin. Resuk aspaldi
atera zuen perfila eta irakasle bezala lan egin zuen,
baina azken urteotan bere
alabekin hitz egiteko bakarrik erabili izan du euskara.
“Berbalagunera etorri nintzen euskaraz hitz egiteko

ETXETRESNA ELEKTRIKOEN
S A L M E N TA E TA K O N P O N K E TA
Diputazioa 7 (Ermua) · 943 17 66 08

solozabal
tabakoak
 ENTZUMENAREN DOHAINEKO KONTROLAK
 AUDIFONOETAN AZKENENGO TEKNOLOGIA
Probaleku, 7
Drogetenitturri, 293 zk.

Tfnoa. 943 17 46 51

torrekua 1
tel./fax: 943 17 07 33
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aukera finkoa zelako, baina
gero egia da harremanak ere
sortu direla, konfiantza...
esan dezaket lagunak garela”. Eta Isak dio alabarekin,
kuadrillarekin eta ilobekin
hitz egin ahal izateko datorrela taldera, eta ikasitako
euskara ez ahazteko.
Zuzentzaileak
Hitz egiteko zailtasunak
dituztenen ondoan, euskaldun zaharrak ere egoten dira Berbalaguneko taldeetan.
Rosa Izagirre da talde honetako euskaldun zaharra, azken saiora joan ezin izan
zuen Marisabel Garitagoitiarekin batera. “Niri egun guztian euskaraz hitz egitea
gustatuko litzaidake, ez bakarrik talde honetan. Euskaraz bizitzea”, esan du Rosak, eta taldeko parte izan-

da, bere aletxoa jartzen du
helburu hori lortzeko.
Kafe bat eskuetan, aitortzen dute elkarrizketak berez sortzen direla, aurretik
ezer prestatu edo landu barik. “Edozein gairi buruz
hitz egiten dugu, tartean
eguneko berriak edo esperientzia pertsonalak, eta ez
dugu inolako betorik. Hori
bai, gai errazak aukeratzen
ditugu —dio Felipek—. Ez
dugu hitz egiten astronomiari edo zuzenbideari buruz, baizik eta gauza arruntei buruz, hitz teknikoak eskatzen ez dizkiguten gaiei
buruz, alegia”.
Behin martxa hartuta,
guztiek egiten dituzte euren
ekarpenak, eta horretarako
onartzen dute gutxieneko
euskara maila izatea beharrezkoa dela. Dena den, be-

Beharrezkoa denean, taldekide
batzuk beste batzuk esaten
dutena zuzentzen dute
harrezkoa denean, taldekide
batzuk beste batzuk esaten
dutena zuzentzen dute eta
horrela elkarrizketa komuna
eraikitzen dute. Talde honetan Resuk egiten du zuzentzailearen papera, eta “oso
ondo egiten du”, diote guztiek aho batez. “Errespetuz
eta oso modu atseginean
ematen ditu azalpenak,
igartzen da irakaslea izan
dela!”, diote.
Euskaraz hitz egin eta
praktikatzearekin tematuta
daude, eta euskaltegira doazenek zein ez doazenek,
eskura dituzten baliabide
guztiak erabiltzen dituzte
euren euskara maila hobetzeko: irratia entzun, semealaben liburu sinpleren bat
irakurri, aldizkariak irakurri..., eta estrategia horiek
partekatzen dituzte euren
artean.
Taldeaz haratago
Aipatu bezala, talde honek urte asko daramatza
martxan, eta ostiraleroko
bilera horietaz aparte, bes-

te proiektu batzuetan parte
hartu izan dute elkarrekin:
duela bi urte Ermuko piropo
lehiaketako bigarren saria
lortu zuten talde bezala,
argazki lehiaketetan parte
hartu izan dute, AEKko afarietara elkarrekin doaz batzuetan…
Proiektuan eta honen eraginkortasunean
sinistuta
daude, eta ingurukoei Berbalagunen onurak azaltzen
saiatzen diren arren, gehienak ez dira proiektura hurbiltzen. Zergatik? “Agian ez
dutelako loturarik nahi, euren egunari orduak kentzea, edo hanka sartzeko
lotsagatik…”.
Lotsarik ez dutenek eta
euskara praktikatu nahi dutenek, Berbalaguneko ateak
zabalik dituzte. Ikasturte honetan, aurrekoetan bezala,
hamaika talde egongo dira
martxan, herriko toki, egun
eta ordu ezberdinetan biltzen. Interesa dutenek ermua_berba@aek.eus helbidera mezua idatz dezakete.

Dorleta Vidal

Drogetenitturri, 293 zk.
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Miren Amuriza, irakurketa klubeko dinamizatzailea:

Urritik abendura bitartean gutxienez,
Miren Amuriza bertsolari eta idazle
berriztarra izango da Ermuko
euskarazko helduen irakurketa
klubeko dinamizatzailea. Udal
Liburutegiak urtero antolatzen
duen ekimen honen lehen saioa
urriaren 5ean izan zen, eta Katixa
Agirreren Amek ez dute liburua
izan zuten hizketa gai.
- Dinamizatzaile lanetan
diharduzun lehen aldia da
hau. Nola joan zen zure
lehen
saioa,
urriaren
hasieran?
8-10 bat lagun bildu ginen, eta ez nuenez taldea
ezagutzen, aurkezpenetarako tartetxoa hartu genuen.
Gero Amek ez dute liburuari
buruz hitz egiten hasi ginen.
Horrelakoetan ohikoa izaten
den bezala, errondatxoa
egin genuen lehenengo eta
behin, bakoitzak liburuaren
gaineko inpresio laburrak
emateko. Gero liburutik hartu nituen pasarte batzuk eta
gai nagusiak eraman nituen,
Iazko saio bat, Kattalin Miner
idazlearekin. Arg.: Udal Liburutegia.

