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2021-22 ikasturtea amaitzeko azken
kantu-saioa San Rokeetan egin genuen,
Kardantxulokoekin batera, abuztuaren
17an. Abiatu berri den ikasturtea,
berriz, urrian Baionara egingo dugun
irteerarekin hasiko dugu.

Kalez kale kantuan hasi ginenetik
hamar urte bete ditugu aurten, eta gure
asmoak bere horretan dirau; kaleetan
zehar kantuz aritzea.

Gure helburua bikoitza da: batetik,

euskal abesti zaharrei eustea haiek kan-
tatuz; bestetik, Debako kale eta plaze-
tan euskara entzutea eta herritarrek
euskara ahotan erabiltzea.

Kalean Kantuz taldean ateak zaba-
lik daude edonorentzat. Astelehenero
biltzen gara entseatzeko, musika esko-
lan. Kantatzen dutenak ez ezik, instru-
mentu-joleak ere etor litezke gure entse-
guetara. 

Kalean Kantuz

Ateak zabalik daude edonorentzat
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Urriaren 8an Sarek amaitutzat eman-
go du orain dela bi urte ezarritako erron-
ka: 3.127.326 kilometro egitea, hau da,
Euskal Herrian dauden biztanle beste
kilometro egitea bizikidetzaren, bakea-
ren eta euskal presoen etxeratze proze-
suaren alde.

Erronkari amaiera elkarrekin emate-
az gain, urte luzeetan urruntze politika-
ren amaiera eskatu duten pertsona guz-
tiak batu nahi ditugu urriaren 8ko mani-
festazio-jaialdian. Hori hala, dei egiten
dizuegu Debako herritarroi ere egun

horretan Donostiara gerturatzeko (tre-
nez, autobusez...), guztion bultzadaz,
astiro bada ere, politika hori desagerra-
razten ari baikara.

Datorren urriaren 8an, larunbatean,
11:00etan egingo dugu ibilbideko azken
kilometroa Bulebarretik, eta 12:00etan
abiatuko da manifestazio koloretsua
Pio XIItik Ilunbera bidean.

Ondoren, ekitaldia izango da
Ilunben eta jaialdia hasiko da jarraian.
Txosna gunea, bazkaltzeko zerbitzua eta
haurrentzako gunea izango dira, baita

kontzertu eskaintza zabala ere. Ilunbe
barnealdean, 15:30ean hasiko dira musi-
ka emanaldiak; Maialen Lujanbio, Amets
Arzallus eta Eñaut Elorrieta arduratuko
dira hitzorduari hasiera emateaz.

Ondoren, hainbat musika talde izan-
go dira oholtzan, hala nola Belako,
Rotten XIII, Esne Beltza, Su Ta Gar, Zea
Mays, Liher, Sua eta Doctor Deseo.
Oraindik ere sarrerak salgai daude
www.sare.eus atari digitalean.

Zatoz gurekin!
Debako Sare

Urriaren 8an denok Donostiara!



Irailaren 27ak Ezker Abertzalea-
rentzat karga politiko eta emozional
ikaragarria du: Franco, Otaegi, Txiki
eta FRAPeko hiru kide fusilatzera
ausartu zeneko eguna; Euskal Herria
ezabatu nahi izan zueneko eguna da.
Baina, egun beldurgarri hori gudari
guztiak omentzekoa bihurtu dugu,
eta itxaropenaren eguna ere beharko
luke izan.

Hirurogeita lau urteko Ezker
Abertzalearen ASKATASUNAren
aldeko ibilbidean, adin guztietako
jende abertzale eta ezkertiarra izan
da protagonista: HERRIA IZANAZ!
Ama Lurra, lurraldea defendatuz,
independentzia borrokatuz, euskara
erabiliz, Euskal Herria eraikiz!

Ibilbide luze honetan une ilun
asko, eta argi ugari ere bizi izan ditu-

gu. Samina eta negarra nonahi, eta
irribarre eta elkartasuna ere bai.

Horrenbeste urteren ondoren,
emaitza garbi bat ateratzen dugu:
Euskal Herria bizirik dago! Zutik!
Askatasunaren bidea eraikitzen
jarraitzeko. Honek poztu behar gaitu
eta indarra eman ere bai, makalal-
dian ilusioz ekiteko datorkigunari, ez
baita erraza izango aurreranzko
bidea.

EUSKO GUDARIEI gure goraza-
rre handiena eskaintzen diegu izan
zuten  emankortasunagatik. Eta, gure
konpromisoa berresten dugu hemen,
Lapari aurrean, Kantauri itsaso
aurrean, Euskal Herriaren indepen-
dentzia osoaren aldeko borrokari
ekingo diogula etenik eman gabe.

Debako Ezker Abertzalea

Kaixo, kolorezaleok! 
Euskal Jaiaren ondoren eta urtea

amaitu baino lehen, beste hitzordu bat
izango dugu zuekin! Kolore Anitz
Eguna ospatuko dugu, hain zuzen ere.

Dakizuen bezala, aisialdiari eskai-
nitako eguna izaten da, adin guztieta-
ko jendeari zuzendutakoa, azken fine-

an ez baita adin mugarik ongi pasatu
ahal izateko.

Beraz, handi zein txiki, adi ibili
hurrengo hilabeteetan. Laster izango
duzue gure berri eta aurtengo Kolore
Anitz Egunari buruzko informazio
gehiago. Bien bitartean, ondo segi!

Kolore Anitz Aisialdi Taldea

Eusko gudariak

Laster ospatuko dugu Kolore Anitz Eguna
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“Zer da herrialde bat, ama? Zer da
muga? Eta zergatik ezin dira pertsona
batzuk pasa eta gu bai? Zertarako
balio dute banderek? Zergatik ezin
gara jarri treneko eserleku horietan?
Zer dira 1. eta 2. klaseko eserlekuak?
Zergatik dago pertsona hori supermer-
katuko atarian belauniko? Eta zergatik
ez dauka berak dirurik eta guk bai?...”.
Uda honetan erantzun behar izan ditu-
gun galderak dira hauek.

Gurasotasunetik pasa zaretenok
edo haurrak inguruan izan dituzuenok
dakizuen bezala, haur baten jakin-
mina aseezina da zenbait adinetan.
Galdera bat bata bestearen ondoren
kateatzen dute haurrek amaierarik
gabeko galdera zaparrada batean. 

Umeek mundua helduekiko modu
oso desberdinean hautematen dute,
baina ez, hala ere, modu ilogikoagoan.
Haurren munduan ez dago lehen edo
bigarren mailako pertsonarik.

Nola azaldu haur bati irribarre
egin digun jendarmea agurtuz igaro
dugun mugak hainbat lagunen (zen-
batgarrena dagoeneko?) bizitzaren
amaiera ekarri duela azken hilabetee-
tan? Nola jendea laguntzeko omen
dagoen poliziak jendea kolpatzen
duela? Nola supermerkatuko atean
eskean egon behar duela inork, gero
kaxak eta kaxak zaborretara botako
badituzte? Nola...?

