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AURKEZPEN HITZALDIAK

Ekainak 15: Urretxu
Gaztetxean, 19:00etan.  

Baserri Astearen barruan.

Ekainak 19: Agurain
Araba Euskaraz. Egun osoan,  

Bizi Baratzea eta Altza Porru eskuratzeko 
aukera eta kontsultategia.

Ekainak 22: Getxo
sOrtuak ekimeneko baratzeetan, 

19:00etan. Eguraldi txarra izanez gero 
aterpera aldatuko da.  

Antolatzailea: Egizu Getxo Euskaldun.

Marinel-herri izateagatik da ezagun Le-
keitio (Bizkaia) gurean: portua, arran-
tzaleak, hondartzak, turistak... Bestal-
de, lurrarekiko loturaz ere aberastasun 
handiko herria dela azaldu digu Lekitto 
Bedarra taldeko kide den Julian Arra-
tek: “Lekeition ortugintzarako kultura 
handia egon da betidanik, eta hori eli-
katzeko eta sustatzeko ideiarekin batu 
ginen gu”. Duela lau urte taldea sortzeko 
asanblada deitu zutenean 50 pertsona 
baino gehiagok erantzun zioten deial-
diari. Interesa bazegoela ikusita, anto-
latzen hasi ziren, egun Usotegi parkea 
dena lortzeko pausoak ematen.

Norbanakotik kolektibora
Usotegiko parkeko lurrak Lekitto Be-
darrari utzi zizkion Udalak taldearen 
eskariari erantzunez. “Herrian ortu 
txiki asko daude, familiakoak, baina 
guztiak hormaz inguratuta egoten dira 
eta barruan bakoitzak nahi eta ahal 
duena egiten du”. Usotegiko lursaila 
komunean lantzean, jendeak beren es-
perientziak, haziak eta landareak kon-
partitzen ditu komunikazioa eta elkar 
laguntza bultzatuz. Parte hartzaileen 
adinaz eta soslaiaz galdetuta, 20 urte-
tik 60 arteko tartea aipatu digu taldeko 
kideak, eta pasarte polita gehitu: “Aito-
na bat bere bi ilobekin etortzen da par-

kera, hor ikusten dituzu haurrak ere 
aitzurrarekin, aitona aholkuak ema-
nez”. Jende nahasketa hori egotea abe-
rasgarri dela dio Arratek, harremanak 
sendotzeko eta jakintzen transmisioa 
egoteko.
 Larunbatero hutsik gabe egiten dituz-
ten auzolanez gain (gaur belarra moztu, 
bihar hazitegiak prestatzen ikasi, etzi 
tomate edo piperrak erein), bestelako 
ekimenak ere antolatzen ditu Lekitto 
Bedarrak: ikastaroak, hitzaldiak, Usote-
gi eguna; ikasiz eta gozatuz, aldi berean.

Auzolana bide
Hasieratik, lursaileko lanak auzolanean 
atera dituzte aurrera Lekitto Bedarra-
koek. Izenak dioen bezala, garai batean 
uso-tokia zen parkea, eta hegaztiak ego-
ten ziren dorrea dago bertan. “Dorrea 
erabat zahartuta zegoen, erortzen ha-
sia. Auzolanean hasi ginen konponketa 
lanekin, eta herriko zenbait igeltserok 
parte hartzea lortu genuen”. Orain, kon-
ponketekin amaitu eta gero, dorreko 
beheko solairua erabiltzen dute talde-
kideek sukalde bezala, botika naturalak 
eta beren edabeak prestatzeko.
 Baratzea eta auzolana elkartzean lor 
daitekeenaren adibide polita Lekitto-
koa. Ziur barazkiek bestelako zapore 
bat hartzen dutela Usotegin... n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

LEKITTO BEDARRA

Baratze komunala

LEKITTO BEDARRA

ALTZA 
PORRU! 
AURKEZPEN-FESTA

Ekainak 16: Hernani
Karabeleko ekonekazaritza etxaldean, 

18:00ak aldera.

“Adiskidea, gauza txikian behar da porogatu, 

haundian enpleatu” (Azkue)

bizibaratzea.eus
argia.eus

BIZI
BARATZEA

Iruditzen
zaionetik

abiatuta,
irudiztatzen du

irudigileak
bere buruan

dituen irudituen

baratzearen irudia.

Irudi horrek diona

irakurtzen du

irakurleak, eta

baratzea irudikatu.

Irudigileak zer baratze

asmatu duen

asmatu behar du

irakurleak.
Baratzea

irudigilearena

eta irakurlearena,

erdi bana lana.

Hala omen!

Ni behinik behin,

halaxe irudituta 

  nago.

BIZI

BARATZEA

liburua atera

genuen duela 

urtebete, gutxi

gorabehera. 

Baratzeak gure

artean dituen ospe

eta sona gero eta

nabarmenagoak

baliatu nahi izan ditut.

Baratzea mundu

askotarako ataria da,

bizitza osasuntsu

eta bete-betekoa izateko

aukera bikaina.
Eta bete eta 

osasuntsu ezin izan 

irribarrerik gabe. 

Hau dugu irribarrearen

baratzea: ALTZA PORRU.

Eman eta hartu.
Irria eta barrea.

Osasuna!

Irudituta nago

Jakoba Errekondo

BIZI BARATZEA

ALTZA PORRU

Irriaren baratzea

Jakoba Errekondo

BIZI BARATZEA

ALTZA PORRU

Jakoba Errekondoren “BIZI BARATZEA” liburutik abiatuta, baratzea mundu 

askotarako ataria dela azaldu nahi da esku artean duzun honekin. Oraingoan, 

irudia eta komikia nagusi. 

Irudien baratze honetarako ataria Maialen Lujanbioren burutazioa da.  

Eta Jakoba Errekondori buruzkoa herrikide duen Idoia Torregarai Martijarena. 

Elkarlan honetara irudigile hauek bildu dira:  Antton Olariaga Aranburu, 

Asisko, “mattin” martiarena, Ainara Azpiazu Aduriz  “Axpi”, Joseba 

Larratxe Berazadi, Unai Iturriaga Zugaza-Artaza, Unai Gaztelumendi 

Arandia eta Patxi Huarte Larraburu  “Zaldieroa”. 

“Hitzak eta lumak eramaiten haizeak”

“Odolak su gabe diraki”


