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Usoko-Epelerrekan bertako haritza eta pagoa

aldatuko dute pinua eta norteko haritzaren ordez

USOKO-Epelerrekan bertako
haritza eta pagoa aldatuko
dute, norteko haritza eta
pinuaren ordez. Ekimen hau
Europako Batasunetik dato-
rren Life programaren ba -
rruan dago,  programa honek
ingurumenarekin lotutako
ekimenak finantzatzen ditu.
Dipu ta zioak 2005eko deial-
dian Life Aiako Harria
proiektua aurkeztu zuen,
beste 182 proiekturekin bate-
an eta onartu ziren 54 proiek-
tutatik 6garren postua lortu
zuen ekimen honek. Orain
Hernaniko Uda lak sinatu du
hitzarmena Di putazioarekin,
izan ere Aiako Harriko parke
naturalak di tuen 6.913 ha-
tatik 621,1 ha Hernanikoak
dira.  Haritza eta pagoa alda-
tuko dira Uso ko-epelerrekako
30 ha-tan. 

Hernaniko Udalak 43.634
euro jarriko ditu
Ekimenak guztira 120.924 eu -

roko aurrekontua du eta
Europa Batasunak subentziona-
tu du neurri haundi batean.

Her naniko Udalak 43.634 euro
or dainduko ditu, 21.817 euroko
bi zatitan, 2007 eta 2008 urtee-
tan zehar. 

Iñaki Arratibel, ingurugiro-
az arduratzen den zinegotziak
adierazitakoaren arabera zu -
haitz berriak jartzeko aterako
diren norteko haritzak eta p i -
nuak saldu egingo dira eta hor-
tik ere aterako da dirurik.

Ekimena gauzatzea , hau da,
zuhaitzak aldatzea, proiektua
idaztea, kontratazioa, lanak
zuzentzea, eta abar, Dipu -
tazioak egin beharko du. 

Hernaniko Udalaz gain,
proiektu honetan sartuta dau de
Errenteriako Udala, Oiar  tzungo
Udala, Irungo Udala, Basoa
Fundazioa, Eus ko Jaurlaritzako
Uren Zu zen da ritza eta Eusko
Jaurlaritzako Bio diber tsita tea -
ren Zuzendaritza. ��

Bertsolari txapelketako finala gaur BEC-en
BERTSOLARI Txapelketako
fi nala jokatuko da gaur Ba ra -
kaldon, BEC aretoan eta  Her -
na niko bertso eskolak bi or -
dezkari izango ditu txapelera-
ko lehian: Maialen Lujanbio eta
Aitor Men  diluze. Lujanbio go -
gotsu eta doinu berri eta guzti
dijoa. Txapelketan bere burua
ez probatu izana da bere kezka
nagusia, Kro nikari eskainitako
elkarrizketan adierazi duenez.
Men di luze berriz, final erdieta-
ko pa txadarekin dijoa, eta bere
hi tzetan, bertsotan egitera. Saioa
goizeko 11:00etan hasiko eta
Maialen Lujanbio eta Aitor
Men diluzeren ondoan izango
di ra Andoni Egaña, Unai Itu rri a -

ga, Igor Elorza, Amets Ar za llus,
Sustrai Colina eta Jon Maia.
11:00etan hasi eta egun oso ko
saioa da, eta ETBk zu zene an
botako du. Euskadi Irra  tiak eta
Herri Irratiak ere ere zu zean
emango dute. Inter ne tez ere
jarraitu ahal izango da hiru
medio horien webguneetan.
Txapeldunari Imanol Laz kano
bertsolariak jarriko dio txapela.

BEC-en 13.000 pertsonatik
gora bilduko dira gaur, eta sa -
rre ra guztiak bukatu dira.
13.000 ho  rietatik 250 inguru
Herna nitik dijoaz, antolakun -
tzak emandako datuen arabe-
ra. Hiru autobus atera dira
Hernanitik. �� (2-3 orriak)Maialen Lujanbio. Aitor Mendiluze.

Diputazioak  ‘Life Aiako Harria’ proiektua aurkeztu zuen Europako Batasuneko ‘Life’ ingurugiro
programan sartu eta subentzioa jasotzeko. Hernanin  30 ha-tan aldatuko dira zuhaitzak. 

Kendutako pinu eta norteko haritzak saldu egingo dituzte.

