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Gipuzkoako ipar-ekialdean 180.000 metro koadro hartzen dituzte saltoki handiek, eta gehiago eraiki
nahi dituzte bLurralde Plan Sektorial berria lantzen ari da Eusko Jaurlaritza, mugak zehazteko b 2-3
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Eider Goenaga Lizaso 

A
urten 41 urte
bete dira Oiar-
tzunen Ma-
mut ireki zu-
tela. «Hura
izan zen Gi-

puzkoako lehen merkataritza gu-
ne handia. Garai hartan, kalte pix-
ka bat egin zuen, baina artean ba-
zegoen denen artean banatzeko
adinako merkatua. Gerora, ikara-
garria izan da zentro horien ez-
tanda, eta dendari txiki asko ito
ditu horrek». Gipuzkoako mer-
katari eta ostalari txikien elkarte-
ak batzen ditu Dendartean elkar-
teak, eta horren lehendakariorde
da Bittor Lizarribar; Gipuzkoan
merkataritza gune gehiago egite-
ak sor dezakeen kalteaz aritu da.
Izan ere, Usurbildik hasi eta

Hondarribia bitartean, merkata-
ritza gune handiek 180.000 metro
koadro hartzen dituzte gaur egun.
«Hori jada gehiegi da, baina, gai-
nera, gehiago eraiki nahi dituzte.
Garbera handituko dute, Honda-
rribian Zaldunborda dago, Ilun-
be, Belartza II... Tantaz tanta uhol-
dea egiten ari dira, eta merkata-
riak erabat itota gaude».
Merkataritza guneak handitu

edo berriak eraikitzea arautzen
duen Lurralde Plan Sektoriala
(LPS) berrikusteko prozesua egi-
ten ari da Eusko Jaurlaritza; pro-
posamen bat aurkeztu du, eta
martxoaren 31 arteko epea zabal-
du du iradokizunak, proposame-
nak eta alternatibak aurkezteko.
Izan ere, 2015ean Espainiako Au-
zitegi Gorenak baliogabetu egin
zuen aurreko LPSa, Europako Ba-
tasuneko Zerbitzuen Zuzenta-
rauaren (Bolkestein araua esan
ohi zaio) eta lehia librearen aurka
egiten zuela ebatzita. 2004koa zen
LPS hura, eta 25.000 metrotan ze-
hazten zuen merkataritza guneen
gehienezko azalera.

Auzitegi Gorenak bi merkatari-
tza gune handik jarritako helegi-
teari erantzunez kaleratu zuen
epaia; horietako bat Garbera zen,
eta bestea Bilbondo (Basauri, Biz-
kaia). Donostiako merkataritza
guneak 18.000 metro ditu, eta
2004ko LPSak mugatu egiten
zuen beste 36.000 eraikitzeko as-
moa. Epaia kaleratuta, Jaurlari-
tzak zabaltzeko muga guztiak
kendu zituen, eta tarte horretan
zera lortu du Garberak: merkata-
ritza gunea handitzeko proiek-
tuak aurrera egitea.
Baina eten hori ez du Garberak

bakarrik baliatu; Gipuzkoako
ipar-ekialdean beste hainbat egi-
tasmo ere badaude mahai gaine-
an. EH Bilduk udalez udal eskura-
tu du egitasmo horien inguruko
informazioa, eta, joan den astean
emandako prentsaurrekoan azal-
du zuenez, beste 200.000 metro
koadro joango lirateke proiektu
horiek aurrera eginez gero. Hala,
Eusko Legebiltzarrean merkata-
ritza guneak handitzea eta eraiki-
tzea eragotziko lukeen «morato-
ria» bat eskatu du, LPS berria
onartu bitartean.
Dendartean-ek ere gauza bera

nahiko luke. «Gure eskaera da
gehiago ez eraikitzea. Hamar urte
baino gehiago daramatzagu epai-
tegietan, halako proiektuak gel-
ditzen saiatzen. 2009an, lortu ge-
nuen Garberakoa gelditzea, baina
ezin ditugu guztiak gelditu. Ikusi-
ko dugu zertan gelditzen den Lu-
rralde Plan Sektoriala, baina, di-
rudienez, egiten ari direnak ez du
askorako balio», esan du Lizarri-
barrek. 
EH Bilduk, moratoriaz gain,

LPS berriak 2004ko irizpideak ja-
sotzea eskatu du; 25.000 metro
koadroko gehienezko muga horri
eustea, alegia. Iker Casanova lege-
biltzarkidearen aburuz, badaude
hori egiteko moduak Bolkestein
arauarieta Gorenaren ebazpena-

ri kontra egin gabe. «Lehia irizpi-
deak erabili beharrean, lurralde
antolaketa irizpideak eta inguru-
men irizpideak jar daitezke muga
hori argudiatzeko, eta horrek ez
du Zerbitzuen Zuzentaraua urra-
tzen». Ildo horretan aurkeztu
dizkiote alegazioak Jaurlaritzaren
proposamenari.

Hiru aukera posible
LPSa berritzeko, Jaurlaritzak hiru
alternatiba posible jarri ditu ma-
hai gainean: lehena Gorenaren
ebazpena hitzez hitz betetzea da,
eta herri eta hirien periferian mer-
kataritza guneen eraikuntzarako
muga guztiak ezabatzea; bigarre-
na, hirien kanpoaldeko merkata-
ritza guneak mugatzea, eta mer-
kataritza jarduera hori hiri ba-
rruetara eramatea; hirugarrena,
merkataritza guneak hirigunetik
kanpo eraikitzeko baimena ema-
tea, baina baldintza gisa ezarriz,
adibidez, ez dela errepide berririk
egingo haietara iristeko.

Casanovaren aburuz, «merka-
taritza gune handi gehiago eraiki-
tzeari alfonbra gorria jartzea» da
hori, merkatari txikiei «zarta-
koa» ematen zaien bitartean.
Lizarribar ez dago oso itxaro-

pentsu. «Erakundeekin biltzen
garenean, bai Jaurlaritzarekin eta
batez ere udalekin, beti hitz poli-

tak izaten dituzte guretzat; mer-
katari txikiaren alde daudela, gu
laguntzeko daudela... Baina gau-
zak aldatu egiten dira gu atetik
atera bezain pronto». Ildo horre-

tan, adibide gisa esan di-
tu Donostiako Udalak
Garbera egiteko baimena
eman izana eta Honda-
rribiko Udalak Zaldun-
bordan egin nahi duen
Outlet erraldoia babes-
tea. «Onura ekarriko
duela esaten dute, ez da-
kit zenbat enplegu berri
sortuko dituela; eta, az-
kenean, propio aldatzen
dituzte hirigintzaren or-
denamendurako arauak,
merkataritza gune han-
diei atea irekitzeko».

Lizarribar oso kritikoa da mer-
kataritza gune handiak eraikitze-
rakoan eta baimentzerakoan
ematen den diskurtsoarekin.
«Gezur asko daude diskurtso ho-
rren atzean, edo, gutxienez, ma-
nipulazio handia. Oso ondo azter-
tuta dute herritarrei nola saldu
halako proiektu bat. Garberare-

kin, adibidez, biribilgune berri bat
beraiek eraikiko dutela eta bide-
gorri bat oparituko dutela diote.
Opari, nola opari? Nik kalkula-
tzen dut operazio horrekin susta-
tzaileak 35 milioi euroko iraba-
ziak izango dituela; zer inportako
zaio hari bost milioi euro jartzea,
bidegorri bat eta biribilgune bat
egiteko?».
Dendartean-eko lehendaka-

riordeak enpleguaren argudioari
ere eutsi dio. «Enplegua? Sortu
baino gehiago suntsitzen da. Da-
tuek diote sortzen den lanpostu
bakoitzeko bi suntsitzen direla.
Eta sindikatu batzuek esaten dute
hiru edo lau galtzen direla. Baina
sortuko diren lanpostuez hitz egi-
ten dute soilik, ez suntsitzen dire-
nez». Hornitzaileez ere hitz egin
du. «Guk gure hornitzaileak ditu-
gu, eta hornitzaile horiek ere larri
dabiltza. Gune handi horiek hor-
nitzeko modua beste bat da; siste-
ma propioa dute, hornitzaile txi-
kirik ez dute erabiltzen... Datu ho-
ri ere ez da ematen».
Enpleguaren kalitatea eta

iraunkortasuna ere auzitan jar-

Donostia inguruan, Usurbildik hasi eta Hondarribiraino,
merkataritza zentroek 180.000 metro koadro
hartzen dituzte, eta azalera hori bikoiztu egin liteke,
mahai gainean dauden egitasmoek aurrera eginez gero.
Kezka eragiten du horrek, hainbat ikuspegitatik.

Saltoki handiak

txikien itolarri
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AEBetan, halako guneak 
gainbehera doaz, 
ikaragarri; hemen, berriz, 
gehiago eraiki?»

«Enplegua? Sortu baino
gehiago suntsitzen da. Datuek
diote sortzen den bakoitzeko
bi suntsitzen direla»
Bittor Lizarribar
Dendartean-eko lehendakariordea

‘‘

Urbil merkataritza gunea 2000. urtean eraiki zuten.

Oso gertu daude Mercadonaeta Decathlon ere, eta

inguruan eraiki nahi dute Belartza 2. JON URBE / FOKU



tzen ditu, eta prekarizazioa ageri-

koa dela baieztatu du. «Baldin-

tzak eskasagoak dira, hori denok

dakigu. Merkataritza txikian lan-

postuak egonkorragoak dira; ha-

lako zentroetan arazorik gabe

kentzen dute langile bat beste bat

jartzeko, eta denda txikietan ez da

hori gertatzen. Denda txiki bate-

an ari denak denetarik egin behar

du: diru kontuak eraman, horni-

tzailearekin hitz egin, bezeroaren

aurrean jarri... Eta hori ordezka-

tzea ez da erraza».

Lizarribarrek gaineratu du gu-

ne handi gehiago irekitzearen on-

dorioak epe ertain eta luzera an-

tzematen direla. Ingurumenari

dagokionez, esan du horrek erre-

pide gehiago eraikitzea dakarrela,

baita auto gehiago mugitzea eta

kutsadura handitzea ere. Dendari

txikiei dagokienez, azaldu du

kontsumo ohiturak pixkanaka

aldatzen direla. «Gune handi bat

irekitzen dutenean, hasieran kol-

pe handia izaten da, berritasuna-

gatik, eta gero datuak lehengora-

tu egiten dira. Baina, pixkanaka-

pixkanaka, bezeroa ohitu egiten

da gune berri horretara, kontsu-

mo eredua aldatu egiten da, eta

horrek itotzen du dendari txi-

kia».

Erosotasuna ezbaian
1997an ireki zituzten Garbera eta

Txingudi; Urbil, berriz, 2000. ur-

tean. Pixkanaka gune gehiago ire-

ki dira, eta erosotasunaren ideia

saltzen duten arren, Lizarribar ez

dago ados. «Lehengoan, eskuila

bat erosi nahi nuen, eta lagun ba-

tek esan zidan ‘burdindegi batera

joan beharko duzu’, baina bur-

dindegirik ez gertu. Beraz, gune

handi horietako batera zoaz, au-

toa hartuta, noski, eta han, korri-

dorez korridore ibili ostean, es-

kuilak aurkitzen dituzu, dozena-

ka mota, eta ez dakizu zein auke-

ratu. Erosi eta etxera buelta». Le-

hen hamar minutuan egiten zena,

orain ia ordubetean. 

Kaleak dendaz husteak jendez

hustea ere badakarrela dio. «Izan

ere, dendak badaude, jendea ka-

lean ibiltzen da enkargutan; ume-

ak, helduak, adinekoak, kalean

ibiltzen dira». Lizarribarrek argi

du dendariak herriaren kohesio-

rako tresna direla. «Gainera,

iluntzean, dendarik gabeko kale

bat beldurgarria ere izan daite-

ke». Halaber, adineko pertso-

nentzat «ezinbesteko» jotzen du

dendak gertu edukitzea. «Adine-

ko pertsona bati ezin diozu eskatu

autoa hartzeko edozer gauza

erosterakoan; askok ezin dute». 

Lizarribarrek ez du ulertzen

zergatik handitu nahi dituzten

merkataritza guneak eta zergatik

eraiki nahi dituzten gehiago.

«AEBetan, halako guneak seku-

lako gainbehera ari dira sufritzen;

hemen, berriz, gehiago eraiki?

Gune handien sorrerak ohiturak

aldatu zituen moduan, orain be-

rriro ari dira ohiturak aldatzen.

Arropak eta halako gauzak gero

eta gehiago erosten dira Interne-

tez, baina, bestalde, eguneko eta

asteko erosketak gertuko dende-

tan egiten dira gero eta gehiago.

Agian ez denda txikietan, baizik

eta elikadura kate handiek herri

eta hirietan jarritakoetan; baina

berriz herrian kontsumitzera

itzultzea da joera».

Astekoa b 3
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Belartza 2 Gelditu Plataformak

prentsaurrekoa eman du aste ho-

netan, poligono horren proiek-

tuan dauden irregulartasunak sa-

latzeko. «Prebarikazioaren itza-

la» antzematen dute azken

aldiko gertakarietan.

2016ko apirilean dago auziaren

jatorria. Mercadona eraikitzeko

harrobi bat hustu behar izan zu-

ten, eta Belartza Goikoa izeneko

zelaian bota zuten handik atera-

tako dozenaka mila tona harri,

betelan gisa. Hainbat salaketa tar-

teko, Donostiako Udalak baime-

na eman zuen 20 hilabetez horre-

la jarraitzeko, baina 20 hilabete-

ren buruan gunea berriro

lehengoratzeko baldintzarekin.

Joan den urtarrilean agortu zen

epea eta, Donostiako Udalak es-

katu arren, ez zuten hustu.

Belartza 2 Gelditu plataformak

hainbatetan salatu ditu aurreko

prozesuaren irregulartasunak,

baina «prebarikazioaren itzala»

ikusten du azken hiru hilabetee-

tan jazotakoan. Besteak beste, sa-

latu dute Donostiako Udalak

4.000 euroko isuna jarri diela sus-

tatzaileei, gunea ez husteagatik.