Haurren galdera horiek zentzuga-
beak dira sarri helduon begietara,
baina helduok eraiki dugun mundua-
ren zentzugabekeria uzten dutela age-
rian nago. Hobe genuke helduok ere
mundua ikusteko darabiltzagun
betaurreko ilunak kendu eta haurren
betaurrekoak jantziko bagenitu.

Galderak

ITSASO ARAMENDI

iritzia
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ALBISTEAK

24 bikote ariko dira lehian 
X. Nesken Binakako Pala Txapelketan

Abiatu berri da herriko nahiz inguru-
ko herrietako 16 urtetik gorako emaku-
meentzat antolatzen den pala txapelketa.
Irailaren 25ean eman zioten hasiera VII.
Maite Etxeberria txapelketari eta, aben-
duaren 17ra arte, Aldats pilotalekuan 24
bikote ariko dira lehian ostegun arratsal-
deetan eta igande goizetan; hamahiru
bikotek lehen mailan jardungo dute eta
gainontzeko 11 bikoteek, berriz, bigarre-
nean. Guztira, Deba, Mutriku, Elgoibar,
Zumaia, Zarautz, Azkoitia, Zizurkil,
Andoain eta Ondarroako 48 emakumek
izena eman dute txapelketan.

Iruleak Emakume Pilotarien taldeak
aipatu bezala, “duela hamar urte, hamar
bikotek eman genuen izena lehenengo
txapelketa hartan, baina urtez urte par-
taide kopurua eta frontoiko giroa haziz
joan dira. Eta horixe da, hain zuzen, gure
asmo nagusia: emakumezkoak frontoira
gerturatzea, gozatzeko, kirola egiteko
eta, nahi duenak, lehiatzeko ere bai”.
Hori hala, gogorarazi dute 16 urtetik
gorako edozein emakume hurbildu dai-
tekeela Aldatsera, “igande goizetan fron-
toia guretzat erreserbatuta baitaukagu”. 

Txapelketa teniseko pilotarekin joka-
tzen den arren, gomazko pilotarekin ari-
tzeko aukera ere egongo da. 

Uneotan bost emakumezko daude
federatuta Iruleak Emakume Pilotarien

izenean. Deban irailaren 16an eman zio-
ten hasiera Gipuzkoako txapelketari,
Astigarragaren aurka 30-23 irabazita, eta
aurrerantzean ere tarteka Aldats pilotale-
kuan emakumeen pala partidak ikusteko
aukera izango da. Norbaitek gomazko
pilota probatu nahiko balu, entrenamen-
duak ostegunetan izaten dira, 18:30ean.
“Gure artera gerturatzeko gonbitea egi-
ten dizuegu; jolastera, animatzera, giroan
sartzera, elkarrekin sareak jostera!”.

Bestalde, bazkide kanpaina ere abia-
tu dute Iruleak Emakume Pilotariek;
urteko harpidetza hamar euroan egin
daiteke (interesdunak Aldats pilotaleku-
ra gerturatu daitezke, igande goizetan).

iritzia
Erritmo zirkadiarra osasun ona, lo egon-

korra eta pisu normala mantentzeko sekretu
nagusia dela diote. Baina zertan datza?

24 orduren barruan, giza gorputzean ger-
tatzen diren aldaketak dira; hitz gutxitan,
gure “barne erlojua” dela esan genezake.
Aldaketa kimikoak, mentalak eta fisikoak ger-
tatzen dira txandakatze jakin batekin.

Erritmo zirkadiarraren ardatza eguzkia
da, egunak egun direnetik bere baitan bizi
izan garelako. 

Gizakia, milaka eta milaka urtez, egunsen-
tian martxan jarri eta iluntzean suaren bueltan
bildu izan da atseden hartzeko. Azken urtee-
tan, berriz, argi artifizialek eta teknologia

berriek gure arbasoek hainbeste gurtzen
zuten eguzkitik aldendu gaituzte.

Egun mehatxu bezala bizi dugu, badirudi
ezin garela bere aurrean betaurreko, txapel,
krema edo guardasolen babesik gabe agertu.
Orain, gainera, aldaketa klimatikoaren kontua
dela eta, kiskali egin nahi gaituela dirudi.

Hau guztia kontuan izanda, eguzkiarekin
erlazionatzeko dugun moduak, iluntasunaren
aurrean dagoen gehiegizko argiztatzeak,
gehiegizko estimulazioak... ez ote gaitu errit-
mo zirkadiarra errespetatzetik eta, ondorioz,
osasunetik urrutiratzen? Besterik gabe, “barne
erlojua” orduan jarri nahi duen gautxori baten
gogoetak dira hauek.

Gautxori baten gogoetak

JON ETXANIZ

Amagoia Arrieta 
nagusi, Erromako

World Boccia
Challenger-ean

Garaipenak pilatzen jarraitzen du
Amagoia Arrietak. Udan Portugalen
lehiatutako Munduko Kopan zilarrezko
domina konkistatu ondoren, podiuma-
ren gorenera igo zen irailean Erroman
lehiatutako World Boccia Challenger
nazioarteko txapelketan. BC1 katego-
rian lehiatu zen eta, jokatu zituen parti-
da guztiak irabazita, txapelketa borobi-
la egin zuen. 

Arrietak bi hamarkada baino gehia-
go daramatza boccia praktikatzen, eta
Erromakoa bere kirol ibilbidean lortu
duen seigarren domina izan da. Azken
hilabeteotan pilatu dituen garaipenei
esker, mundu mailako sailkapenean
lehen hiru onenen artean kokatu da.

Azken txapelketako finalistak.
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Urriaren 1ean Martin Zalakain
ikuskizun dantzatua izango da kiroldegian

2017ko azaroaren 11n estreinatu zen Martin Zalakain Argia
dantzari taldearen ikuskizun berria, Bilboko Arriaga antzokian.
Juan Antonio Urbeltzek zuzendutako dantza eta antzerki lana
da, Artedrama arte eszenikoen plataformarekin elkarlanean sor-
tua.

Pio Barojaren Zalakain abenturazalea eleberri klasikoan oina-
rritu da Urbeltz bere ikuskizunaren argumentua lantzeko.
Narrazio dramatikoa duen dantza ikuskizuna da, eta zuzeneko
narrazio hori Josu Camara aktoreak egiten du, On Pio Barojaren
paperean sartuta.

Harkaitz Cano idazleak ondu du gidoia, Barojaren eleberri-
ko zenbait pasarte egokituta, eta bertan kontatzen diren aben-
tura, gatazka eta gertaerak dantzariek irudikatzen dituzte jen-
daurrean.