AUTOS AMEDI
Zearreko buelta eraikina 3, L8 pab.
Telefonoa 943 17 04 14
Drogetenitturri, 293 zk.

eta nik proposatutako galdera eta hari-mutur batzuetatik abiatuta hitz egiten hasi
ginen. Igartzen da taldea
bera eginda dagoela lehendik, eta berehala hasi ziren
hitz egiten.
- Zaila da horrelako solasaldi bat moderatzea?
Nik uste dut normalean
horrelako bilkuretara datorren jendea oso jarrera positiboarekin datorrela, emateko eta parte hartzeko
prest. Batzuk beti egoten dira gusturago entzuten, eta
haientzako ere lekua badago.
- Irakurleen iritziak eta
zureak bat etorri ziren?
Polita da ikustea zuk etxean egin duzun gogoeta eta
beste batek egindakoa bat
datozela, eta horrek eman
dezake agian nork bere bizipen pertsonalei buruz hitz
egiteko aukera. Aurrekoan,
adibidez, amatasunari eta
erditzeari buruz egin genuen

Argazkia: Lehior Elorriaga.

“Parte-hartzaileen solasaldian
hartzen du testuak gorputza”

berba. Beste batzuetan,
kontrakoa: zuk irakurketa
bat egin dezakezu liburuko
gertakari edo pertsonaia baten gainean, eta parekoak
guztiz kontrakoa. Elkarrizketa horretan hartzen du
testuak gorputza.
- Dinamizatzen duzun taldea heterogeneoa da?
Gehien bat emakumeak
dira, 30 urtetik hasita eta 60
urtera arte gutxi gorabehera. Denak dira irakurzaleak,
eta batzuek aipatu zuten
eurentzat euskaraz trebatzeko espazioa zela irakurketa taldea.
- Berez, zein da klub
horren helburua?
Nik uste dut alde batetik
irakurzaletasuna sustatzea

dela helburua. Beste aldetik, liburuaren idazleak saioan parte hartzen badu, plus
bat da egilearekin kontraste
zuzena egin ahal izatea. Era
berean, edozein liburu edo
sorkuntza lan beti dator eztabaida bat planteatzera.
Batzuetan barne eztabaida
bezala lantzen dugu, eta kasu honetan kolektiboki hori
egiteak beste dimentsio bat
ematen dio norberaren irakurketari eta lanari.
Irakurketa klubean parte
hartu nahi dutenek, Udal
Liburutegian eskatu dezakete informazioa, 943 17
92 12 telefonoan.

Dorleta Vidal
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Euskaraldiko izen-emate
epea zabalik dago
Badator Euskaraldia, euskaraz gehiago,
gehiagorekin eta gehiagotan hitz
egiteko ekimena. Azaroaren 20tik
abenduaren 4ra bitartean burutuko
da, eta aurten ahobizi eta belarriprest
rolak egoteaz gain, ariguneak ere
sortu dira: euskaraz lasai aritzeko
guneak, hain zuzen ere.

E

uskaraldiak aurrera
jarraitzen du, eta
ariguneen
izen
ematea bukatu eta
gero, norbanakoen txanda
da orain. Ariketa sozial honetan 16 urtetik gorako herritarrek parte har dezakete ahobizi edo belarriprest
roletan, eta izen-ematea
egiteko hainbat aukera dauEuskaraldiak berrikuntza ekarriko du aurten:
ariguneak, euskaraz aritzeko guneak. Gune horiek mota guztietako entitateen barruan sortu dira
(saltokietan, tabernetan,
ile-apaindegietan, kultura
elkarteetan, kirol elkarteetan, sindikatuetan, ikastetxeetan, zerbitzu publikoetan…), eta euskaraz
hitz egiteko aukera bermatuko dute uneoro.
Euskal
Herri
osoan
25.000 arigune identifikatu dira, 6.000 enpresatan,
elkartetan, dendatan, tabernatan, kirol-taldetan
eta bulegotan, besteak
beste. Ermuan, 65 entitatek eman dute izena.

de Ermuan:
- Euskaraldiko web orriaren bidez: https://izenematea.euskaraldia.eus/
- Etxera helduko diren esku-orriak bete eta Lobianora
eramanez.
- Sei egunez plazan jarriko
diren mahai informatiboetan. Mahai horietan izena
emateaz gain, Euskaraldiko

txapak banatuko dira, eta
banderatxoak eta musukoak
salgai egongo dira (5¤tan).
- Ermuko kaleetan dauden
QR kartelen bidez.