� S A N T O  T O M A S
Txistorrada eta
festa gaur
Kaxkoan eta
auzoetan

Santo Tomas datorren aste-
azkenean ospatzen da baina
festa gaur antolatu dute
Hernaniko zenbait lekutan.
Plaza Berrin, eguerdian, txis-
torra pintxo eta bokadilloak
izango dira edanarekin lagun-
duta, eta arra tsaldeko
18:00etarako erromeria anto-
latu dute. Orkolagan, goizeko
11:00etatik aurrera sagardo
dastaketa, txistorra eta gaz-
tainak probatu ahal izango
dira; eguerdian trikitixa eta
arratsaldeko 16:30etan kon -
tzertuak izango dira: El Furu,
Orreaga778, Suburbio eta
Afonia taldeekin. Sor gin txu -
lon, eguerdiko 12:00 etan,
txistorra prestatuko dute
auzotar guztientzat.  ��

� A T L E T I S M O A
Karabelgo krossa

Belkara auzo elkarteak anto-
latuta gaur Karabelgo VII
Krossa izango da. Gazteenek
goizeko 10:00etatik aurrera
izango dituzte lasterketak.
Helduen lasterketak goizeko
11:00etan hasiko dira. ��

� A M H E R
Bilera asteartean

AMHER elkarte multikulturak
bilera egingo du datorren
asteartean, arratsaldeko
19:00etan Iturritxo auzo ekar-
tean (Latxunbe Berri 2). ��

� W A T E R P O L O A
Hernani A
Izarraitzen kontra 

Hernani Ak  Izarraitz taldea-
ren kontra jokatuko du gaur
kiroldegiko igerilekuan,
eguerdiko 13:00etan. ��



MAIALEN Lujanbiok (1976)
Euskal Herriko Bertsolari
txa pelketako hirugarren fi -
nala jokatuko du gaur Bara -
kaldoko BEC-en. Egañarekin
batean hernaniarra da fabori-
to nagusia. Aurrekoan biga-
rren egin zuen, eta gero Gi -
puzkoako txapela irabazi.
Lu  janbiok gaurko finalera
da ramakien kezka nagusia
da bere burua txapelketan
probatu gabe nola erantzun-
go duen jakitea. Eta dio lehe-
nengo saioak garrantzitsuak
izango direla pultsua hartze-
ko. Maialen Lujanbiok zortzi
puntuko doinu berria plaza-
ratuko du gaur, 8-7 silabakoa
eta jatorri katalana duena.

Zer aldartetan zoaz gaurko fi -
nalera, ze sentsazio dauzkazu?
Txapelketan orain arte aritu ez
eta jende aurrean probatu falta
sentitzen dut batetik. Bestetik
berriz, gogoa daukat txapelke-
tak berekin dituen tentsioa eta
kontzentrazio ego era hori bizi -
tzeko. Eta ilusioa ere bai gau-
zak ondo egiteko.

Zer helbururekin zoaz, saio
al detik zein postu aldetik?
Helburuetan, bakoitzak bere
buruari jartzen diona da bat
eta gero daude postuak. Eta
lehenengoa betetzen bada,
bestea ere hor nonbait ibiltzen
da. Nik nahi dudana nere
bertsokera egin, nigandik eta
errealitatetik hurbilekoa.
Haun dikerietara edo gauza
puztuegietara jo baino nahia-
go nuke hankak lurrean ditu-
dala ikusi gauzak. Ikuspuntu
horretatik kantatu, eta ahalik
eta ondoen egin. Horrek esan
nahiko luke postuetan gora
samar ibiliko nintzatekeela,
ondo egiten badut eta apre-
ziatzen bada, noski. Ez da txa-
pelketako helburua eta ahale-
gina bakarrik, horixe da oro-
korrean bertsotan egiten saia -
tzen naizena.

Hankak lurrean jarrita, zure
ustez, ahalegin horrek sarbi-
de erreza al du txapelketan,
beste ahalegin batzuk beza-
lakoa, alegia?
Beno, gerta liteke ahalegin
batzuk ez izatea hain brilante-
ak edo hain ikusgarriak.
Agian da ahalegin bat zu egi-
ten ari zarena eta izugarrizko
logika dauka zure prozesuan,
baina, igoal jendearentzako ez

da oso brilantea, inkluso ez da
aldaketa haundia ere, eta
agian ez da oso luzitua. Edo
gerta liteke ez gustatzea ere.

Etorriko al da txapela 
Her na nira?
Ez dakit. Ikusten da jendea
fuerte dagoela eta hor hauta-

gai mordoxka dago. Uste dut
irabaziko duela irabazi leza-
keela sinesten duenak. Hori
izango da klabea. Ze, bertso

mailan, badago talde bat
punta-puntan ibiltzeko mo -
duan.

Besteak fuerte ikusten ditu-
zu orduan...
Bai, fuerte eta ilusioz. Sentsa -
zioa ematen dit orain dela lau
urte bigarren egin banu, izan
zela (prestakuntza  aparte)
aurre ko txapelketan arantza
sartuta gelditu zitzaidalako.
Eta orain ere iruditzen zait
2001ean arantzarekin gelditu
zirenek aukera gehiago izango
dutela gora egiteko.

Zer entrenamendu egin duzu
finalerako. 
Aurreko txapelketan espezifi-
koagoa egin nuen, zer egin
garbi neukalako. Orain, bide
hura pulitzen ahalegindu
naiz. Ikuspuntua lantzen saia-
tu naiz batez ere, eta errimak-
eta ere egin ditut.

Zer du 2005eko Maialenek
2001ekoak ez zuena? 
Lau urte gehiagoko bizi espe-
rientzia, lau urte gehiagoko
bertso esperientzia, eta estilo
aldetik berria izan zena biluz-
ten joatea. 

Doinu berria ere aterako
duzu finalean?
Bai, Leridako doinu baten mol-
daketa da. Zortziko zaharra
bezala, 8-7 da, eta zortzi puntu-
koa. Doinu estua da, sobrako
gauzarik esateko tarterik uzten
ez duena, eta ondo egitekotan
kateatu beharrekoa. 

Zer lanetan aterako duzu?
Seguruena kartzelan, lanean,
goizean. 

Nola ikusten duzu plazaz
plaza zure burua?
Bizi aroei oso lotuta dijoan
gau za bat bezala ikusten dut.
Mo mentuko kezka eta interes-
gaiekin batera dijoana. Gaur
egunean bertsolaritza da nere
egiteko eta arretagune nagusia.

Eta bertsolaritza nola ikusten
duzu, boom-a al dator berriz?
Txapelketa izugarrizko jende
pila dabil, gazte asko. Bukatu
eta asentatzen denean ikusi
beharko da eta jende hori pla-
zetara joaten den, edo zer
eskaini behar zaion joan dedin.
Saio mota edo formato berrien
gaia ere hor dago..., gazte ho -
riengana nola iritsi... ��

� Kezka 
«Gaurko nere kezka
nagusia da jende
aurreko probarik

gabe txapelketan nola
aurkituko naizen.»

� BEC, ederra
«BEC aretoa leku oso
ederra eta bildua da,
Belodromoak baino
espazio huts gutxia-

go dituena.

� Bezpera lasai
«Atzo mendi buelta
bat egin nuen, gero
siesta eta iluntzean

Bilbora, anto-
lakuntzak jarritako

hotelera.»

� Plazaz plaza
«Nere plazaz plazako

bertsolaritza nere
bizi aroekin oso lotu-

ta dijoa, garaian
garaiko kezka eta
interes gaiekin.»
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Hankak lurrean dituela kantatu nahi du, baina, gora begiratzen du. Bertsolari

gehienak bezala, antolakuntzak Bilbon jarritako hotelean pasa du gaua.

EESSAANNAAKK

Lujanbio: «Irabazi lezakeela sinisten
duenak irabaziko du txapela»

Maialen Lujanbio bertsolaria ikuspuntua lantzen saiatu da gehiena, azken urteetako bidea pulitzen. Gogoz eta
ilusioz dijoa BEC-era, baina, txapelketan aurretik kantatu ezak kezka ere sortzen dio Hernaniko bertsolariari.

«Txapelketa hasterako bai sentitu nuen
presio berezia, baina, orain lasai nijoa»

AURREKO txapelketako
oroi tzapena, faborito izatea,
jendearen espektatibak,  txa-
peldunorde izatearen kar -
ga... Maialen Lujanbioa aitor-

tu du txapelketa hasi aurretik
halako presio berezi bat sen-
titu zuela. «Gero, txapelketak
be re bidea egin du, eta bada-
kit jendearen espektatibak

altu ak direla, baina, besteen
mai la ikusita gauza pareka-
tuago daude. Alde ho rre -
tatik, orain lasaiago na go, eta
presio be rezirik gabe ni joa». 
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AITOR Mendiluzek (An do -
ain, 1975) Euskal Herriko
bertsolari txapelketako biga-
rren finala du gaurkoa.
Aurre koan baino seguridade
gehiagoz omen dijoa, zertara
dijoan jakinean. Andoain da -
rra Gipuzkoako txapeldun
izana da. Aurreko Txapel keta
Nagusian hirugarren egin zu -
en, baina, ez zen erabat gusto-
ra gelditu, bertso gogoanga-
rririk  bota ez zue la-ta. 

