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Irailak 23: Munitibar
19:00etan. Lekua zehazteke.

Irailak 28: Elgoibar
19:00etan, Izarra elkartean.

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

Bertako ekoizle txikiek eskaintzen di-
gutena kontsumitzeak gure bailara eta 
herriei bizitasuna ematen dietela ezin 
uka. Bide hori sustatzeko sortu zuten 
Iratiko Ekoizpenak kooperatiba, Aez-
koan (Nafarroa).
 Kooperatibak Orbaran dauka loka-
la. Taberna eta jatetxe zerbitzua dute, 
baita beren produktuak saltzeko denda 
ere. Kontratatutako bi bazkide langileez 
gain, bestelako bazkideen ekarpenekin 
funtzionatzen du kooperatibak: proiek-
tua babesten duten bazkide laguntzai-
leak zerbitzuen bazkide diren nekazari 
edo abeltzain autonomoak, eta kontsu-
mo bazkideak. Beren produktuen eral-
daketarako kooperatibako sukaldea 
erabil dezakete azken horiek. Lan hori 
bertan eginda, osasun-baimen eta zigi-
lu propioarekin merkaturatu ditzakete 
produktuok ekoizleek.

Iratiko Xakiak
Hori da Nafarroako Pirinioetako pro-
duktuak sustatzeko kooperatibak bul-
tzatu duen zigilua: Iratiko Xakiak. Aez-

koa, Erroibar, Artzibar eta Luzaideko 
bailaretan ekoiztutako nekazaritzako 
elikagaiak eta produktu artisauak bil-
tzen ditu markak.
 Bertako produktuen babesetik hara-
go, bultzatzaileek bailara horietako bi-
zitzaren aldeko apustua ikusten dute 
proiektuan. “Bada aukerarik herri haue-
tan bizitzeko, bertan lan eginez, eta ez 
lotarako soilik erabiliz”. Turismoari be-
gira ere ate asko zabalik daudela diote 
kooperatibako kideek, orain arte ez bai-
ta ia bertako produktuen eskaintzarik 
egon turista dezente jasotzen dituen 
inguru horretan.

Bultzada beharra
Udalbiltzaren “Euskal Pirinioetan lan eta 
bizi” programan aukeratutako proiek-
tuetako bat izan zen Iratiko Ekoizpenak 
kooperatiba. Elikagaien eraldaketarako 
enpresaren ideia buruan zeukaten hain-
bat bizilagunek lehenagotik, baina pro-
gramak emandako diru-laguntza ideia 
proiektu bihurtzeko behar zuten bultza-
da izan zen. n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

IRATIKO EKOIZPENAK KOOPERATIBA

Pirinioetan jan eta bizi

Abuztuaren 20an Iratiko Xakiak zigiluaren aurkezpenean.
ELIKAHERRIA.EUS


