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Urriak 21: Hondarribia
18:00etan, Endanea Garden Centerren 

(Jaizubia auzoa 40).

Urriak 23: Bera
Lurraren Eguna Azokan.

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

Azken urteetan sortu den Baserria XXI 
ekimenak, Gipuzkoan agroekologia oi-
narri hartuta lanean dabiltzan baserri-
tarrak eta lehen sektoreko langileak bil-
tzen ditu. Elkarren arteko harremanak 
josteko beharra zegoela ikusita, bailaraz 
bailara lurra lantzen zebilen jendea to-
patzea eta elkartzea izan zen lehen lana.

Beste ezer baino lehen, elkar ezagutu
Lehen asanbladak elkar ezagutzeko izan 
ziren, batez ere: nortzuk ziren aurkez-
tu, zer egiten zuten azaldu... Baserritar 
askok hartu zuten parte hasierako asan-
blada horietan.
 Elkarte berria sortzeko prozesua di-
namizatzeko, Joxemi Zumalabe Funda-
ziokoen laguntza jaso zuten. Antolatuta-
ko hainbat saiotan, partekatzen zituzten 
zailtasunak eta hutsuneak identifikatu 
zituzten. Bestalde, elkartearen barruan 
lantaldeak osatu zituzten: desobedien-
tzia, presioa eta okupazioa, formazioa 
eta sareak jostea eta antolaketa eredua 
eta merkaturatzea.
 “Baserria XXIen funtzionatzeko mo-
dua asanblearioa da: lantalde bakoitzak 
ordezkariak ditu, txandakatu egiten di-

renak, eta hileroko bileran parte har-
tzen dute ordezkari horiek, kudeaketa 
lana egiteko”, kontatu du Ane Gorosabel 
Baserria XXI elkarteko kideak.

Urriaren 1eko hitzordua
Urriaren 1ean Donostian emandako 
prentsaurrekoa hitzordu garrantzitsua 
izan da Baserria XXI elkartearentzat, 
eta orokorrean Gipuzkoako lehen sek-
torearentzat. Herrialdeko nekazari eta 
abeltzainak elkartu eta taldearen aur-
kezpena egitea zuten egun horretako 
helburu kideek, lehen sektorearen aniz-
tasuna islatuz nolabait. “Azken urtee-
tan lehen sektorean lanean hasi garen 
gazteak nahiz 40 urte honetan daraman 
jende helduagoa, guzti horiek batzea da 
gure nahia”.
 Lanean jarraitzeko konpromisoa azal-
du zuten taldeko kideek prentsaurre-
koan: “Eguneroko jardunean arituko 
gara, gure lur eta baliabide naturalak 
nekazaritza eta abeltzaintza iraunko-
rrerako erabil daitezen, lurrik gabekoek 
lurrak eskura ditzaten, emakume base-
rritarrei dagokien garrantzia aitor da-
kien, herritar guztiok, baina batez ere 
txikienek, kalitatezko elikagaiak jateko 
eskubidea bermatua izan dezaten”.
 Eurek dioten bezala... “Eutsi lurrari!” n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

BASERRIA XXI

BASERRIA XXI

Elkarrekin nekazaritza 
iraunkorra lantzen eta gizarte 
arazoei erantzuten