Donostiako Argia taldeko dantzariez gain, Kezka (Eibar),
Duguna (Iruñea), Maritzuli (Biarritz), Elai-Alai (Portugalete),
Haritz E.D.T. (Elgoibar), eta Arkaitz (Añorga) dantza taldeetako
dantzariekin batera, Gure Kai E.D.T.ko hiru dantzarik parte har-
tzen dute Martin Zalakain ikuskizunean: Amaia Ajuriagoikoak,
Igor Barojak eta Iera Larrañagak.

Ikuskizuna hamabost herritan baino gehiagotan egin ondo-
ren, 2020ko apirilean Deban aurkeztea zen asmoa, baina pande-
miaren eraginez bertan behera utzi behar izan zen hitzordua,
eta geroztik emanaldia herrian taularatzeko “gogo handiz”
daude partaideak, Gure Kai taldeko kideek aipatu dutenez. 

Pandemiak behartutako bi urteko etenaldiaren ondoren,
nolanahi ere, bueltan da ikuskizuna gure geografiako eszenato-
kietan. Deban, urriaren 1ean izango da ikusgai emanaldia, kirol-
degian, 22:00etan. Oholtzan, hogei bat musikarik, 80 dantzarik
baino gehiagok eta Josu Camara aktoreak (narratzaile lanetan)
parte hartuko dute.

Sarrerak turismo bulegoan eros daitezke aurrez, 15 euroan,
eta kiroldegian ere izango dira salgai emanaldiaren egunean
bertan, 18 euroan.

iritzia
Iturri Ondoko ekitaldi batean haur bat

zebilen Plaza Zaharreko banku azpian dau-
den argiekin etengabeko esperimentazioan:
argiaren aurrean jarri, hankak zabaldu,
buruz behera begiratu, bankura igo, eskua
aurrean jarri,... Jostailurik gabeko etengabe-
ko jolasa, gorputza, jakin-mina, irudimena
eta ni.

Aurrekoan irakurri nuen jolastea dela
gizakiak duen berezko ezaugarri nagusiene-
tarikoa. Azken urte hauetan badirudi erosita-

ko zerbaitekin ez bada, jolasa ez dela balia-
garria, produktiboa, didaktikoa... Diotenez,
gehiegizko estimulazioak ez du esploraziora
gonbidatzen, guztiz kontrakoa. Haurrei jos-
tailuak erosten dizkiegu gurekin loturak egi-
teko, baina gero eurekin jolasteko ez dugu
tarterik hartzen.

Lotura egiteko ez da jostailurik behar.
Egon, begiratu, entzun, denboran galdu, une
batez aske sentitu. Ez dezagun ahaztu gu ere
haurrak izan ginela.

Jolastu

MARI SEARA
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1519ko irailaren 20an Fernando de
Magallanes kapitain jeneralak gidatutako
armada San Lucar de Barramedatik irten
zen, 245 marinel inguruk osatuta. Horien
artean 22 bizkaitar zeuden, hamar gipuz-
koar, hiru nafar eta lapurtar bat.

Kanaria uharteetatik igaro ondoren,
Amerika aldera abiatu ziren armadako
bost ontziak. Brasileko uretatik Patagonia
aldera jo zuten. Han piztu zen, San Julian
badian, Magallanesen aurkako matxinada,
zenbait ontzi-kapitainek, ontzi-maisuk eta
abarrek antolatuta, tartean Juan Sebastian
Elkanok. Zenbait hildako izan ostean,
Magallanesek matxinada menderatu
zuen. Bultzatzaile kargudunei gradua
kendu zieten, biri izan ezik, beranduago
jenderik gabeko uharte batean utzi zituz-
tenak. 

Patagoniako kostaldea arakatzen ari
zirela, ekaitz batean Santiago ontzia urpe-
ratu egin zen; eta San Antonio ontziak,
berriz, matxinada baten ondorioz deserta-
tu egin zuen espedizioaren janari gehiena
eramanez. Azkenik, 1520ko azaroaren
27an, Ozeano Barera heldu ziren gelditzen
ziren hiru ontziak: Trinidad, Victoria eta

Concepcion. Ozeano Barea 100 egunetan
zeharkatuta, eta urte eta erdi itsasoan ibili
ondoren, iritsi ziren egungo Filipinetara.
Hilabetez uhartez uharte ibili ondoren,
Magallanes zenbait erregeren arteko liska-
rretan nahastu zen: Cebu-ko erregearen
eskariari men eginez, Mactan-go erregea-
ren aurka egin zuen 50 bat gizonekin. Han
Lapu-Lapu buruzagiak eta bere gerlariek
aurre egin zieten eta, ondorioz,
Magallanes eta zortzi marinel hilak suer-
tatu ziren.

Egun batzuetara, Cebu uhartean,
segada batean, 26 marinel hil zituzten,
besteak beste, Magallanes hil ondoren
espedizioa gidatzeko hautatu zituzten bi
ontzi-kapitainak. Bizirik gelditzen ziren
marinelekin hiru ontziak ezingo zituztela

eraman ikusita, Concepcion ontzia erretzea
erabaki zuten, eta espedizioaren kapitain
orokor berri bat hautatzea: Joao Lopes
Carvallo portugesa, Trinidad-eko kapitai-
na. Gonzalo Gomez de Espinosa zen, bes-
talde, Victoria ontziko kapitaina.

Moluketarako bidea
1521eko irailaren 16an, zenbait gerta-

kariren ondorioz kargutik kendu zuten
Carvallo; Gomez Espinosa izango zen
aurrerantzean Trinidad-eko kapitain, eta
Juan Sebastian Elkano Victoria ontziarena.
Trinidad ontziko matxura bat konpondu
ondoren, Moluketarako bidea hartu zuten
eta, 779 egun nabigatzen eman ostean,
1521eko azaroaren 8an iritsi ziren Tidor-
era, Moluketako hiri nagusia, eta horrela
bidaiaren helburu bat lortu. 

Hilabetez espezieak (kanela, iltze, jen-
gibre, intxaur muskatua eta piperbeltza)
eskuratu eta ontziak kargatu zituzten.
Itzultzea erabaki zuten, baina konturatu
ziren Trinidad ontziak ura hartu zuela eta
ezingo zirela abiatu. Azkenean, 1521eko
abenduaren 21ean Trinidad eta Victoria
ontziak banandu egin ziren. Trinidad

KOLABORAZIOA

Juan Sebastian Elkanok munduari bira eman zioneko

500. urtemuga gogoan

Mundu biran parte

hartu zuten 

36 euskaldunetatik

hemeretzi bidean

geratu ziren 

Uztailaren lehenengo astean, Elkano Itsas Herria ekimena izan genuen geurean: Euskal Herriak itsasoarekin izan duen
lotura berreskuratzeko zeharkaldi kulturala. Gainera, irailaren 6an jai eguna izan dugu, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, Juan
Sebastian Elkanok munduari buelta eman zioneko bosgarren mendeurrena gogoratzeko. Izan ere, itsas kulturaz blai bizi
izan gara, ezin ukatu. Gaiak erakarrita, Agustin Astorkiak, azken urteotan, ikertu egin du historia egin zuen bira; Berriketan-
ekin partekatu nahi izan ditu paper artean aurkitutakoak.

