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Eider Goenaga Lizaso 

D
onostiak histo-
rikoki izan du
arazoa ur hor-
nikuntzarekin.
XX. mendera
arte, inguruko

iturburuekin (Igeldo, Ulia,
Mons...) asetzen zituzten biztan-
leen beharrak. Baina, Espainiako
errege-erreginen udaldiko aterpe
bilakatzearekin eta hirigunea za-
baltzearekin batera, arazoak hasi
ziren hornidurarekin. 1919an, Ar-
tikutzako barrutia erosi zuen Do-
nostiako Udalak. «Donostian
baino hiru aldiz euri gehiago egin
dezake Artikutzan, eta, han urte-
gia eraikita, arazoa konpondua
zuen Donostiak», azaldu du Joxe
Angel Erzilla Añarbeko Urak-eko
zuzendariak. 
Artikutzako presak, baina, ara-

zo geoteknikoak zituen: egonkor-
tasun arazoak azaldu ziren hegal
batean. Konponbide bat behar
zuten, bai Donostiak eta baita in-
guruko herriek ere, eta, 1968ko
uztailaren 27an, Añarbeko Urak
mankomunitatea osatu zuten ha-
mar udalerrik: Donostia, Oiar-
tzun, Pasaia, Lezo, Errenteria, As-
tigarraga, Hernani, Urnieta,
Usurbil eta Lasarte-Oriak. 

Gipuzkoarren %43
Gaur egun, hamar herri horieta-
ko biztanleak hornitzen ditu
Añarbek; 315.000 biztanle inguru
dira, Gipuzkoako biztanleen %43.
Mankomunitateak ez du kudea-
tzen uraren ziklo integrala. «Al-
tako zerbitzua kudeatzen dugu.
Hau da, hornikuntzaren kasuan,
urtegitik ura hartu, Petritegin
edangarri izan dadin tratatu, eta
udalerrietako biltegietaraino era-
man...». Hortik aurrera, udalek
kudeatzen dute distribuzio sarea.
«Saneamenduarekin berdin:
udalak kudeatzen ditu gure etxe-
etatik ateratzen diren diametro
txikiko hodiak, eta kolektore
handietara iristen direnean has-
ten da gure kudeaketa».
Añarbeko Urak-ek kudeatzen

du kolektoreetatik Loiolako araz-
tegirako bidea eta Loiolatik garbi-

tutako ur emari hori itsasora isuri
arteko bidea ere.
Hiru erakunde publikoren

menpe dago Gipuzkoako uren
kudeaketa. Añarbekoaz gain,
Txingudiko mankomunitateak
kudeatzen ditu Irun eta Honda-
rribia (80.000 biztanle); eta Gi-
puzkoako Urak-ek gainerako
guztiak (335.000 biztanle). Hala
ere, udalerriren batek hasi eta
buka egiten du, oraindik, bere
iturburuen kudeaketa.
50 urte igaro dira Añarbeko

mankomunitatea sortu zutene-
tik, eta ordukoarekin inolako ze-
rikusirik ez du uraren egungo ku-
deaketak. Uraren hornikuntza,
jada, ez da arazoa hamar herrio-
tan. 1989an izan ziren azkeneko
ur mozketak. «Garai hartan, 43

Uztailean beteko dira 50 urte Añarbeko Urak sortu zutela. Hamar udalerri eta 315.000 biztanleren
ur hornikuntza kudeatzen dute bertan, eta 1997tik baita horien saneamendu sarea ere. Ubide
alternatiboa eraikiko dute laster Añarbeko urtegitik Petritegiko plantara doan ubidea konpontzeko. 

50 urte urari bidea egiten

ITURRIA: AÑARBEKO URAK
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milioi metro kubo kontsumitzen

ziren urtean; orain, berriz, 23,5

milioi. Horrek ez du esan nahi ur

gutxiago erabiltzen denik. Ho-

diak berrituz lortu da kontsumo-

aren jaitsiera, bidean ur gutxiago

galduz¡». %100ean dagoenean

Añarbeko urtegiak 37 milioi me-

tro kubo dituela kontuan hartuta,

ez dago arazorik egungo kontsu-

moari eusteko. Gipuzkoako urte-

girik handiena da Añarbekoa; Gi-

puzkoako urtegi guztiek batuta

jasotzen duten uraren %46 biltzen

du.

Artikutzako urtegiaren azpian

eraiki zuten Añarbeko urtegia.

1969an hasi zituzten lanak, eta

1976an amaitu.«Añarbekoa bai-

no gorago dago Artikutzako urte-

gia, eta Añarbe ibaian amaitzen

du hango urak, modu naturalean.

Urtegia oso toki onean dago erai-

kita», azaldu du Erzillak. 

Obrak ubidean
Hamabi kilometroko ubideak

eramaten du ura Petritegiko plan-

tara, eta han ematen diote edan-

garri egiteko tratamendua, he-

rrietan dauden ur biltegietara era-

man aurretik. «Baina ia 60 urte

ditu ubideak, eta urteotan ez da

taxuzko konponketarik egin, zer-

bitzua ezin zelako eten». Hala,

berritze lan hori da Añarbeko

Urak-ek duen hurrengo proiektu

nagusia. «Beste ubide bat eraiki-

ko da horretarako, Lastaolatik Pe-

tritegira. Añarbetik Urumeara

pasatuko da ura, eta Hernanin, in-

dustrialdea hasi baino lehenago,

Urumeatik bertatik hartuko dugu

hornikuntzarako ura». 

Iragan astean, ubide alternati-

boa eraikitzeko obren lizitazioa

hasi zuen Espainiako Ingurumen

Ministerioaren Uraren Zuzenda-

ritzak. «Espero dugu urte amaie-

rarako lizitazioa egina egotea, eta

obrei hurrengo urtearen hasieran

ekitea». Bost kilometro luze izan-

go da ubide alternatiboa, eta 25,6

milioi euroko kostua izango du.

Egungo ubidearen berrikuntza

lanak hamar milioi euroren ingu-

ruan ibiliko direla kalkulatzen

dute, baina zehaztu gabe dago

oraindik. Berritze lanak amaitzen

direnean, berriro ere oraingo le-

kutik egingo du bidea urak. 

Saneamendua
Añarbeko Urak eratu zenean,

inor gutxik erreparatzen zion ur

zikinen tratamenduari. «Duela

50 urte, ingurumenari ez zitzaion

ematen orain ematen zaion ga-

rrantzirik; zorionez, aldatu egin

da hori». Añarbek 1997an hartu

zuen saneamendu sare osoaren

ardura. «Ordu arte bakoitzak

bere aldetik jokatzen zuen, eta

gauza batzuk egin ziren, bazeu-

den kolektore batzuk Donostian

eta Pasaian, baina zuzenean itsa-

sora joaten ziren kolektore horiek

jasotzen zituzten ur zikinak».

Loiolako araztegiaren eraikun-

tza izan zen urratsik garrantzi-

tsuena saneamenduan. 2005ean

jarri zuten martxan, eta bertan

arazten dituzte hamar udalerrie-

tako ur zikinak. «Loiolara iristen

dira saneamenduko kolektore

guztiak, eta garbituta dago Loio-

latik ateratzen den ura». 

Dena den, garbitutako ur hori

ez dute zuzenean kostan botatzen.

Horretarako, urpeko hustubide

bat eraiki zuten 2001ean. Araztu-

tako urak lurreko hustubide bate-

tik egiten du Loiolatik Monpas ar-

teko bidea; han lurperatu egiten

da hustubidea, eta kostatik 1,2 ki-

lometrora eta 50 metroko sakone-

rara isurtzen dira urak. Ura, berez,

garbituta dago, baina distantzia

horretara isurtzeak badu arra-

zoia:«Itsasoak ematen dion mu-

gimenduarekin eta oxigenazioa-

rekin, kostara bueltatzen denera-

ko erabat garbia da ur hori. Eta ho-

ri oso nabarmen ikusten da Aztik

egiten dituen neurketetan, uraren

kalitatea urtez urte hobetu baita

azken urteotan». 

Hornikuntzan bezala, sanea-

menduan ere oraindik egitekoak

badituztela aitortu du Erzillak:

«Oraindik ez gara iritsi herrigu-

neetatik kanpo gelditzen diren

auzo batzuetara. Oso garestia da

kolektoreak eraikitzea, eta pro-

portzionaltasuna bilatu behar da.

Merezi al du hamar lagun bizi di-

ren gune bateko saneamendua

egiteko bost kilometroko kolek-

tore bat egitea?». Diru publikoa

dela eta orekari begiratu behar

zaiola azpimarratu du. «Hala ere,

argi esan behar da izugarri aurre-

ratu dela, garrantzitsuena egina

dagoela, nahiz eta oraindik geldi-

tzen diren hobetzeko gauzak».
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E. Goenaga Lizaso Arano

M
ankomunitatea

osatu zutela 50 urte

beteko dira uztaile-

an, eta, urteurrena

aitzakia, hainbat jarduera antola-

tu ditu Añarbeko Urak-ek; tarte-

an, bere instalazioen bisita gida-

tuak: Petritegiko tratamendu

planta, Loiolako araztegia eta

Añarbeko urtegia. Jada amaitu

dira euskarazko bisitak; joan den

larunbatean izan zen azkena,

Añarbeko bisita gidatua. Gaztele-

razko lehen bisita maiatzaren

26an izango da, eta ekainean

egingo dituzte beste biak.

Dozena bat lagunek parte hartu

dute urtegirako bisitan. Gipuzkoa

eta Nafarroaren arteko muga ma-

rrazten du Añarbe ibaiak, eta Her-

nani eta Goizueta arteko bidean

dago urtegia. «Agerikoa da zerga-

tik eraiki zen presa hemen. Orain

ere ikusten duzue nola ari duen.

Europako tokirik euritsueneta-

koa da hau; urtean 2.000 litro bai-

no gehiago egiten du metro koa-

droko», azaldu du Ibon Sarasola

Kristinaenea fundazioko inguru-

men hezitzaileak. Gogotik ari du

euria, eta aterkipean dago jendea,

gidariaren azalpenak entzuten:

«Gaur itxita daude hustubideak,

baina, pentsatuko duzuenez,

udazken-negu honetan maiz ire-

ki behar izan dituzte». Une hone-

tan %90ean dago urtegia.

Behetik begiratuta erraldoi ba-

ten moduan ikusten den presari

buruzko datuak eman ditu Sara-

solak. 1969an hasi ziren eraiki-

tzen, eta 1977an amaitu zituzten

lanak. 64 metroko altuera du,

«Donostiako Artzain Onaren ka-

tedralaren altuera bera», eta 50

metro ditu alde batetik bestera.

Presaren oinak, berriz, 50 metro

ditu zabaleran. «Labirinto baten

modukoa da barrukoa. Ausartu-

ko zinateke barrura bakarrik sar-

tzen?», galdetu dio bisitan parte

hartzen ari den bi umeetako bati.

Ura askatzen
Presak askatzen duen urari dago-

kionez, kontsumorako 23 milioi

metro kubo askatzen ditu urtean.

Ur isuri ekologikoa ere egiten du

presak, eta ibaiak behar duen gu-

txieneko emaria bermatzen da

horrela: segundoko 350 litro as-

katzen dira horretarako. Horrez

gain, euria aurreikusten denean,

uholde arriskua dagoenean, pre-

satik egiten da ur isuriaren erre-

gulazioa ere, kalteak ahalik eta

gutxien izan daitezen. Presak bi

hustubide txiki ditu beheko alde-

an, eta beste bi hustubide handi

alde bietan. Txikiak 3.000 litro as-

ka ditzake segundoko; handiak,

berriz, 30.000. Hustuketarako

beste hainbat zulo ere badaude

presako horman, eta hiru uhate

handi daude goiko aldean. Irekita

egoten dira uhate horiek, eta hor-

tik husten da urtegia maila horre-

tatik gora dagoenean. «Horiek ix-

ten badira, 37 milioi metro kubo-

tik 41 milioira igo daiteke urtegia-

ren edukiera, %10 gehiago».

Bisitari taldea presaren barrura

sartu da gero. 2.500 metro koa-

droko azalera hartzen du presa-

ren oinak, eta benetan dute labi-

rinto itxura korridoreek, behin

eta berriro gurutzatzen dute el-

kar. Hustubideen kontrolerako

gela bisitatu dute gero. Hezetasu-

na antzematen da barruan, eta

batek baino gehiagok aipatu du

halako estutasun bat eragiten dio-

la gainean hainbeste ur izateak.

Handik ateratzean lasaitasun mo-

duko bat antzematen da zenbai-

ten aurpegietan. 

Presaren goiko aldera igo eta

urtegiaren inguruko datuekin

amaitu da bisita. «Presa eraiki ze-

nean, eragin ekologiko handia

izan zuen; baina, bere alde ona ere

izan du, denborarekin ur ekosis-

tema oso aberatsa sortu baita he-

men». Añarbeko urtegia ezin da

bisitatu bisita gidatu batean ez ba-

da. «Oso babestuta egon da ingu-

ru hau, tigre muskuiluarengatik.

Baina jada asko jaitsi da arriskua,

eta badirudi hasiko direla gehiago

irekitzen».

Añarbeko Urak-ek bere azpiegiturak ezagutzeko bisita gidatuak antolatu
ditu. Kanilatik irteten den uraren abiapuntua ezagutu, eta urtegiaren
eta presaren funtzionamendua azaldu nahi diete interesa duten herritarrei.

Presaren barrunbeetan

Kontsumorako ura askatzen. I.Z. / FOKU

2.500 metro koadroko azalera du Añarbeko presako oinak; korridoreek labirinto bat osatzen dute bertan. I. ZABALETA / FOKU
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«43 milioi metro kubotik
23 milioira jaitsi da
kontsumoa, eta hodiak
berrituz lortu da hori, ur
gutxiago galduz bidean»

«Espero dugu urte
amaierarako lizitazioa
egina egotea, eta obrei
hurrengo urtearen
hasieran ekitea»
Joxe Angel Erzilla
Añarbeko Urak-eko zuzendaria
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Maialen Etxaniz Azpeitia

«Saltsa guztietan» ibilitako ema-
kumea da Alaitz Olaizola (Azpei-
tia, 1975). Gaztetan lotu zen an-
tzerkira. Dozenaka obra idatzi zi-
tuen Azpeitiko Lakrikun antzerki
talderako, eta beste hainbat sari
irabazi ditu haurrentzako eginda-
ko lanekin. Goenkale telesailean
ere ibilia da. «Zirikatzaile» lane-
tan aritua da Olaizola, idaztea
maite duen emakumea.

Ikasketaz irakasle, baina ofizioz

antzerki gidoien idazle. Noiz

hasi zen dena?

Alaba txikia zela, zenbait emaku-
me elkartzen hasi ginen, ikastola-
tik irtetean haurrek arratsaldea
elkarrekin pasa zezaten. Han eza-
gutu nituen lagunen artean zen
Gurutze Eizmendi, orduz geroztik
bidelagun izan dudana. Gurasoen
antzerki tailerrera joaten zela
kontatu zidan behin, eta antzer-
kiari lotutako esperientziak par-

tekatzen hasi ginen orduan. Ikas-
turte amaieran jendaurrean tau-
laratzeko antzerki lanen bila ze-
biltzala eta, hara eta hona ibili gi-
nen antzerkiak liburuetan aurki-
tuko genituela sinetsita. Koldo
Mitxelena kulturunera, Azpeitiko
liburutegira eta beste hainbat txo-
kotara joan ginen obra bila, baina
liburuetan apenas zegoen antzez-
lanik. Hori ikusita, antzerki bat
sortzeko prest nengoela esan
nion. Hitza hartu zidan, eta nik gi-

doia idazterako udaletxean esana
zuen bazutela ikasturte amaieran
zer eskaini. Obra idatzi, eta an-
tzerkian murgildu nintzen. Haren
ostean iritsi ziren lehiaketak, sa-
riak, antzerki tailerrak... gaur ar-
te. Idatzi ditudan antzerki obra
guztien izenak esateko gai naizela
uste dut.Ez dira berdinak, antze-
koak baizik zuen izena aurreneko
obrak.
Ordu asko eman dituzu antzerki

tailerretan murgilduta haurrei

eskolak ematen. Zuk haiei iraka-

tsi bai, baina zer ikasi duzu

haiengandik?

Ikasleei beti esaten diet irakaslea
baino gehiago zirikatzailea naize-
la ni. Umeentzat jolastea oso ga-
rrantzitsua dela uste dut, eta, ho-
rregatik, nire helburua sekula ez
da izan tailerretan aktoreak sor-
tzea. Horretarako badaude eskola
jakin batzuk eta metodologiak.
Antzerkia jolasera bideratu nahi
dut nik. Hori izan da nire nahia le-

«Ezinbestekoa da antzerki 
obrak liburuetan jasota egotea»
Alaitz Olaizola b Gidoilaria, idazlea eta aktorea

Sortzailea eta «zirikatzailea» da Olaizola. Urteak daramatza antzerkiari lotuta, eta denetariko obrak
idatzi ez ezik, gogotik gozatu du aktore lanetan. Antzerkia jolasera bideratu nahi izan du betidanik.
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hen egunetik gaur arte. Umeekin

misterioa da bizitzako antzerki

egun bakoitza. Umeen ahotan se-

kula espero ez nituen esaldiak

eraman izan ditut etxera; barruan

dutena minik gabe adierazteko

gai direla ikusi dut. Pazientzia lan-

tzen lagundu didate. Izan ere,

haurrekin ikasi dut gauzak ez di-

rela beti guk nahi bezala egiten.

Antzerkian, haurrek jolasean

ikusten dute heldua, eta horrek

harreman ederrak sortzen ditu

haurren eta helduen artean. Biho-

tza zabaltzen dizute, beren gau-

zak eta ilusioak kontatzen dizki-

zute, freskotasunez eta eurek

daukaten magia horrekin. Ederra

da arazoen aurrean nola jokatzen

duten ikustea. Haiekin harrema-

netan izatean, norbera ere umetu

eta haurren dinamikan sartzen

da, kode berean komunikatzeko

gai izateraino.

Zu ere izan zinen antzerki ikasle. 

Hala da. Gaztetxoa nintzela, an-

tzerki tailerrean ibiltzen nintzen

ikastolan. Axen Eskaladak ema-

ten zizkigun eskolak. Zazpi edo

zortzi neska-mutil ginen, eta ur-

tero obra bat prestatzen genuen,

tailerretan sortzen ziren egoerak

abiapuntu gisa hartuta. Esango

nuke sekula ez genituela idatzi

antzerki haiek. Lehen ez zen ohi-

koa, baina guk elkarrekin sortzen

genituen antzerkiak. Orain, aldiz,

gero eta lan gehiago egiten da mo-

du kolektiboan.

Helduei gehiago kostatzen zaie

antzerkiaren mundura gertura-

tzea. Zer dela eta?

Oholtzak beldurra ematen digula

uste dut, oholtzari alergia diogula.

Gauza asko dakizkigu, baina kos-

tatu egiten zaigu dakigun hori

jendaurrean erakustea. Horrega-

tik egiten dira antzerki tailerrak

emakumeen Jabetze Eskoletan.

Azpeitian emakumeen antzerki

taldea hilik egon da bi urtez, baina

aurten berpiztu egin da. Fase kon-

tua dela uste dut. Behar kolekti-

boa izaten da batzuetan, eta horri

erantzun egin behar zaio, antzer-

kiak laguntzen duelako. Oholtza-

ra igotzea zaila dela onartzen dut.

Haurrek, aldiz, ez dute zalantzan

jartzen. Umeek nahi dituzte txa-

loak entzun eta milaka begi be-

raiei begira ikusi. Helduok, aldiz,

zenbat eta gutxiago, hobe.

Nolakoa da euskarazko idatziz-

ko antzerki generoaren osasu-

na?

Lehen baino gehiago publikatzen

da azken urteotan. Haurren an-

tzerkiari dagokionez, bada An-

tzerki Txikia izeneko liburu bat,

eta, zorionez, baditut bertan argi-

taratutako lan batzuk. Euskal He-

rriko hainbat eta hainbat eskola-

tan lantzen dituzte, eta haietara

joaten naiz ikasleekin antzerki

obren inguruan hitz egitera. Hel-

duentzako antzerkiari dagokio-

nez, lehen baziren antzerki obrak

saritzen zituzten lehiaketa ba-

tzuk, eta publikatu egiten ziren

lan irabazleak; bazegoen material

pixka bat. Baina sariketa horiek

ere desagertu egin ziren. Garai ho-

rretan egon zen hutsunea, baina

gero eta obra gehiago daude gaur

egun. Badago mugimendua. 

Sortzeko beharra dagoela uste

al duzu?

Askotan, beharrik ikusi ez arren,

ezinbestekoa da antzerki obrak li-

buruetan jasota egotea. Izan ere,

hainbat modutara lantzeko mate-

rial baliagarria da, hala nola ikas-

geletan ahoz gora irakurtzeko eta

ariketak egiteko. Ohitu egin be-

har dugu antzerkia irakurtzera.