Antolatzaileek gogorarazi
dute 2018an parte hartu zuten herritarrek ere izenaeman behar dutela berriro
edizio honetan, baita arigu-

neetako partaideek ere.
Horren inguruan informazio
zabalagoa jasotzeko, belarriprest eta ahobizi prestakuntza tailer bat eskainiko
da
azaroaren
4an,
19:00etan, Lobiano Kultur
Gunean. Bertan parte hartzeko aldez aurretik eman
beharko da izena, ermukoeuskaltzaleensarea@gmail.
com helbidean.
Mahai informatiboak plazan:
- Urriaren 30ean: 18:00-20:00
- Urriaren 31n: 12:30-14:00
- Azaroaren 6an: 18:00-20:00
- Azaroaren 7an: 12:30-14:00
- Azaroaren 13an: 18:00-20:00
- Azaroaren 14an: 12:30-14:00

Ermuko Ariguneak:

- Enter informática

- Manahmana

- A...Z Gym

- Ermua BHI

- Mari Asun loradenda

- AEK

- Ermuko Errotabarri EKE

- Miguel harategia

- Alboka Musika Eskola

- Ermuko Gazte Asanblada

- Nane arropa-denda

- Ermuko Udal Euskaltegia

- NüShu Ermuko Gazte Feministak

- Anaitasuna Ikastolako IGE

- Ermuko Udala

- Palacios iturgintza, gasa eta bero-

- Anaitasuna Ikastolako jantokia

- Ernai

kuntza

- Anboto burdindegia

- Eroski Koop E.

- Quetzal arropa-denda

- Amaia harategia

- Antxitxiketan Ermuko euskal begirale - Eskolabarri Ikastetxea

- Rural Kutxa

taldea

- Euskal Birusa Elkartea

- Sagardui poltsak

- Argintxu gozoki-denda

- Feel My Way Koop.

- San Lorenzo Eskola

- Artebidea Koop. Elk. Txikia (Margo - Gauzak

- Senen bitxi-denda

Eskola)

- Ibarrondo Farmazia

- Sferico kirolak

- Asier harategia

- IES Ermua BHIko jantokia

- Sheiga lan babeserako hornidura

- Banco Sabadell

- Infreñu taberna

- Silvia ileapaindegia

- BBVA

- Irale hortz klinika

- Solozabal estankoa

- CCOO Euskadi

- Itze optika-audio

- Txalaparta taberna

- CEIP Ongarai Eskola HLHI

- Izarbi

- Txindurri Txistu eta Dantza Taldea

- Comercio Izagirre

- Egurrola bitxi-denda

- Urreta burdindegia

- Disdira ile-apaindegia

- Kokko

- Xiripot liburu-denda

- Drogetenitturri herri aldizkaria

- Kopi-Fax

- Zipriztintzen berdintasunaren aldeko

- Egaña elektrogailuak

- Kutxabank

gizon taldea

- Eguren altzariak eta elektrogailuak

- Laboral Kutxa

- ZukAldatu

Drogetenitturri, 293 zk.
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IRUNE BASAGOITI
ERMUARRAK IRABAZI DU
BIZKAIKO ESKOLARTEKO
BERTSOLARI TXAPELKETA
Urriaren 17an burutu zen Bizkaiko
Eskolarteko Bertsolari txapelketa
Arrigorriagan, eta Irune Basagoiti
ermuarrak lortu zuen txapela. 27
lagunek parte hartu zuten bat-bateko txapelketan eta lau kanporaketa
jokatu ziren. Leire Vargas durangarra eta Irune Basagoiti heldu ziren
buruz-burukora, non puntuari erantzun eta gai bati bertso bana bota
behar izan zioten. Irunek batu
zituen puntu gehien, eta txapel
horri esker parte hartuko du Euskal
Herriko Eskolarteko finalean (azaroaren 14an, Abadiñon).

ERMUKO SEI TABERNEK
PARTE HARTU DUTE
BIZKAIKO PINTXO
TXAPELKETAN
Amatxi, Giroa, Mendiola, Kiska,
Patanegra eta Sagarra tabernek
Bizkaiko pintxo txapelketan hartu
dute parte hilabete honetan, eta
horietatik Mendiolako José Manuel
Rodríguezen Tacomendi pintxoa eta
Giroako Roberto Vegaren Saiheski
pintxoa finalerako sailkatu ziren.
Urriaren 22an burutako finalean
Iñigo eta Koldo Kortabitarte durangarrek sortutako Green Bilbao izan
zen garaile. Iaz, Kiska tabernak irabazi zuen txapelketa hau, Taconazo
mokaduarekin.

Berdintasun Sailak jabekuntzarako hainbat
ikastaro eskainiko ditu abendua bitartean
Ermuko Udaleko Berdintasun Sailak bost ikastaro antolatu ditu datozen hilabeteotarako, jabekuntza eskolaren barruan: “Ziberfeminismoa, seguru?” (azaroaren
13an eta 20an, 17:00etatik 20:00etara), “Geure burua maitatzen ikasiz” (urriaren
16tik azaroaren 27ra, 10:00etatik 12:00etara), “Mindfulness ziurgabetasun
garaian” (urriaren 19tik abenduaren 14ra, 18:00etatik 20:00etara), “Ahalduntze
digitala” (urriaren 20tik azaroaren 24ra, 17:00etatik 19:00etara), eta “Emakumeen
jabekuntza eta kultur aniztasuna” (urriaren 19tik azaroaren 30era, 10:00etatik
12:00etara). Ikastaro guztiak Ermuko emakumeen Topalekuan burutuko dira
(Izelaieta kalean), eta interesa dutenek bertan eman dezakete izena dagoeneko.
Parte-hartzaileek prebentzio protokoloak jarraituko beharko dituzte.

Zaldibar. Zona cero liburuaren aurkezpena
Ermuan
Zaldibarko zabortegiko ezbeharra gertatu eta gero,
Ahoztar Zelaieta ikerketa kazetaria gertatutakoaren
arrazoiak bilatzen hasi zen. Orain, zazpi hilabete pasa
eta gero, Zelaietak Zaldibar. Zona cero liburua argitaratu du, eta horren aurkezpena urriaren 15ean egin
zen Ermuko Lobiano kulturgunean. Zelaietak aurkezpenean azaldu zuen garraiolariek, langileek eta auzokoek
“zuloa” deitzen ziotela zabortegiari, eta aurreratu
zuen izen eta abizenekin jasotzen dituela liburuan
zabortegiko kudeaketaren erantzuleak nortzuk diren.
Txalaparta argitaletxearen arabera, Zelaietak ondoko
elementuekin topo egin du ikerketan: influentzia trafikoa, hondakin arriskutsuen kudeaketa, kontrol eta
segurtasun falta, espekulazio urbanistikoa, eta enpresa pribatu eta erakundeen arteko ate birakariak.
Ermuan zabaltzeaz gain, Zaldibarren, Zallan, Eibarren
eta Elgetan ere aurkeztu da liburua.

Aimar Galdosek eta Aitor Hernandezek
Bizkaiko txapelketak irabazi dituzte
Aimar Galdos eta Aitor Hernandez txirrindulari ermuarrek Bizkaiko txapelak lortu
dituzte azken asteotan, bakoitzak bere espezialitatean. Aimar Galdos gazteak
Bizkaiko txapelketa irabazi du 2. urteko kadete mailan, urriaren 12an Otxandion
burututako lasterketan. Aurreko hiru urteetan ere Bizkaiko txapelduna izan zen:
infantil kategoriako bi urteetan, eta lehen urteko kadeteen kategorian iaz. Aitor
Hernandezek, bestalde, Bizkaiko eliteko cross countryko txapelketa irabazi zuen
urriaren 11n, Bilboko Montefuerte parkean burututako Green Serietan 3. postuan
geratu eta gero. Orain ziklo-kros denboraldia prestatzeari ekingo dio ermuarrak.

burdindenda
 Etxea

 Giltzak

 Tresneria
 Brikolajea

 Sarrailagintza
 Kit altzariak

Ileapaindegia
Estetika

 Errailak
Zeharkalea 8
Drogetenitturri, 293 zk.
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San Martin kulturaleko egitaraua prestatu
du Euskal Birusa Elkarteak
San Martin azokako antolatzailea den Euskal Birusa
Elkarteak bertan behera utzi du aurtengo azoka, baina
hainbat ekitaldi antolatu ditu San Martin kulturalaren
barruan.
- Erakusleiho lehiaketa. Epaimahaiak azaroaren 12an,
osteguna, ikusiko ditu erakusleiho guztiak, eta ostiral goizean jakinaraziko du lehiaketaren emaitza. Bi sari banatuko dira, eta irabazleek opari bana jasoko dute haien saltokian bertan.
- Urriaren 28an: Neguko festa eta ospakizunen inguruko emanaldia, Oier
Araolazaren eskutik (19:00etan, Lobiano kulturgunean).
- Urriaren 30ean: Bertso jaialdia: Maialen Lujanbio, Uxue Alberdi, Andoni
Egaña, Onintza Enbeita, Beñat Gaztelumendi eta Unai Iturriaga. Gai jartzailea:
Maite Berriozabal (19:00etan, Ermua Antzokian). Sarrera: 10 euro.
- Azaroaren 11n: Elikadura burujabetza eta agroekologiari buruzko
hitzaldia, Aintzira Oñederraren eskutik (19:00etan, Lobiano kulturgunean).
- Azaroaren 18an: Biba ardo ekologikoaren dastatzea, Arturo Villanueva
Arteagaren eskutik (19:00etan, Zukaldatu elkartearen dendan).
Ekitaldi guztietan plaza mugatuak daude, eta interesa dutenek aldez aurretik
eman beharko dute izena 688 632 874 telefonoan.

HURBILTZEN EGITASMOA
BURUTUKO DA ERMUAN
Datozen egunotan jarriko da martxan
“Ermua Hurbiltzen” proiektua, atzerritik Ermura heldu diren etorkin
familiei euskarara hurbiltzeko eta
herrian integratzeko egitasmoa.
“Asmoa da euskaratik urrun bizi diren
familiak (euskaraz ez dakitenak edo
oso gutxi dakitenak), euskaraz bizi
direnekin harremanetan jartzea.
Horretarako herriko familia euskaldunak behar ditugu, gaiarekin sentsibilizatuta dauden guraso boluntarioak
eta 5-10 urte bitarteko haien semealabak. Hauek astean behin bilduko
dira ordubetez, beste gurasoekin eta
adin bereko ume etorkinekin egoteko,
eta umeen artean harremana euskaraz sortzeko”, azaldu dute antolatzaileek. Interesa dutenek 636 89 53 20
telefonora deitu beharko dute, edo
hurbiltzen@topagunea.eus helbidera
mezua bidali. Proiektu honetan elkarlanean dauden eragileak dira
Euskaltzaleen Topagunea, Kaeru psikologoak, Asmoz Fundazioa, Ermuko
Udala, Euskal Birusa eta San Lorenzo
ikastetxea.

Drogetenitturri, 293 zk.
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JOSÉ LUIS LÓPEZ “TXOSE”
- Zelan oroitzen duzu zure
haurtzaroa?
Oroitzapen arruntak ditut.
Jende xumearen antzera kalean jolasten ibiltzen ginen
beti, futbolean edo beste
edozein jolasetan.
- Eta ondoren, gaztaroa?
Ederra izan zen, kuadrillakoekin beti, txikiteoan. Oso
polita.
- Ermua oso diferente
gogoratzen duzu?
Gaur egun badago kale giroa, baina esango nuke agian
lehen kaletarragoak ginela.
Giroa politagoa zen, edo
agian ni gaztea nintzenez,
politago ikusten nuen dena.
- Zein izan zen zure lehenengo lana?
Merkadilloan. Ermuan, Elgoibarren eta inguruan eman
nituen hilabete batzuk. Lan
ezberdin asko izan ditut!
- Orain lanean zaude?
Ez, gaur egun langabezian
nago. Bost urte daramatzat
Durangoko egoitza batean lanean. Baina egiten dizkiguten kontratu prekarioak direla-eta, denbora bat langabezian egin behar izaten dut
kontratu batetik bestera. Ez
dizkigute kontratu finko edo
mugagabeak egin nahi.
- Zer da lan horretan
gehien gustatzen zaizuna?
Jende nagusiarekin dugun
harremana, hitz egitea eta
tratu pertsonala. Niretzako
oso inportantea da pertsona
bat zaintzea.
- Eta gutxien?
Arrazoi gabe eta lekuz
kanpo ematen diren jarrera
eta jokabide batzuk. Pazien-

52 urte. Bi anai-arreben artean, nagusiena.
Bi seme-alaben aita. Eibarren jaio eta
zuzenean Ongarai auzora etorria.
Durangoko egoitzako langilea. 10 urtez
Txindurriko zuzendaritza-taldekidea.
tzia handia izan behar da.
Lan hau ez da baloratzen,
eta guk egiten duguna oso
garrantzitsua da.
- Nolaka eragina izan zuen
COVID-19ak zure egoitzan?
Oso larri ibili gara, eta
esango nuke dabiltzala. Norberaren babeserako ekipamenduak oso berandu heldu
zitzaizkigun. Oso gogorra
izan zen, eta beldurtuta joaten ginen lanera. Poliki-poliki ohituz zoaz.
- Txindurriko zuzendaritzan egon zinen...

T

Proba-Leku

XALAPARTA

ABERNA

Ileapaindegia - Estetika

Probaleku 3, 1A
Tel. 943 17 05 42
Drogetenitturri, 293 zk.

Bai 10 urte egin ditut bertan. Lan boluntarioa da eta
denbora eskatzen du, baina
aurretik zeudenek erreleboa
behar zuten eta nire burua
aurkeztu nuen.
- Aisialdian?
Kuadrillarekin
egoten
naiz, gehienbat. Noizean
behin paseotxoak ematera
irteten naiz, telebista ikusi…
Antzina bizikletan ibiltzen
nintzen, baina utzi nuen.
-Kirolzalea zara?
Bai, futbolzalea, Athleticzale amorratua. Lehen kiro-

Goienkale kalea (Ermua)
Tel: 943 172 454
sehiga.proteccionlaboral@gmail.com

etan
Eta astebuaru
riak
fa
,
k
pintxoa tak!
eta boka
Erdikokale 13
(Ermua)

la egin eta ikustea gustatzen
zitzaidan, baina gaur egun
ikustea nahiago.
- Bidaiazalea?
Bai, gustura egongo naizen edonora joango nintzateke.
- Akats bat?
Burugogorra naizela.
- Bertute bat?
Pertsona ona naizela esaten didate.
- Zer eskatuko zenioke
lagun bati?
Ez dakit zerbait eskatuko
niokeen. Lagunak gurekin
ondo daudenak dira, eta nik
gertu egotea besterik ez dut
eskatzen.
- Puntuala zara?
Bai, oso, eta jendea puntuala izatea gustatzen zait.
Ulertzen dut bakoitzak bere
joerak dituela, baina erlojuarekin batera noa ni.
Zerk
desesperatzen
zaitu?
Gaur egungo lan egoerak,
langabeziak eta prekarietateak. Lanarekiko sortzen diguten ezjakintasunak.
- Zure bizitzako momenturik zoriontsuena?
Seme-alabak jaio zirenean.
- Zein albiste gustatuko
litzaizuke irakurtzea?
COVID-19a desagertu dela. Zuzenean bihar denok
maskara barik ibili gaitezkeela.
- Berriz jaioko bazina…
Gaztetan ikastea gustatuko litzaidake, lan finko eta
egonkor bat edukitzeko aukera gehiago izateko.

Irati Yarza
- Itsaskabra pudina.
- Txipiroiak.
- Piper beteak: okela
edo onddoak.
- Fritoak: urdaiazpikoa
edo onddoak.
- Redondo saltsan.
- Sagar tarta.
- Gazta tarta.
- Tortila patata…

enkarguak
943 030 299

ESKOLEN TXOKOA 17
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6. mailakoak Deban egon ginen
Azterkosta programarekin
Urriaren 16an Azterkosta programa dela-eta,
6. mailakoak Debako hondartzara joan ginen.
Aldez aurretik gelan bi saio izan genituen Diegorekin, eta egun horretan gure eginkizunak
zeintzuk izango ziren azaldu zizkigun.
Bidaia, COVID-19a dela-eta, autobusez egin
genuen. Gela bakoitza autobus batean joan ginen. Debako hondartzara heldu eta talde bakoitzak bere lanari ekin zion, hau da, inguruko
ezaugarriak, fauna, flora, garbitasuna eta uraren kalitatea aztertzeari. Datu guztiak erregistratuta utzi genituen, eta Diegorekin batera
arroketan animalia asko ikusi genituen: olagarroak, itsas-izarrak…

Ordenagailu
berriak ditugu
Ongarai Eskolan
Aurreko astean sorpresa polita jaso izan genuen Ongaraiko 5. mailako irakasleek eta
ikasleek. Ordenagailu berriak
heldu zitzaizkigun eta jadanik
erabiltzen hasi gara. Zein ondo dabiltza!
Orain arte eduki ditugunak,
nahiko zaharkituta zeudenez,

arazoak ematen zituzten: bateriak gutxi irauten zuen, oso
poliki zebiltzan… baina ez ditugu bota. Beste mailetan
erabiltzeko utziko dira, ordenagailuen oinarrizko erabilera
sustatzeko.
Zenbat ikasiko dugun!

MALLA

Zure publizitatea:

ileapaindegia
Ermua eta Mallabiko herri-aldizkaria

Udal Euskaltegia
943 179350/688 632876
drogeten@gmail.com

Probaleku 8, behea

 943 17 18 50

Teresa Murga Eraikina
Goienkale z/g 2. solairua
ERMUA · 943 170 925
ermukoudaleuskaltegia@gmail.com

Drogetenitturri, 293 zk.
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Haur
literaturaren
alde
Ez dugu haur literatura serio hartzen”, hauxe izango
dugu hausnarketaren abiapuntua. Haur literatura, literatura eta artea dela ahaztuta,
didaktikakeriak kutsa dezala uzten
dugu. Eskolak behartuta irakurtzen
dute umeek eta, gainera, irakurgaien helburua ez da izaten irakurzaletasuna bultzatzea, baizik eta
hainbat kontzeptu eta balore ikastea.
Ez dugu haur literatura serio
hartzen. Haur literaturak nortasun propioa daukala ahaztu dugu
(batzuetan umeek nortasun propioa daukatela ahaztu egiten dugun bezala). Haur literatura ez da
aurretiko pausu bat, hau da, ez
da benetako literaturara eraman-

“

“

go gaituen eskailera horretako
beheko maila bat. Haur literatura
literatura da eta, batzuetan lan
eskasak idazten diren arren, ona
den kasuetan literatura handienaren ezaugarri guztiak biltzen eta
betetzen ditu.
Ez dugu haur literatura serio
hartzen umeak gerora begira
(helduarora, hain zuzen) irakurri
behar duela esaten dugunean.
Etorkizuneko ala presenteko irakurzaleak nahi ditugu? No future,
punkiek esaten zuten. Ez dago
presenteagorik umeena baino,
esaten dugu guk.
Eta haur literaturaren gaien inguruan, zer esan? Non daude beldurrezko ipuinak? Non fantasiazkoak? Non transgresioa? Behin

Hain da politikoki zuzena gaur
egungo literatura, hain egokia, hain
goxoa... hain aspergarria!
Komunitateak

San Pelay o
Aholkularitza
juridikoa

Tel. /Fax. 943 17 15 65 / 943 17 25 04
San Pelaio 6-A (Eroski gainean) 46 P.K. - Ermua

”

Txabi Arnal
eta berriz bilatzen baditut ere, ez
ditut inon topatzen. Hain da politikoki zuzena gaur egungo literatura, hain egokia, hain goxoa…
hain aspergarria! Eta harritu behar gara umeak liburua baztertzen duenean “pantailak” nahiago
dituelako? (Egizue hemen hasperen luuuuze bat).
Bukatzera noa. Umeak irakurzaleak izan daitezen haur literatura
ausarta behar dugu, benetako literatura, hain zuzen. Panorama
triste hau aldatu nahi dugu? Has
gaitezen errotik. Eta erroa, ez
ahaztu, umea da.
GOMENDIOA: lagun diezaiokezu
artikulu
honen
irakurketari
Crosby, Stills, Nash & Young laukotearen Teach Your Children
abestiarekin.

ZERMIK INGENIERIA S.L. mikrokontrolatzaile
bidezko diseinu elektronikoak garatzen
espezializatua dagoen ingeniaritza-enpresa da.
Horrez gain, LabVIEW-ren bitartez sistema
industrialen kontrola eta monitorizazioa
bideratzeko gaitasuna ere badu.

www.zermik.com
Usaetxe plaza 6-8, behea
Arrasate-Mondragon (Gipuzkoa)
Telf: 943 23 10 12

ARRIETACORDEVI
Etxetresna elektrikoak,
telebistak,
musika-ekipoak…
…prezio eta kalitate
ezin hobean.
VI. Centenario kalea, 5 - ERMUA
Drogetenitturri, 293 zk.
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LAN BILA
Neska eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko, edo
garbiketa lanak
egiteko. Astelehenetik
ostiralera. Orduka.
 681 310 989.
Neska gaztea,
arduratsua eta
esperientziaduna eskaintzen da pertsona nagusiak
edo umeak zaintzeko,
etxeko lanak egiteko edo
garbiketa lanak orduka
egiteko. Egunez zein
interna bezala.
 632 044 001
Neska eskaintzen da
umeak edo pertsona
nagusiak zaintzeko,
edo garbiketa
lanetarako.
Esperientziarekin.
Orduka, jardun erdia edo
osoa. Berehala hasi naiteke lanean.
 632 41 53 74.

Zorionak Eder!!
Urriaren 28an 7 urte
bete dituzu!! Mutil
handia egiten ari
zara!! Musu potolo
bat Izaro, aitatxo
eta amatxoren
partez! Asko maite
zaitugu!!

Urriaren 31n
Zorionak Lander!
Muxu pila etxekoen
partez zure seigarren urtebetetzean.

Azaroaren 8an
Zorionak sorgintxo!!!
Lau urte bete dituzu! Asko maite zaitugu. Musu erraldoi
bat Libe, amatxo eta
aitatxoren partez.

Azaroaren 15ean
Zorionak Libe etxekoen partez! Jarraitu
horrela izaten

Azaroaren 10ean
Zorionak Julene!!
Oso ondo pasatu
zure zazpigarren
urtebetetzean. Segi
beti bezain alai,
pitxin!! Patxo handi
bat denon partez!

Iragarkia edo zorion-agurra kaleratzeko, bidali mezu
elektronikoa helbide honetara: drogeten@gmail.com
Azken eguna: Azaroaren 18a.

Hamburguesería

TITANIC

FOTOKOPIAK
KOLOREZKO FOTOKOPIAK
HANDIPENAK - TXIKIPENAK
PLANOAK - AZALEZTAPENAK
FAX PUBLIKOA
INPRIMAKETAK KAMISETATAN

Komentukua, 6 behea 48260 ERMUA TEL. / FAX 943 17 42 89

Pintxo dastaketa
poteoan
Kantabria 2 • Tlf: 17 67 83
Drogetenitturri, 293 zk.
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MALLABIA

1966

Argazki hau 1966 ingurukoa
da, eta bertan ageri dira
Onandiko Rosario eta Maria
Angeles Barrainkua Zabala
ahizpak. Argazkia Goita
auzoko eskolan aterata
dago, eta eskola horren
inguruko testigantzekin artikulua argitaratuko da datozen hilabeteotan
Drogetenitturrin, Pello eta
Migel Mugarza anaien eta
Alberto eta Belen Gallastegi
neba-arreben oroitzapenetan oinarrituta.

ERMUA

1930

Felix Izagirre eta Juana Solozabal Urkiolan
ezkondu ziren irailaren 24an, asteazkenez. Aitabitxi emaztegaiaren aita izan
zen, Claudio Solozabal; amabitxi,
Escolastica Garate, senargaiaren ama.
Sasoiko prentsan eman zen “notable pelotari de pala” eta “bella señorita” haien
ezkontzaren berri: La Voz de Guipúzcoa
egunkariak, aurreko egunetan iragarri
ostean, ezkontzaren gainekoak zehaztasun ugariz eman zituen argitara “Boda
distinguida” izenburupean. Bertan aipatzen da Eibar eta Ermukoak izan zirela ia
gonbidatu guztiak eta Garaje Eibarrés-en
autokar baten joan zirela Urkiolara.
Laborda abadeak Ave Maria abestu zuen
elizan eta bazkaria Gasteizen izan zen,
Hotel del Frontón jatetxean. Postreekin
“Asti” tenoreak Ezkongaietan eta Boga boga abestuko zion bikoteari senide eta lagunen txalo eta gora! artean. Felix eta
Juanitak egunean bertan hasi zuten Madril, Sevilla eta beste hiriburu batzuetara eramango zituen eztei-bidaia.

Drogetenitturri, 293 zk.
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Koronabirusaren eraginez, Euskal Birusa Euskara Elkarteak erabaki du San
Martin azoka bertan behera lagatzea.

?

San Martin azokaren falta igarriko duzu?
Beste
batzuk, %1
Ez, %10

Bai: 239 boto.
Ez: 26 boto.
Beste batzuk: 3 boto.

Bai, %89

Urriaren 19tik 22ra egon da inkesta honetan parte hartzeko aukera, eta
guztira 268 boto jaso dira.
Facebooken sortutako eztabaida dela-eta, Euskal Birusak argitu nahi du
Euskal Birusa Euskara Elkartea dela San Martin azokaren antolatzailea,
eta berak hartu duela jaia bertan behera uzteko erabakia.

Tasio eta Sabino

- Horrela ez zait San Martin azoka gustatzen...

PUB YOMY
Zubiaurre
kalearen
bihotzean
Drogetenitturri, 293 zk.

22 AZAROKO AGENDA
ZINEA
Hilaren 1etik 3ra:
“Falling” +
“Rifkin,s Festival”
Hilaren 7tik 10era:
“Eso que tú me das” +
“Explota Explota”
Hilaren 14tik 17ra:
“La isla de las mentiras”
+ “No matarás”
Hilaren 21etik 24ra:
“Ane” + “Sentimentales”
Hilaren 28tik 1era:
“Regreso a Hope Gap”
+ “Las brujas”
Ermua Antzokian.
Hainbat ordutegi.
Antolatzailea:
Ermuko Udala.
Laguntzailea:
Mudo-drogot
cinematógrafo eta
Ateneo Libertarioa.

ZINE-KLUBA
Hilak 5:
“La candidata perfecta”
Ermua Antzokian.
19:00etan.
Hilak 12:
“Corpus Christi”
Ermua Antzokian.
20:30ean.

2020ko urria

Hilak 19:
“El Drogas”
Antzokian. 20:30ean.
Hilak 26:
“El artista anónimo”
Antzokian. 20:30ean.
Antolatzailea: Ermuko
Udala. Laguntzailea:
Mudo-drogot
cinematógrafo eta
Ateneo Libertarioa.

UMEENZAKO
ZINEA
Hilak 1:
“Como perros
y gatos 3”
Hilak 8:
“El arco mágico 3 D”
Hilak 15:
“Shin Chan en Australia
tras las esmeraldas
verdes”
Hilak 22:
“Koko dragoi txikia
ohianean”
Hilak 29:
“Trolls 2: Gira Mundial
3D”
Ermua Antzokian.
17:00etan.
Antolatzailea: Ermuko
Udala. Laguntzailea:
Mudo-drogot
cinematógrafo eta
Ateneo Libertarioa.

ANTZERKIA
Hilak 27:
Antzerkia: “Zaldi
urdina”, Artedrama
konpainiaren eskutik.
22:15ean.
Ermua Antzokian.
Sarrera: 10¤
Antolatzailea: Ermuko
Udala

UMEENZAKO
EKITALDIAK
Hilak 16:
Haurrentzako ipuinkontaketa ingelesez.
17:30ean.
Lobiano Kulturgunean.
Antolatzailea: Ermuko
Udala.
Hilak 28:
Haurrentzako antzerkia:
“Pinocchio”, Gorakada
taldearen eskutik.
17:00etan.
Ermua Antzokian.
Sarrera: 4¤
Antolatzailea: Ermuko
Udala.
Hilak 30:
Haurrentzako ipuin-kontaketa. 17:30ean.
Lobiano Kulturgunean.
Antolatzailea: Ermuko
Udala.

MUSIKA
Hilak 6:
Kontzertua: Xabi Solano
Maiza. 22:15ean.
Antzokian. Sarrera: 10¤
Antolatzailea:
Ermuko Udala.
Hilak 13:
Kontzertua: María
Berasarte. 22:15ean.
Antzokian. Sarrera: 10¤
Antolatzailea: Ermuko
Udala.
Hilak 20:
Zezilia Deunaren
jaialdia. 22:15ean.
Antzokian. Sarrera: 3¤
Antolatzailea: Alboka
Musika Eskola eta
Txindurri taldea.

ERAKUSKETAK
Hilaren 2tik 15era:
Margoak: Patricia
Floresen lanak.
18:00etatik 20:00etara.
Lobianon. Antolatzailea:
Mugartea.
Hilaren 11tik 18ra:
Margo erakusketa: “BBK
artearen ibilbidea”.
Bilboko Arte Ederren
museoaren lanak.
Antolatzailea: Ermuko
Udala eta Bilboko arte
Ederren Museoa.
Patxi López

PRO

arraindegia

TXINDURRI
TALDEA
Tokian
tokiko
Drogetenitturri, 293 zk.

ITSASKIAK
ARRAIN FRESKOAK
ETA IZOZTUAK

Zubiaurre, 21
943 17 16 96
ERMUA

- Akordeoia
- Klarinetea
- Biolina
- Panderoa
- Biolontxeloa
- Perkusioa
- Bonbardinoa
- Pianoa
- Flauta
- Saxofoia
- Kantua
- Trikitrixa
- Gitarra
- Tronboia
- Gitarra elektrikoa - Tronpeta
MUSIKA
- Gitarra baxua
- Txistua
ESKOLA
- Lengoaia musikala
Tel. 943 17 12 98 / 943 17 18 00 • albokamusikaeskola@hotmail.com