Ezkerrean, Juan Sebastian Elkano. Eskuinean, berriz, Victoria ontzia Abraham Orteliusen Maris Pacifis mapan irudikatua, 1589an.



ontzia Tidor-en gelditu zen konponketak
egiteko. Gelditzen ziren 15 euskalduneta-
tik hamar Victoria-n ontziratu ziren eta
beste bostak, Trinidad-en.

Elkanoren agindupean, Victoria ontzia
itzulerako bidean abiatu zen. Ekaitz bor-
titz bat jasan ondoren, ontzia konpondu
eta gero Timor uhartera heldu ziren. Han,
nahiz eta Pigafetak, bidaiaren narratzaile-
ak, ez duen garbi kontatzen zer gertatu
zen, badirudi matxinada gisako bat izan
zela, baina nahiz eta zenbait hildako eta bi
desertzio izan, Elkanok agintean jarraitu
zuen. 

1522ko otsailaren 9an, Indiako
Ozeanoan sartu ziren. Portugesen ere-
muan zeudenez, portugesen bidetik jo
beharrean Elkanok hegoalderantz joatea
agindu zuen ontzi-maisuaren eta pilotua-
ren iritzien aurka. Zenbait hilabetez leho-
rreratu gabe Indiako Ozeanoan zehar ibili
ondoren, 1522ko maiatzaren 19an
Esperantza Oneko lurmuturra igaro eta
Ozeano Atlantikoan sartu ziren. 

Gineako kostaldean lehorreratzen
saiatu eta ezin izan ondoren, marinelak
gaixo, goseak eta eskorbutoz hiltzen ari

zirela, Elkano tripulazioarekin bildu eta
Cabo Verde uharteetara zuzentzea erabaki
zuten, janaria eta edaria lortzeko. 

Garai hartan, Cabo Verde Portugalen
menpe zegoenez, eta bazekitenez portuge-
sak beren bila zebiltzala, ontziak gelditu
eta marinelak atxilotzeko asmoz, lehorrera-
tzerakoan nondik zetozen ezkutatzen
zuten. Hala ere, laster, portugesak zein
ziren konturatu eta azken aldiz lehorrera-
tutako hamahiru gizonak atxilotu zituzten.
Elkanok, hori jakitean, berriz ontzia abian
jarri eta ihes egiteko agindua eman zuen.

Azkenik, 1522ko irailaren 6an, heme-
zortzi marinel europarrek eta hiruzpalau
marinel molukarrek osatutako Victoria
ontzia San Lucar de Barramedara heldu
zen. Elkanorekin batera beste hiru marinel
euskaldun itzuli ziren: Juan de Akurio,
Juan de Arratia eta Juan de Zubilleta.
Zenbait asteren ostean, Lisboatik igarota,
Cabo Verden atxilotutako hamahiru mari-
nelak Sevillara heldu ziren, horien artean
Pedro de Tolosa eta Pedro de Txindurza
euskaldunak.

Mundu biran parte hartu zuten 36 eus-
kaldunetatik hemeretzi marinel bidean

gelditu ziren: hemezortzi hilda eta bestea
Moluketan preso (zer gertatu zitzaion ez
dago jakiterik). San Antonio ontzian 11
marinel itzuli ziren: hamar bizkaitar eta
bat gipuzkoarra.  

Deba Elkanoren testamentuan
Ezin da idatzi hau amaitutzat eman

Juan Sebastian Elkanok Debarekin izan
zuen harremana aipatu gabe. Arrazoi
zuzena ez da ezagutzen, baina Domingo
de Yarzarekin izan zuen harremanaz gain,
bere testamentuan lotura hori argi gera-
tzen da. Loaysa-ren espedizioa Ozeano
Barean sartu ondoren, Elkano armadaren
kapitain jeneral izendatu zuten, Karlos I.a
erregeak idatzi batean aginduta utzi zuen
bezala; Loaysa hilko balitz hori egin zedin
eskatu zuen. Handik gutxira, 1526ko abuz-
tuaren 4an hil zen. 

Bere testamentuan, besteak beste,
Itziarko elizarako urrezko 40 dukat bidali
zituen bitartean, Getariako eliza eta base-
lizentzako, gutxi gorabehera, guztira 24
dukat bidali zituen. Sasiolako monastegi-
rako ere urrezko beste hamar dukat bidali
zituen.   
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(Datuak XVI. mendeko Monreal de Deba hiribilduari dagozkio)
Hildakoen artean inguruotako zenbait herritar egon ziren eta

hildako horiekin eta, oro har, birarekin nolabaiteko lotura beste
herrikide batzuek ere izan zuten. Haien istorio pertsonala era
zabalagoan Berriketan.eus atarian izango da laster irakurgai.

. Domingo de Yarza (Iarça edo Igartza). Arotza, espedizioa-
ren prestaketan parte hartu zuen. 1519ko irailaren 20an ontzira-
tu zen San Lucar de Barramedan Concepcion ontziaren arotz
modura. 1521eko maiatzean Filipinetan Bohol uhartean
Concepcion ontzia erre zutenean Trinidad-en ontziratu zen. Ez
dago garbi nola hil zen. Batzuek, Pazifiko aldera joan zirenean
1522ko urriaren 14an eskorbuto gaixotasunagatik hil zela diote.
Beste batzuek, Trinidad-eko marinelak Moluketara itzuli zirene-
an bizirik zegoela diote, eta preso hartu zutela. Malakara bidali
zutenean hil zen, 1524ko azaroan.

. Martin (Perez) de Garate. Arotza, Magallenesen espedizioa
irten baino lehen Victoria ontziaren prestaketa lanetan ibili zen
eta ontzi berean itsasoratu zen. Patagonian Santa Cruz badian
urperatutako Santiago ontziaren hondakinen bila zebiltzala ito
zen, 1520ko abuztuaren 31n. 

. Juan de Elorriaga. Ontzi-maisua, jatorriz Elorriagakoa;
Magallanesen armadaren prestaketan agertzen den lehenengo
marinel euskalduna da. Janaritegi funtzioa betetzen zuen San
Antonio ontziaren maisu bezala itsasoratu zen. 1520ko Aste
Santuan, Victoria eta Concepcion ontziak matxinatu egin ziren, eta

horiek Patagonian San Antonio-ren kontrola hartzeko asmoaren
aurka agertu zenez, sei labankada emanda zauritu zuten. Zauri
horien ondorioz hil zen, 1520ko uztailaren 15ean.