Zer gorputzekin zoaz BECera?
Semifinaletako sentsazio bera
daukat, ikaragarri lasai eta
jaialdi batera bezala noa.
Noski, finala da, eta berezia.
Bertsotan egiteko gogoz noa
(behin eta berriz azpimarra -
tzen du idea hori). Ez dakit
lasaiegi joatea ere ona den
topea emateko, baina, presio-
rik gabe noa. 

Zer helburu ditu Mendi lu zek? 
Aurreko txapelketan halako
sentsazio arraro batekin gel-
ditu nintzen. Bertsotan ondo
egin bai, hirugarren gelditu
ere bai, baina, entzuleari ezer
gutxi utzi nion sentsazioa gel-
ditu zitzaidan. Nahiko nuke
gaur bertso gogoangarri ba -
tzuk botatzea, eta horretan
daukat burua jarrita postue-
tan baino gehiago.

Aurrekoan hirugarren egin-
da, ez al zoaz txapelaren
bila?
Beste batzuk daukate irabaz-
teko ardura edo presioa, nola-
bait esateko. Nere buruari ez
diot karga hori jarri, baina,
badakit nere lana ondo egiten
badut, aukerak badauzkadala
eta besteek ere egin egin
beharko dutela.

Zein izan litezke klabeak?
Ofiziotan egongo da klabea,
zortziko haundian eta txikian.
Zortziko txikian lau bertso,

asko da. Puntuazioan ez ezik,
hasierako ofizioetan norbere
buruarengan konfiantza iza-
teko ere garrantzitsua da hori.

Ni zortziko txikian eroso eta
ondo ari banaiz, saioa domi-
natzen dudan sentsazioa iza-
ten dut. Puntuazioan, egia da,
bakarkakoan alde haundiago-
ak egon litezkeela. 

Finalari begira, zerk kezka-
tzen zaitu gehiena?
Egia esan, sentitzen dut idee-
tan ondo edo errez nabilela,
eta batzutan, idea horri forma
ematea da kostatzen zaidana.
Prestaketa berezirik ere ez
dut egin batzuetan antzeman
egiten dut hori.

Txapelerako edo buruz bu -
rurako aukerekin eta presta-
keta berezirik gabe finalera...
Bertso eskolan bildu eta ber-
tsotan aritu gara eta prestake-
ta hori egin dut. Burua ere
gehiago zentratuta egoten da
beti... Baina, prestaketa bere-
zirik ez dut egin ez, eta uste
dut nik normaltasun bat
behar dudala bertsotarako.
Nere burua ezagutzen dut,
eta hamabost egun jai hartu
eta horretaraxe jarri izan

banintz, seguruena erdirik
ere ez nuen egingo.

Gaurkoa Euskal Herriko
bigarren finala duzu. Zertan
aldatu da Mendiluze bertso-
laria, eta finala bizitzeko
modua. 
Final hartako sentsazioa izan
zen, jo, hau ikaragarria dek!.
Oholtzara igo eta hainbeste mila
pertsona... aurreneko aldia...
Oraingo sentsazioa da, jo, hau
final earra! Hemen bertsotan
egin behar dik! Zertara zoazen
jakinaren gainean noa orain,
beste seguridade batekin. 

Nola ikusten dituzu beste
zazpiak, zein dira (zutaz
aparte) txapelerako zure
faboritoak?
Egaña, Maialen eta Iturriaga
ikusten ditut aukera gehiene-
kin. Egañak ez du ezer erre-
galatuko, Maialen oso ondo
ikusi dut entrenamenduetan,
eta Iturriagak Hendaian era-
kutsi zuen zenbat lezakeen.
Donostiako saioan irregula-
rrago jardun arren, Hen -
daiakoa da benetako Itu rria -
ga, ez Donostiakoa. Besteak
ere oso fuerte daude, eta
aurreko muturrean sartzeko
aukera haundiak dituzte.

Zer moduzko lekua da irudi-
tu zaizu da BEC, kantatzeko
zein entzuteko?
Ederra. Oso toki erosoa, bil-
dua eta beroa da. Kantatzeko
eta entzuteko ere egokia, gi -
roa sortzeko aproposa.

Nola ikusten duzu zeure
burua plazaz plaza.
Eroso ikusten dut. Gustora
sentitzen naiz eta disfrutatu
egiten dut. Saiatzen naiz saio
bakoitzari zerbait berezia
ematen. Bertsokera bat ere
definitu dut, eta hori ere in -
portantea da. Gero, batzuei
gustatuko zaie eta beste ba-
tzuei ez hainbeste.

Txapelketak beste aparraldia
ekarriko al du?
Gorakada ekarriko du, baina,
positiboan, ez da boom hutsa
izango. Bertsolaritzak presti-
gio bat lortu du, eta txapelke-
taren bultzada epe luzerago-
koa izango da nere ustez. ��

Aitor Mendiluze etxean lo eginda joango da finalera.

Mendiluze: «Ni bertsotan
egitera noa eta badakit nere

aukerak badauzkadala»
Aitor Mendiluzek dio lasai eta presiorik gabe sentitzen dela gaurko finalerako.

� Ofiziotan klabea
«Gaur ofiziotan egongo da
klabea, zortziko haundian

eta txikian. Zortziko txikian
lau bertso asko da.

Puntuazioarako ez ezik,
hasierako ofizioetan nor-
bere buruarengan konfi-
antza izateko ere garran -

tzitsua da hori.»

EESSAANNAA
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Etxe bat salgai Gudarien plazan. 50 m2 ditu. Interesatuek deitu: 679 10 75 06
(Arratsaldeko 13:30etatik 15:30etara)

Garajea alokatzen dut Arantzazu plazan. Bi kotxerentzat du lekua. 250 euro    hilean. Deitu:
630 03 30 80

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,
reflexologia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Sta Barbara 42).

Kotxea salgai. Peugeot 206. 115.000 km ditu eta 1999koa da. Prezioa 4000 €. Interesatuek
deitu: 618 816 960

Salgai tabako makina, freidora, telebista eta eskuak lehortzeko makina. Deitu: 653 727 916
Arotz profesionalak lan txikiak egingo lituzke. Deitu: 656 78 64 15

�  IRAGARKI  MERKEAK �

� TELEFONOAK lTaxiak: 943 550093 lUdaltzaingoa: 943 333288 lDYA: 943 464622   

lAutobusak: 943 556662 lAnbulatorioa: 943 006666 lJokalari anonimoak: 943 331103 

lAlkoholiko anonimoak: 943 331103  � FARMAZIAK lEgunez: Bilbao-Sagastiberri Urbieta 7 -
943 552941 lGauez: Chucla Kardaberaz 48 - 943 551793

GAUR

EG
UR

AL
DI

A BIHAR
Aurreko egunetan baino zeru
garbiagoa ikusiko dugu.
Tenperaturak jaisten jarraituko
du.

(e
u

s
k
a

lm
e
t)Eguraldiak hobera egingo du.

Goizetik  lainotsu egongo da
zerua eta euria egingo du.
Arratsaldetik aurrera zerua gar-
bitzen joango da. Tenperaturak
behera egingo du.

ESKERTZA
Maria Rosa Aranburu Urkizu

Senitartekook eskerrak eman nahi dizkizuegu,
modu batera edo bestera egun hauetan 

gurekin egon zeratenoi.

GUZTIAGATIK ESKERRIK ASKO.
Hernanin 2005ko abenduaren 18an.

Marga, Lizeaga kalean dagoen Adauxu dendan.

� M E R K A T A R I T Z A
Adauxu denda Lizeaga kalean

Adauxu denda ireki zuten udan Lizeaga kaleko bigarren zenbakian.
Bertan aurkitu daitezke emakume gazte eta helduentzako jantziak,
konplementuak, poltsak, gerrikoak, pitxiak eta abar. ��

� O K U P A Z I O A
Isuna ordaintzeko mariskada

Aitor Zinema okupatu eta identifikatutako 3 gazteen isuna ordain -
tzeko mariskada antolatu dute. Gaur errifak saltzen egongo dira
Kaxkoan. Zozketa arratsaldeko 20:00etan da plazan. ��

� Jasota Bezala
6 Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izen-abizenak, NAN edo EHNA zen bakia eta telefonoa 7 Gehienez 1.000 karaktere onartuko
dira 4 Kronikak ez ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak.

