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a s t e l e h e n e k o a

Zaparrada batzuk botako ditu 
goizean. Arratsalderako arter-
tzera egingo du.
euskalmet.net

Max. 16º

Min. 8º

E g u r a l d i a

Bere alderdikidea den Miguel 
Arias Cañeteren defentsan esan 
zituen politikari kanariarrak 
honako hitzok. PSOEren hipo-
kresia salatzeko erabili ei zuen, 
bere esanetan, 1986an Alfonso 
Guerra sozialistak botatako esal-
dia da-eta.

"ezkutuko ekonomia 
emakume batzuen 
modukoa da: eurekin 
bizi behar da ezin direlako 
ezabatu"

Canarias RadioM a n u e l  f e r n a n d e z   |   d i p u tat u  k a n a r i a r r a

a h o b E r o

eskaileretan behera, 
irribarre batekin
SlideRider du izena txirrista toles-
garri honek: etxean jolastu gura 
duten umeentzat eta nagiak diren 
gurasoentzat aproposa.
www.nopuedocreer.com

a i ,  E n E !

unai Basurko  Portugaleteko semea, kontaezinak dira itsasoan eman dituen orduak: 'Pakea Bizkaia' 
belaontzian, esaterako, Ipar Lurmuturrera, Groenlandiara, Ternuara eta Antartikara heldu da   |  txomin madina

"Bizirik dagoen izakia da itsasontzia, sentitu beharrekoa"

h a m a r r E koa

1. Kirolaria, abenturazalea, mari-
nela... Zein da zure zakua?
Nabigatzailea naizela esango nuke: 
nabigazioak kirola, abentura eta 
pertsona hartzen ditu bere 
barruan. 

2. Eta nork du horren errua?
Gurasoek: hiruzpalau urte nituela, 
Getarian ontzitxo bat erosi, eta 
itsasoa eta belan nabigatzea gure 
entretenimendu bihurtu ziren. 

3. antartikarako espedizioak urte 
erdi iraun zuen. nolakoa da halako 
abentura bati ekin aurreko eguna?
Tamaina horretako espedizio bat 
prestatzeak ia urtebeteko lana 
dakar. Bezperan, dena eginda izan 
behar duzu: arnasa hartu, eta asko 
lan egin ostean nabigatzea beste-
rik geratzen ez dela konturatzeko 
eguna da; Euskadin azken gauaz 
gozatu eta lasai itsasoratzekoa.

4. Eta zer da lurreratzean egiten 
duzun lehen gauza?
Gauza xumeak: bizi naizen lekuan 
buelta bat eman, lagunekin eta 
familiarekin egon, garagardo pare 
bat hartu, txuletoi bat jan... Eta 
igeri egin eta bizikletan ibili; itsa-
soan faltan botatzen ditut.

5. Zenbat du Gran Hermano-tik 
horrelako espedizio batek?
Telebistan kontatzen digutenari 
buelta ematen diogu: pertsonen-
gan sinesten dugu, eta bakoitza-
ren onena ateratzen saiatu; urte 
erdi hau elkarbizitzaren adibide 
izan da. Egun, tripulaziokook, 25 
lagun izaten segitzen dugu.

6. itsas zabalean, egunak azka-
rrago ala motelago igarotzen dira?
Egunak oso luzeak dira, baina 
horrek ez du esan gura asperga-
rriak direnik: eguneko 24 ordue-
tan dago zeregina.

7. Zein da Pakea Bizkaia belaon-
tziko zure txoko gustukoena?
Ontzi denetan, lema dagoen gunea: 
hor sentitzen duzu gehien itsason-
tzia. Bizirik dagoen izakia da itsa-
sontzia, ezagutu eta sentitu beha-
rrekoa; lema dagoen tokitik nabari 
dira gehien sentipen horiek.

8. itsaroarekin lotutako hezkun-
tza proiektuekin zabiltza egun. Zein 
da itsasoak irakatsi dizun lezio 
baliagarriena?
Itsasoa eskola bat da: umiltasuna, 
lana, erantzukizuna irakasten dizu. 
Enpatizatzen ikasten duzu, erres-
petatzen, zaintzen, maitatzen... Ez 
du mugarik. Itsasoan ibiltzeak 
dagokigun lekuan jartzen gaitu: 
ez gara ezertxo ere.

9. ohikoa da gure kostaldean 
kutsadura ikustea. aldatzen da hori 
ozeano erdian?
Zoritxarrez, egoera kostaldean 
bezain txarra da. Ozeano Barearen, 
esaterako, plastikozko kontinente 
bat dago: arrainek mikroplastikoa 
jaten dute, eta guk arrainak. 

10. Hiru hilabeteko alaba ala 
belaontzia, zein da gobernatzeko 
errazagoa?
Antzerakoak dira: gauez esnatu 
behar zara, adi egon... Lanbideak 
laguntzen dit aita izaten.

makila magikoa baneuka...

"Eskatuko nuke, Jose mujicak 
esan bezala, denok gizateria 
moduan pentsatzea; arazo 
asko konponduko lirateke" 

AGm

H
ezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura 
sailburu Cristina 
Uriartek eta Hizkun-

tza Politikarako sailburuorde 
Patxi Baztarrikak apirilaren 
7an aurkeztu zuten euskara-
ren V. Mapa Soziolinguistikoa. 
2011koak izan dira kontuan 
hartutako datuak. Bost urtean 
behin egiten dute azterketa. 

Gazteen %70ek ongi daki-
te euskaraz EAEn; oro har 
etxeko erabilera jaitsi egin 
da. Bi gauza adierazten ditu 
horrek: "Alde batetik, euska-
ra gaitasunean hiru hamar-
kadotan gertatu den hazkun-
de jarraituak ez du etxeko eta 
kaleko harremanetan erabi-
leran hazkunderik ekarri 
(nahiz eta euskaraz jarduteko 
gai diren herritarrak askozaz 
gehiago izan) eta, bestetik, 
gaurko euskaldunek ez dute-
la atzokoek adina erabiltzen 
euskara etxean eta kalean".                                                         
"Garrantzitsua da" herritarren 
eta gizartearen arlo batean 
edo bestean "eredugarri dire-
nen atxikimendua, gogoa eta 
hizkuntza kontzientzia lortzea, 
hain zuzen ere, euskaraz daki-
tenak euskara erabiltzera 
bultzatzeko, helburua baita 
euskaldunek euskara erabil-
tzea".

Euskara jalgi hadi kanpo-
ra, jalgi hadi plazara, jalgi 
hadi dantzara.

Euskara habil mundu 
guzira!

Euskara...

b i h a r a m u n a

ixidor 
solupE