. Martin de Goienaga. Itsasontziak egiten zituen arotz-
maisu honi buruz gutxi ezagutzen da. 1510eko martxoan, itsa-
sontzi bat eraiki zuen Orioko ontziolan Aiako Gonzalez de
Segurolaren aginduz, eta areatzetan Juan Martinez de Legarreta
bilbotarrari eman zion. 

. Martin de Arratia. Lanbidez itsasontziko sokateriaz jardu-
ten zuen; gutxi ezagutzen da bere bizitzari buruz.

. Martin de Amusategui. 1534an Juan de Akuriok Karlos I.a
erregeari, idatzi batean, erregutu zion Domingo de Yarzari zor
zitzaion soldata bere familiarrei ordaintzeko. De Amusateguiren
bitartez horrela gauzatu zen.

. Santuru de Reten. Lanbidez itsas arotz-maisua zen itziartar
honek, 1515eko maiatzean Zarautzen berak egindako ontzi bat
Andres Indañetari eman zion. Batzuren ustez, 1518ko irailaren
23an Domingo de Apallua ondarrutarrari konfiskatutako Santa
Maria izenekoa da ontzi hori; gero Victoria izenarekin birbataiatu
zen ontzia, eta Elkanoren eskutik lehen mundu bira eman zuen. 

. Iñigo de Elorriaga. Debako marinela Elkanoren bigarren
mundu biran egon zen. Victoria ontzi kapitainaren kontramaisu
bezala aritu zen, eta Urdanetak esan zuenez, Guam uharte ingu-
ruan ontzi beraren maisu izendatu zuten. 1529an Moluketan gai-
xotu eta hil omen zen.

Gure herrikideak ere protagonista
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Oraintsu Deban, Jazzez Blai-en hartu
duzu parte Malwina Masternak-ekin.
Nola oroitzen duzu? 

Kontzertu polita izan zen,
Malwinaren disko berria estreinatu berri
dugulako, eta Deban lagun artean gaude-
lako. Jazzez Blai oso jaialdi berezia da, ez
dago halako askorik, nahiz eta oraindik
gure inguruan zertxobait ezezaguna izan.
Irabazi asmorik gabe, eta herriko eskain-
tza kulturala zabaltzeko lan izugarria egi-
ten du Jazzez Blai-k, Gure Giro egitasmo-
aren barnean. Urtero proiektu berriak eta
berritzaileak entzuteko aukera izatea ez
da gauza makala, debar guztiak harro
egoteko moduko festibala da Jazzez Blai.

Musikari familia bateko kide zara;
ama eta anai-arrebak musikari... Umetan
zer izan da musika zuentzat?

Goizetan, ikastolara igo baino lehen,
bakoitzak ordu erditxo bat praktikatzen
genuen nork bere instrumentuarekin.
Eguneroko lan horrek eragiten zizkigun
bai pozak eta bai negarrak. Zerbaitekiko
zaletasuna diziplinarekin oso lotuta
dago, zenbat eta gehiago ezagutu eta
landu, orduan eta interesgarriagoa bihur-
tzen baita. Umetan zaila da gurasoen
esfortzua garrantzitsutzat jotzea, baina

gure kasuan eguneroko lan hori bizimo-
du bilakatu zen.

Dagoeneko hiru disko atera dituzu
zeu buru zarela (Amalur, Urjauzia eta
Surrogate Activities) eta, laugarrena,
Move, Move Quartet taldean. Nondik
datorkizu inspirazioa? 

Bizipenek ematen digute zer sortu eta
zer esana. Zergatik sortzen dugun jakitea
edo erantzutea antropologo bati dagokio,
baina denok gara sortzaileak modu batera
edo bestera, behar hori baldin badugu.
“Inspirazio” hitzak zerbait magikoa diru-
di, baina lana eta ohitura besterik ez da.
Kirolarekin analogia bat egitearren, une
zehatz batean “inspiratuta” egoteko, egu-
nerokoan lan izugarria egin behar da.

Urjauzia-k 2018ko diskorik onenaren
BBK Jazz saria jaso zuen. Beste sari ugari
ere lortu dituzu bai Euskal Herrian bai
nazioartean; besteak beste, 2018an
publikoaren bakarlaririk onenaren saria
Getxo Jazz jaialdian.

Sariak gizartearen edo erakunderen
baten errekonozimendua dira, beraz, beti
da pozgarria halakoren bat jasotzea. Dena
den, sariek ezin dute gure bizitza artistikoa
gidatu, mugatu edo horretan eraginik izan.

Musikariok gure lana egin behar dugu, beti
aurrera. Woddy Allenek zioen bezala,
Oscar-a behin jasotzen badut, horrek esan
nahi du jasotzen ez dudanean jaso ez izana-
ren epaia onartzen dudala.

Bostongo Berklee College of Music
eskolan eta gero New England
Conservatory-n, bietan ere jazz musikari
erreferenteak izan dituzu irakasle edo
eszenatokiko kide. Bizi esperientzia ede-
rrak, ezta?

Hala da, urte mordo bat egin nituen han
eta izugarrizko esperientzia izan zen bizi-
tzako arlo guztietan. Beste kultura batera
moldatzeak energia asko eskatzen du hasie-
ra batean, baina baliabide handiak eman
dizkit etorkizuneko erronkak prestatzeko.  

Musika irakaskuntzak leku handia
izan du zure ibilbidean; Bostonen,
Erdialdeko Amerikan, Valentzian, Deban…
eta Nafarroako Goi Mailako Musika
Kontserbatorioan egun. Irakaskuntza
asebetetzen zaituen zerbait al da?

Gure artearekiko ikuspegia zein ezagu-
tzak partekatzea ezinbesteko lana dela deri-
tzot. Bestalde, errealitate gordina da ere
musikariok irakasle lanak kontzertuekin
bateratu behar ditugula janaria platerean

ELKARRIZKETA

Iñigo Ruiz de Gordejuela musikaria

Hamabi urte bete zituen arte
Deban bizi izan zen arren, Madrilen
bizi da gaur-gaurkoz Iñigo Ruiz de
Gordejuela. 28 urte ditu, musikari
familia bateko kide da eta hamaika
proiektu musikaletan murgilduta
dabil aspaldian. Pianoa lagun, dene-
tarik egiten du: jo, konposatu, inpro-
bisatu, irakatsi... 

Orain arte lau disko plazaratu ditu,
eta sari ugari lortu ditu bai Euskal
Herrian bai nazioartean. Uneotan,
besteak beste, Nafarroako Goi
Mailako Musika Kontserbatorioan
dihardu irakasle. Itziarren etxekoei
bisita egiten egon den azken egonal-
dietako batean izan dugu berarekin
Berriketan aritzeko aukera.