Denetariko eleberriak irakurtze-

ko joera dugu, baina antzerkia

arrotza zaigu. Askoz ere zuzena-

goa da. Elkarrizketaz beteta egon

daiteke, edo isilunez. Beste litera-

tur generoak existitzen diren mo-

duan existitu behar du antzer-

kiak, gutxien espero dugunean

jotzen baitu jendeak antzerkira.

21 urte egin zenituen Goenkale

telesailean. Nola gogoratzen di-

tuzu urte haiek?

Antzerki munduko jendearentzat

izugarrizko plaza izan zen Goen-

kale. Aktore asko ezagutarazteko

aukera ematen zuen. Era berean,

euskaraz egindako telesaila iza-

nik, ikusleek euskaraz bizitzen zi-

tuzten istorioak, eta horrela sar-

tzen ziren pertsonaien azalean.

Pertsonalki, Goenkale-ren azken

lau urteak bizi izan nituen gertu-

koen, elkarrizketak sortzen aritu

nintzelako urte horietan. 

Goenkale-ko eta Azpeitiko an-

tzerkigintzaren ikur bihurtu zi-

ren Kontxu Odriozola Maria Lui-

sa eta Iñaki Bergara Kaxkurrio.

Zein harreman izan zenuen haie-

kin?

Kontxurekin ez nuen izan laneko

esperientziarik, baina bai adiski-

detasuna. Betidanik ezagutu izan

nuen, gurasoek elkar ezagutzen

zutelako. Baina antzerkiaren

mundu honetan sartuz joan nin-

tzen heinean, beti galdetzen zidan

nire lanaz, eta obrak irakurtzen

uzteko eskatzen zidan. Niretzat

oso pertsona garrantzitsua izan

zen Kontxu. Emakume bezala,

oholtzara irten eta dena eman

zuen horietakoa zen bera; hitzez

ezin da adierazi hark zuen inda-

rra. Iñaki Bergararekin, aldiz,

8.000 anekdota ditut. Une oro de-

netik egiteko prest egoten zen.

Berandura arte tailerrean lanean

aritu, eta gai izaten zen antzerki

tailerrera joateko. Eskatutako de-

na egiteko prest egoten zen beti.

Orain ez dut ikusten horrelako-

rik.

Aktorea, gidoilaria eta emaku-

mea zara. Nola bizi izan duzu

orain arteko ibilbidea betaurre-

ko moreak jantzita?

Argi nuen emakumea izanik ere

lekua izango nuela antzerkiaren

munduan; sekula ez nuen izan

zalantzarik. Gainera, banituen

erreferentziak, Kontxu Odriozola

bera eta Aizpea Goenaga kasura-

ko. Zorionez, biak ezagutzeko au-

kera izan nuen. Aizpeak asko la-

gundu zidan, gainera. Emakume

borrokalaria zela ikusten nuen,

beti gauzak egiten ari zela, eta

pentsatzen nuen: «Eta nik, zer-

gatik ez?». Emakumea naizela-

ko, behintzat, ez naiz geldituko

nahi dudana egin gabe. Oztopoak

egongo badira, ez daitezela izan

neuk neure buruari jarritakoak.

Oztopoak kanpotik badatoz –eta

etortzen dira–, borrokatuko gara.

Emakumeen aldarriak dira pro-

tagonistak Greban gaude

obran. Hamabost urteren oste-

an, azkenekoz eskainiko duzue

gaur. Gauzak asko aldatu al dira

hamabost urteotan?

Aldatu bai, hobetu ez dakit. Gaur

egun indartsuago ikusten dut

emakumeen eskubideen aldeko

mugimendua, eta uste dut nola-

baiteko inflexio puntua izan zela

Martxoaren 8a.Greban gaudega-

rrantzitsua izan da guretzat. Idoia

Urangak, Gurutze Eizmendik eta

nik sortu genuen Lakrikun an-

tzerki taldea. Hirurok elkartu gin-

tuen proiektua da, oso argi geni-

tuen ideiak azaltzeko aukera

eman ziguna, sormen kolektibo-

tik egindakoa eta hamabost urte-

an dozenaka lekutan eskaini du-

guna.

Komunikazio munduarekin lo-

tzen zaituen konturik ere bada.

Esaterako, Uztarria Komunika-

zio Taldeko lehendakaria zara.

Zer hausnarketa egiten duzu to-

kiko hedabideen garrantziaz? 

Nahiz eta beste herri hedabide ba-

tzuk ezagutzen ditudan, Uzta-

rriaz hitz egingo dut nik, hori bai-

ta gertutik ezagutu dudana. Ba-

liabide gutxirekin izugarrizko

lana egiten dutela uste dut. Na-

barmena da urtetik urtera han-

diagoa dela inplikazioa, bai edu-

kian eta baita antolaketan ere.

Uztarriak aurrera egin duela na-

bari da, eta gero eta garrantzi-

tsuagoa dela herritarrontzat. Nire

kasuan, Facebookera baino

gehiago sartzen naiz Uztarriaren

webgunera. Zerbait gertatu bada,

Uztarriak kontatuko didala pen-

tsatzen dut; hori behar dut, eta

hori eskatzen diot. Herri aldizka-

ria, berriz, zer esan; plazera da

etxean jasotzea, goxo-goxo ira-

kurtzea eta herritarren berri jaki-

tea. Izan ere, jakin ditzakegu zein

diren Euskal Herriko aktoreen

edo idazleen izenak edo mundu-

ko ez dakit zein txokotan zer ger-

tatu den, baina ez dakigu aldame-

nekoaren berri. Gainera, ni beti

izan naiz proiektu txikien maita-

lea.

Txikiak diren horiek gauza han-

diak kontatzen dituzte, eta zu

ere aritu zinen kontalari Azpeiti-

Azkoitiko gazteek sortutako Ka-

ka Flash irrati librean.

Maitasun handiarekin gogora-

tzen ditut urte haiek. Oroitzapen

zoragarriak etortzen zaizkit gogo-

ra. Gazteak ginen gu, 16 urte ingu-

ru izango genituen orduan. Lagun

bat eta biok irratian pare bat ordu-

ko saioa eskaintzera animatu gi-

nen. Lagunak utzi zuenean, neu

bakarrik joaten nintzen, etxeko

diskoak gainean hartuta. Kazeta-

ria izan nahi nuen txikitan, eta

horretarako aukera paregabea

zen Kaka Flash. Horregatik, do-

kumentazio lan handia egiten

nuen saioak eskaini aurretik. Izan

ere, garai haietan ez zegoen Inter-

netik. Gogoan dut pentsatzen

nuela inork ez ninduela entzun-

go, baina estudioan bazegoen te-

lefono bat, eta tarteka norbaitek

deitu egiten zuen, entzuten ari ze-

la esateko. Berdin zitzaidan jaie-

guna izatea edo eguraldi

txarra egitea, beti nengo-

en prest haraino igotze-

ko. Izan ere, Kaka Flash

ez zegoen kale erdian.

Izugarria izan zen nire-

tzat. Mikrofono bat. Egon

zitekeen gauzarik ama-

teurrena eta sinpleena,

baina izugarria. Ez dakit

bueltatuko naizen...

Kulturgintza Euskal Herrian. Hi-

tzak erabiliz argazki bat atera

beharko bazenu...

Une hauetan, Azpeitian, kultura-

ren egoera kolosala dela ikusten

dut; alde guztietatik begiratuta,

gainera. Baina hori ezin da estra-

polatu Euskal Herriko leku guz-

tietara. Euskaraz bizi den herria

da gurea, eta horrek ere badu ze-

rikusirik. Dena den, gustatzen

zait hemengo kulturaren berri

komunikabide ezberdinen bitar-

tez izatea, eta geldirik ez gaude.

Euskarazko antzerkia etengabe

ari da lanean; gero eta gehiago.

Talde txikiek beren produkzioak

sortzen dituzte orain. Literaturari

erreparatuta, liburu asko daude

euskaraz, eta gaur-gaurkoz pu-

blikatu egiten dira. Musika, be-

rriz, zer esanik ez. Musika kon-

tsumitu nahi duenak horretarako

arazorik ez du. Hala ere, kostatu

egiten zait argazki orokor bat ate-

ratzea. Ez dakit konpainia han-

diek zein arazo izango dituzten...

Sortzaile lanetan zabiltza uneo-

tan, baina zertan ariko da Alaitz

Olaizola etorkizunean?

Egiten ditudan gauzen artetik

idaztea atsegin dut gehien. Ezber-

dina da ipuin bat edo antzerki

obra bat idaztea, eta ederra da

sortze prozesua. Asko gustatzen

zait buruari bueltak ematea,

ideiak antolatzea eta martxan jar-

tzea. 3zpa4 telebista programan

ari naiz lanean orain, eta, gustura

nagoen arren, ezin jakin etorki-

zunean zer egingo dudan. Orain

arte bezala, antzerkiarekin lotuta

bada, primeran. Komunikazio

arloari ere ez dizkiot itxi ateak.

Ondo sentitzen naizen lekuan

egotea da kontua.

MAIALEN ETXANIZ

«Argi nuen emakumea
izanik ere lekua izango nuela
antzerkiaren munduan; sekula
ez nuen izan zalantzarik»

«Denetariko eleberriak
irakurtzeko joera dugu,
baina antzerkia arrotza zaigu.
Askoz ere zuzenagoa da»
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Geure burua
plastifikatzen gabiltza

G
oizean okindegira joan
naiz. Etxetik irtetean
ez zen euririk, baina
zaparrada ederra bota

dit bidean. Ogia eta erositakoa
plastikozko zorro garden baten
sartu dizkit dendariak, busti ez zi-
tezen. Esan diot ea poltsa garden
horretan sartu beharrean, heltze-
ko lekua duen baten sartuko zidan
guztia, euria goian-behean zihar-
duelako; berak ezetz, kobratu ba-
rik ezin zidala halakorik eman.
Gero, botikan sartu naiz. Zori-

txarrez, gauza bat baino gehiago
erosi dut, eta ezer esan gabe, plas-
tikozko poltsa heldulekudun ba-
ten sartu dizkit botikok. Eskatu
eta kobratu barik. Eskerrak, pen-
tsatu dut, horrela okindegian

erositakoa hala moduz eroateko
aukera emango dit.
Askoz geroago, Eroskira joan

naiz. Ordaintzeko ilaran jarri, eta
kutxara ailegatu bezain laster,
langileak, agurtu ostean, «pol-
tsarik?» galdetu dit, era guztiz
automatizatuan, agurraren par-
tea balitz lez. Ordurako, etxetik
pasatuta nengoen, eta zorro
iraunkorragoa, errekaduetarako
poltsa, hartuta nengoen. Jakina,
ezetz esan diot.
Hiru saltegi, hiru errealitate.

Beti plastikoa protagonista. Hiru-
retan, baina, poltsa hauen kudea-
ketaz badago zer esana. Batetik,
okindegian. Eskatu (eta kobratu)
barik zorro garden bat eman dit,
plastikozkoa, jakina. Helduleku-

duna handixeagoa izango da, bai-
na ez horrenbeste. Beraz, zergatik
bata kobratu eta bestea, gardena,
kobratu ez? Ez ote dute biek 
antzera kutsatzen? Inguruneari
sortzen dioten kaltea ez ote da 
parekoa?
Bestetik, botikan —inongo boti-

katan— ez dute inoiz zorrorik ko-
bratzen. Normalean, produktu
bakarra erosita ere, zorrotxo ñi-
miño baten entregatzen ahale-
gintzen dira botikariak. Eta beti
esan behar mesedez ez emateko
plastikozko poltsarik, nire esku-
ko poltsan sartuko dudala. Sarri-
tan, hau esaten dudanean harri-
dura aurpegiz begiratzen didate,
jende gutxik errefusatuko dien
seinale.

Azkenik, Eroskin egiten dute-
na bada bitxia, zerbait esateaga-
tik. Arrandiaz zabaldu dute lau
haizeetara plastikoen murrizke-
taren alde dabiltzala, halako neu-
rriak (poltsak kobratuta, alegia)
ezarrita. Baina, era berean, solte-
an erositako produktu batzuk
plastikozko doako poltsa garde-
netan sartu behar dira, bai ala bai.
Esate baterako, fruta eta baraz-
kiak. Pieza bakarra erosita ere,
plastikoan sartu behar da pisatu
eta etiketa jartzeko (hori zoritxa-
rrez, supermerkatuetan ez ezik,
auzoko fruta-dendetan ere pasa-
tzen da). Antzeko-pareko super-
merkatuetako arrandegi, harate-
gi, urdaitegi eta abarretan. Baina
kutxara iritsitakoan ordaintzeko

poltsa eskaini. Zein da helburua,
beste salgai bat gehiago izatea zo-
rroa? Edota gizartearen aurrean
ekologista itxura ematea?
Honetaz gain, ezin dugu ahaz-

tu alferreko zenbat ontzi darama-
ten jaki askok, batez ere fruta eta
ortuariek. Platanoak, esaterako,
poltsaratuta egoten dira ia gehie-
netan. Absurdoetan absurdoena.
Normala da Biluztu ezazu fruta
kanpaina martxan jarri izana.
#DesnudaLaFrutasartuz gero,
edozein bilatzailetan ikusiko di-
tuzue zenbat plastiko alferretan
dauden ontziratuta elikagaiak.
Noren mesedetan? Zein asmore-
kin? Etxe, kale eta itsasoak mu-
kuru betetzeko? Gu geu plastiko
bihurtzeko?
Zer egin? Birziklatu! Ezinbeste-

koa da, jakina. Ezinbestekoagoa,
baina, berrerabiltzea. Baina guz-
tiaren gainetik murriztea da pre-
miazkoena, zeharo plastifikatu 
ez gaitezen, ez gaitzaten. Biluztu
dezagun gure erosketa!

Irudiab Donostia

Babesa eta salaketa aldi berean
Donostiako Udaleko EH Bildu eta Irabazi kexu agertu ziren joan den astelehenean, azken hilabeteotan hirian

izan diren sexu erasoen biktimei zein erantzun eman dieten galdetu eta Duñike Agirrezabalaga PSE-EEko ele-

dunaren erantzuna entzun ondoren —Kote Cabezudo argazkilariaren aurkako salaketa izan da azkena—. «Bik-

tima guztiak babestuko ditugu beti», erantzun zuen. Hainbat herritar elkartu ziren udaletxearen atarian —iru-

dian—, eta Santi Antero Txan magoak umetan jasan zituen abusuak salatu zituen, erabat hunkituta. G. RUBIO / FOKU

Asteazkenean aurkeztuko dute Asuncion
klinika publiko bihurtzeko proposamena

TOLOSA bAzken hilabeteotan, Tolosako Asuncion klinika publiko
bihurtzeko proposamena landu du EH Bilduk, eta datorren asteazke-
nean aurkeztuko die herritarrei, 19:00etan, Topic zentroan. Proposa-
mena ez da izango dokumentu itxi bat, «eztabaidarako lan dokumen-
tu bat» baizik, Kristina Pelaez EH Bilduko ordezkariaren hitzetan.

«Aurreko legealditik datorkigu
zaborren inguruko arazo larri
hau. Konfiantza giroan ari gara
hizketan Bizkaiarekin, eta une
baterako irtenbidea izango da»
Imanol Lasa
Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea

861.033
AHT-AREN DONOSTIAKO GELTOKIAREN LANAK EGITEKO

ESLEITUTAKO PROIEKTUAREN KOSTUA, EUROTAN

Eptisa Cinsak eta Jon Monterok osatutako aldi baterako enpresa elkar-

teari adjudikatu dio Eusko Jaurlaritzak AHTaren Donostiako geltokiko la-

nak egiteko proiektua, eta 861.033 euroko kostua izango du. 2019an ha-

siko dituzte lanak, eta AHTa duen lehen hiriburua izango da Donostia.

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.

%

Gipuzkoako Pilota Eguna ospatuko dute,
igandean, Azpeitiko Izarraitz pilotalekuan

AZPEITIA bGipuzkoako Pilota Federazioak antolatuta, igande hone-
tan egingo dute Gipuzkoako Pilota Eguna, Azpeitiko Izarraitz pilotale-
ku berrituan. Iaz ospatu zuten lehen aldiz, Donostian. Pilota modalita-
te guztien elkargune izan nahiko luke egun osoko festak.



A. Vierbücher Ordizia

A
skorentzat txaku-

rra da gizakiaren

lagunik onena eta

leialena. Uste ho-

rretakoa da, hain

zuzen ere, Izaro Garmendia zu-

marragarra. Ederki moldatzen da

animalien artean, eta haiekin ha-

rreman zuzen-zuzena izan du txi-

kitatik. Udan bi urte beteko dira

Zumarragan, paraje zoragarri ba-

tean, Orbela txakurrentzako

egoitza ireki zuenetik. Bost izarre-

ko hotel onenen pare, txakurren-

tzako hotela irekitzea bururatu zi-

tzaion. Bizimodu bilakatu du ha-

siera batean «burutapen eroa»

zirudiena. Garmendiarentzat

«lan soila baino gehiago» da

proiektua. «Ilusio handiz», bete-

betean sartuta dago egun txaku-

rrentzako egoitzaren proiektuan. 

Zumarragako herrigunetik An-

tioko baselizarako bidea hartu,

eta handik gora egin behar da Or-

bela txakurren egoitzara iristeko.

Baso arteko muino batean dago

egoitza. Lasaitasuna nabaritzen

da hara iritsi bezain pronto. Toki

paregabea da bizimoduak berak

sortzen duen estresari ihes egite-

ko. Egurrezko eta harrizko etxe-

txo bat ageri da bertan, eta, noski,

txakurrak dantzan hasten dira

bertara iristerako. Azkar kontu-

ratu dira bezero berriren bat iritsi

dela. Irribarre handi batekin ager-

tu da Garmendia; segituan antze-

maten zaio egiten duena gustuko

duela. Izan ere, «zoriontsu iza-

tea» zen haren erronka, eta zain-

tzen dituen txakurrek eskaintzen

diote hainbeste desio zuen hori.

Txakur hezitzaile eta albaitari-

tza erizain izateko ikasketak egin

zituen Bilbon, denbora askoan

zer ikasi nahi zuen oso ondo ez ze-

kiela egon ondoren. Urretxuko li-

zeoko irakasle batek eman zion

pista. «18 urterekin ez nuen oso

argi ikusten etorkizunean zer

izan nahi nuen, etorkizunean zer

egin nahi nuen. Baina, azkenean,

topatu nuen benetan asebetetzen

ninduena».

Ikasketak bukatu eta denbora

tarte batera hasi zen txakurren-

tzako egoitza sortzeko proiektua-

ri bueltaka. Inori ezer esan aurre-

tik, aitak aipatu omen zion antze-

ko zerbait, eta Garmendiak

aitortu du orduan hasi zela bene-

tan buruan bueltaka zebilen ideia

hari forma ematen.

Zerbitzu zabala eskura
Proiektua gauzatuta, gaur egun

txakurrentzako eta haien jabeen-

tzako zerbitzua eskaintzen du Or-

bela egoitzak. Pertsonentzako

hotelen antzera, txakurrentzako

bakarkako gelak eskaintzen ditu

Orbelak, gela bakoitzetik kanpo-

ra ateratzeko aukera dago, egu-

nean bi paseotxo egiten dituzte

gutxienez, kalitate handiko pen-

tsua jaten dute, garbiketa zerbi-

tzua daukate, ile apaindegia ere

bai, eta, txakurren bati zerbait

gertatuta ere, albaitariarekin ha-

rremanetan egoten dira eguneko

24 orduetan.

Egoitzaren ordutegiaren ba-

rruan betiere, baina jabe bakoi-

tzak hotelean utz dezake bere

maskota, eta txakurrak beharrez-

koa den denbora guztia pasa de-

zake han, oso ondo zainduta, gai-

nera. Izan ere, Garmendiak berak

aitortu du «asko» maite dituela

animaliak, eta nahikoa da egoi-

tzako txakurrekin daukan jarrera

eta konexioa bertatik bertara

ikustea, hori hala dela ziurtatze-

ko.

«Lotsatiak» dira txakur ba-

tzuk, «mesfidatiak» beste ba-

tzuk, «oso irekiak» direnak ere

badaude, edo «beldurtiak» dire-

nak. «Oso desberdina da txakur

bakoitza, eta haiekin komunika-

tzen saiatzen naiz», adierazi du

zumarragarrak. «Oso izaera des-

berdineko» txakurrak igarotzen

dira Orbela egoitzatik, eta guzti-

guztiek ateak alderik alde zabalik

dauzkatela azaldu du txakur hezi-

tzaileak.

Garmendiak berak txakurrei

eskaintzen dien denbora, horixe

da egoitzaren berezitasunetako

bat. «Basoan barrena ibilaldi lu-

zeak egiten ditut txakurrekin, eta

haiekin jolasean ibiltzen

naiz, harremanak sen-

dotze aldera». Horrez

gain, bertara iristen diren

txakurrekin «lanketa

berezia» egiten du. Izan

ere, egoitzaren kudea-

tzaile bihurtu aurretik,

txakur hezitzailea zen

Garmendia. «Txakurre-

kin nola jokatu eta ko-

munikatu behar den era-

kutsi zidaten hezitzaile

ikasketek, eta oso lagun-

garria zait gaur egun»,

argitu du. «Arraza gora-

behera, desberdinak dira txakur

guztiak, eta komunikatzen dute-

na irakurtzen saiatzen naiz eza-

gutzen ditudanean daukaten ja-

rreraren arabera. Horrela jakiten

dut haiekin nola jokatu».

Urteotan jasotako heziketa eta

pilatutako esperientzia egunero-

koan erabili ez ezik, txakurrak

hezteko ikastaroak ere ematen di-

tu Garmendiak, nahi duen orok

balia ditzan. «Gauzak ahalik eta

ondoen egiten saiatzen dira txa-

kurren jabe guztiak, baina ba-

tzuetan ez da erraza izaten, eta be-

ti ez da asmatzen; haiei laguntze-

ko ere banago ni».

Bizimoduaren garrantzia
Etxeetan gero eta txakur gehiago

dago egungo gizartean. Banako,

bikote edo familia askok dute txa-

kurra etxean. Baina nola aukeratu

txakur egokia? «Txakurra sekula

ez da aukeratu behar penagatik,

hutsune bat betetzeko helburua-

rekin edo norberaren bizimodua

aldatzeagatik; benetan nahi du-

gulako eman behar dugu pauso

hori». Norberaren bizimodura

«ondo» egokitzen den txakurra

aukeratzeko aholkua eman du

Garmendiak. «Ondo pentsatu

gauzak, ondoren bizikidetza ara-

zoak sor ez daitezen. Hala eginez

gero, familia polita sortuko da,

ziur».

Duela ia bi urte Orbela txakurrentzako egoitza
ireki zuen Izaro Garmendia zumarragarrak.
Pertsonentzako hoteletan bezala, txakurrek
egunetako egonaldia egin dezakete bertan.

Txakurren

bost izarrekoa

Izaro Garmendia, Orbela txakur egoitzako atarian, Xagu eta Ika bere txakurretako birekin. A. VIERBÜCHER
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18 urterekin ez nuen oso argi
ikusten zer izan nahi nuen,
baina, azkenean, topatu nuen
asebetetzen ninduena»

«Txakurra sekula ez da
aukeratu behar penagatik,
hutsune bat betetzeagatik
edo bizimodua aldatzeagatik»
Izaro Garmendia
Txakur hezitzailea

‘‘
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Unai Zubeldia Donostia

T
entsio handikoa izan

zen asteazkena. Bilera

goizean, bilera arra-

tsaldean, eta zalantzak

iluntzean. «Goizean ez da izan

aurrerapauso garrantzitsurik»,

hasi zuen azalpena Maddi Aspia-

zu ELAko ordezkariak bilera

amaitu berritan. «Baina arratsal-

dean, bai, arratsaldean beste es-

kaintza bat egin digute, eta langile

guztiekin sakon aztertu behar

dugu egoera erabakiren bat hartu

aurretik». Gipuzkoako hoteleta-

ko langileak grebara deituta dau-

de hurrengo asterako, maiatzaren

23, 24 eta 25erako, eta, azken aste-

otako gorabeheren ondoren, gaur

goizean argituko da egoera.

«Hausnarketa eguna izango da

osteguna». 

Eta erabakia jakinaraztekoa,

gaurkoa. Ondo bidean, ELA,

CCOO, LAB eta UGT sindikatue-

tako ordezkariak 11:45ean atera-

ko dira prentsaren aurrera, ELA-

ren Donostiako egoitzan —iazko

datuekin, langileen %65,68 dauz-

ka ELAk, %17,91 CCOOk, %14,92

LABek eta %1,49 UGTk—, eta or-

duan jakinaraziko dute langileen

erabakia zein den: euren eskaerei

eutsi eta hiru eguneko greba egi-

tea, edo Aspagi patronal nagusiak

—Adegiko kidea da— eta Gipuzko-

ako Ostalaritza Elkarteak asteaz-

ken arratsaldean egin zien propo-

samena onartu eta greba deialdia

bertan behera uztea. Aurretik, bi

aldeak 10:30ean elkartuko dira

Preco bitartekaritza organoan.

Patronalak ez du adierazpenik

egin nahi izan egoera argitu bitar-

tean.

Aspiazuren hitzetan, irtenbi-

dea «urrun» zegoen astelehene-

an. Joan den urteko urrian eten

ziren 2014ko lan hitzarmena be-

rritzeko negoziazioak, eta here-

negun arte ez zuten fruiturik

eman sindikatuen eta patronala-

ren arteko azken bi bilerek, apiri-

laren 27koak eta maiatzaren

9koak. «Azken bilerara proposa-

men berarekin etorri zirela ikusi-

ta, aurrerapausorik ez bazegoen

berriz elkartzeko egunik ez ze-

haztea erabaki genuen». Sindi-

katuak asteazken goizean ziren

ematekoak grebaren inguruko

argibideak, baina prentsaurrekoa

bertan behera utzi zuten patrona-

lak, azken unean, bilerara deitu

ondoren.

UNTWO Turismoaren Mundu

Erakundeko kontseilu exekuti-

boak 108. bilkura egingo du maia-

tzaren 23, 24 eta 25ean Donostian,

eta 70 bat estatutako 300 ordez-

kari etorriko dira Gipuzkoako hi-

riburura —mundu mailako turis-

moaren garapenaz arduratzen da

erakunde hori—. Aurrera eginez

gero, beraz, oihartzun handia izan

dezake grebak, eta horregatik ari

da izaten beroa astea. 1.600 langi-

le ingururi eragingo lieke greba

deialdiak.

Hoteletako zerbitzuak kanpora

ateratzeko azken urteotako poli-

tikari neurria hartzea eta, 2014ko

azken lan hitzarmena eguneratu-

ta, langileen soldatak igotzea. Sin-

dikatuek bi eskaera nagusi horiek

Patronalaren azken eskaintza
aztertuta, ELA, CCOO, LAB eta UGTk
gaur jakinaraziko dute hurrengo
asterako Gipuzkoako hoteletan deituta
daukaten hiru eguneko greba deialdia
bertan behera utziko duten edo ez.

Langileen
esku dago
erabakia

Roberto Alonso (UGT),

Maddi Aspiazu (ELA), Elias

Miner (LAB) eta Mikel Jimeno

(CCOO), apirilaren 5ean

eskainitako prentsaurrekoan.

JON URBE / FOKU
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dauzkate mahaiaren gainean, eta,

hain zuzen ere, azken asteotan

bietan izan dira aurrerapausoak.

Aste honetara arte patronalak ez

zeukan asmorik soldaten gaiari

heltzeko, baina hortik iritsi zen

asteazkeneko proposamena.

«Sektorearen egungo egoera

onaz jabetuta», KPIa gehi

%1,5eko igoerak eskatu dituzte

sindikatuek 2017, 2018 eta 2019ra-

ko. Aste honetara arte, KPIa gehi

%0,5 proposatzen ari zen patrona-

la 2017rako —2,1 litzateke—, KPIa

gehi %0,25 aurtengo —1,35 litzate-

ke—, eta KPIa 2019rako. «Baina

hobetu egin dute eskaintza: KPIa

gehi %1 proposatu dute 2017rako

eta 2018rako, eta KPIa gehi %0,5

2019rako». KPIa gehi %4,5 eska-

tzen ari dira, beraz, sindikatuak,

eta KPIa gehi %2,5 eskaini du pa-

tronalak. «2014tik galdu dugun

erosteko ahalmena berreskuratu-

ko genuke horrela».

Hori bai, lan baldintzak azter-

tzean soldatez bakarrik hitz egi-

ten dela salatu du Aspiazuk. «Bai-

na askoz errealitate gordinagoa

dago atzean». Zabaltzen duten

hotel bakoitzak zerbitzuak kan-

pora ateratzea erabakitzen duela

salatu du ELAko ordezkariak.

«Normalean, multinazionalak

egoten dira atzean, eta esplotazioa

esan nahi du zerbitzuak kanpora

ateratzeak. Jendearen ahultasu-

naz baliatzen dira gutxieneko lan

hitzarmenera iristen ez diren lan

baldintzak eskaintzeko». Lan jar-

dun hori, normalean, emakume-

ek egiten dutela gaineratu du As-

piazuk. «Beste behin ere, emaku-

meak jotzen ditu prekaritateak,

emakume atzerritarrak gehiene-

tan».

Hiru ordezkatze klausula
Sindikatuentzat egokiena zerbi-

tzuak kanpora ez ateratzea litza-

tekeela azpimarratu du ELAko

ordezkariak. «Baina ezinezkoa

da hori, eta horregatik mugatu

nahi dugu jardun hori, ondorio

kaltegarriak dauzkalako langile-

entzat». Akordiorako bidean,

hiru ordezkatze klausula jarri

nahi dituzte indarrean sindika-

tuek, baina lehen biak bakarrik

eskaini ditu patronalak.

Hotel batek zerbitzuak kanpo-

ra ateratzea erabakitzen duene-

an, langileak kanpoko enpresara

aurreko baldintzetan joatea litza-

teke lehenengoa, eta zerbitzuak

kanpora ateratzean, kanpoko A

enpresatik B enpresara igarotze-

an baldintzak mantentzea biga-

rrena. «Lehen bi kasuak lotu di-

tugu, baina hirugarrena falta

da». Enpresa jakin batek zerbi-

tzuak kanpora atera ondoren be-

rriz ere langileak bereganatzean

sortzen den errealitatea, alegia.

«Gastuak merkatzearren, langi-

leak kanporatzeko eta gutxiago

ordainduz beste batzuk kontrata-

tzeko atea irekita mantendu nahi

dute eurek, eta guk ezin dugu si-

natu halakorik». Baldintzak ze-

haztea falta zaie sindikatuei.

Soldata igotzearekin eta zerbi-

tzuak kanpora ateratzeko joera

erregulatzearekin batera, aurrera

eginez gero, 30 langile baino

gehiagoko hoteletan langileek bi

egun jarraian jai hartzeko eskubi-

dea ere txertatuko lukete akor-

dioan, eta baita ultraaktibitatea

urtebetetik hiru urtera luzatzea

ere —lau urte eskatzen zituzten

sindikatuek—.

