
 

 

 
IRAKURMEN-PROBA 

 

1.Ariketa   

 Ondoren testu bat daukazu. Irakurri eta erantzun galderei. Aukeratu 
erantzuna. Bakarra da zuzena. 

Harrera tokiak 

Baionako Euskaldunen plazan 200 lagun bildu dira Etokinekin eta 

Ongi Etorri Errefuxiatuak deitutako prentsaurrekoan. Toki esanguratsua 

da, autobus konpainiak biltzen baitira bertan, eta «gaur egungo egoera 

islatzen du», adierazi du Amaiak, Etorkinekin kolektiboko bozeramaileak. 

Harrera tokiak eskatu dituzte, oinarrizko eskubideak bermatu ahal izateko. 

Gaur egun Hendaia (Lapurdi) eta Baiona artean ez dago horrelako 

eraikinik eta, Hego Euskal Herrian baldin bada ere, irekitako tokiak ez 

direla aski eta jendea kalean gelditu dela salatu dute. 

Bilboko Ongi Etorri Errefuxiatuak taldeko Catherinek Bizkaiko eta 

Gipuzkoako egoeraren berri eman du: "Ez da zaila ikustea Bilbo, 

estrategikoki, pasabide bat dela eta hori horrela izanik aspaldi hasi gara 

harrera toki bat eskatzen. Bilbora iristen diren pertsonek soilik hiru eguneko 

aterpe eskubidea dute. Orain dela urte batetik, ordea, egoerak okertzera 

egin du, asilo eskatzaileak gero eta gehiago direlako eta epeak luzeagoak 

direlako. Jendeak urtebete pasa behar badu asilo eskatzaile moduan 

kontsideratuak izateko, eta beraz, etxebizitza edukitzeko sarbidea izateko, 

saturazio mailara iristen gara. Jantoki publikoak ere beteak daudela ikusi 

dugu", adierazi du. Uda honetan herritarrak eurak antolatu dira etorkinei 

harrera egiteko eta bizitzako oinarrizko eskubideak bermatzeko: "Horrekin 

 

 

 

 



erakutsi nahi izan dugu posible dela gure baliabideekin harrera egitea eta 

erakundeen jarrera salagarria dela erakustea". 

Ipar Euskal Herrira iristen diren emigranteak Hego Euskal Herritik 

pasatu diren berberak direla nabarmendu du Amaiak. Bide hori, baina, ez 

da samurra izaten: "Askotan poliziek hartu eta beste aldera itzultzen dituzte 

eta eszena hori askotan gertatzen da. Kanporatze horiek egiteko, maiz 

ilegalki jokatzen dute: lau orduz galderak erantzuten egoten dira eta gero 

Espainiara kanporatzen dituzte", nabarmendu du. 

Gaur egun etorkinek duten bide bakarra Marokotik Espainiara doan 

bidea da, Turkiatik Greziara pasatzeko bidea itxia baita eta Libiatik 

Italiarakoa ere bai. "Baina badakigu dagoeneko bide hori ixteko saiakera 

egiten ari direla ", azaldu du tokiko Cimade elkarteko presidenteak,  

Helenek. Egoeraren larritasunaz eta irtenbide baten beharraz 

ohartarazteko ekimen gehiago egingo dutela adierazi dute. 

 

1. Ariketa. Aukeratu erantzuna 

1-  Zergatik da leku sinbolikoa Baionako Euskaldunen plaza? 

a) Etorkinak ekartzen dituzten autobusak bertan biltzen direlako.   

b) Autobusak bertatik Frantziako iparraldera abiatzen direlako.   

c) Etorkinak protestak bertan islatu ohi direlako. 

2- Zergatik eskatu dituzte harrera tokiak? 

a) Euskal Herrian oraindik bat ere ez dagoelako.    

b) Hego Euskal Herrian izanik ere, nahikoak ez direlako.   

c) Baionan eta Hendaian eraikin gehiago behar dituztelako. 

 

 

 



3- Bilbora heldutako etorkinek harrera lekurik al dute? 

a) Bai, baina hiru eguneko aterpe eskubidea baino ez dute. 

b) Bai, baina urtebetez baino ezin dira bertan geratu.  

c) Ez, asilo eskubidea lotu arte ez dute non egon. 

4- Zer gertatu da udan, Bilbon? 

a) Hainbat herritarrek etorkinei laguntza eskaini dietela..    

b) Erakundeen jarrera ez dela behar den bezala azaldu.   

c) Erakundeen saturazioa dela-eta, etorkinek iparraldera jo dutela. 