“Gure artearekiko ikuspegia zein ezagutzak 

partekatzea ezinbesteko lana dela deritzot”
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Arg.: Klaudia Cybulska
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jartzeko, batez ere COVID-19ak musika
ikuskizunetan izan duen eraginaren ondo-
rioz; beraz, alde batetik, bokazioa, eta, beste
aldetik, behar hutsa. 

Ikasgeletako ikasketa soiletik urrun,
musikaren pedagogia gizarte mailako
ekimen marko zabalago batean ulertzen
duzu, antza.

Zalantzarik gabe. Jazz-a ez da gure
inguruan jaio, ezta Europan ere. Beraz,
musikarion lana da ahal dugun heinean
entzuleak prestatzea eta belaunaldi
berriengan argi hori piztea. Musikarioi
merkatu bat izatea interesatzen zaigu, eta
merkatu hori entzuleek sortzen dute.
Matematika hutsa da; zenbat eta zale eta
entzule gehiago, orduan eta merkatu zaba-
lagoa. Gure produktuek ez dute itsasoa
plastikoz betetzen, ezta inoren bizitza
zapaltzen ere. Soinua lantzen dugu, denbo-
ra-espazio konkretu batean, eta hori entzu-
leekin elkarbanatzea da gure lana. 

Euskal Herriko musika folklorikoan
ere jantzia zara; zure sorkuntzetan ere
izango du lekua, ala?

Zertxobait bai. New Orleans-eko umeek
bluesa edo second-line erritmoak entzuten
dituzten bezala, nik txikitan Oskorri eta
Laboaren musika entzuten nuen, aitaren
biniloetan. Bakoitzak bere influentziak
dauzka. Dena den, ez naiz jazz azpigenero-
en oso zalea, eta ez diot nire musikari “eus-
kal jazz” etiketa jartzen. Espainia mailan,
flamenco jazz edo latin jazz bezalako etike-

tak erabiltzeak musikarien lana asko muga-
tu du, kategoria konkretu batean sartu
behar izateagatik.  

Kolaborazioak egin ohi dituzu beste
hainbat musikarirekin. Bakarka zein
musikariz inguratuta, modu batera bes-
tera bezain eroso sentitzen zara?

Bai, pianoak abantaila hori eskaintzen
du. Bakarlari, lider zein side-man bezala lan
egiteko aukera daukat. Proiektu pertsonal
bat aurrera eramateak lan inbertsio handia
eskatzen du, eta ez da beti ekonomikoki
bideragarria. Beraz, denetik egiten dut, nire
proiektuak, Big-Band-ak, abeslariak lagun-
du, konponketak egin, konposatu, irakatsi...

Emari handia duzu, pianoa lagun;
aipatu duzun bezala, denetarik egiten
duzu: jo, konposatu, inprobisatu, iraka-
tsi… Eta zaren pertsonari zer ematen dio
horietako arlo bakoitzak?

Musika nire instrumentutik kanpo ikus-
teak joko-ikuspegi zabalagoa ematen dit.
Instrumentua, hitzak dioen bezala, tresna

bat da. Eta edozein tresna bezala helburu
baterako erabiltzen da. Nire konposizioak,
inprobisazioak eta nire mundu musikala
entzulearekin partekatzeko dudan tresna da
pianoa.

Gatozen egunotara. Alberto Arteta
(saxofoia), Borja Barrueta (bateria),
Javier Callén (kontrabaxua) eta zuk zeuk
(pianoa) osatzen duzue Move Quartet. Jo
eta ke ibili zarete kontzertuz kontzertu
azken hilabeteotan. Beste proiekturik
baduzu esku artean?

Bai, proiektu ugaritan nabil. Orain
Madril aldean biziko naiz denboraldi batez,
bertako musikariekin nire proiektuak gara-
tzeko. Alde batetik bestera ibiltzen ohituak
gara musikariak; azken finean, perretxikoak
ez bezala, ideia eta influentzia berriak ez
daude beti leku berean. Bizitza estilo dina-
miko eta desegonkorra da, baina badu
horrek ere bere alde ona.

Zeurea da azken hitza, Iñigo.
Ondorengo lerroak zureak dituzu.

Bukatu da uda, eta elkarrizketa gogoeta
txiki batekin bukatu nahi nuke. Uda da
musikarion uzta garaia, tamalez. Tamalez
diot, udako festibal erraldoiek gaizki ohitu
gaituztelako jazza udan bakarrik entzutera.
Musika eta artea gizakion behar bat da, eta
urte osoan gozatu beharreko zerbait, dosi
egokietan. Analogiekin jarraituz, onartuko
al luke jendeak “Donostiako Futbol Astea”
edo “Gasteizko Futbolaldia”-n lau partida
ikusi, eta urte osoan futbolik ez izatea?
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“Musikarion lana da

entzuleak prestatzea

eta belaunaldi 

berriengan 

argi hori piztea”

Arg.: Martin Lores
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KRONIKA

Bi ekitaldi berri izan ditugu aurtengo
jaialdian: Kasu-Azterketa eta Euskal
Animazioaren 50. urteurrena. 

Batetik, Kasu-Azterketa sailarekin,
industriari leku handiagoa eman nahi
izan diogu; zinema zuzendari eta ekoizle-
ek euren film luzeen ekoizpenari buruzko
azalpenak ematean datza atal hau.
Aurkezten diren filmak amaitu gabeak
edota estreinatze bidean izaten dira nor-
malean, eta gurekin izan ditugu Fermin
Muguruza Black is beltza II: Ainhoa filma-
rekin, Isabel Herguera El sueño de la sulta-
na filmarekin, eta Alberto Vázquez
Unicorn Wars lana aurkezten.

Bestetik, jarduera paralelo gisa,
Euskal Animazioaren 50. urteurrena
ospatu dugu Kultur Elkarteko plazan.
Hiru saiotan, 53 film labur proiektatu
dira. 1970-2020 bitartean euskal zuzenda-
riek egindako lanak ikusi ditugu bertan;
besteak beste, Rafael Ruíz Balerdi, Juanba
Berasategi, Isabel Herguera, Juan Carlos
Eguillor, Bego Vicario, Kote Camacho,
Joseba Elorza, Charo Garaigorta, Jose
Félix González Placer Etxegarai’ko Goti,
Izibene Oñederra, Zaloa Ipiña, Joseba
Ponce, José J. Bakedano, Gerardo Armesto
eta Juanjo Elordiren filmak. 

97 herrialdetatik bidalitako 1.057 lan
aurkeztu dira Film Laburren Nazioarteko
Lehiaketara, eta horietatik 27 film aukera-
tu ditu Debako hamabost herritarrek osa-
turiko Hautatzaile Batzordeak. 