Udalari, eta zehatzago Enrique

Ramos Hirigintza zinegotziari,

eskatu diote betearaz dezatela

husteko agindu hori, baina, pla-

taformak azaldu duenez, ez dute

adierazi horretarako konpromi-

sorik. «Esan diguten bakarra da

epeak betearaziko dituztela». 

Bestalde, udalak Belartza 2 po-

ligonoaren onarpenari buruzko

informazio bilera batera deitu zi-

tuen herritarrak martxoaren

13an. Plataformak salatu duenez,

soilik astebeteko tartearekin eta

«ulergaitza zen txosten tekniko

baten gainean» egin zuten deial-

dia. «Bilera horretan, sustatzaile-

ek honako hau adierazi zuten,

bertaratutakoen galderei eran-

tzunez: ‘Ez dugu ukatuko isurita-

ko materiala ordenazio berrian

erabiltzeko asmo osoarekin isuri

zenik’. Alegia, Belartza 2 poligo-

noa eraikitzeko asmoarekin. Bes-

talde, sustatzaileen abokatuak

argi eta garbi esan zuen isuritakoa

ez dutela aterako, eta bertaratuta-

koak harritu zituen, zera gehitu-

ta: ‘Sententziek bere denbora be-

har dute, eta, bitartean, hau au-

rrera doa’».

Belartza 2 Gelditu plataformak

Fiskaltzara joko duela iragarri du;

izan ere, ingurumenaren aurka-

ko delituaz gain, prebarikazio de-

lituaren zantzuak ikusten ditu

prozesu honetan.

«Prebarikazioaren
itzala» ikusten du
Belartza 2 Gelditu
plataformak
Bukatu egin da Mercadonako obran ateratako
harria Belartza Goikotik eramateko epea
b  Sustatzaileek diote ez dutela lekuz aldatuko

Utzitako harrobi batean eraiki zuten Mercadona. JON URBE / FOKU
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Beñat Alberdi Donostia

Polifazetikohitzak definituko du
ondoen, akaso, Zuhaitz Gurru-
txaga (Elgoibar, 1980). Gaztetan
hasi zen futbolean jokatzen, Rea-
lean, eta 32 urte bete arte iraun
zuen baloiari ostikoka. Baina bes-
te milaka aurpegi izan ditu zelaie-
tatik kanpo: gitarrista, bakarriz-
keta egilea, aurkezlea eta aktorea.
Egun, Euskal Herriko etxe ugari-
tan sartzen da igandero, Herri txi-
ki, infernu handisaioarekin.
Hamaika urte igaro dituzu futbo-

lean, baina nola hasi zen zure

ibilbidea?

Umetan, futbola zen nire pasioa.
Gipuzkoako ume askori gertatu-
ko zitzaien bezala, Realarekin Le-
hen Mailan jokatzea zen nire
ametsa. Auzoko frontoian hasi
nintzen futbolean, eta ikastolan
eta Elgoibarko futbol taldean ari-
tu nintzen gero. 13-14 urterekin
fitxatu ninduen Realak.
Nola bizi izan zenuen hain gazte

izanda Realean jokatzea?

Hautaproba moduko bat pasatu
genuen lehenengo. Haur pila bat
elkartu ginen entrenamendu
haietan. Horien bidez ikusten
dute balio duzun edo ez. Proba
horien ondoren hartu nindutene-
an, igandero Realaren elastikoa
jantzita jokatzea zen lor nezaken
gauzarik onena.
19 urterekin egin zenuen debuta

Espainiako Lehen Mailan. Nor-

berarengan eraginik ba al dauka

lehen taldera pasatzeak?

Egun batetik bestera, aldatu egin
zitzaidan bizitza. Gogoan daukat
aste batean Hirugarren Mailan jo-
katu nuela Reala B-rekin, Tolosa-
ren aurka, eta hurrengo astean
Vicente Calderonen egin nuen
debuta Realarekin, Atletico Ma-
drilen aurka. Bizitza ez zitzaidan
aldatu aste batetik bestera, egun

batetik bestera baizik. Igande ho-
rren aurretik inork ez ninduen
ezagutzen Gipuzkoan, baina as-
telehenean askok ezagutu egiten
ninduten kalean. Gutxi gorabe-
hera ezagun bihurtu nintzela
esan dezaket, ez famatu. Ametsa
bete nuen, baina aldaketa hori
oso zaila da 19 urteko gazte baten-
tzat. Egungo begiradarekin, ez da
batere samurra.
19 urteko gazte batentzat, be-

raz, zaila da ezagun izate hori

barneratzea, ezta?

Presioa da gehienbat. 19 urtere-
kin bat-batean ezagun bihurtzen
zara kalean; igandero azterketa
pasatzen duzu Gipuzkoa osoaren
aurrean; astelehenero prentsak
baloratu egiten zaitu puntuekin;

kritika onak edo txarrak jasotzen
dituzu... Uste dut 19 urterekin oso
zaila dela hori guztia barneratzea.
Oso heldua izan behar duzu era-
ginik ez nabaritzeko, eta ni ez
nintzen nire ingurukoak baino
helduagoa. Ametsa bete nuen,
bai, baina amets horren ondoan
dena ez zen urre kolorekoa.
Debuta ere ez zen urrezkoa izan,

ezta?

Partida ona jokatu nuen, baina
kaleratu egin ninduten. Gazi-go-
zoa izan zen. Hala ere, txukun jo-
katu nuenez, lehen taldean man-
tendu ninduten handik aurrera.

Inoiz ikusi al duzu jokaldi hori

berriro?

Bai, ikusi izan dut.
Merezitako txartela al da?

Bi txartel hori atera zizkidan, eta
bigarrena ez zen. Baina aitortu
beharra daukat partida horretan
jokaldi batean baino gehiagotan
merezi izan nuela bigarren txartel
horia.
Beste hamaika taldetan jokatu

zenuen behin Reala utzita, Alge-

cirasen eta Rayo Vallecanon,

besteak beste.

Realean aukera izan nuen, ame-
tsa bete nuen, eta presioa ez nuen
ondo kudeatu. Ez nuen eman Le-
hen Mailan eskatzen duten mai-
larik. Burua ez neukan prest pre-
sio hori kudeatzeko; heldutasun

hori falta zitzaidan. Fut-
bolean garrantzitsua ez
da arlo fisikoa edo baloia
mugitzeko modua baka-
rrik. Buruak garrantzi
handia dauka, eta nik ez
nuen ondo kudeatu. Re-
ala utzita, nire bizimo-
dua aurkitu behar izan
nuen beheragoko maile-
tan.
Alderik igartzen al da

maila batetik bestera?

Realetik atera nintzene-
an uste nuen erraz jokatuko nuela
Bigarren Mailan, baina bizpahiru
urte behar izan nituen kontura-
tzeko serioago entrenatzen ez ba-
nintzen 25 urterekin amaituko
zela nire kirol ibilbidea.
Zure ibilbidea ez zenuen 25 urte-

rekin bukatu, dena den.

Zortea izan nuen, eta Lemoak
fitxatu ninduen. 26 urte nituela ia
inork ez ninduen nahi taldean,
azken lau urteetan ez nuelako
ezer erakutsi zelaian. Futbolaren
arlo erdi-profesionalera jaitsi
nintzen lehen aldiz. Lemoan ez
zegoen 13 urterekin Zubietan

ezagutu nuen erosotasunik. Tal-
dekide asko zortzi ordu lan egin-
da etortzen ziren entrenatzera;
nik baneukan soldata. Inguruak
bultzatuta aldatu nuen txipa;
fabrikan lan egiten zutenek ni
baino gehiago ematen zutela
ikusi nuenean. Lemoan gora egin
nuen berriro; klub horrek salbatu
ninduen futbol jokalari gisa. 
Urte askoan jardun zara futbol

munduan. Futbolarekiko pasioa

izan duzu?

Profesional bihurtu nintzen arte,
bai. Baina ez da berdina afizioa
ofizio bihurtzen denean. Niretzat
lana bihurtu zen futbola, eta ia
egunero neukan azterketa postua
lortzeko; igandero neukan azter-
keta; urtero neukan azterketa
kontratua luzatzeko. Dena ez da
hain ederra.
Beasainen egin zenuen azken

denboraldia, 2012-2013an, eta

futbol profesionala uztea eraba-

ki zenuen gero. Nolatan?

Beti zalantzan ibiltzen nintzen
futbolaren ondoren zer egingo
nuen pentsatzen hasten nintze-
nean. Telebistatik deia jaso nuen
Beasainen jokatzen ari nintzela;
aukera bat eman zidaten, eta hel-
du egin nion. Aukera hori iritsi ze-
lako utzi nuen futbola.
Zer eskaini zizuten?

Bakarrizketetan aritzen nintzen
orduan jada, eta halakoren bate-
an ikusi nindutela uste dut. Seku-
la ez diet galdetu, hala ere. Orio
Ekoiztetxetik deitu zidaten
Tumatxak musikari buruzko
saioa egiteko. Zortea eduki nuen,
Euskal Herriko musika arloko
jende ezagunari elkarrizketak
egiteko aukera izan nuelako nire
lehen lanbidean.
Musikarako ere izan duzu pasio-

rik; kontzertuak eman izan ditu-

zu. Nolatan heldu zenion bide

horri?

Realean nengoenean hasi nintzen
gitarra jotzen. Futbolari garaian
konturatu nintzen gai nintzela
akorde batzuk elkartu, melodia
bat sortu eta hitzak ipintzeko.
Futbol jokalari nintzela hasi nin-
tzen kontzertuak ematen, zer egi-
ten ari nintzen askorik pentsatu
gabe, egia esan. Baina argi daukat
erabaki hark ireki zidala egungo
lanbiderako atea.
Alderik badago 20.000 zaleren

aurrean futbolean jokatzearen

eta 200 entzuleren aurrean pro-

grama bat aurkeztearen artean?

Antzerkiaren arloa lantzeko zor-
tea eduki dut urteotan, eta Joseba
Apaolazarekin batera igo naiz
oholtzara, adibidez. Hasiberria
izanda agertokira zein lasai irte-
ten nintzen harrituta zegoela
esaten zidan beti, eta antzoki
batean futbol zelaietan baino
askoz presio txikiagoa sentitzen
nuela erantzuten nion nik.
Antzokira inor ez da joaten zuri
txistu egitera. Iraganeko espe-
rientzia denek balio izan didate
gaur egun agertokietara askoz
lasaiago igotzeko.
Kontzertuak eskaintzetik baka-

rrizketak egitera igaro zinen.

Gordeta zeneukan arlo hori ere...

«Badakit zoriontasuna
ez didala emango
txalo sorta batek»
Zuhaitz Gurrutxaga b ETBko aurkezlea

Igandero etxeko pantaila txikian agertuta, ezagun bihurtu da Zuhaitz Gurrutxaga.
Aurkezle izatetik gaindi, ordea, badauzka beste hainbat aurpegi: futbol jokalaria
izan zen, gitarrista eta musika talde bateko abeslaria, bakarrizketak egin izan ditu...

Ametsa bete nuen Realaren
lehen taldera iritsitakoan,
baina amets horren ondoan
dena ez zen urre kolorekoa»

«Futbol zelaian baino askoz
presio txikiagoa sentitzen dut
antzokian. Antzokira inor
ez da joaten zuri txistu egitera»

‘‘
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rre asko egin zuten, eta gogotik jo

zuten txalo. Horixe izan da eduki

dudan publikorik onenetakoa. Bi

aldiz egin diot bakarrizketa futbol

talde bati, Osasunari eta Athletici,

eta esker onekoak izan ziren bi

kasuetan.

Coaching edo entrenatzaile

gisa egingo zenuke proba?

Ez dakit coaching gisa ariko ote

nintzatekeen, baina ausartuko

nintzateke futbolari gazteei ahol-

kuak ematera. Zenbateko presioa

daukaten pentsatzen dut Lehen

Mailan jokatzen ikustean.

Musika instrumenturen bat jo-

tzen al duzu gaur egun?

Noizean behin hautsa kentzen

diet gitarrari eta trikitiari. 12-13

urte nituela ikasitako kontua da

eskusoinuarena. Baina nahiko

utzita daukat musikaren arloa.

Kontzertuak eskaintzea erabat

baztertuta dago orduan?

Bai. Egungo bizimodura iristeko

atea zabaldu zidaten kontzer-

tuek. Asko daukat eskertzeko or-

duko kontzientzia faltari, baina

egun neure burua ez dut ikusten

taula gainean kontzertua eskain-

tzen. Lotsatu egingo nintzateke.

Bakarrizketak ere baztertuta al

dauzkazu?

Gustuko dut bakarrizketak es-

kaintzea; ederra da. Onerako edo

txarrerako, bakarrik zaude ager-

tokian; zeuk idatzitako zerbait

daukazu esku artean, eta zeuk de-

fendatu behar duzu. Txaloekin,

ederra da; txistuekin, berriz, go-

gorra. Oso pertsonala da dena.

Telebistako lanekin lasaitzen nai-

zenean helduko diot, berriz ere,

arlo horri.

Erretiroa hartzen duten jokala-

riek ez al dute amaitzen futbol

munduan lanean?

Nire kasuan, ez. Beste bide batzuk

ireki ditut, eta uste dut hau dela

nire lekua. Futbolean baino askoz

zoriontsuagoa naiz lan honetan.

Telebistan aurkitu duzu, orduan,

zure txokoa?

Ederra izan zen Tumatxak saio

hartako esperientzia, baina neure

burua ezagutzeko aurkikuntza

izan da Herri txiki, infernu handi

saioa. Askotan helduen istorioak

entzuten ditugu herriz herri, eta

harremana sortzen da haiekin;

baita gazteekin ere. Leku polit bat

aurkitu dut; eroso sentitzen naiz,

eta asko ematen dit.

Esperientzia polita al da euren

bizipenak entzutea eta herria

nola aldatu den ikustea?

Mundua oso azkar ari da alda-

tzen; ikaragarria da azken urteo-

tan nola aldatu den ikustea. Neu

ere atzean gelditzen ari naiz gauza

askotan. 80 urtetik gorakoak dira

elkarrizketatzen ditugun asko,

beste belaunaldi batekoak. Beste

mundu bat ezagutu dute horiek,

eta mundu hari lotuta daude

oraindik. Dena den, desagertzera

doa mundu hori. Saioaren bidez,

eta euren laguntzarekin, denon

artean ari gara mantentzen euren

mundua izan zen hori. Euren

kontakizunekin zubi lan bat egi-

ten ari garela uste dut, gaur egun-

go gazteei mundu hori ezaguta-

razteko.

Laugarren denboraldia duzue

jada. Euskal herritarrek gustuko

duten seinale, ezta?

Niri asko ematen dit, taldeari ere

bai, eta ikusleari ere ematen diola

uste dut. Horregatik jarraitzen du

saioak, zorionez.

Aurkezle lanetan aritzen zarete

Mikel Pagadizabal eta zu zeu,

eta Sebastian Lizaso eramaten

duzue bertsoa kantatzera. Zuek

inoiz ez al zarete hasiko bertso-

tan?

Ikaragarria da Sebastian. Urteak

eta urteak daramatza herriz herri

bertso kantuan. Gure gidaria da.

Herri denak ezagutzen ditu, eta

sekulako karisma dauka. Zentzu

berean, oso ezaguna da herri

gehienetan. Herri guztietan dau-

ka ezagun pila bat. Gainera, erdi

mitoa ere bada jada, eta herri txiki

guztiek eskertzen dute haren pre-

sentzia.

Lortzeko ezer gelditzen al zaio

Zuhaitz Gurrutxagari?

Lasai eta ondo bizitzea! Oso haus-

narketa orokorra izango da,

agian, baina zoriontsu izatea.

Gauza bat ikasi dut 19 urte nitue-

netik: zoriontasun hori ez didala

emango ez futbolak, ez telebistak,

ez antzerki profesionalak; zorion-

tasun hori neuk aurkitu beharko

dut beste nonbaiten, neure ka-

buz. Lanbide honetan jarraitu

nahi dut orain, oso gustura ari

naiz telebistan lanean, eta baka-

rrizketaren bat ere egin nahiko

nuke. Horiek dira nire helburu

txikiak. Helburu nagusia, berriz,

zoriontsu izatea da. Horretarako

egunen batean hau guztia utzi eta

baratze batean lan egitera joan

behar badut, horixe egingo dut.

Nik badakit zoriontasuna ez dida-

la emango txalo sorta batek. Hel-

buru hori lortzeko bidean noa.

GORKA RUBIO / FOKU

Agertokira igotzean, hitzen histo-

ria azaltzen nuen kantuari ekin

aurretik. Konturatzen nintzen

ikusleei gehiago gustatzen zi-

tzaiela kontatzen nuena kanta-

tzen nuena baino. Barre egiten zu-

ten. Orduan nabaritu nuen neuk

alde komiko hori baneukala. Hala

hasi nintzen kantuak gero eta gu-

txiago kantatzen eta kontuak ge-

ro eta luzeagoak kontatzen. Baka-

rrizketa bat sortu nuen azkenean.

Bere fruituak eman zituen baka-

rrizketa horrek, Marcelo Bielsa

Athleticeko entrenatzaileak dei-

tu zizulako haiei emanaldi bat

prestatzeko, ezta?

Bai. Partida jokatu baino egun bat

lehenago bakarrizketa bat egitera

joateko eskatu zidan. Ederrak

izan ziren publikoa eta esperien-

tzia. Zalantzak neuzkan, konta-

tzen ditudan gauza asko futbole-

an jokatu ez dutenentzat izan dai-

tezkeelako harrigarriak. Hara jo-

an nintzenean pentsatu nuen eu-

rek jakingo zituztela kontu horiek

guztiak, eta ez nituela harrituko.

Funtzionatu egin zuen, ordea.

Futbolarien ahotsa nintzen kasu

horretan. Eurek aktibo daudela

kontatu ezin zituzten gauzak

kontatu nituen nik umoretik. Ba-
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Leire Narbaiza

Zoriona
ez da euforia

A
rtikulu hau irakur-

tzen hasi zareten

asko opor usainean

ibiliko zarete, laster

etorriko zaizkizuelako Aste San-

tuko jaiegunak, batez ere Hego-

aldean egiten baduzue lan. Beste

batzuk dagoeneko oporlekurako

bidean ere izango zarete. Beste-

ak, berriz, deskantsu nahian.

Oro har, zoriontasuna dela iritzi-

ko diozue lasai asmoko tarte

horri, errutina alde batera lagata,

nahi dena egiteko aukera ema-

ten duelakoan.

Zoriontasuna. Baina zer da

zoriontasuna? Aste honetan,

hilaren 20an da Zoriontasunaren

Nazioarteko Eguna. Hala dauka

izendatuta Nazio Batuen Era-

kundeak martxoko egun hori.

Gezurra badirudi ere, halakoetan

ematen du denbora munduaren

gobernuak —orain ulertzen da

zergatik ez duen gure planeta

honetan agintzen—. Erakunde

horrek ikerketa bat egin du

zoriontasuna zertan datzan

aztertzeko. Zoriontasunaren gai-

neko aurtengo Nazioarteko

Txostenaren arabera, herrialde

eskandinaviarrak dira zorion-

tsuenak, Finlandia da txapeldu-

na, eta Norvegia dago bigarren

postuan. Bizi maila garrantzitsua

dela aitortu dute halako rankin-

gak egiteko orduan. Nahiz eta

esaerak dioen diruak ez duela

zoriontasuna ematen, argi dago

lortzen lagundu egiten duela.

Egia esan, oinarrizko beharri-

zanak ase izatea ezinbestekoa 

da zoriontasunaren bidean. 

Egunero jateko bila ibiltzea,

edota lolekua aurkitzen jardutea

ez da parte onekoa ditxa badugu

xede. 

Baina bizi maila ona izatea ote

da zoriontasuna? Zoriontasun

kontzeptua ez da pixka bat fin-

katu maitasun erromantikoare-

kin batera? Zoriontasun txepela,

zozongoa, alegia? Ez da asmake-

ria bat, azken finean? Ez ote da

irentsarazi nahi diguten amua,

beti deskonforme, baina beti

eroso egon gaitezen? Ez dakit.

Zeren zoriontasun absolutua

ezin baita egon, ondo dakigun

moduan. Beraz, etenbako

zoriontasun utopiko horren bila

jardutea da saldu nahiko liguke-

tena, aurreko hipotesia zuzen

balego, behintzat! 

Horregatik esan genezake zo-

riontasuna unetxoak direla, eu-

foria hutsa ere ez dela, gainera.

Adibidez, Martxoaren 8an kaleak

lepo ikusi genituenean, poz ika-

ragarria izan genuen. Txundituta

geunden, oilo ipurdia jarri zitzai-

gun, emozionatu egin ginen, zo-

ramena izan zen, kabitu ezinda

geunden. Baina zoriontsu izan gi-

nen? Ostean, bai!

Era berean, zorionak badu ba-

retasunetik ere. Esango nuke be-

rotasunean ez dagoela zorionta-

sunik, subidoiadelako. Endorfi-

nek ematen diguten gorakada

hori ez da zoriontasuna, horren

ostean datorkigun asebete senti-

mendua baizik. Iraunkorragoa

eta egonkorragoa da dontsutasu-

na, patxadarekin zerikusia du,

eta emozioen oreka ere bada.

Gainera, grinetatik aparte dagoe-

la begitantzen zait. Zerbait hel-

duagoren traza hartzen diot. Nik,

behintzat, hala bizi dut. Dena de-

la, emozio horiek ere ez daude

gaizki. Azkenean pilak bezalako-

ak dira, bateriak kargatzeko mo-

dua, bizirik gauden seinale.

Egia da bizimodu honek ere ez

digula lagatzen baretasun hori

lortzen, dena antxintxika egin

behar izateak astirik ere ez digu-

lako ematen. Izan ere, atseginta-

sun geldoa da felizitatea, laino

baten moduan egotea: liburu on

batekin, tximinia ondoan jesarri-

ta, kanpoan elurra, mantatxo ba-

tekin, edari beroa ondoan dugu-

la. Aldamenean, maite gaituen

norbait, baina bakean lagako di-

guna liburua irakurtzen. Baina

hortxe dagoela jakinda, ttak! Zo-

riona!

Irudiab Pasaia

Ehun ontzi, itsas historiaren lekuko
Lehen aldiz, maiatzaren 17tik 21era egingo dute Pasaiako Itsas Festibala, Pasaiaren itsas kultura eta historia za-

baltzeko helburua daukan ekitaldia, eta aurreikuspen guztiak gainditu ditu izen-emateak. Xabier Agote Albao-

lako presidente eta Pasaiako Itsas Festibaleko zuzendariak aste honetan aurkezpenean azaldu duenez —iru-

dian, ekitaldia—, jaialdiari neurria hartu nahian ehun ontzirekin gelditu egin behar izan zuten izena emateko

prozesua. Musika eta gastronomia ekitaldiak eta erakusketak ere eskainiko dituzte badian. GORKA RUBIO / FOKU

Adifek «lehenbailehen» abiarazi nahi
ditu, berriz ere, Gaintxurizketako lanak

HONDARRIBIA bEuropako trenbide zabalerara egokituko den hiruga-

rren erraila eraikitzen ari dira Astigarraga eta Irun artean, baina azken

asteotan geldirik daude Gaintxurizketako lanak, Coprosa enpresaren

egoera larriaren eraginez —konkurtso legean sartu da—. Adifek «le-

henbailehen» abiarazi nahi ditu lanak, eta, Coprosarekin duen egun-

go kontratua hautsita, lanak berriz esleitzeko asmoa dauka.

«Lasai eta asebeteta noa,
Reala berreraikitzen
lagundu dudalako. Klubaren
nortasunarekiko zintzo,
prestu eta leial jokatu dut»
Lorenzo Juarros, ‘Loren’
Realeko kirol zuzendari ohia

%11,9
GIPUZKOAKO ESPORTAZIOEN IGOERA, URTARRILEAN

Espainiako Aduanen Zuzendaritza Nagusiak emandako datuen arabera,

2018ko urtarrilean %11,9 hazi zen Gipuzkoako esportazio kopurua iazko

hilabete bereko datuekin alderatuta. 508,6 milioi euro esportatu zituen

Gipuzkoak 2017ko urtarrilean, eta 569 milioi euro aurten.

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karak-

tere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta GIPUZKOAKO HITZAk mozteko

eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:

Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea z/g, 20140 Andoain. Eskutitzak Inter-

net bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus.

%

Argazkilariaren pornografia ekoizpenak
saretik erretiratzeko eskatu du fiskalak

DONOSTIA b1990eko hamarkadatik 2013ra hainbat emakume mode-

loren aurka sexu abusuak egitea eta adingabeen pornografia ekoiztea

leporatu zioten iaz Donostiako gizonezko argazkilari bati. Donostiako

epaitegian ari dira aztertzen kasua, eta fiskalak eskatu du adingabeen

ustezko material pornografikoa saretik erretiratzeko.



Eider Goenaga Lizaso 

G
ipuzkoan azken

urteetan gehien

hazi den herrieta-

ko bat da Astiga-

rraga. 4.600 biz-

tanle zituen 2009an, 6.300

2017an, eta oraindik etxe gehiago

eraikitzen ari dira. Donostia alde-

an etxerik erosi ezinda, bertara

joan dira bizitzera bikote gazte

asko. Jaiotza tasa asko hazi da,

ondorioz; eta horrek arazoak,

batik bat, herriko ikastetxe baka-

rrean eragin ditu. Astigarragako

Herri Eskola matrikulatzen diren

umeentzako lekurik gabe gelditu

da. 

Arazo hori aspaldi aurreikusi

zuten bai udalak eta bai ikastetxe-

ak. 2015ean eskola handitu zuten;

besteak beste, sei gela berri, biga-

rren jangela eta erabilera askota-

rako areto bat eraiki zituzten. 1,17

milioi euroko obraren %55 Asti-

garragako Udalak ordaindu zuen,

eta %45, Jaurlaritzako Hezkuntza

Sailak. Baina hiru urtean handi-

tze hori txiki gelditu zaiela azaldu

du Oihana Dorronsoro Guraso El-

karteko kideak.  

«Astigarragakoa hiru lerroko

eskola izan da orain arte; baina,

aurtengo matrikulazio datuak

ikusita, datorren ikasturtean beste

lerro bat izatea onartu du Hezkun-

tza Sailak; 2 urteko bost gela izan-

go dira, eta gero lau izatera igaroko

dira». 2018-2019ko ikasturtean

tokia izango dela dio Dorronsorok,

baina, 2019-2020kotik aurrera ez

dela tokirik izango. Jaiotza tasari

erreparatuta, matrikulazioaren

igoera ez da soilik bi urteko kontua

izango, eta laugarren lerro hori

hurrengo urteetan ere egonkortu-

ko dela aurreikusten dute. 

Lerro berririk gabe ere, ikaste-

txeak jada baditu toki arazoak.

Psikomotrizitate gelan, adibidez,

ez dago denentzako tokirik.

«Hezkuntza Proiektuaren arabe-

ra, Lehen Hezkuntzako 2. maila-

koek psikomotrizitatea izan be-

harko lukete, baina, tokirik ez

dutenez, psikomotrizitate ordua

galdu egiten dute, eta kiroldegira

joaten dira, soinketa egitera. Hu-

rrengo urtean, LH1ekoek ere ez

dute psikomotrizitatea izango».  

Jangelan ere toki arazoak di-

tuzte, eta kezka iturri handiene-

tako bat da gurasoentzat. «Bi jan-

gela daude. Handia, LHko ikasle-

entzat, eta txikia, Haur Hezkun-

tzakoentzat. Txikian jada toki

arazoak daude, ez dira sartzen.

Umeek bi txandatan bazkaltzen

dute, baina bigarren txandan ara-

zoak dituzte. Berez, 90 umeren-

tzat dago tokia, eta otsaileko egu-

nen erdietan kopuru hori gaindi-

tu da; hilabeteko jangela kuota

ordaintzen dutenak 105 dira, eta

hurrengo urtean gehiago izango

direla uste dugu». 

Guraso Elkartea eta Astigarra-

gako Udala ados daude ikastetxe-

aren toki arazoari irtenbide bat

bilatu behar zaiola. Baina bideek

ez dute bat egiten. Udalak Eusko

Jaurlaritzako Hezkuntza Sailare-

kin negoziazioak egin ditu tarte-

an, eta Hezkuntza Sailaren kon-

promisoa lortu dute 2019-2023

Hezkuntza Planean ikastetxea-

ren beharrei erantzungo dien

eraikin berri bat egiteko. «Baina,

2019an onartzen bada, ez dakigu

noiz eraikiko duten, eta gu ezin

gara egon 2023 arte zain», dio

Dorronsorok. Hura egin bitartean

konponbide bat nahi dute gura-

soek.

Adostasunik ez
Tarteko konponbide horretan

sortu da kalapita. «Udalak kon-

promiso sendoa du Herri Eskola-

rekin, badakigu espazio arazoak

dituela eta horri konponbidea ja-

rri behar zaiola. Alternatiba posi-

bleak aztertzen ari gara, baina ar-

kitektoak ez du egoki ikusten Gu-

raso Elkarteak planteatutakoa»,

dio Nerea Zusberro zinegotziak. 

Udan jangela txikia handitu eta

eraikinaren egitura bigarren so-

lairua altxatzeko egokitzea, eta

hurrengo urteko udan bigarren

solairu hori handitzea da Guraso

Elkarteak mahai gainean jarri

duen proposamena. «Horrela

irailerako konponduta egongo li-

tzateke jangelaren arazoa, eta

2019-2020ko ikasturterako gela

berriak edukiko genituzke lerro

berri horrek tokia izan dezan». 

Zusberrok dio 2015eko handi-

tze obra egin zuen arkitektoari

egin diotela proposamen horri

buruzko kontsulta. «Obra hura

EH Bildu gobernuan zela egin

zen, eta orduko arkitekto berari

galdetu diogu obra hori egoki

ikusten duten. Ezetz esan digu, ez

duela ikusten egingarria denik».

Hori horrela, udalak proposamen

hori baztertu egin du, eta Guraso

Elkartekoen haserrea piztu du.

«Guri udalak esan zigun Eskola-

ko Organo Gorenak eskatzen ba-

zuen obra egingo zutela, eta Or-

gano Gorenak handitzea eskatu

zuen. Gainera, udaleko teknika-

riak egingarri ikusten du. Ez dugu

ulertzen zergatik eman duten

ezezkoa», esan du Dorronsorok. 

Ikastetxeko zuzendaritzari

txostena eskatzea da udalaren

hurrengo pausoa, eta txosten ho-

rren bidez ikastetxearen beharri-

zanak zein diren detektatzea. Epe

zehatzik ez du jarri horretarako.

Konponbidea lehenbailehen jar-

tzearen garrantzia nabarmendu

du, ordea, Dorronsorok. «Obra

udan egin behar litzateke, eta ho-

rretarako proiektu bat jada esku

artean izan beharko genuke».

Udala konponbidea atzeratzen

ari dela uste du Guraso Elkarteak.

Herriak izandako hazkundeak toki arazoak eragin dizkio Astigarragako Herri
Eskolari. Handitzeko beharrak aurrez aurre jarri ditu udala eta Guraso Elkartea.

Lekurik gabe gelditu dira

Udalaren jarrera salatzeko Astigarragako Herri Eskolako hainbat guraso eta umek ikastetxeko jolastokian egindako elkarretaratzea. HITZA
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Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza
herrian nahi dute

R
Astigarragako Herri

Eskolara LH6 arteko

umeak joaten dira; Derrigorrez-

ko Bigarren Hezkuntza ez dago

herrian. Martutenera (Donos-

tia) joan behar izaten dute.

Guraso Eskolakoak gai horren

gainean ere badaude. Izan ere,

6.000 biztanleko herri bati

badagokio DBHko institutu bat

izatea, eta, etxebizitza gehiago

egiten ari direnez, argi dute

herrira jende gehiago etorriko

dela eta kopuru hori gainditu

egingo dela. 

Gainera, Martutenen epe er-

tainera toki arazoak izango di-

rela aurreikusten dute. Izan ere,

Txominen eraikitzen ari diren

eta eraiki nahi dituzten etxebizi-

tzetara joaten direnei umeak

Martuteneko eskolara bidal-

tzea egokituko zaie, eta horrek

toki arazoak sortuko ditu.

Organo Gorenak
eskatzen bazuen obra
egingo zutela esan zigun
udalak, eta Organo
Gorenak eskatu du»
Oihana Dorronsoro
Guraso Elkarteko kidea

«Alternatiba posibleak
aztertzen ari gara, 
baina arkitektoak ez du
egoki ikusten gurasoek
planteatutakoa»
Nerea Zusberro
Astigarragako Udaleko zinegotzia

‘‘
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Ordulariak ordubete aurreratu beharko dira igande goizaldean; 02:00etan 03:00ak
izango dira. Aldaketa horretara pixkanaka egokitzeko aholkua eman dute adituek.

Ordua aldatu, ez bizimodua

Udaberriko ordu aldaketarekin, azken asteotan baino geroago argituko du egunak, eta ilundu ere ohi baino ordubete geroago ilunduko du. HITZA

Unai Zubeldia 

O
rdu aldaketak

bezainbesteko

eragina edo are

eragin handiagoa

daukate, adibi-

dez, atmosferako presioaren al-

daketek, hego haizeak edo estre-

sak berak». Gurutz Linazasoro

Gipuzkoa Poliklinikako neurolo-

goak horregatik eskatu du «zen-

tzuz» jokatzeko eta «gehiegi ez

arduratzeko». Martxoko azken

asteburura iritsita, larunbatetik

iganderako goizaldean egingo da

udaberriko urteroko ordu alda-

keta. 02:00etan 03:00ak izango

dira. Ohi baino ordubete gutxiago

izango du igandeak, beraz. «Eta

izatez, traumatikoa da aldaketa;

gorputzari pixka bat kostatzen

zaio egokitzea. Baina neurria har-

tzea da kontua».

Gipuzkoa Poliklinikako neuro-

logoak «astebetera» luzatu du

gorputza ordu aldaketara erabat

egokitzeko denbora tartea. «Per-

tsona bakoitzaren arabera, bi eta

zazpi egun artean behar izaten

dira erabat ondo egokitzeko». Li-

nazasororen hitzetan, gizakien

erritmo biologikoak arautzen di-

tuzten garuneko mekanismoek

denbora tarte hori behar izaten

dute euren ohiko egoerara itzul-

tzeko. «Erritmo zirkadianoak

deitzen zaie horiei».

Parametro biologiko, fisiologi-

ko eta emozional batzuetan 24

ordu inguru irauten duten alda-

keta ziklikoen multzoari deitzen

zaio erritmo zirkadianoa. «Eta

gorputzaren barruko erloju bio-

logikoen gisakoak izaten dira. Lo-

gura, jateko gogoa, jarduera fisi-

koa... Hori guztia kontrolatzen

dute, eta beharrezkoa da gorabe-

herak nabaritzen dituzten meka-

nismo horiek guztiak berriz ego-

kitzea». 

Hain zuzen ere, erloju biologi-

koak nola funtzionatzen duen

azaldu zuten hiru ikerlarik jaso

zuten iaz Medikuntzako Nobel

saria.

8 b Gaiak
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1918an egin zuten lehen ordu

aldaketa, Alemanian, Lehen

Mundu Gerran ikatza aurreztu

ahal izateko, eta 1974an orokortu

zen ohitura, petrolioaren krisiari

erantzun nahian. Eguneko argia

hobeto baliatzea eta energia au-

rreztea, horiek dira gaur egungo

bi erronka nagusiak, nahiz eta

kontrako iritziek ere indarra har-

tu duten denboraren poderioz.

Ordu aldaketaren eragin psiko-

logikoa neurtzen hasita, «erresi-

lientziaren garrantzia» aipatu du

Javier Bravo psikologoak. «Trau-

ma edo arazo larriren bat igaro

ondoren geurezko egoera berres-

kuratzeko daukagun gaitasuna

da erresilientzia». Gizakiek mu-

turreko egoeretara modu positi-

boan egokitzeko daukaten ahal-

mena, alegia. «Erresilientzia hori

gainditzea eta berreskuratzea lor-

tzen badugu, gure kemena man-

tentzen ikasiko dugu, eta, kasu

horretan, kanpoko arazoei aurre

egiteko gaitasuna izango dugu;

bestela, ez», ondorioztatu du

Bravok.

Neurologia arlora jauzia egin-

da, Linazasorok azaldu du argia

dela gizakiaren erritmo biologi-

koa arautzen duen ezaugarri ga-

rrantzitsuenetakoa. «Argiak lo-

tura zuzena dauka melatonina

hormonarekin, eta hormona ho-

rrek zuzenean eragiten du loaren

ziklo naturalean», zehaztu du Li-

nazasorok. «Baita serotoninak

ere, hormona horrek lotura zuze-

na daukalako argitasunarekin eta

iluntasunarekin». Igande goizal-

dean ordu aldaketa eginda, gerta

liteke igande gauean lotarako

ohiko ordua iristean gorputzak

halakorik ez sentitzea. «Erabat

normala da gorabehera txiki ho-

riek izatea».

Hori bai, uste batzuen kontra,

neurologoak ez du uste ordubete-

ko ordu aldaketarekin ugaritu

egiten direnik osasun arazoak.

«Badakit ikerketa batzuen arabe-

ra aldaketarekin hazi egiten dela,

adibidez, bihotzekoak izateko

arriskua, baina ez dut uste kontu

hauek muga horretaraino era-

man behar direnik». Gipuzkoa

Poliklinikan ez dute nabaritu

kontsulta gehiago izaten dutenik

bi ordu aldaketen garaian. «Guk

ere ohiko kontsultak izaten ditu-

gu urte sasoi honetan; ez gehiago,

eta ez gutxiago», adierazi du Bra-

vok.

Martxoan eragin handiagoa
Ordulariak ordubete aurreratzen

dira martxoan, eta ordubete atze-

ratu urrian. «Aldaketen ezauga-

rriengatik, martxokoak eragin

handiagoa izaten du gizakien-

gan», adierazi du Bravok. «Lehe-

nik eta behin, ordu bat gutxiago

lo egiten dugulako. Horrez gain,

udaberrian jende askok nabari-

tzen du baxualdia». Linazasorok

gaineratu duenez, hegazkinean

bidaia egitean ere, normalean,

gorputzari gehiago kostatzen zaio

mendebaldera joandakoan izaten

den ordu aldaketara egokitzea,

ekialdera joandakoan izaten de-

nera egokitzea baino. «Baina,

beste batzuen kasuan, askoz

gehiago nabaritzen dute Txinara

bidaia egiten dutenean, adibidez.

Gorputz bakoitzaren araberakoa

izaten da erloju biologikoen gora-

behera hori». Bidaiarien larruan

sartuta, bidaia luzeen eraginez

izaten den jet lag-aren edo ondo-

ezaren antzekoa da ordu aldake-

taren eragina. «Baina askoz neu-

rri txikiagoan».

Linazasorok azaldu duenez,

haurrek, helduek eta adinekoek

ez dute berdin jasaten eragina.

«Haurrei eta adinekoei askoz

gehiago kostatzen zaie, eta eurek

sufritzen dute gehien aldaketa.

Eta, noski, gaixotasunen bat dau-

katenek ere gorabehera gehiago

izaten dute martxoko eta urriko

ordu aldaketekin». Loarekin ara-

zoren bat dutenek, epilepsiak edo

migrainak izaten dituztenek...

«Pertsona batzuentzat oso ga-

rrantzitsuak dira ordena eta ohi-

turak». Ordu aldaketak haurren-

gan izaten duen eragina hizketa-

gai hartuta, xehetasun bat gehitu

du Bravok: «Familia bakoitzaren

egoera. Familiako harremanak

osasuntsuak badira, orekatuta

egongo dira haur horiek. Horren

araberakoa ere bada eragina, eta

gutxitu egingo da, norbera ondo

dagoenean askoz gutxiago eragi-

ten duelako edozein aldaketak».

Haurrekin eta adinekoekin bate-

ra, psikologoak «gauez lan egiten

dutenak» sartu ditu gehien kalte-

tuen zakuan. «Ziklo zirkadiano-

tik kanpo ibiltzen dira horiek».

Askotarikoak izaten dira ordu

aldaketak kalteren bat eragin iza-

naren sintomak: erabakiak har-

tzeko nahasmena; gaueko loaren

nahasmena eta egun argiz logura;

kontzentratzeko zailtasuna; ne-

kea; gauzak gogoratzeko zailtasu-

na; erraz haserretzeko joera; hau-

rrengan, ordutegi berrira egoki-

tzeko zailtasuna, nekea

eta umore txarra; buruko

mina... Horren jakitun,

Linazasorok aholku txiki

bat eman du biharko or-

du aldaketa ahalik eta

ondoen barneratzeko:

«Ordu hori pixkanaka-

pixkanaka irabaztea edo

galtzea komeni da; aste-

an zehar halakorik egin

ez badugu, hurrengo as-

tean, ahal dela, egunero-

ko ohituren zerrendan

egunero bost-hamar mi-

nutu irabaziz joan». 

Neurologoak gainera-

tu du garunaren osasunean «kri-

tikoa» izaten dela aldaketaren

abiadura. «Aldaketak pixkana-

ka-pixkanaka eginez gero, giza-

kia ondo egokituko da egoera be-

rrira; aldaketa bat-batekoa bada,

berriz, askoz gehiago kostako zaio

erritmo berrira egokitzea». Bra-

vok «lasaitasuna» eskatu die he-

rritarrei. «Mantendu ohiko bizi

erritmoa; ordua aldatuta ere, ez

aldatu bizimodua. Gorputza bere-

hala ohituko da aldaketara; saiatu

orekari eusten».

Argiak lotura zuzena dauka
melatonina hormonarekin,
eta hormona horrek zuzenean
eragiten du loaren zikloan»
Gurutz Linazasoro
Gipuzkoa Poliklinikako neurologoa

«Familiako harremanak
osasuntsuak badira,
orekatuta egongo dira haurrak,
eta eragina gutxitu egingo da»
Javier Bravo
Psikologoa

‘‘

AHOLKUAK

Hainbat neurri hartuz gero, sa-

murragoa izango da gorputza

biharko ordu aldaketara behar

bezala egokitzea. Ondoren-

goak dira adituek ematen di-

tuzten aholkuetako batzuk:

Aldaketa, pixkanaka.Aurre-

ko egunetan gorputza aldake-

tara ohitzen hasi, egunero 5-

10 minutu lehenago oheratu-

ta.

Garaiz oheratu. Igande gaue-

an ere ohi baino pixka bat le-

henago joan ohera.

Eguzkia hartu.Egunean or-

dubete edo bi ordu eguzkitan

egon ordua aldatu ondorengo

bizpahiru egunetan.

Ohiturei eutsi.Eguneko ohi-

ko jarduerak ordutegi berrira

egokitu.

Melatonina osagarriak har-

tu.Lo hartzeko zailtasunak

izanez gero, melatonina osa-

garriren bat, ezki lorea edo be-

larren bat hartu; medikuaren

aginduz ez bada, ez erabili

bestelako sendagairik.

Otordu arinak egin.Arin baz-

kaldu eta afaldu.

Ariketa fisikoa egin.Kirola

egin egunean zehar, gorpu-

tzak gauean atseden har de-

zan.

Saihestekoak. Alkohola, ka-

fea eta tabakoa saihestu.

Siestak neurtu.Saiatu siesta-

rik ez egiten, eta, egitekotan,

hogei minututik gorakoak ez

izaten.

Kontuz sakelakoarekin.

Ahal dela, oheratu aurretik

saihestu sakelakoa, tableta

eta ordenagailua.



Asier Imaz Tolosa

B
izitako pasarte

gehienak esaldi be-

rarekin amaitzen

ditu Lurdes Gaba-

rainek: «Korri egi-

tea gustatzen zitzaidan niri».

Haurra zela etxetik beti arineke-

tan ateratzen zela aitortu du. Gaz-

tetxo garaian, entrenatzea baino

gehiago, «lehiatzea» gustatzen

zitzaion. Gaztetan, Oviedoko ma-

ratoia egitera joan zenean, 20 ki-

lometro egiteko esan zioten.

«Baina nik ezetz; nik 42,195 egin

nahi nituela erantzun nien».

1981ean, bahitu egin zuten ETA

militarreko kideek; autoaren ma-

letategian sartu zuten... Baina

kontu horiez ez du hitz egin nahi.

«Ez dauka zerikusirik gaiarekin,

eta oso haserre nago denekin. Bik-

tima eta ez-biktimaren kontuare-

kin; ni ez omen naiz biktima».

58 urte ditu Lurdes Gabarain to-

losarrak, eta maratoi bat amaitu

zuen Euskal Herriko lehen ema-

kumea izan zen. Del Jogging a la

marathon liburuan idatzi zuen

datua Josep Maria Antentasek:

«1977. urtean, euskal atleta batek,

Lurdes Gabarainek, lehen aldiz

maratoi bat amaitu zuen. Hori

lortzen zuen lehen emakume es-

painiarra izan zen». Hala dio aipu

horrek.

Bordelen izan zen. Gabarain

Irungo mutil batekin ibiltzen zen

korrika orduan, Ricardo Torore-

kin. «Hura joaten zen leku guz-

tietara joaten nintzen ni ere laster-

keta herrikoietan parte hartze-

ra». Ipar Euskal Herrira eta Fran-

tziara joaten ziren gehienbat;

«baina baita Suitzara ere». Hala,

Bordeleko maratoia egiteko au-

kera sortu zitzaion tolosarrari:

«Han ez zidaten jarri inongo ara-

zorik; bai, ordea, Oviedon, nire bi-

garren maratoian».

70eko hamarkadaren hasieran,

Espainiako Estatuan emakumeek

ezin zuten parte hartu distantzia

luzeko probetan. «Oker ez bana-

go, 3.000 metrokoa zen luzeena»,

gogoratu du Gabarainek. 1972an,

Francisco Castellok hala idatzi

zuen El Mundo Deportivo egun-

karian: ‘Espainian, atzerritarrei

uzten zaie bertako emakumeei

debekatzen zaiena. Hala, Estatu

Batuetako emakume bat ikusi du-

gu Zarauzko Nazioarteko Mara-

toian’».

Bordeleko maratoia egin ondo-

ren, Oviedokoa egin behar zuela

sartu zitzaion buruan

Gabaraini: «20 kilome-

tro egin ondoren, geratu

eta azterketa bat egingo

zidatela esan zidaten,

hura zelako nik egin ne-

zakeen distantziarik lu-

zeena. Bordeleko diplo-

ma erakutsi behar izan

nien maratoi bat egina

nuela erakusteko». Go-

goan dauka korrika hasi orduko

antolatzaileen furgoneta bat au-

rrean eta beste bat atzean jarri zi-

tzaizkiola. «20. kilometrora iritsi,

eta ez zen ezer gertatu. Aurrera ja-

rraitu nuen nik, amaitu arte».

Oviedokoaren ondoren, beste hi-

ru maratoi egin zituen tolosarrak,

Donostiakoa eta Oiartzungoa tar-

tean.

1966. urtea zen Roberta Gibb

Bobbi izeneko emakume batek

Bostongo maratoian parte har-

tzeko izena eman zuenean. Garai

hartan, gizonezkoek bakarrik

zuten aukera lasterketa horretara

joateko. Antolatzaileek ezetz esan

zioten Bobbiri. 24 urteko korrika-

laria irteerara joan zen, ordea, eta

gizonezkoen artean ezkutatu

zen. Dortsalik izan ez arren, hura

izan zen maratoi bat egin zuen

lehen emakumezkoa. Hurrengo

urtean, 1967an, ospetsu bihurtu

zen Kathrine Switzer. Bostongo

maratoian izena eman eta dortsa-

la lortu zuen 20 urteko ikasle

hark. Hori bai, izen osoa ez, KV

Switzer jarri zuen inskripzio

orrian.

Ibilbidea egiten ari zela, ikusi

egin zuen Jock Semple antolatzai-

leak, eta atzetik korrika hasi zen,

«alde nire lasterketatik eta itzuli

dortsala» oihukatuz. Prentsaren

kamioia bertan zenez, grabatuta

gelditu zen dena. 261 dortsalare-

kin, maratoia amaitzea lortu zuen

Switzerrek. Lau urte geroago,

1971n, New Yorkeko maratoiak

ateak zabaldu zizkien emakume-

ei. 1972an, pauso hori bera eman

zuen Bostongoak, eta Switzer eta

Semple elkar besarkatuta ageri

dira 1973ko maratoian.

«Orain mundu guztiak ezagu-

tzen ditu argazki horiek», adiera-

zi du Gabarainek. «Switzerren

galtza luzeez gogoratzen naiz be-

gira jarritakoan». Galtzamotzen

kontua barruraino iltzatuta geldi-

tu zaio tolosarrari: «Udara iristen

zenean, galtzamotzak nork jan-

tziko zain egoten ziren neskak.

Asko kostatzen zitzaigun kalera

galtzamotzetan ateratzea. Gizar-

tean mutilen kontua zen hori;

presio hori bazegoen. Ni, berriz,

galtzamotzetan joaten nintzen

korri egitera. Gero, horrela begi-

ratzen zidaten denek...».

Ikusleari zaplaztekoa
Txikikeriak ez ziren kontuekin

hazi eta hezi behar izan zuen Ga-

barainek, beti haize kontra: «Mu-

tilak ziren nire lagunak, beti haie-

kin ibiltzen nintzelako. Horrela-

koetan beti entzuten dira aurkako

kontuak, baina zer egingo diogu,

bada...». Kros batean, ordea, pa-

zientzia agortu eta belarrondoko

bat eman zion ikusle bati. «Erren-

terian izan zela uste dut. Lehenen-

go postuan nindoan, eta errepide-

ra atera zitzaidan ikusle bat. Nire

titiak handiak zirela eta asko mu-

gitzen zirela edo horrelako zerbait

esan zidan. Gelditu eta zaplazteko

bat eman nion. Hala eta guztiz ere,

lasterketa irabazi nuen», azaldu

du umoretsu.

Maratoiez gain, beste hainbat

kirol egina da tolosarra: triatloia,

txirrindularitza, iraupen eskia...

«Dena gustatzen zitzaidan. Or-

duan ez zen izaten laguntzarik,

eta ondoan ez nuen izan batera

edo bestera bideratuko ninduen

inor. Dena egiten nuen nik». Gor-

putzak nahikoa zela esan zion ar-

te. Akilesen zainak hamaika abisu

eman zizkion Gabaraini. Ebakun-

tzak egiteko gogorik gabe, kirol

ibilbideari amaiera ematea eraba-

ki zuen. Orain, atzera begiratu eta

tartean oroitzapen mingarriak

izan arren, politak nagusitzen di-

ra beti. «Izan ere, korri egitea gus-

tatzen zitzaidan niri; zoriontsu

sentitzen nintzen».

Lurdes Gabarain izan zen lehen euskal
emakumea maratoi bat bukatzen; 
txikitatik txikikeriak ez diren kontuekin
hazi eta hezi behar izan zuen tolosarrak.

Korri egitea
maite zuen
emakumea 

Lurdes Gabarain, 1987an, helmugara iristen, Donostiako maratoi erdian. TOLOSALDEKO ATARIA

Gabarainek 58 urte ditu egun, eta jaioterrian bizi da, Tolosan. A. IMAZ
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Garai hartan asko kostatzen
zitzaigun galtzamotzetan
ateratzea kalera; gizartean
mutilen kontua zen hori»
Lurdes Gabarain
Atleta ohia

‘‘
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ketako bat, eta barne zein kanpo

harremanetan eta zelaian bertan

hori islatzea da plataformaren

erronka nagusietako bat. «Kirola

euskaraz egin behar dugu. Ardu-

ra bat dugu, eta erantzun egingo

diogu».

Trantsizio lasaia nahi dute
Zuzendaritza batzordeari trantsi-

zioa «lasaia» errazteko eskatu

dio Egibarrek: «Etorkizunera be-

gira jarri, eta gatazkatsua ez den

irtenbidea aukera dezakete, zen-

tsura moziora heldu gabe. Prest

gaude lekukoa hartu eta lanean

hasteko. Zabaldu bidea guri». Ie-

regik gaineratu du Touring Berria

plataformak oinarrian proiektu

bat daukala erakutsi nahi dutela:

«Ilusioa sortzera gatoz; herriko

neska-mutilek egunen batean

Touringen lehen taldeko elasti-

koa janzteko ilusioa izan dezaten

nahi dugu». Plataformako kidee-

kin elkarlanean aritu nahi duen

orok ateak zabalik ditu.

1923an sortua da taldea, eta,

emaitzei dagokienez, Touringen-

tzat 1992-1993 denboraldia izan

zen onena, Espainiako Bigarren B

Mailara igotzea lortu zuelako. Az-

ken aldiz, 1998-1999 denboral-

dian jokatu zuen Hirugarren Mai-

lan. Eskualdeko maila gorenean

ari da egun.

Paco Arrillagak
ez dauka asmorik
dimisioa emateko

R
Touringen egungo

zuzendaritzak bide

guztiak agortu arte jarraitu-

ko du karguan. Hala jakina-

razi dute Paco Arrilaga pre-

sidenteak eta Felipe Gonza-

lez idazkariak. Minduta

daude Touring Berria plata-

formako kideen jardunare-

kin. Arrillagaren hitzetan, ez

da egia elkartea arlo ekono-

mikoan eta kirol arloan hon-

doratuta dagoela. «Zuzen-

daritzara heldu ginenean,

24.000 eta 40.000 euroko bi

zulo hartu behar izan geni-

tuen geure gain, eta horiek

ordaintzen ari gara».

Gonzalezek aitortu du iaz

jokalari askok utzi zutela

taldea. «Baina horrek ez

dauka zuzendaritzarekin ze-

rikusirik». Arrillagak plata-

formari galdetu dio non

zeuden Touringek zuloa

zuenean. «Orduan inor ez

zen agertu babesa emate-

ra». Gonzalezek «oldarkor»

aritzea leporatu dio plata-

formari, eta hurrengo urte-

ko hauteskundeetara aur-

kezteko gonbita egin die

bertako kideei. «Prozedura

errespetatu behar dute;

bazkideena da azken hitza».

Ikerne Zarate Errenteria

E
utsiezina. Halakoa

da Touring Kirol El-

kartearen egoera. Eta

kirol elkarteko hain-

bat bazkide, guraso

eta jarraitzailek Touring Berria

plataforma aurkeztu dute, beran-

du baino lehen hura amildegitik

ateratzeko alternatiba gisa. Joan

den astean, lepo bete zen Xenpe-

lar Etxeko aretoa. Joan den astera

arte, ageriko sekretua izan da

Errenteriako kirol elkartearen

egoera larria; bolo-bolo ibili da

gaia, ahoz aho. Eta Touring Berria

plataformak eman du egoeraren

berri. Kezkatuta azaldu dira Mikel

Azkune, Asier Ieregi, Xabier Egi-

bar eta Txema Fraile, plataforma-

ren ordezkariak, «hainbat arlo-

tan oso kezkagarria delako kluba-

ren egoera, bai taldeen kirol maila

eskasagatik, baita futbol eskola-

ren egoera txarragatik ere».

Kirol elkartea «berriz bidera-

tzeko», egungo egoerari «alter-

natiba» emateko, eta «berriz ilu-

sioa sortzeko» sortu dute plata-

forma. Proiektu berria, energia

eta ilusioa; gauzak egiteko beste

eredu bat jarri nahi dute mahai

gainean: «Emakumeen kirola

sustatu nahi dugu, euskarari ga-

rrantzia eman, proiektu gardena

egin, eta parte hartzeari ateak za-

baldu. Hausnarketa eginda, gure

ezagutza eta gure lana klubaren

zerbitzura jartzera gatoz».

Egungo zuzendaritzak azken

urteotan izan duen «axolagabe-

keria» salatu du plataformak, eta

hainbat adibide jarri ditu Azku-

nek: «Touringen lehen eta biga-

rren taldeetako jokalarien %90ek

baino gehiagok eta ia entrenatzai-

le guztiek alde egin dute klubetik.

Oinarrizko mailetako taldeek ez

daukate kirol koordinatzailerik,

ezta babesik ere». Azkuneren hi-

tzetan, futbol eskola ez dago ho-

beto: «Koordinatzaileak dimisioa

eman zuen duela hilabete batzuk,

eta gurasoek atsekabetuta daude

guztiagatik».

Emakumeen futbola ere gain

behera doa, «egungo zuzendari-

tza batzordeak ez duelako behar

adina sustatu». Plataformak sa-

latu du egungo zuzendaritzak ez

duela arlo ekonomikoaren ingu-

ruko berririk ematen, eta azken

asteotan ez dute bazkide berririk

onartu. Azkunek lehen taldeak

jokatu dituen azken bi partidak

aipatu ditu, egoera larriaren az-

ken erakusle: «Arazoak izan di-

tuzte 11 jokalari elkartzeko, eta el-

karteak ez du batere bide gomen-

dagarririk erabili beharrezko

jokalariak lortzeko».

Plataforma osatzen dutenen

iritziz, klubeko arduradunek ez

dute erantzun egokirik eman,

hori guztia ikusita. «Eta, talde

historikoa izan arren, desagertze-

ko arriskuan dago, horrela jarrai-

tzen badu».

Zuzendaritzaren dimisioa. Hori

da Touring Berria plataforma osa-

tzen duten dozenaka lagunek

egin duten lehen eskaera, baina

zuzendaritza ez dago prest pauso

hori emateko. Hori jakinda, pla-

taformak jakinarazi du ezohiko

batzarrera deitu eta zentsura mo-

zioa aurkeztuko duela, eta, horre-

tarako, Touring Kirol Elkarteak

dituen 300 bazkideen artetik 100

sinadura lortu ditu bi asteotan.

Ez dute lan erraza izan, eta,

Azkuneren hitzetan, ez dute baz-

kide guztiengana iristea lortu.

«Zuzendaritzari zerrendak eska-

tu badizkiogu ere, emateari uko

egin dio». Proiektu «berritzai-

lea» izan nahi du plataformak,

eta ez daude esku hutsik: plan

estrategikoa eta bide orria dituzte

jada. «Eta bi ildo horiek bazkide,

guraso eta jarraitzaileekin parte-

katzea da gure helburua; kirol

elkartea osatzen duten guztie-

kin».

Egibarrek zehaztu ditu plan es-

trategikoaren ildo nagusiak: «Ki-

rol elkartearen kudeaketa lortzen

badugu, kluba sendotze-

ko presazko neurri ba-

tzuk hartzea izango da le-

hen urratsa. Hurrengo

denboraldia ondo plani-

fikatu beharko dugu, eta

jokalari eta entrenatzai-

leen egitura sendotu».

Horretarako, ezinbeste-

kotzat jo du kirol eta ku-

deaketa ereduak alda-

tzea, «Touring XXI. mendeko

kluba bihurtzeko».

Pausoen artean, gizonezkoen

bitarteko berberak eskaini nahi

dizkiote emakumezkoen kirolari.

Horrez gain, elkartea Errenteria-

ren egunerokoaren parte bihurtu

nahi dute. «Jauzi garrantzitsua

egin behar dugu, herritarrak ha-

rro senti daitezen ez taldeek lor-

tzen dituzten emaitzengatik soi-

lik, baizik eta gauzak egiteko dau-

kagun moduagatik». «Kluba

euskalduntzea» da beste erron-

Errenteriako Touring kirol elkartea zein larri dabilen ikusirik, dozenaka bazkide,
guraso eta jarraitzailek Touring Berria plataforma sortu dute, desager ez dadin.

Ilusioarekin eutsi nahi diote

Joan den astean, Xenpelar Etxeko aretoa lepo bete zen, Touring Berria plataformaren aurkezpenean; egungo zuzendaritzaren dimisioa eskatu dute. I. ZARATE

Lehen eta bigarren taldeetako
jokalarien %90ek baino
gehiagok eta ia entrenatzaile
guztiek alde egin dute»
Mikel Azkune
Touring Berria plataformako kidea
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tsua izan da hori, guztiok erabat

murgilduta egon garelako proze-

suan».

Goizean goiz jaiki, eta 10:00eta-

rako hasten zen lanean taldea, eta,

bazkaltzeko ordu eta erdiko atse-

denaren ostean, 20:00ak arte ari-

tzen ziren lanean Soreasun. 10-12

orduko lanaldiak egiten zituzten

egunero. «Ordu horiek guztiek

laguntzen dute adierazi nahi du-

zun hori aurkitzen. Denbora hori

beharrezkoa da buruan dituzun

ideia guztiak gorputzera erama-

teko eta publikoari azaleratzeko.

Bestela, nondik aterako duzu

ikuskizuna?».

Ingurura irekita
Pascualen arabera, denbora eta

espazioa ahaztu egiten dira hala-

ko egonaldietan, baina azpima-

rratu du beharrezkoa dela ingu-

rura irekita egotea. Euskal Herri-

ko identitatea eta sustraiak jorra-

tu dituzte, esaterako, euren

obran, eta, haren hitzetan, ga-

rrantzitsua izan da sormen proze-

su horretan Azpeitia bezalako he-

rri euskaldun batean egotea. «Ur-

tarrilean izan ginen lehenengoz,

eta orduan sokamuturra ikusi ge-

nuen kalean. Beste egun batean,

abesbatza emanaldia entzun ge-

nuen elizan. Leku guztietatik har-

tzen duzu zerbait; sormen proze-

sua aberasten du guztiak, eta izae-

ra ematen dio obrari».

Pascual eta Bengoetxea bat da-

toz: azken urteotan indartzen ari

dira sormen prozesuetan lan egi-

teko beste modu batzuk. «Ireki-

tzen ari da bidea. Elkarlana beha-

rrezkoa dela ohartu dira konpai-

niak, eta formula berriak behar

direla publiko berriarengana iris-

teko». Kulturaz-en egoki ikusten

dute antzerkigintzan ez ezik beste

diziplinetan ere modu horretan

aritzea, eta, horregatik, halako

prozesu gehiago zabaldu nahi di-

tuzte aurrera begira, egitasmoa

beste arlo batzuetara ere zabaldu

ahal izateko.

Ane Olaizola Azpeitia

A
itor Bengoetxeak

dioen bezala,

«ondare handia»

gordetzen dute

arte eszenikoek,

arlo ugari batzen dituen diziplina

delako, besteak beste. Aktoreek,

gidoilariek, zuzendariek nahiz

soinu eta irudi teknikariek bat

egiten dute obraren sormen pro-

zesuan, eta, bide horretan, pixka-

naka hazten ari da lantaldeak ego-

naldi itxiak egiteko joera, guztien

artean antzezlana ondu dezaten.

Azpiegitura publikoak erabiliz

«egonaldi osoak» eskaintzen di-

tuen Hego Euskal Herriko udale-

rri bakarra da Azpeitia, eta, azken

urteotan, euskarazko antzezla-

nen sukalde bihurtu da Soreasu

antzokia.

Kulturaz Azpeitiko Kultur Koo-

peratibak kudeatzen du Soreasu

udal antzokia, eta, beraz, talde ho-

rrek eskaintzen ditu arte eszeni-

koentzako sormen egonaldiak

herrian, udalarekin elkarlanean.

Donostia 2016 egitasmoaren ba-

rruan, Kulturaz kooperatiba

2014an hasi zen Mugalariak

proiektuarekin gisa horretako es-

perientziak eskaintzen, eta, urte-

bete geroago, Oholtzaberri plan

integralarekin jarraitu zuten bide

horretan sakontzen. «Azpeitian

euskal antzerkigintza lantzeko

beharra zegoela ikusten genuen,

arte eszenikoak indarberritzeko

premia zegoelako. Horretarako

elementu asko zegoen Azpeitian,

eta sorkuntza lanerako ere Sorea-

su antzoki indartsua eta eragin-

korra izan zitekeela uste ge-

nuen», azaldu du Bengoetxeak,

Kulturaz Kultur Kooperatibako

kideak.

Argia da proiektuaren helbu-

rua: sormen prozesua bera ardatz

izanda, euskarazko antzezlanak

bultzatzea. Antolatzaileen filoso-

fia da arte eszenikoen sortzaileek

ahalik eta egoera onenean lan

egin dezaten baliabideak ematea,

eta, horretarako, antzokia ez ezik,

egonaldi osoa eskaintzen diete

taldeei. «Taldeek bi astez izaten

dute antzokia erabilgarri; batzuek

zatituta egiten dute egonaldia, eta

beste batzuek, jarraian. Erabilga-

rri izaten dute antzokiko material

teknikoa, eta kooperatibako tek-

nikarien laguntza ere izaten dute.

Horrez gain, ostatua eta jan-eda-

na ere eskaintzen diegu egonal-

dian», azaldu du Bengoetxeak.

Konpainiaren eta kooperatiba-

ren arteko «hartu-emana» da

sormen egonaldia, eta, trukean,

sortzaileek Azpeitian eskaini be-

har izaten dute antzezlana, «do-

an», eta, ahal bada, estreinaldia

izan dadin eskatzen die Kulturaz-

ek. Kultura herrira gertura deza-

ten, berriz, bitartekaritza ere es-

katzen zaie taldeei: «Ikastetxeei,

Gaztelekuko nerabeei, adinekoen

egoitzetako egoiliarrei, emaku-

meen taldekoei... Hau da, herriko

eragileren bati sortzen ari diren

hori erakustea, pase pribatu bat

egitea, edo solasaldi edo tailerren

bat eskaintzea eskatzen diegu

konpainiei».

Proiektua martxan jarri zute-

netik, Euskal Herriko hamar bat

konpainia aritu dira Soreasun

obrak sortzen, eta aurten bost

egonaldi dauzkate lotuta. Horie-

tatik bi Zubi programaren bidez

eskainiko dituzte Azpeitian, eta

Azpeitiko Euskal Antzerki Topa-

ketetan taularatuko dituzte beste

hainbat obra. Bengoetxeak adie-

razi duenez, harremanen bidez

hartu izan dituzte, orain arte, tal-

deak: «Esperientzia behar ge-

nuen proiektuak nola funtziona-

tzen zuen ikusteko». Hiru urteo-

tan ikasitakoarekin, egonkortu

egin da egitasmoa, eta pixkanaka

sona hartu du konpainien artean.

Hori hala, egonaldien programa

formalizatzeko asmoa du orain

kooperatibak, eta, aurtengo egu-

tegia itxita badago ere, sortzaile-

entzat deialdiak egiten hasiko dira

aurrerantzean.

Antzerkia, dantza eta zirkua

uztartzen dituen Garazi&Cia kon-

painia sortu zuen iaz Garazi Pas-

cualek, eta Soreasuko egonaldie-

tan izan da berriki, taldearekin

batera obra sortzen. Pascualen

arabera, esperientzia «bizia»

izan da Azpeitikoa, eta «luxu-

tzat» jo du hango egonaldia: «Az-

piegiturak eta baliabideak oso

egokiak izan dira sorkuntza pro-

zesua garatzeko. Oso garrantzi-

Arte eszenikoen euskal konpainiek euskarazko obrak
sor ditzaten, Azpeitiko Kulturaz kooperatibak «egonaldi
osoak» eskaintzen ditu Soreasu antzokian. Etorkizunerako
erronka gisa, beste hainbat diziplinatara zabaldu nahi dute.

Soreasu antzokia,
sormenaren labea

Garazi Pascual, taldekide batekin, Azpeitiko Soreasu antzokian egin berri duen egonaldian. ALBERTO BELOKI

GIPUZKOAKO HITZA
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Taldeek bi astez
izaten dute antzokia
erabilgarri, eta zatituta
edo jarraian egiten
dute egonaldia»
Aitor Bengoetxea
Kulturaz kooperatibako kidea

«Sormen prozesuan
garrantzitsua da
Azpeitia bezalako 
herri euskaldun 
batean egotea»
Garazi Pascual
Garazi&Cia konpainiako kidea
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Unai Zubeldia Donostia

K
ontzertuak, festak,
erakusketak, mer-
katuak, DJ gauak,
proiekzioak eta
jendea alaitzen

duen ia guztia antolatu eta jaso-
tzen dugu hemen». Horixe da
Donostiako Dabadaba aretoaren
aurkezpen txartela. «2014ko
martxoaren 29a». Sebastian Sala-
berrik, Dabadabako arduradune-
tako batek, ondo gogoan dauka
lehen eguna. «Alex Lopez Allen-
de eta biok 2013an hasi ginen Do-
nostian lokalen baten bila, eta tri-
bu gisakoa sortu genuen pixkana-
ka, hainbat lagun elkartuta».
Mundaiz kaleko 8. zenbakian lo-
kala hartu, euren kasa berritu, eta
«hiriari berritasuna eskaintzeko
helburuarekin» ekin zioten bide-
ari.
Bukowski kluba, Doka, Zikuta,

Mogambo, NiMu kolektiboa... Le-
hendik ere aukera asko zegoen
Donostian. «Baina Zikuta ingu-
ruan ibiltzen ginenoi gure espa-
zioa falta zitzaigun lasai ederrean
elkartzeko; hirian ez zegoen guri
gustatzen zitzaigun musika zir-
kuitu osorik». Gune bakoitzak

oso eskaintza zehatza zeukala
azaldu du Salaberrik. «Eta, larun-
batetako kontzertuetara mugatu
gabe, eskaintza hori zabaldu egin
nahi genuen guk; kontzertuen sa-
rea gizartetik urrunduta zegoela
nabari genuen». 
Apirilaren 2ra arte, esaterako, ia

egunero egongo da ekitaldiren bat
Dabadaban, kontzertuak, DJ
emanaldiak eta erakusketak tar-

tean. Merkadabadillo delakoa ere
antolatzen dute hileko lehen
igandeetan, 12:00etatik 20:00eta-
ra, bigarren eskuko azoka modu-
koa; eta baita, naturarekin bat
eginez, Glad Is The Day egun bate-
ko jaialdia ere, Kristinaenea par-
kean. Le Bukowski aretoarekin
eta Donostia Kulturarekin elkar-
lanean antolatzen dute jaialdi ho-
ri, abuztuan.

Begirada zabalduta, komertzia-
la dena eta ez dena, bikoiztasun
horri ihes egiten saiatzen dira Da-
badaba aretoan. Igandetik asteaz-
kenera, 17:00etatik 23:00etara za-
baltzen dituzte ateak; ostegune-
tan, 17:00etatik 01:00era; eta osti-
ral eta larunbatetan, 17:00etatik
04:00etara.2014an, hiru bazkide-
rekin ekin zioten bideari, eta, Jon
Ander Soto kudeatzaile eta admi-

nistratzaileak zehaztu
duen moduan, gaur egun
hemeretzi langilek osa-
tzen dute taldea. «Bazki-
de garenak, komunika-
zio arduraduna, zerbi-
tzariak, garbitzaileak,
soinu teknikariak, se-
gurtasun arloan lanean
aritzen direnak, txartel-
degikoak...».

Ohartzerako, lehen pausoak
eman zituztenetik lau urte igaro
dira jada, eta Dabadaba aretoan
prest dauzkate biharko ospaki-
zun kontzertuak —Internet bidez
salgai daude sarrerak, eta aretoan
bertan ere erosi ahal izango dira—.
Melange eta Bas(h)oan taldeen
emanaldiak izango dira lehenik
eta behin, 21:00etan hasita, eta
Acid Arab eta Frances Be DJen

txanda iritsiko da gero, 23:30etik
aurrera.
Pauso sendoak emanez, ateak

irekitzearekin batera sona handia
lortu zuen Dabadabak, eta Sala-
berriren ustez ez dago sekretu
handirik atzean. «Gustu oneko
jendeari gogotik lan egiten dute-

nak eta ausartak gehitu, eta hori-
xe da emaitza». Eroriz ikasi dute
arrakastarako bidea zein den.
«Hasieran ez genekien atzean
zenbateko lana zeukan kontzertu
bat eskaintzeak. Mundu horretan
sartuta genbiltzan, bai, baina era-
bat sartutakoan ohartu ginen
zenbat gauza lotu behar izaten di-
ren». Iñaki Castro produkzio bu-
ruak eta soinu teknikariak onartu
duenez, euren bizimoduaren par-
te bihurtu dute Dabadaba. «He-
men bizi gara ia-ia». Baina, egiten
ari diren horretan sinetsita,
erronka bat baino gehiago dauka-
te etorkizunerako. «Urrutira joan
gabe, Pasai Donibaneko kantina
edo ostatua hartzera goaz, itsasar-
gira bidean dagoena, eta berritu
egingo dugu gune hori; ahal du-
gun leku guztietan musika sar-
tzea da gure erronketako bat».

Omar Souleyman, «gakoa»
Ehunka emanaldi eskaini dituzte
lau urteotan, baina, Salaberrik
onartu duenez, Omar Souleyma-
nen kontzertuarekin «aldaketa
handia» sentitu zuen berak. «Be-
giak irekitzeko gakoa izan zen
kontzertu hura. Asko kostatu zi-
tzaigun emanaldi hura lotzea, eta
eromena izan zen. Beste eremu
batean kokatu gintuen». Sotok
gaineratu duenez, entzuleek ere
aldaketa sentitu zuten kontzertu
harekin. «Kontzertu soiletik
ikuskizun osora igaro ginen egun
hartan, eta, neurri batean, hori da
helburua». Laborategi modura
sortu zen Dabadaba, musika
emanaldiei bestelako bideak es-
kaintzeko proiektu gisa, eta eran-
tzun paregabea lortu du orain ar-
te. Horrek hauspotuta, arduradu-
nak «ilusioz gainezka» daude
etorkizuneko erronkei heltzeko.

Lau urteko ibilbidea ospatzeko kontzertuak eskainiko dituzte bihar Donostiako
Dabadaba aretoan. Kontzertuen ohiko egituratik harago joan da proiektua.

Berritasunaren laborategia

Sebastian Salaberri, Jon Ander Soto eta Iñaki Castro, Dabadabako arduradunetako hiru, Donostiako aretoaren barruan. JON URBE / FOKU

Ez dago sekreturik arrakasta
azaltzeko: gustu oneko
jendeari gogotik lan egiten
dutenak eta ausartak gehitzea»
Sebastian Salaberri
Dabadaba aretoko bazkidea
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MUSIKA

AIAAlaitz eta Olatz.
b Igandean, 18:30ean, Aristerrazun.

AZKOITIA Iraurgi eta Ariztondo
abesbatzak.
bGaur, 20:00etan, parrokian.

AZPEITIALa MODA.
bBihar, 23:00etan, Sanagustinen.

DEBACriminal Remains, Brigade
Loco, Azken Sustraiak eta DJ Vela.
bGaur, 22:00etan, gaztetxean.

DONOSTIADonostiako dantza eta
musika eskolako trikitixa taldeak.
bGaur, 19:00etan, Lugaritz kultur

etxean.

DONOSTIANoa Voll Damn & The
Hell Drinkers eta Paul San Martin.
bGaur, 19:30ean, Covent Gardenen.

DONOSTIALos Explosivos eta
Los Secos.
bGaur, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAK3.
bGaur, 20:00etan, Viktoria Eugenia

antzokian.

DONOSTIABidelapurrak eta Pelax.
bGaur, 20:30ean, Dokan.

DONOSTIAVoltaia, Le Temps du
Loup eta Purpura.
bGaur, 21:30ean, Mogambon.

DONOSTIAPayoh Soul Rebel &
Natty Nature.
bGaur, 22:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAChiaroscuro Laukotea.
bBihar, 11:00etan, EOSen egoitzan,

Miramonen; eta 18:00etan eta

19:00etan Eureka Zientzia Museoko

planetarioan.

DONOSTIATuber, Aner Solanas,
Haley eta Anderetx Liberal IM.
bBihar, 18:00etatik 03:00etara, 

Guardetxean.

DONOSTIASunset Sons.
bBihar, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIABon Scott Revival
Show.
bBihar, 20:30ean, Dokan.

DONOSTIABeñat Axiari, Joseba
Irazoki eta Julen Axiari (Bas(h)oan)
eta Melange.
bBihar, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIA Junited.
bBihar, 23:30ean, Covent Gardenen.

DONOSTIAAcid Arab DJ Set 
eta Frances Be.
bBihar, 23:45ean, Dabadaban.

DONOSTIATristtan Mourguy.
b Igandean, 19:00etan, Marruma

elkartean.

DONOSTIA Israel Arranz.
b Igandean, 20:00etan,

Gastronomikan.

DONOSTIAUkrainako Orkestra
Sinfonikoa eta Abesbatza.
bAstelehenean, 20:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIAWedge.
bAsteartean, 20:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIA Jamie 4 President 
eta Arrotzak.
bOstegunean, 21:00etan,

Dabadaban.

EIBARZarata Gaua: Metralleta,
Marmol , Paniko, Motorastola, 
Lokuria, Üther eta Issuna.
bBihar, 18:30ean, gaztetxean.

EIBARShirley Davis & 
The Silverbacks.
bBihar, 20:30ean, Coliseoan.

HERNANIHernaniko Txistulari
Gazteen XIII. Txapelketa.
bBihar, 11:00etan, Milagrosan.

HERNANIKantuz abesbatza.
bBihar, 20:00etan, Milagrosan.

HERNANITxistularien Topaketa.
b Igandean, 10:00etan, herrian.

HONDARRIBIAAd Libitum.
bBihar, 19:30ean, Andre Maria

elizan.

HONDARRIBIAEskifaia abesbatza.
b Igandean, 19:30ean, 

Andre Maria elizan.

IBARRAGatibu eta DJ Bull.
bGaur, 23:30ean, gaztetxean.

IRUNGrowing Dubs: Antxon 
Sagardui Outta CrudoBilbao, 
Bonbadil Sound ft. Amets, eta 
Euskal Dub Etxea Sound System.
bGaur, 22:00etan, Tunk aretoan.

IRUNGod Dethroned, Holycide,
Guilles, Flames at Sunrise, Morgue
eta Ankhar.
bBihar, 19:30ean, Tunk aretoan.

IRUNAinhoa Garmendia, Andoni
Egaña, Pello Ramirez, Garikoitz
Mendizabal, German Ormazabal
eta Belen Ibarrola: Artxipielagoa.
b Igandean, 19:00etan, 

Amaia kultur zentroan.

LEGORRETALiher.
bGaur, 22:30ean, Herri Antzokian.

LEZOBeltza Gorri eta Sutargi
abesbatzak.
bBihar, 19:00etan, Gezalan.

MUTRIKUGuda Dantza.
bBihar, 20:00etan, portuan.

OIARTZUNLartaun eta Dizdizka
abesbatzak.
bBihar, 20:00etan, udaletxean.

OIARTZUNAski Da, Mind Trap,
Neura eta Blast Wave.
bBihar, 22:00etan, Pagoan.

OÑATILukiek.
bGaur, 22:00etan, gaztetxean.

OÑATIMusika azoka eta La Basu,
Hiri Galduak, Morau eta Inun.
bBihar, 16:00etatik aurrera, Eltzian.

OÑATIDelorean eta Lumi.
bBihar, 22:30ean, Gaztelekuan.

OÑATIAudience.
b Igandean, 13:00etan, Lazarraga

lorategian.

OREXAMorau.
bGaur, 22:00etan, Ostatuan.

PASAIAPetti.
bGaur, 21:30ean, Itziar tabernan.

SORALUZE Jonu.
bGaur, 23:00etan, Arrano tabernan.

TOLOSAUdal Musika Banda.
bGaur, 20:00etan, Topic gunean.

TOLOSABrothers In Band: 
The Very Best of Dire Straits.
bGaur, 20:30ean, Leidorren.

TOLOSAEl Desvan del Macho 
eta Lucro.
bGaur, 22:30ean, Bonberenean.

TOLOSA Inoren Ero Ni eta Rukula.
bBihar, 22:30ean, Bonberenean.

TOLOSABuzz Rodeo.
bAsteartean, 20:30ean,

Bonberenean.

URRETXURafa Rueda.
b Igandean, Santa Barbara

aterpetxean.

USURBILXabi San Sebastian, 
Iñaki Lizaso, Ixak Arruti eta 
Natali Izagirre.
bGaur, 22:00etan, Sutegin.

VILLABONA-AMASAEresargi 
eta Eresargo txiki abesbatzak.
b Igandean, 12:15ean, parrokian.

ZARAUTZBas Kisjes Jazz Combo.
bBihar, 22:30ean, Marina Txikin.

ZUMAIASumision City Blues 
eta Marlik.
bGaur, 22:30ean, gaztetxean.

ANTZERKIA

ANDOAINZanguango: 
Esto no me lo esperaba.
bGaur, 21:30ean, Basteron.

ANTZUOLAEidabe: Zutuberrak.
b Igandean, 18:30ean,

Torresoroan.

BERGARAGlu Glu: Go!azen 4.0.
b Igandean, 18:00etan, frontoian.

DONOSTIAGlu Glu: Go!azen 4.0.
bBihar, 17:00etan eta 19:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIAEidabe: Zutuberrak.
bBihar, 17:30ean, Ernest Lluch

kultur etxean.

DONOSTIAAerea Teatro: 
De todas las bellas las más bellotas.
bBihar, 19:30ean, Larratxo kultur

etxean.

DONOSTIADaniel Abreu: 
La desnudez.
bBihar, 20:00etan, Gazteszenan.

Donostia b XVIII. Donostiako antzerki saria

Heriotza, iragana eta memoria ardatz
Xake Produkzioak konpainiaren Mami Lebrunantzezlanak jasoko du asteartean XVIII. Donostiako antzerki sa-
ria (19:30). Antzerkiaren Nazioarteko Egunean egingo dute sari banaketa ekitaldia, Donostiako Viktoria Euge-
nia antzokian. Mami Lebrun izan zen konpainia profesional batek Donostian iaz erakutsitako helduentzako
euskarazko obrarik onena —irudian, lantaldea—. Heriotza, iragana eta memoria ditu hizpide. MAIALEN ANDRES / FOKU
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DONOSTIAMario Gas: Calígula.
bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Viktoria Eugenia

antzokian.

DONOSTIAPerigallo: 
Espacio disponible.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:30ean, Lugaritz kultur etxean.

DONOSTIAEidabe: Zutuberrak.
bAstelehenean, 17:30ean,

Tomasene kultur etxean.

DONOSTIAXake: Mami Lebrun.

bAsteartean, 19:30ean, 

Viktoria Eugenia antzokian.

EIBARLa Red: El oxímoron de la

abuela.

bGaur, 20:30ean, Coliseo antzokian.

EIBARApika: Rol jokoa.
bBihar, 18:00etan, liburutegian.

ELGOIBARYllana Bros: 
The Primitals.

bGaur, 20:30ean, Herriko Antzokian.

ELGOIBARPatata Tropikala: 
Etxean otso, kalean uso.

bAsteartean, 18:00etan, kalean.

ERRENTERIAPez Limbo eta 
Metrokoadroka: Miss Karaoke.

bGaur, 20:30ean, Niessenen.

HERNANIGanso & Cia: Kaput.
bBihar, 12:00etan, Biterin.

LASARTE-ORIAHika: Txarriboda.
bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

ORDIZIAHortzmuga: En tus 
zapatos.

bGaur, 18:00etan, Caritasen

lokalean.

ORDIZIATxalo: Ergela.
bGaur, 22:15ean, Herri antzokian.

URNIETAKulunka: Taxidermia 

de un gorrión.

b Igandean, 19:00etan, Saroben.

DANTZA

ALEGIADantza tailerreko haurren
emanaldia.

bGaur, 17:00etan, kultur etxean.

EIBARKezka: Plazara dantzara.
bGaur, 20:00etan, Toribio

Etxeberria kalean.

IRUNAdaxka taldea.
bBihar, 18:00etan, Amaia kultur

zentroan.

OIARTZUNDantza Plazan, 
Alkarkide txarangarekin.

b Igandean, 10:00etan, 

Done Eztebe plazan.

TOLOSAUdaberri: Dantzari Txiki
Eguna.

bBihar, 11:30etik aurrera, 

egun osoan, kalean.

TOLOSAVerdini Dantza Taldea.
bBihar, 18:30ean, Topic gunean.

BERTSOLARITZA

ANDOAINSahararen aldeko
elkartasun saioa: Unai Agirre,

Sustrai Colina, Beñat Gaztelumen-

di, Oihana Iguaran, Aitor Mendilu-

ze eta Unai Muñoa.

b Igande eguerdian,

Bastero kulturgunean.

BEASAINAitor Sarriegi eta Iker 
Zubeldia.

bBihar, eguerdian eta

bazkalondoan, Arriaranen.

BERGARAUnai Agirre, Andoni
Egaña, Maialen Lujanbio, Aitor 

Sarriegi eta Iker Zubeldia.

bGaur, 22:00etan, Seminarixoa

aretoan.

DEBABertso desfasa: Maialen
Akizu, Mikel Iturriotz, Aitor Salegi

eta Beñat Torres.

bBihar, 22:00etan, gaztetxean.

ORDIZIAArgi Berri Saria. 
Bertso afaria: Markel Eizagirre,

Oier Etxeberria, Andoni Mujika,

Beñat Mujika, Mikel Retolaza 

eta Sarai Robles.

bBihar, 20:30ean, Argi Berri

elkartean.

URRETXUMartxoan Bertsoa: Tal-
dekako Bertsolari Txapelketaren

finala: Etorkizuna.

bGaur, 23:00etan, Gaztelekuan.

HITZALDIAK

ARRASATE Justo Arriola: A los
pies del caballo: narcotrafico, 

heroina y su contrainsurgencia 

en Euskal Herria.

bGaur, 19:00etan, gaztetxean.

BERGARARescate en cuevas y 

simas, un desafio para el médico 

y espeleólogo Diego Dulanto.

bAsteartean, 19:00etan,

Pol Pol mendizale taldearen

lokal berrian.

DONOSTIAPablo Garcia Casado,
Irati Iturritza, Elena Medel eta 

Raul Vacas: Presente y futuro 

de la poesía.

bGaur, 19:30ean, Ernest Lluch

kultur etxean.

OÑATILorea Argarate, La Basu,
Ines Osinaga eta Amaia Ispizua:

Musik Fem.

bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

ZUMAIAMertxe de Renobales:
Organismos alterados y ciborgs:

¿hacia el fin del Homo Sapiens?.

bGaur, 19:30ean, Forondan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BERGARA Josean Mulasen 
Escalar la vida filma.

bAstelehenean, 19:00etan, Pol Pol

mendizale taldearen lokal berrian.

ELGOIBARToscaoperaren 

ikus-entzunezko emanaldia.

bGaur, 20:30ean, Herriko

Antzokian.

VILLABONA-AMASABaskavigin

dokumentala.

bAsteartean, 20:00etan, Gurea

antzokian.

ERAKUSKETAK

DONOSTIAArgazki liburuen 

fenomenoaerakusketa, eta 

Gabriela Zendoiaren bilduma.

bBihartik ekainaren 17ra arte, 

San Telmo museoan.

DONOSTIAArgazki liburuen 

fenomenoaerakusketa, eta 

Gabriela Zendoiaren bilduma.

bBihartik ekainaren 17ra arte, 

San Telmo museoan.

Segura b Udaberriko lore eta landareen azoka

Hotzaldiaren ondorengo biziberritzea
Egutegiari begira, joan den asteartean hasi zen udaberria, 17:15ean, elur giro betean; bada, eguzki printzen

zain, udaberriko lore eta landareen azoka egingo dute igandean, Seguran. 10:00etan irekiko dute azoka, eta

bertaratzen direnek lore, landare, hazi eta barazki landareen salmenta eta erakusketa izango dute herrian; Eus-

kal Herriko artisauen produktuak ere izango dira azokan. Herriko trikitilariek eta Kiriseilu txistulari taldeak giro-

tuko dituzte kaleak. 15:00etan amaituko da azoka. Irudian, iazko azoka. SEGURAKO UDALA

ELGOIBARBegia zulotik, 
Hasier Etxeberriaren omenez: 

Aitor Etxeberria, Edu Arrillaga 

eta Joxe Ramon Elortza.

bDatorren asteazkenera arte,

kultur etxean.

OIARTZUNGari Garaialde: 
Emakumeak maskapeanargazki

erakusketa.

b Igandera arte, 19:00etatik aurrera,

udaletxeko areto nagusian.

TOLOSABúho Maravillas, 

txotxongilo erakusketa.

bUrriaren 7ra arte, Topic gunean.

ZUMAIASasi artean, Luisi 

Aldabururen pintura eta eskulan

erakusketa.

bApirilaren 2ra arte, Oxford

aretoan.

ZUMARRAGAVanessa Blazquez: 
Retina, 10 years on the goargazki

erakusketa.

b Igandera arte, Zelai Arizti aretoan.

BESTELAKOAK

DONOSTIALeire Bilbao eta Maite
Mutuberria: Piztipoemak eta beste

xomorro batzukerrezitaldi tailerra.

bBihar, 17:30ean, Ernets Lluch

kultur etxean.

DONOSTIAHarkaitz Cano eta
Mursego: Porto.

bAstelehenean, 19:30ean, 

Viktoria Eugenia antzokian.

ELGOIBARUdaberri Festa.
bBihar, 11:30ean, Kalegoen plazan.

HERNANISaio Linbikoak: Musika,

Literatura eta Emozioak.

bGaur, 19:00etan, liburutegian.

HERNANIDorleta Kortazar ipuin
kontalaria.

bAsteartean, 17:30ean, Biterin.

MUTRIKUBerdel Eguna.
bBihar, 10:00etatik aurrera, herrian.

ORDIZIAKasko historikoaren 
bisita-gidatu antzeztua.

bAsteazkenean, 11:30ean,

D’elikatuzetik abiatuta.

USURBILTxan magoa.
bGaur, 22:00etan, Bihurri

ludotekan.

ZARAUTZGaragardo azoka.
bDatorren asteazkenetik apirilaren

2ra, 12:00etatik 01:00era, Munoan.

ZARAUTZArtisautza azoka.
bDatorren ostegunetik igandera,

Lege Zaharren enparantzan.
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Asier Zaldua Zumarraga

Bihurgunea hartzea erabaki du
Kilometroak jaiak. Azken urteo-
tako joerari beste bultzada bat
emanda, egitura berria izango du
laster. Aldaketa onuragarria izan-
go dela sinetsita dago Nekane Ar-
tola Kilometroak Kultur Erakun-
deko lehendakaria (Lezo, 1975).
Atzera begiratuta, zein ekarpen

egin du Kilometroak festak?

Ez da erraza 42 urteotako ibilbidea
laburtzea. Kilometroak, eta ikas-
tolen aldeko gainontzeko jaiak,
ikastolen mugimenduak eginda-
ko ekarpenaren zati gisa ulertzen
ditugu. Urtez urte espazio bat ire-
ki du aldarrikapenerako, kultur
adierazpideak plazaratzeko edo
Euskal Herri osoan euskarazko
irakaskuntzari bultzada emateko.
Hasierako espirituari eutsi al

dio?

Hastapenean, bi helburu zituen
jaiak, eta lau hamarkada iraun
dute. Batetik, helburu ekonomi-
koa: dirua biltzea ikastolen hez-
kuntza proiekturako. Bestetik,
helburu aldarrikatzailea: Euskal
Herrirako hezkuntza eraikitzea
eta hizkuntza indartzea. Hezkun-
tza arloko herri mugimendu in-
dartsu baten agerraldia da, sekto-
re zabal bat biltzeko gaitasuna
duena. Komunitate zentzu batek
ere batzen du jendea gure festan.
Zeintzuk dira egungo ereduaren

indarguneak eta ahulguneak?

Indargune nagusiak auzolana eta
elkartasuna direla esango nuke.
Ikaragarria da boluntarioen urte
osoko lana ikustea eta sentitzea.
Sekulakoa da urtero 1.500 bat la-
gunek erakusten duten prestuta-
suna. Bestetik, euskal jendartetik
jasotzen ditugun atxikimendu eta
elkartasun keinuek indarra ema-
ten diote gure komunitateari.
Euskal Herriko eragile, erakunde
eta norbanakoei asko diegu es-
kertzeko. Baina aldarrikapenak
tokia galdu duela jabetzen gara,
eta, horrekin batera, eta jendarte-
aren bilakaeraren ondorioz, sen-
timendu kolektiboa eta komuni-

tatearen zentzua ahulduta dagoe-
la nabari dugu.
Noiz ikusi zenuten eredua aldatu

beharra zegoela? 

Ez da bat-batekoa izan. Urteak di-
ra jaia antolatu duten ikastolek
sentipen kontrajarriak dituztela.
Harro eta pozik gaude lortutakoa-
rekin, baina amaieran beti egoten
da «baina» esateko arrazoiren
bat. Nagusiki, ikastola ereduare-
kin bat datozen balioak bultzatze-
ko ahalegin berezia egin behar
dugula ikusi dugu.
Nolakoa izan da eredu berriaren

diseinu prozesua?

Duela bi urte hasi genuen Kilome-
troak Bidea hausnarketa proze-
sua, aurretik bidea egiteko genue-
la jakitun. Gainera, bidelagun as-
koren parte hartzea bermatu nahi
genuen ibilbide horretan. Prota-
gonismo berezia eman diegu Gi-
puzkoako ikastolei, horrek ema-
ten baitio bermea emaitzari. Gi-
daritza eta dinamizazio iraunkor
bat behar du horrelako bide ba-
tek, eta horretan buru-belarri ari-
tu dira Mikel Egibar, egungo Kilo-
metroetako koordinatzailea, eta
Igor Elortza, urte luzez jaiaren ko-
ordinatzaile izandakoa.
Zeintzuk izan dira prozesuaren

faseak?

Berrogei edizioetako dokumenta-
zio bilketari eta hastapeneko le-
kukotasunak jasotzeari ekin ge-
nion hasieran. Behin horiek bil-
duta, jaia goitik behera aztertu be-
har zela ondorioztatu genuen, eta
bi hausnarketa saio ireki antolatu
genituen Bergaran eta Oñatin. Gi-
puzkoako ia ikastola guztien or-
dezkaritza bildu zen bertan, eta
oso saio emankorrak izan ziren.
Alde teknikoa aztertzeko talde bat
bildu genuen, eta jaia goitik behe-
ra eta arloz arlo aztertu dugu hor.
Azkenik, ondorioak biltzen di-

tuen dokumentua osatu eta Gi-
puzkoako ikastola guztietan aur-
keztu dugu. Ekarpenak jaso eta
azken dokumentua osatu dugu.
Hala ere, badakigu lana ez dela
hemen bukatzen. Hemendik au-
rrera beste prozesu bat jarriko du-

«Urteko lanaren
produktua
izango da
Kilometroak»

Nekane Artola b Kilometroak

Kultur Erakundeko lehendakaria

Joan den larunbatean aurkeztu zuten
Kilometroak Gipuzkoako ikastolen aldeko
jaialdiaren eredu berria. Egin beharreko
aldaketak eginda, 2020an jarriko dute martxan.

ASIER ZALDUA

s
ELKARRIZKETA gu martxan dokumentu horretan

jasotzen direnak gauzatzeko.
Zer esan dezakezu eredu berria-

ri buruz?

Hausnarketa prozesu sakon ho-
nek bere emaitzak eman ditu, eta
hamar premisa idatzi ditugu on-
dorio nagusi bezala. Horietan oi-
narrituta antolatuko da jaia, eta
premisa horien baitakoak izango
dira ekimenak. 2020an jarri nahi
dugu martxan jaiaren eredu be-
rria. Aldaketa ez da bat-batekoa
izango: dagoeneko hasita gaude
hainbat proiektu berri esperi-
mentatzen. Aurretik landutako
eta probatutako ekimenekin gau-
zatuko da 2020koa. Oraindik ez
dakigu non izango den. Duela aste
batzuk jarri da martxan esleipen
prozesua, eta ez dakigu zein ikas-
tola aurkeztuko diren.
Zeintzuk izango dira berrikuntza

nagusiak?

Kilometroak jaia urriaren lehen
igandean antolatzen jarraituko
dugu. Urte osoko dinamikaren
produktua izango da. Hau da, ur-
tean zehar ikastoletan lantzen di-
ren kultur jardueren bitartez sor-
tuko dugu jaia. Egun bakarrari
begira jarri beharrean, urte osoan
antolatuko ditugu jaialdiak; txi-
kiak, baina ugari. Urtetik urtera-
ko jarraitutasuna bermatu nahi
dugu jai txiki horiekin. Horreta-
rako, beharrezkoa izango da Gi-
puzkoako ikastola guztien inpli-
kazioa, eta sentimendu kolektibo
hori berreskuratzen lagunduko
duela uste dugu.
Nolakoak izango dira jaialdiak?

Autoekoizpenean oinarritutako
parte hartzea bermatu nahi dugu;
kultur harrobiaren kontzeptua
landu nahi dugu. Izan ere, ikasto-
len ezaugarrietako bat da sorkun-
tza. Ikastoletan egiten den sor-
kuntza lana kanalizatu, partekatu
eta plazara eraman nahi dugu. Be-
raz, hiru aldaketa nagusi izango
dira: ikastola bakar batetik guz-
tietara igarotzea, egun bakarretik
urte osoko dinamikara pasatzea,
eta adin guztietako herritarren
parte hartzea bermatzea.