5- Nortzuk dira Ipar Euskal Herrira heldutako etorkinak? 

a) Noraezean dabiltzan Bilboko inmigranteak dira..    

b) Bilbo eta Iruñetik ihes egin duten afrikarrak dira.   

c) Hego Euskal Herritik igarotako berberak dira. 

6- Nolakoa izaten da etorkinen bidaia? 

a) Zaila izaten da poliziek haiek harrapatu eta Afrikara bidaltzen baitituzte.   

b) Ez da erraza Espainiako hegoaldean hainbat galdera egiten baitiete.  

c) Zaila izaten da, besteak beste, kanporatuak izateko arriskuan baitaude. 

7- Zergatik da oso garrantzitsua Marokotik Espainiara doan bidea? 

a) Greziatik Italiarakoa itxita dagoelako.  

b) Turkiatik Greziarakoa eta Libiatik Italiarakoa ixtekotan daudelako. 

c) Beste ohiko bi bideak jadanik itxi dituztelako.. 
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2.Ariketa 

Hutsuneak bete beheko hitzak aukeratuz. 

Utopia eraikitzen 

 Duela bost urte, Zorokiain (Untzitibar) herriaren hondarrak erosteko 

aukera izan zuten Errekazar bizilagun elkarteko kideek, eta, harrezkero, 

beren ametsen bizilekua izango den herria eraikitzen ari dira. Hala, hogei 

urte luzez mutu egon diren kaleak haurren irribarrez eta algaraz jantziko 

dira, eta halaxe .................(1) da herriaren bihotza. Izan ere, 2004tik ez 

zenez inor bizi bertan, gero eta gehiago itzaltzen ari zen. Hori dela eta, 

2013an, lurren jabegoa zuen bizilagunak bere ondarea saltzea erabaki 

zuen, ondorengo belaunaldiei atea ireki eta herriaren 

etorkizuna .................(2). Une horretatik aurrera, gazteak beren utopia 

eraikitzen hasi ziren.  

Hastapenetan, hiriko lau familia hasi ziren Zorokiain herria 

berpizteko ametsa gauzatzen. .................(3), 150.000 euroan erosi zituzten 

bost etxe hondar eta bi larrain. Oso kasu bitxia da, ez baita 

batere .................(4) herri oso bat ipintzea salgai. Ilusioaren argipean hasi 

ziren haien ametsak egia bilakatzen. Familia bakoitza buruan irudikatzen 

zuen etxea eraikitzen hasi zen paperean, ostean ideietatik errealitatera 

salto egiteko. .................(5), bidean, espero ez zuten oztopo batekin egin 

zuten topo: Untzitiko Udalak esan zien proiektua aurrera eramateko herria 

urbanizatu egin behar zela. Gauzak horrela, bi urtez aritu ziren buru-belarri 

arkitekto batekin proiektua bideratzen. Halere, urbanizazio plana 

diseinatzea lortu zutenean, eskumena Udalarena zela ikusi zuten, eta, 

azkenean, ibarreko herri administrazioak hartu du bere .................(6) obra, 

Nafarroako Gobernuaren laguntzaz.  

Bien bitartean, lagun gehiago sartu dira proiektuan, eta une honetan 

9 familia daude: 18 heldu eta 11 haur. Etxeak eraikitzeko .................(7) izan 

artean, XIII. mendeko San Andres eliza ari dira berreraikitzen, auzolanean. 

Iruñeko artzapezpikutzari 5.000 euroan erosi ostean, herriko elkartea, 



herriko etxea, izango dena eraikitzen ari dira bizilagunak.   

Prozesu honetan, gainera, tokiko hizkuntza berreskuratuko dute 

bizilagunek, gehienak euskaldunak baitira. Herriko haurrak Urrozko 

eskolara eramaten badituzte, D ereduko lerro bat zabaltzeko aukera 

egonen da egungo eskola erdaldunean.  

Oraindik bidea egin behar badute ere, ilusioa dute .................(8). 

Dagoeneko ospatu dituzte herriko jaiak, bizilagunen arteko harremanak 

indartzeko asmoz. Guztiak elkarrekin, utopia eraikitzea lortzen ari dira. 

 

2. Ariketa. Bete hutsuneak 

1-  a) hasiko  b) berpiztuko c) jaioko 

2-  a) eskatzearren b) bermatzearren c) ematearren 

3-  a) Orotara  b) Denak  c) Amaitzeko 

4-  a) zilegi   b) segurua  c) ohikoa 

5-  a) Alabaina  b) Horregatik c) Ezinbestez 

6-  a) aurka   b) alde  c) gain 

7-  a) baimena  b) itxaropena c) gogoa 

8-  a) batzuetan  b) gidari  c) debalde 
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