Hiru sailetan banatu dira filmak: Sail
Nagusian, Zuzendari Berriak UPV-EHU
Sailean eta Panorama Sailean. Eta epai-
mahaiak manga estiloaren alde egin du
azken erabakian. Hori hala, Nieto zuzen-
dari frantziarraren Swallow the Universe
gailendu da Film Onenaren Sariarekin;
Stephanie Lansaquek eta Francois Leroyk
zuzendutako The Awakening of The Insects
film frantziarrak lortu du Gidoi Onenaren
Saria eta Zuzendari Berriak Saria The
House Of Loss Jinku Jeonen ekoizpen hego
korear-japoniarrarentzat izan da.
Publikoaren saria, berriz, Bartzelonako
Ana Solanas eta Marc Rivaren El Matí del
Seyor Xifrók eraman du.

Work In Progress
16 lan izan ditugu sail honetan, bi ata-

letan banatuta: Talentu Berriak eta Work
In Progress profesionalak. Esparru hone-
tan, enbrioi prozesuan edota amaitzear
dauden film laburrak eta animaziozko
telesailak aurkezten dira; bakoitzak 10-15

minutuko tartea izaten du bere lana epai-
mahaiaren aurrean defendatzeko. Hiru
sari banatu dira: Work In Progress Saria
(500 eurokoa), Izibene Oñederraren
Biziraupen Anormala film laburrari;
Euskaraz egindako proiektu onenari
Berria egunkariak emandako saria,
Hauazkena Taldearen Eubalaena film labu-
rrari; Talentu Berriak Saria, Giovana F.
Pradoren Cap Piloto telesailari. Talentu
Berrietan, aipamen berezia Maite
Espinosaren Txakurrek lanak lortu du.

Finantzaketa
Batetik, diru iturri publikoa dago.

Debako Udalak 30.000 euro jartzen ditu,
bera da ekitaldiaren babesle nagusia. Diru
horrez gain, Kutxa Zuriaren (karpa) gas-
tua hartzen du bere gain, eta horrek arna-
sa ematen digu beste ordainketa batzuk
egiteko. Udal langileak ere laguntzen iza-
ten ditugu eszenatokiak eta beste zenbait
egitura muntatzen. Gipuzkoako Foru
Aldundia eta Eusko Jaurlaritza ere
Animadebaren laguntzaileak dira.

Bestetik, finantzaketa pribatuari dago-
kionean, beherakada handia izan dugu.
Gurekin genituen enpresa ugarik ezezkoa
eman digute aurten, bakoitzak bere arra-
zoiekin. Erabat larritu ginen maiatzean eta,
azkenean, Kutxa Fundazioaren, Filmazpit-
en eta Goimek enpresaren diru laguntzek
eman digute aurrera egiteko aukera.

Aurretik esan bezala, dimentsio han-
diko Zinemaldia da Animadeba, eta diru

Aitor Oñederra: “Badakit herritarrei aurkeztu diegun egitaraua
exijentzia handikoa dela; horregatik, oso esker oneko nago”

15. Animadeba izan da aurtengoa eta, Aitor Oñederra zuzendariaren esa-
netan, azkena izan da guztietan “osoena”, bai edukiagatik bai publikoagatik,
parte hartze handiena izan baitu. Jaialdiaren nondik norakoak, berritasunak,
finantzaketa, antolakuntzaren ahalegina… Berriketan-i egindako kronika
honetan laburbildu ditu zinemagile debarrak.
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Urrian zabalduko da Mintzalaguna 
programan izena emateko epea Deban

Azken urteotako dinamikari
eutsita, Deban ere herritarrak euska-
raz hitz egitera gonbidatu ditu
Zuhatza Euskara Elkarteak ikasturte
berrian. Urrian emango zaio hasiera
Mintzalaguna programari. 

Urtez urte ari da zabaltzen min-
tzalagunen sarea Euskal Herrian,
urtez urte gehiago dira elkarrekin
praktikatuz euskaraz aritzeko espa-
zio eta guneak irabazten ari diren
lagunak; gaur egun, 7.000 herritarrek
baino gehiagok parte hartzen dute
Mintzapraktika egitasmoetan.

Zer da Mintzapraktika? 
Zuhatzak kudeatzen du ekimena

Deban, Euskaltzaleen Topagunea-
rekin elkarlanean, eta urrian zabal-
duko du izen ematea. Hala ere, urte
osoan egongo da egitasmoarekin bat
egiteko aukera (aurrez osatutako tal-
deetan sartuko dira interesdunak).

Ekimenaren sustatzaileek gogo-
rarazi bezala, “asko dira euskaraz
aritu nahi eta aukerarik ez dutenak,
inguruan horretarako lagunik ez
dutelako. Zenbaitek euskaltegian
ikasitakoa praktikan jartzeko aukera-
rik ez dute eta guztiek dute lekua egi-

tasmo honetan, Mintzapraktikan aur-
kitzen baitute euskaraz lagun artean
aritzeko aukera”. 

Programan “harreman berriak
sortu eta indartzen dira euskaraz”.
Taldean elkarrekin aritzen dira “eta
euskaraz egiteko ohitura hori inguru-
ko jendearengana zabaltzen dute,
hizkuntza hautuetan eraginez”.

Partaideak astean behin elkartzen
dira talde txikitan euskaraz aritzeko:
bidelariak (euskaraz ikasten ari dire-
nak edo ohitura berreskuratu nahi
dutenak hizkuntza praktikatuz) eta
bidelagunak (euskara aise erabiltzen
dutenak eta ikasten ari direnei euska-
raz praktikatzen laguntzeko boron-
datez izena ematen duten euskaltza-
leak). Batzuei zein besteei dei egin
diete egitasmoan parte hartzera:
“Ireki atea eta praktikatu gurekin,
talde giro hurbilean. Zurekin euska-
raz egin nahi dugu!”. 

Izena emateko erak
Zuhatza elkartearen bulegoan,

koordinatzailea@zuhatza.com-era ida-
tzita edo labur.eus/Zuhatza_Deba hel-
bidean sartuta. Informazio gehiago-
rako: 943 19 13 83.

laguntzak bermatuta izan aurretik disei-
natu beharra dugu jaialdiaren egitura eta
programazioa. Ez da batere samurra iza-
ten, azken unera arte ez baitugu jakiten
gastu guztiak ordaintzeko gai izango
garen.

Antolakuntza
Aipatu nahi nuke jaialdi garrantzi-

tsuak bezala eratua dagoela Animadeba;
urte osoan antolakuntza lan horretan
bakarrik aritzen diren bestelako zinemal-
dien parekoa da. Gurean, ordea, bakoi-
tzak bere lana du, gaur egun ezin baita
Animadebaz bizi. Eta urte osoan egin
beharreko lanen zerrenda luzea da: egita-
raua programatu, finantzaketa bilatu eta
gastuak justifikatu, diseinua prestatu,
komunikazioa landu, urte osoan Debatik
kanpo emanaldi bereziak egin, nazioar-
teko jaialdietara bidaiatu, edukiak pres-
tatu, kontzertuak programatu, gonbida-
tuekin jardun, boluntarioak antolatu eta
abar luze bat.

Esan bezala, asmo handiko ekitaldia
da hau. Aspaldi aipatu nizkien udalari
eta beste eragileei Animadebarekin
nituen asmoak: “Orokorrean, zinema
munduan dabiltzanen eta bereziki ani-
mazio industriaren elkargune bilakatzea
nahiko nuke Animadeba Zinemaldia.
Herritarrentzat eta profesionalentzat,
irailaren bigarren astean ospatzen den
urteroko hitzordua izatea nahi dut”. 

Esker onez
Ez da erraza Deba bezalako herri

txiki batean dimentsio honetako nazioar-
teko zinema ekitaldi bat antolatzea, eta
are gutxiago bertan animaziozko edu-
kiak proiektatzen baldin badira. Lau egu-
netan, zinema proiekzioak, hitzaldiak,
tailerrak, kontzertuak eta beste zenbait
emanaldi paralelo izan dira bertan, eta
zaila da ekitaldi guztietara jendea ekar-
tzea. Herritarrei aurkeztu diegun egita-
raua exijentzia handikoa dela ere badakit;
horregatik, oso esker oneko nago, Sail
Nagusiko bi saioetan aretoa erabat bete
dugulako. Ziur nago alde teknikoagoa
duten ekitaldiak ikustera ere animatuko
direla herritarrak etorkizunean.

Azkenik, eskerrak eman nahi geniz-
kizueke ekimena gauzatzen lagundu
duzuen boluntarioei, trukean ezer eskatu
gabe urtero laguntzen zabiltzatenoi;
eskerrik asko, bihotz-bihotzez, lantalde
osoaren partez.

11 lanbidetan aritutako hamalau emakume langileren testigantzak batu
ditu Jon Abrilek irailean kaleratutako Isildutako eskuak saiakeran. 2021. urteko
Tene Mujika bekari esker argitaratuko lanarekin, egileak aitortza egin nahi izan
die ekarpen sozial eta historikoa egin zuten emakume horiei guztiei.

Gerraosteko emakumeen lan ikusezina 
argitara ekarri du Jon Abrilek azken lanean
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AGENDA

Zalduegi: urriak 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20.

Burgoa Zuazo: urriak 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 31. 

ZALDUEGI: urriak 8 eta 15

BURGOA ZUAZO: urriak 1, 22 eta 29

IRAILAK 30, OSTIRALA
-16:00. Bisita gidatua: Gotikoaren altxorra
Deban. Informazioa: www.geoparkea.eus.

URRIAK 1, LARUNBATA
-22:00. Ikuskizun dantzatua: Martin Zalakain,
Kiroldegian. Sarreren salmenta: aurrez turis-
mo bulegoan eta kiroldegian egunean bertan.

URRIAK 2, IGANDEA
-08:30. XXVIII. Debako Bira Zikloturista,
Foruen Plazatik hasita.
-19:00. Zinema: Cinco lobitos, Debadezineren
eskutik, Kultur Elkartean.

URRIAK 3, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen mobilizazioa, plazan.

URRIAK 7, OSTIRALA
-Azaroaren 18tik abenduaren 2ra egingo den
Euskaraldiaren aurkezpen publikoa: Hitzez
Ekiteko Garaia.

URRIAK 9, IGANDEA
-19:00. Zinema: Black box, Debadezineren
eskutik, Kultur Elkartean.

URRIAK 12, ASTEAZKENA
-08:00. Flysch Gravel txirrindularitza proba,
Amaikak Bat taldearen eskutik (izen ematea:
flyschgravel@gmail.com). 

URRIAK 16, IGANDEA 
-19:00. Zinema: Licorize pizza, Debadezineren
eskutik, Kultur Elkartean.

URRIAK 17, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen mobilizazioa, Foruen
Plazan.

URRIAK 18, ASTELEHENA
-19:00. KulturEkin 2023 antolatzeko bilera
irekia, Kultur Elkartean.

URRIAK 21, OSTIRALA
-17:30. Ipuin kontaketa, Debako Kontalarien
eskutik, Itziarko Burugorrin.

URRIAK 23, IGANDEA
-17:30. Ipuin kontaketa: Gau beltza. Debako
Kontalarien eskutik, Ispiluen gelan.
-19:00. Zinema: Las ilusiones perdidas,
Debadezineren eskutik, Kultur Elkartean.
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Irailak 30, OSTIRALA > Mutriku
-San Jeronimo jaiak Mijoa auzoan: txupina-
zoa, meza, herri kirolak, bazkaria, zezen eta

pottokak, txokolate-jana, erromeria...

IRAILAK 30, OSTIRALA > Ermua
-Bulego taldearen kontzertua, Ermua
Antzokian. Sarrerak salgai 12 euroan.

Antolatzailea: Ermuko Udala. 

URRIAK 1, LARUNBATA > Eibar
-XXVII. Sagardo Eguna ...eta kitto! Euskara
Elkartearen eskutik. Eguerdian emango zaio

hasiera ekimenari, Untzagan.

...eta Debabarrenean zer? Eskualdeko hainbat plan interesgarri

Astelehenetan egiten diren pentsiodunen
ohiko elkarretaratzeez gain, urriaren 1ean
Adinekoen Nazioarteko Eguna ospatuko
da eta, horren harira, hainbat ekitaldi anto-
latuko dituzte eskualde mailan datozen
egunotan. Urriaren 1ean bertan, eguerdian,
eskualdeko mobilizazioa izango da
Eibarren eta bertara joateko dei egin dute
Debako pentsiodunek ere. 12:00etan
Untzagan batzeko hitzordua ipini dute.

Agroekologiaren eta elikaduraren inguru-
ko jardunaldiak Deban. Urriaren 1ean,
informazio puntua, merkatu txikian (09:00-
13:30). Urriaren 4an, solasaldi-merienda
Kultur Elkartean, etorkizuneko elikadurari
buruz hausnarketa egiteko (18:30). Hilaren
6an, film proiekzioa eta solasaldia herriko
elkarte eta ekoizleekin Kultur Elkartean
(19:00). Urriaren 8an, bisita eta dastaketa
Lasturko Arruan Haundi baserrian.

Urriaren 3an izango da lehen saioa, Ainhoa
Aldazabalek gidatuta, eta Andrea Abreu-
ren Panza de burro (Barrett, 2020) liburuari
buruz hitz egingo dute. Hilaren 26an,
berriz, Eider Rodriguezen Eraikuntzarako
materiala (Susa, 2021) hartuko dute hizpi-
de irakurleek, Asier Serranok dinamizatuta-
ko saioan. 19:00etan egingo dira bi hitzor-
duak eta izena eman behar da aurrez (infor-
mazio gehiagorako: 943 19 25 60).

Ostolaza udal liburutegiko Irakurketa Kluba Agroekologia eta elikadura hizpidePentsiodunen mobilizazioak



19