Sindikatuen eskaerak ez dira

ezerezetik sortutakoak; errealita-

tea aztertu dutela azpimarratu du

Aspiazuk. «Donostian bertan 22

hotel irekitzekoak dira datozen

urteotan. Hortik kontuak atera

sektorea zein egoera onean dago-

en. Eta, hala ere, ez dira gai eska-

tzen ari garena onartzeko». Osta-

laritzako arduradunek azken ur-

teotan «irabazi handiak» izan

dituztela gaineratu du ELAko or-

dezkariak. Greba mehatxuare-

kin, Aspiazuk badaki «urduri»

daudela Eusko Jaurlaritza eta pa-

tronala. «Donostiaren irudia jo-

koan dagoela esan digute hasiera-

tik, baina hasieratik zekiten gure

baldintzak zein ziren».

Sindikatuek badakite «eragin

handia» izan dezakeela grebak,

baina ostalaritzako langileen ego-

era ulertzeko eskatu diete herrita-

rrei. «Asteko zazpi egunetan ego-

ten dira irekita hotelak, 24 orduz,

eta txanda asko behar izaten dira

horretarako». Igandeak, jaiegu-

nak, oporrak, gauak... «Lan iku-

sezin asko dago hotel bakoitzaren

atzean; lan gogorra da, eta langile-

en baldintzak ez daude sektorea-

ren egungo errealitatearen pare».

«2014tik galdu dugun
erosteko ahalmena
berreskuratuko genuke
patronalak eskaini duen
KPIa gehi %2,5ekin»

«22 hotel irekitzekoak
dira Donostian bertan.
Hortik kontuak atera
sektorea zein egoera
onean dagoen»
Maddi Aspiazu
ELAko ordezkaria





Rebeka Calvo Ibarra

H
errietako jaiek
egunerokotasune-
tik ateratzeko au-
kera ematen dute-
la esan ohi da, bai-

na «gizartearen nolabaiteko la-
burpena» besterik ez dira egun
horietan pertsonen artean sor-
tzen diren harremanak eta egiten
diren aukerak. «Hau da, jaiek eta
errituek gizarteko ordena erre-
produzitzen dute, eta hegemoni-
koak diren gizon eta emakumeen
irudiak indartzen dituzte». Miren
Aranguren (Iruñea, 1981) feminis-
taren hitzak dira. Festadezagun
tailerra gidatzen du iruindarrak,
eta Ibarran izango da maiatzaren
31n. «Herriko jai feministak sor-
tzeko espazioak eraiki nahi ditu-
gu», azaldu du. 
Herriko jaietako elementu dis-

kriminatzaileak identifikatzea da
helburua, eta, hortik abiatuta, ho-
riei aurre egiteko bitartekoak es-
kaintzea. «Gune aske bat sortuko
bagenu, non jendeak adierazi
nahi duen hori nahi bezala adiera-
ziko duen eta harremanak erres-
petuzkoak izango diren, hurren-

go edozein ekintzatan, ziurrenik,
kontuan hartuko da hori, eta bes-
te edozein ekintzatan islatuko da
errealitate hori». Jaietan eragitea,
beraz, egunerokotasunean eragi-
tea ere badela uste du Arangure-
nek: «Ibarrako festetan emaku-
me eta gizonen rolekin eraldaketa
gauzatuko bagenu, geroan eragi-
na izango lukete kontzientzia piz-
te horiek. Egunerokotasunari
ihes egin eta buruari defenditzeko
aukera eman arren, egun horie-
tan haria ez da eteten guztiz; au-
rrekoarekin harremana dauka».
Festadezagun tailerrak 2014an

du sorburua. «Bilgune Feminis-
taren jardueraren barruan hasi gi-
nen lanean, baina hori guztia sis-
tematizatuz joan gara pixkanaka,
eta, gaur egun, Emaginek hartu
du, nolabait, prozesu horietan la-
guntzeko ardura. Horregatik es-
kaintzen ditugu lan saioak eta
aholkularitza, prozesu luzeagoak
egin eta aldaketak gauzatzen has-
teko», azaldu du Arangurenek.
Tailerra bakarrik eskaintzen dute
herri gehienetan, baina lanketa
hori aholkularitza bidez egiteko
aukera ere eskaintzen du Emagi-
nek.

Irekiak dira saioak, eta duela
lau urte egindako dokumental
batekin hasten dira normalean.
«Egoera aldatu egin da pixka bat
ordutik, baina egia da gako ga-
rrantzitsu asko ematen dituela,

eta hortik abiatzen gara gehiene-
tan». Dokumentala ikusita, jen-
deari eskatzen diote adierazteko
zein gako iruditu zaizkion garran-
tzitsuak. «Hortik ekiten diogu
hausnarketari».
Elementu asko biltzen dituzte

festek, eta horiek guztiak hartzen
dituzte kontuan, elementu dis-
kriminatzaileak antzeman nahi

dituztela zehaztuta. «Arlo des-
berdinak lantzen saiatzen gara,
eta antolakuntzari erreparatzen;
nola eta zeinek antolatzen dituen
ekitaldiak, zein parte hartze sozial
izaten den, zein talde edo dena de-

lako datorren...». Egita-
rauari erreparatzen dio-
te. «Eta aldaketarako au-
kera eskaintzen duten
ekintzak identifikatzen
ditugu». Diskriminazioa
ezkutatzen duten ekin-
tzak ere nabarmentzen
dituzte, bestetik. «Ekin-
tza diskriminatzaileak
Irun eta Hondarribiko
alardeekin, edo Nafarro-
ako zenbait herritan egi-
ten diren zortziko edo
mutil dantzekin lotzera
ohituta gaude, baina

izozmendiaren tontorra besterik
ez da hori».
Festen antolakuntzarekin estu

lotuta dauden bi ezaugarri ere ai-
patu ditu Arangurenek: ekintzen
arrakasta eta tradiziorako joera.
Herri askotan horiei tiraka babes-
ten dituzte ekintza baztertzaileak.
Ekintzen arrakastari lotuta, Aran-
gurenek azaldu du garrantzitsua

dela argi edukitzea zein festa ere-
du babestu nahi den: «Tradizio-
rako joera handia egoten da feste-
tan; hori ez da sustatzen erakunde
publikoetatik bakarrik». Dina-
mizatzailearen hitzetan, sakrali-
zatu egin dira txosna batzordee-
tan, festa alternatiboetan eta ho-
rrelakoetan egiten diren ekintza
asko. «Erritu bilakatzen ditugu,
eta hori ez dago gaizki, baina alda
daitezkeela konturatu behar du-
gu, eta ez dela drama. Horregatik
kostatzen da asko ekintza berriak
planteatzea».

Arrakastaren irakurketa
Herri askotako festetan plazan
egoten diren zezentxoen adibide-
ari heldu dio Arangurenek. «As-
kok ez dituzte kendu nahi izaten,
baina, ordu horretan programa-
zioko ekintza bakarra horixe ze-
nez, beste zerbait ere egitea pro-
posatu zuten batzuek. Zezentxo-
ak plazan ibiltzea animaliak tor-
turatzea dela uste dute batzuek,
baita nik ere, eta ez da egokia fes-
taren erdigunean kokatzea». Di-
namizatzaileak gaineratu du
ekintza horretan gizonek parte
hartzen dutela batik bat. «Dantza
eta zumba edo horrelako zerbait
programatu zuten, azkenean.
Jende kopuruari dagokionez, ez
zen oso arrakastatsua izan, eta
kentzea erabaki zuten».
Kasu zehatz horretan, orain-

goz, ez dute eskaini beste alterna-
tibarik. «Eta pena da, bigarren
urtez hori edo antzeko beste zer-
bait egingo balute jende gehiago
gerturatuko litzatekeelako, ziu-
rrenik, edo gerturatuko liratekee-
nek ondo pasatuko luketelako,
hamar izanda ere». Apustuak
egin behar dira Arangurenen us-
tez. «Aldatu egin behar da arra-
kastaren ikuspegia. Zeinen arabe-
ra da arrakastatsua? Inguratzen
den jendearen arabera bakarrik?
Zein balio ari gara sustatzen?».
Jaietan eraso sexisten inguruko

albisteak pilatzen dira maiz. «Eta,
kontuz, bortxatu egingo zaituzte,
mezu hori helarazten zaie ema-
kumeei. Hain zuzen ere, errealita-
tea eta jaiak uztartzean horregatik
da garrantzitsua ikuspegi femi-
nista txertatzea». Kontua ez baita
«zerbait saihestea», jaietako pla-
zer hori zabaltzea baizik.
«Ohituraz-edo», ezaugarri

baztertzaile ugari izaten da jaie-
tan, eta horiek identifikatzea be-
har-beharrezkoa dela uste du
Arangurenek. «Identifikatuta al-
datuko baitira». Elementu ho-
riek, gainera, jaien erdigunean
jartzen dira askotan. «Gune aske-
ak nahi baditugu, askatasun eta
errespetu gehiago nahi badugu,
egitaraua zaindu behar dugu».

‘Festadezagun’ tailerra egingo dute Ibarran. Proiektu berria ez bada ere, eztabaida
gunea indartu dute mugimendu feministak azken hilabeteotan jarritako mugarriek.

Festak, eraldaketarako

Ibarrako iazko jaietan, Kuadrilla Egunean, herritarrak bazkarian; betaurreko moreak jantzita ageri dira asko eta asko. IBARRAKO UDALA

Festetan emakume eta gizonen
rolekin eraldaketa gauzatuko
bagenu, eragina izango lukete
kontzientzia pizte horiek»

«Gune askeak nahi baditugu,
askatasun eta errespetu
gehiago nahi badugu,
egitaraua zaindu behar dugu»
Miren Aranguren
‘Festadezagun’ tailerreko dinamizatzailea

‘‘
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Beñat Alberdi Oñati

T
oki ezagunak dira
Orreaga, Zugarra-
murdi, Amaiur eta
Gernika-Lumo.
Historiarekin estu

lotuta dago, ordea, egun dauka-
ten erakarpena. Askotan, bertan
jazotako gertaerekin zuzenean lo-
tzen da izena bera. Nork ez ditu
ezagutzen Zugarramurdiko sor-
ginen istorioak edo Gernikako
bonbardaketa? Eta auskalo Orre-
aga inork ezagutuko ote lukeen
baskoiek han Karlomagnoren
tropak garaitu izan ez balituzte.
Zentzu berean, toki horiek esa-
nahia ematen diote euskal identi-
tateari. Hain zuzen ere, hari horri
heldu diote Nabarralde fundazio-
ak eta Hernani Errotzen elkarte-
ak, eta Memoria Lekuak jardunal-
dia antolatu dute maiatzaren
26rako, Oñatin. Baina, historiak
jasotakoa gogoratzea baino
gehiago, datu berriak gehitzea

izango da kontua, gertaeren beste
perspektiba batzuk eskaintzea eta
kontakizuna berritzea. Oraindik
idazteko dago historiaren euskal
bertsioa.
«Oso interesgarria da memoria

lekuen gaia. Gainera, beste hain-
bat tokitan oso jorratuta daukate
gai hori», azaldu du Angel Rekal-
de Nabarralde fundazioko lehen-
dakariak. «Baina, gurean, orain-
dik, ez dugu landu ezer». Aski
ezagunak dira Parisko Eiffel do-
rrea, Erromako Koliseoa eta Ber-
lingo Brandenburgoko atea. Tu-
rismo masifikatuaren ereduak di-
ra horiek, baina herrialde bakoi-
tzaren historiako zati ere badira.
«Indarra galdu dute estatuek, ha-
la nola moneta eta armada. Beste-
lako baliabideak garatu dituzte
identitatea garatzeko».
Pierre Norak argitaratutako Les

lieus de mémoire (Memoriaren
lekuak) proiektu historiografikoa
da horren adibide. 5.600 orrialde-
ko lana osatu zuen Frantziako Es-

tatuaren enkarguz. Frantziako
historia batu zuen bertan, Joana
Arcekoa eta lurraldetasuna tarte-
an. Are gehiago, memoriaren le-

ku kontzeptua definitu zuen:
«Izakiaren gogoz edo denboraren
poderioz, komunitate baten oroi-
men ondarearen barneko ele-
mentu sinboliko bihurtu den zer-
nahi izate esanguratsu, material
nahiz ez-material».
Estatuen lanetatik harago, ba-

daude beste erreferentzia batzuk
ere, estaturik gabeko nazioenak.
Braveheart filmak eragin handia
izan zuen Eskoziako nazionalis-
moan. Historian oinarrituta dago
filma, eta, egun, oroimen leku bat
daukate bertan ageri den bataila-
ren lekuan, museo eta guzti.
Katalunian ere, proces-ak au-

rrera egin ahala, indartu egin di-
tuzte memoria guneak. Born kul-
tur zentroa eraiki dute, esaterako.
Felipe V.ak Bartzelona suntsitu
zuen duela 300 urte inguru, eta
Kataluniako erakundeak eta lege-

ak eraitsi zituen. Bartzelonako sa-
rraski horren hondakinak aurki-
tu zituzten; merkatu bat, zehazki.
Eta hondakin horietan oinarritu-
ta eraiki dute kultur zentroa.
«Denetik egiten dute bertan:
kontzertuak, hitzaldiak, erakus-
ketak...», azaldu du Rekaldek.
«Inguratzen diren guztiek ikus-
ten dute. Memoria leku bat da».

Historiaren orrietan galduta
Euskal historiari begiratuz gero,
ordea, «hutsune nabarmenak»
daudela azaldu du Nabarraldeko
lehendakariak: «Euskaldunok
badaukagu gure historiaren ideia
bat. 36ko gerra gogoratzen dugu,
eta, akaso, baita karlistaldiak ere.
Baina hutsune galanta daukagu
gero historiaurreko kobazuloeta-
ra iritsi arte. Desagertu egiten da
gure historia». Historiaren orriek
Euskal Herriko gertaerei txanda-
pasa egin diotelako, akaso, baina
baita oroitzeko toki fisiko gutxi
daudelako ere.
Oroimenak berak lotura zuze-

na dauka identitatearekin. Hala
esaten zuen Edward Sahid uni-
bertsitateko irakasle palestina-
rrak: «Historia da tresnarik one-
na gatazkan dagoen herri bati
identitatea emateko». Zentzu be-
rean ikusten du Rekaldek ere:
«Norbait ezagutzen dugunean,
beti galdetzen diogu non eta noiz
jaioa den, nortzuk diren bere gu-
rasoak eta abar. Bere historia eza-
gutzen dugu bere identitatearen
berri izateko». Transmisiorako
tresna gisa hartu dute historia,
identitatea sortzeko tresna gisa.
«Indartzeko gailu bat da, azkene-
an, historia. Beste hainbat faktore
ere badaude, baina garrantzi han-
dia dauka historiak».
Denboraren joanean, errefe-

rentzia gune batzuk sortu dira he-
rritarren memorian, hala nola
Iruñea eta Amaiur. Gune horiek
hartu dituzte jardunaldietako egi-
taraua osatzeko. Gizartearentzat
ezagunak diren gaiak jorratzea da
helburua, bertan landuko dena
interesgarria izan dadin, azken
batean, eta jardunalditik aterata-
ko edukiak erabilgarriak izan dai-
tezen. Orreaga, Iruñea, karlistal-
diak, Gernika, euskara, itsasoa,
industria identitatea... Horiei bu-
ruz jardungo dira, besteak beste.
Oro har, ezagunak dira mugarri
historiko horiek, baina horietan
sakontzea da erronka.
Rekaldek argitu du proiektu

guztia «sakonegia» dela jardu-
naldi bakarrean garatzeko, eta
gaineratu du bide horretan pauso
gehiago ematea gustatuko litzaie-
keela aurrerantzean ere. «Gara-
tzen hasteko lehenengo pausoa
da hau».

Memoria lekuei buruzko jardunaldiak antolatu dituzte Nabarralde fundazioak eta
Hernani Errotzen elkarteak. Gertaerak gogoratu eta bertsioak berritu nahi dituzte.

Historia, idazteko oraindik

Ausa gaztelura egindako irteera, Zaldibian; memoria leku garrantzitsuetako bat da. NABARRALDE

«Beste hainbat tokitan
oso jorratuta daukate
memoria lekuen gaia,
baina gurean, oraindik,
ez dugu landu ezer»

«36ko gerra gogoratzen
dugu, eta, akaso, baita
karlistadak ere, baina
hutsunea daukagu gero,
historiaurrera iritsi arte»
Angel Rekalde
Nabarralde fundazioko lehendakaria

GIPUZKOAKO HITZA
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Erik Gartzia Egaña 

G
aurkoa egun garran-
tzitsua da munduko
toki askotan. Adibi-
dez, Viktoria erregina-

ren omenezko eguna da Kana-
dan; irakaslearen eguna Sirian;
banderaren eta unibertsitateen
eguna Haitin... Eta, ia egunero be-
zala, nazioarteko egun bat ere os-
patuko dute, gaur, mundu osoan:
Museoen Eguna. Horren harira,
ekitaldi bereziak egingo dituzte
ondarea gorde eta dibulgatzen
duten hainbat eta hainbat txoko-
tan. Gipuzkoan ere bai, noski.
San Telmo museoa da herrial-

deko zaharrena; 1902an inaugu-
ratu zuten. Kokaleku pribilegia-
tua duenez Donostian, bisitari
gehien hartzen duen museoetako
bat da —136.000 izan zituen iaz—.
Gaurko ez dute prestatu ekitaldi
berezirik, baina doakoa izango da
sarrera.

Bihar egingo dituzte nazioarte-
ko egunaren harira propio presta-
tutako jarduera gehienak, eta
bihar ere doakoa izango da sarre-
ra, jarduera horiekin guztiekin
gozatu ahal izateko. Besteak bes-
te, musika emanaldi laburrak es-
kainiko dituzte museoko hainbat
txokotan. Klaustroan, erakusketa
aretoetan, sarreran... Emanaldi
txiki horiez gain, beste bi hitzordu
ere zehaztu dituzte museoaren
barruan dagoen elizan. Donostia-
ko Udal Musika eta Dantza Esko-
lako ikasleek dantza emanaldi bat
egingo dute 12:00etan. Euskal
dantza erakustaldia izango da le-
henengo; ondoren, dantza klasi-
koa; eta, azkenik, dantza garaiki-
dearen txanda izango da.

19:30ean hasiko da bigarren
saioa, elizan bertan: kantu errezi-
tala, Maria Martin sopranoaren
eta Maria Hermosilla piano jotzai-
learen eskutik. Bi ekitaldi horieta-
rako sarrera ere doakoa izango
da. Francisco Escudero kontser-
batorioko ikasleak dira biak ala
biak, eta baita museoan emanal-
diak eskainiko dituzten musika-
riak ere. San Telmo museoko ar-
duradunak musika eskolarekin
eta kontserbatorioarekin elkarla-
nean aritu dira biharko emanal-
dia prestatzeko.
Urte osoan, museoa 20:00etan

ixten dute, baina bihar irekita
egongo da 22:00ak arte. Horren
ondorioz, berandura arte ikusi
ahal izango dira museoko aldi ba-
terako erakusketak: Argazki li-
buruen fenomenoa eta Tony
Ray-Jonesen (Ingalaterra, 1941-
1972) Small Pleasures argazki bil-
duma.
Hori dauka prestatuta San Tel-

mo museoak, baina za-
balagoa izango da auke-
ra. Donostiako Museoen
Sarea osatzen dute
Aquariumak, Elizbarru-
tiko museoak, Eureka
zientzia museoak, Rezo-
la museoak, Realaren
museoak, Untzi museo-
ak eta San Telmo museo-
ak, eta, gaur horietako-

ren batera bisita eginez gero,
hainbat abantaila lortzeko aukera
izango da: beste museo batera
doan sartzeko aukera, prezio mu-
rriztua edo opariren bat. Hilaren
31ra arte egongo da eskaintza
hori.
Museoen Eguneko eskaintza ez

da, ordea, Donostiara mugatuko.
Oiartzunen, esaterako, Ergoien
auzoko Pagoaldea industrialdean
dago Luberri museoa. Euskal
Herriko historia geologikoaren
museoa da, eta milioika urte
dituzten fosilak ikus daitezke
bertan; bertatik bertara ikus dai-
teke azken nola bizi izan diren
animaliak eta landareak 600
milioi urteotan. Horrez gain,
Oiartzun ibaiaren haranaren,

Oiartzualdea eskualdearen eta
Aiako Harria Parke Naturalaren
geologia ere ikus daitezke.

Museotik kanpo lanean
Museo xumea da Oiartzungoa.
«Oso txikia da», zehaztu du Ane
Sedano Luberri museoko langile-
ak. «Ikastolekin egiten dugu lan,
batez ere. Toki gutxi daude Euskal
Herriko geologia ezagutzeko. Zu-
maiako flyscha ikustera joan gai-
tezke, baina oso leku zehatzak di-
ra; gurea orokorragoa da». Haiek
ere bat egingo dute nazioarteko
egunarekin: ordaindu gabe sar-
tzeko aukera egongo da gaur eta
bihar. Hori bai, ez dute prestatu
bestelako ekitaldirik. «Lanez lepo
gabiltzalako, eta museo txikia ga-
relako».
Eguneroko lanean jarraituko

dute Luberrin, baita museotik
kanpo ere. Izan ere, garrantzia
ematen diote museotik harago
egiten duten lanari. Hala, Pasaia-
ko Mater ontzi-museoarekin ba-
tera, txangoa antolatuta daukate
gaur goizerako, Pasaiako Itsas
Festibalaren barruan. Irteera txiki
bat egingo dute badiaren jatorri
geologikoa eta portuaren funtzio-
namendua azaltzeko.
Arratsaldean, berriz, Donostia-

ko Altza auzoan 6 eta 12 urte arte-
ko haurrentzako tailerra antolatu
dute Casares kultur etxean,
17:30etik 19:00etara bitartean.
Haurrak paleontologiara hurbil-
duko dituzte Naturaldiaren ba-
rruko ekitaldian, eta, egitasmo

horren barruan, beste jarduera
bat egingo dute bihar. Casaresetik
bertatik abiatu, eta Errenteriako
San Marko mendira joango dira;
txangoan, inguruko geologiaren
berri izateko aukera egongo da.
Aurretik ez da beharrezkoa izena
ematea; nahikoa da 10:00etan
kultur etxera joatea.
Museoen Egunean Internet bi-

dez parte hartu nahi duenak, be-
rriz, bat egin dezake Irungo Oias-
so erromatar museoaren propo-
samenarekin. Oiasson, erromata-
rrek utzitako ondarea aldarrikatu
nahi dute: egunen izenak hainbat

hizkuntzatan jarri, planeten ize-
nak, erromatarren zuzenbidea,
alfabetoa, egutegia... Traol bat
prestatu dute: #WeAreRomans.
Igandera arte, erromatarren on-
darearekin zerikusia duten argaz-
kiak, bideoak edo dena delakoak
bidal daitezke.
Museoen Nazioarteko Egune-

rako hiru proposamen besterik ez
dira horiek. Museo gehienek dau-
kate prestatuta eskaintza berezi-
ren bat, eta bertatik bertara eza-
gutzea izango da onena. Gaur,
bihar... edo urteko edozein egu-
netan.

Museoen Nazioarteko Eguna da gaur. Hainbat
jarduera eta ekitaldi antolatu dituzte mundu
osoan, baita Gipuzkoan ere. Herritarrak
erakartzeko, doakoa izango da sarrera.

Gaur eta bihar,
museora

Louise Dahl-Wolfe argazkilariaren erakusketaren inaugurazioa, San Telmo museoan. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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Nazioarteko egunaren harira,
Donostiako San Telmo
museoak ohi baino bi ordu
geroago itxiko ditu ateak bihar

Pasaiako Itsas Festibalaren
barruan, Oiartzungo Luberri
museoak txango bat antolatu
du biharko, Pasaiako badiara 



MUSIKA

AIA Izer eta Alabier.

b Igandean, 19:30ean, plazan.

ARRASATESofa.
bOstegunean, 22:00etan,

gaztetxean.

AZKOITIAPassepartout.

bGaur, 22:30ean, Baztartxon.

AZKOITIADuo L’Incontro.

bBihar, 18:30ean, Santa Kutz

komentuan.

AZKOITIAAmorante.

b Igandean, 19:00etan, Matadeixen.

AZPEITIAVocal Sampling.

bGaur, 22:00etan, Soreasu

antzokian.

AZPEITIAErokomeri eta Hesian.

bBihar, 22:30ean, plazan.

BEASAINMarlik eta Itaca Band.

bGaur, 23:00etan, Bideluze plazan.

BEASAINLa Furia, Clika Pika eta

Komando Klitorix.

bGaur, 23:00etan, txosnetan.

BEASAINSukarra 37, Bastardix 

eta Marianitoz Blai.

bBihar, 20:30ean, txosnetan.

BEASAIN Iratzar.

bBihar, 23:00etan, Bideluze plazan.

BERGARANomadak eta Garilak 26.

bGaur, 22:30ean, San Martin plazan.

BERGARASofa, Anita Parker, 

Turtukiña VJ, Aitor_Mu eta Alvva.

bGaur, 23:00etan, txosnetan.

BERGARALow Cost Deluxe 

eta Kobrazulo.

bBihar, 20:30ean, Irizar jauregiko

parkean.

BERGARAGatibu.

bBihar, 22:30ean, San Martin plazan.

BERGARAAtom Rhumba 

eta Nogen.

bBihar, 23:30ean, txosnetan.

BERGARAUdal Musika Banda.

b Igandean, 12:30ean, Espoloian.

BERGARAAudience.

b Igandean, 19:00etan, txosnetan.

BERGARALa Nueva Talisman 

Orkestra.

bAstelehenean, 12:30ean 

eta 23:00etan, Espoloian.

BERGARAKantu Kolore: Far West.

bAstelehenean, 19:30ean, 

San Martin plazan.

BERGARALaket, Liher, Bad Sound

eta Sista Kata.

bAstelehenean, 20:00etan, 

Bideberri txosnagunean.

BERGARA Ilargi Beltza.

bAstelehenean, 23:00etan, 

San Martin plazan.

BERGARAAnje Duhalde.

bAsteartean, 20:00etan, 

Bideberri txosnagunean.

BERGARAOihan Vega DJ.

bAsteartean, 20:00etan, 

San Martin plazan.

DEBASwing Bullets.

bGaur, 20:00etan, Ondargain

tabernan.

DONOSTIANatural Project.

bGaur, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAEmpty Files 

eta Reuben RG.

bGaur, 20:00etan, Covent

Gardenen.

DONOSTIAAndres Suarez.

bGaur, 20:30ean, Dokan.

DONOSTIACharly & Pavlyuchenko.

bGaur, 20:30ean, Kixkurran.

DONOSTIACycle eta Olimpia.

bGaur, 22:00etan, Intxaurrondoko

kultur etxean.

DONOSTIAPJ Kahuna & Amp 

eta Sara Grajal.

bGaur, 23:00etan, Morlanseko

jaietan.

DONOSTIATHG Showcase: 

Anderetx, Tuber eta Haley.

bGaur, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAKurt Baker Combo.

bBihar, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIABeneath The Surface

eta South West Represent.

bBihar, 22:00etan, Mogambon.

DONOSTIAFidel Gizon Orkestra.

bBihar, 23:30ean, Morlanseko

jaietan.

DONOSTIAVila XXX eta Mkol.

bBihar, 23:30ean, Covent Gardenen.

DONOSTIA Janeret eta Galiano.

bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAScotish Chamber 

Orchestra.

b Igandean, 19:00etan, Kursaalean.

DONOSTIALos Bracco eta Charly.

b Igandean, 19:00etan, Bukowskin.

DONOSTIAPantxoa Carrere.

bAstelehenean, 19:30ean,

Larrotxene kultur etxean.

DONOSTIASilvia Perez Cruz.

bAsteartean, 20:00etan, Kursaalean.

DONOSTIAThe Maggie’s 

Marshmallows.

bAsteartean, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIA Jaques & Paula 

Morelenbaum.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Viktoria Eugenian.

DONOSTIAPowersolo.

bAsteazkenean, 20:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIAGastropote: 

Noa Voll Dam & The Hell Drinkers.

bOstegunean, 19:00etan, 

San Martin azokan.

EIBARMice.

bOstegunean, 20:30ean, Arrate

kultur elkartean.

ELGOIBARBrass Band Borgiaq.
bBihar, 12:30ean, Herriko antzokian.

ERRENTERIADonostiako eta 

Gasteizko kontserbatorioetako 

Big Bandak.

bGaur, 20:00etan, Niessenen.

ERRENTERIAQuatuor Europa.

bBihar, 20:00etan, Niessenen.

ERRENTERIARaul del Toro Sola.

b Igandean, 10:30ean, Niessenen.

ERRENTERIAAndra Mari koroa.

b Igandean, 11:00etan,

Jasokundearen elizan.

ERRENTERIAEMKEko banda.

b Igandean, 12:30ean, Foru plazan.

ERRENTERIAApalatxe eta Mice.

b Igandean, 19:00etan, Niessenen.

ERRENTERIAEugenia Boix, 

Estitxu Oraa eta Susana Garcia 

de Salazar: Emakume musikagileen

ahotsa Euskal Herrian.

bOstegunean, 20:00etan,

Niessenen.

ESKORIATZADon Inorrez.

bGaur, 22:30ean, Zaldibar aretoan.

EZKIO-ITSASO Juan Mari Beltran:

Hots-larretan.

bBihar, 16:30ean, Igartubeitin.

GETARIAEn Tol Sarmiento, 

Kaotiko eta Odolaren Mintzoa.

bBihar, 21:30ean, frontoian.

HONDARRIBIA Iñaki Alberdi &

Musikene Master String Orkestra.

bGaur, 20:00etan, Itsas Etxean.

HONDARRIBIAWhite Towels

Blues Band.

bGaur, 22:30ean, Uxoa tabernan.

IRUN Joseba Irazoki 

eta DJ Zumitrenko.

bGaur, 22:00etan, Lakaxitan.

IRUNAbesbatza Eguna: Ametsa,

Argoiak, Bidasoaldekoak, Albada,

Atzokoak, Larreaundi eta Nayade.

b Igandean, 18:30ean, Amaian.

IRUNDUDS.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Lakaxitan.

LEGAZPIAitor Garitano eta 
Gerardo Rifon.

b Igandean, 19:00etan, parrokian.

OIARTZUNDekot, Los Cosmeticos

eta Nau.

bBihar, 22:30ean, Pagoan.

OÑATIThe WC Grooves.

bGaur, 22:00etan, Pako tabernan.

OÑATINon Servium eta 

John Dealer & The Coconuts.

bOstegunean, 22:00etan,

Gaztelekuan.

ORDIZIABenito Lertxundi.

bBihar, 22:00etan, kiroldegian.

ORIOXabier Lizaso: Oriotar bat

Varsovian.

bGaur, 22:00etan, kultur etxean.

PASAIABeltza Gorria abesbatza.

bGaur, 20:00etan, San Joan

Batailatzailean.

PASAIAAnne Etxegoien 

eta Maika Makovski.

bGaur, 21:00etan, