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Irailak 23: Munitibar
Lekua eta ordua zehazteke.

Irailak 28: Elgoibar
Izarra elkarteak antolatuta.

ANTOLATU HITZALDIA ZURE HERRIAN

sustapena@argia.eus · & 943 371 545

Irribarrearen baratzea
Marrazkilariak:  

Asisko, Unai Iturriaga,  
“mattin” Martiarena, Ainara Azpiazu, 

Antton Olariaga, Zaldieroa,  
Unai gaztelumendi, Joseba Larratxe

Salneurria: 19,50 € · Harpideentzat: 18 €

Gure kultura  
iraultzen ari den liburua
Bloga: www.argia.eus/bizi-baratzea

 @bizibaratzea

Salneurria: 23 € · Harpideentzat: 19,50 €

“Adiskidea, gauza txikian behar da porogatu, 
haundian enpleatu” (Azkue)

bizibaratzea.eus

argia.eus

BIZI
BARATZEA

Iruditzen
zaionetik

abiatuta,
irudiztatzen duirudigileak

bere buruan
dituen irudituenbaratzearen irudia.Irudi horrek dionairakurtzen duirakurleak, etabaratzea irudikatu.Irudigileak zer baratzeasmatu duenasmatu behar duirakurleak.Baratzea

irudigilearenaeta irakurlearena,erdi bana lana.Hala omen!Ni behinik behin,halaxe irudituta   nago.

BIZIBARATZEAliburua ateragenuen duela urtebete, gutxigorabehera. Baratzeak gureartean dituen ospeeta sona gero etanabarmenagoakbaliatu nahi izan ditut.Baratzea munduaskotarako ataria da,bizitza osasuntsueta bete-betekoa izatekoaukera bikaina.Eta bete eta osasuntsu ezin izan irribarrerik gabe. Hau dugu irribarrearenbaratzea: ALTZA PORRU.Eman eta hartu.Irria eta barrea.
Osasuna!

Irudituta nagoJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA PORRU

Irriaren baratzeaJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA 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”

Liburuen eskaerak: 
& 943 371 545 · www.argia.eus/denda

AURKEZPEN HITZALDIAK

Hernanin (Gipuzkoa) dago Karabeleko 
ekonekazaritza etxaldea. Agifesek (Buru 
Gaixotasuna duten Pertsonen eta Seni-
deen Gipuzkoako Elkartea), Blasenea 
mintegi ekologikoak eta Kimu Bat lore-
zaintza eta paisajismo enpresak egin zu-
ten bat 2014an, irabazi asmorik gabeko 
proiektua martxan jartzeko.
 Baratzezaintza ikertzen dute bertan 
eta agroekologiaren filosofia gizartera-
tzen. Eta horrez gain, buru gaixotasuna 
dutenei eta baztertze arriskuan dauden 
beste kolektibo batzuei zuzendutako 
errehabilitazio psikosozialerako zentro 
ere bada Karabeleko.

gaitasun sozialak eta autoestimua
Ekonekazaritza etxaldeko errehabilitazio 
arloaren ardura Agifesek dauka. Elkar-
teko erabiltzaileek aukeran duten pro-
grametako bat da Karabelekoa, eta nahi 
duena soilik joaten da bertako lurrak lan-
tzera. Oier Iurramendi Karabeleko kideak 
kontatu digunez, astean zehar elkarteko 
40 pertsona inguru pasatzen dira etxalde-
tik, baina egunero bertan aritzen direnak 
18-20 bat dira: “Agifesek bere psikologo 
eta monitoreak ditu arlo terapeutikoa 
lantzeko. Karabelekon ekintzak dinami-
zatu eta baratzea nola landu erakusten 

diegu”. Baratzean talde lanean arituz, gai-
tasun sozialak eta autoestimua lantzen 
dituzte. Errehabilitazioa bultzatzeko eta 
bizi-kalitatea hobetzeko autonomia eta 
garapen pertsonala daude oinarrian.

Bakoitzaren gaitasunen arabera
Baratzeko lanetan aritzen dira batez ere 
Karabelekora hurbiltzen diren Agifese-
ko kideak: landatzen, barazkiak biltzen, 
bildutakoa txukuntzen... Karabeleko 
kontsumo taldeko saskiak prestatzen 
edota etxaldeko Ekodendan laguntzen 
ere aritzen dira. “Taldean jende oso ez-
berdina dago adinez, jakin-minez, baita 
gaitasunez ere. Bakoitzari lan ezberdi-
nak proposatzen zaizkio”, azaldu digu 
Iurramendik. Berak egunero ikusten du 
baratzeak Agifeseko erabiltzaileei ekar-
tzen dien onura: “Haiek landatutako eta 
ureztatutako letxua hazten ikusi ondo-
ren, letxu hori bildu, prestatu eta etxe 
batera eramaten da han jan dezaten. 
Beren lanak ondorio ona duela ikusten 
dute, gizarteari, beste jendeari zerbait 
eskaintzen ari direla”. Hala zioen Sta-
nik sinatutako bineta batek: “Baratzeko 
ordu bat ehun psikoanalisi orduren pare 
da”. Ezin uka edonorentzat izan daite-
keela baratzea terapia on bat... n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

KARABELEKO-AGIFES

Baratzeterapia

KARABELEKO.ORG