EHNA egin eta erabili
Hilabetero izaten ditut aurrez-
aurrekoak senideekin. Ziztu bi zian
alde egiten duten bi ordu dira; ez
dute alde egiten ordea az tar narik
utzi gabe, barne algarak, begira-
dak, besarkadak, hitz egindako
kontu serio eta ez hain serioak,
oroitzapenean gelditzen dira. Ka -
tuak ez dakit zenbatgarren men-
deko platera dotorea (beti oso itsu-
sia iruditu zaidana, portzierto)
puskatu duela, aitak bere paseo -
txoak egiten dituela, izebak zera
esan zuela aurreko batean, lehen-
go ostiralean kon tzentrazioan izan
zirela eta harekin eta bestearekin
topatu zirela eta musuak eta besar-
kadak bi daltzen dituztela... Ka r -
tzelan egunerokotasuna elikatu eta
aberasten duten mila kontu,
hemen eta orain aipagarriak ez
diren mila kontu, berezko garrant-
zirik ez dutenak. Baina bada kon-
tutxo hauetako bat au rrez-aurreko
batean aipatu zidatena eta nik
ziega batean hain beharrezkoa den
irudimenaz apaindu dudana, gu -
tun honetarako. 

Ama eta lagun bat joan omen
ziren oroitzen ez du dan denda
batera, oroitzen ez dudan zerbait
erostera (nere memoria selektiboa

barkatuko didazuelakoan...) eta
nik irudikatzen ditut bi emakume-
ak erosketak egiten, kontu kontari,
xahutuko du ten di rua rekin gehie-
gi kezkatu ga be, “egun batekoaga-
tik” pen tsatzen dutela. 

Eta hantxe aurkezten dira
erosi asmo duten guztiarekin.
Den dariak irribarre atseginez
hartzen ditu, salmenta ona egin
behar duen plazer ezkutuaz.
Holakoetan tarjetaz ordaintzeko
nortasun agiri bat erakutsi beharra
dago eta eta amak EHNA aurkez-
ten dio irribarre atsegineko den-
dariari. Den dariari ordea, aurpe-
gia aldatzen zaio, irribarrea ez da
orain hain irribarretsua eta ez
dakit zehatz-mehatz zein hitzekin
baina nortasun agiri horrek ez
duela balio esaten dio amari.

Eta ama eta bere lagunak
“pena da ba hau dena ezin erosi
eta hemen utzi beharra” esan eta,
horrelaxe, burua tente, harro eta
alai badoaz beren EHNArekin.
Atzean utzi dute dendari orain ez
hain irribarretsua, eta atzean utzi
dute hipokresia, epelkeria, erreali-
tatea onartu nahi ez dutenen
inozokeria. Errealitatea baita eus-
kaldunak garela eta euskaldun
gisa bizi nahi dugula Euskal

Herrian. Errealitatea da egoera eta
leku gehienetan onartzen diotela
EHNA amari agiri baliogarri gisa,
eta onartzen ez diotenak atzean
utzi dituela, bidean atzean, histo-
rian atzean. Herri hau aurrera bai-
toa, aurrera gure eskubideen alda-
rrikatze eta gauzatze bidean,
aurrera gure historia eraiki tzen,
herria eraikitzen.

EHNA egin eta erabiltzea
beste pauso bat gehiago da eraiki -
tze bide horretan, debeku eta
ukatze guztien gainetik aurrera
egingo dugu gure eskubideak
gauzatzen baititugu inoren baime-
naren zain egon gabe.

Gustora egin dut barre isto-
rioxka kontatu didatenean eta
kideei kontatu diet aurrez-aurre-
kotik bueltan eta barre egin dugu
atseginez, ez salmenta ona egin
behar duenaren irribarreaz, baina
bai borroka irabazten ari garena-
ren irribarreaz, askatasuna irabaz-
ten ari garenon irribarreaz, histo-
ria egiten ari garenon irribarreaz.
Historia guk geuk egiten dugula-
ko, eta horretarako tresnak dauz-
kagulako: egin eta erabili EHNA.

Oihane Bakedano, 
euskal preso politikoa.

Errapia taldeko festa atzo.  Errapia arte tailerreko festa izan zen atzo, goizean zehar graffitiak
egiten aritu ziren eta Zikuñagako Eskola Zaharrean duten tailerreko kanpoaldea kolorez eta irudiz
apaindu zuten. Arratsaldean poesia, jazza eta antzerkia izan ziren eta gauean musika emanaldiak. ��


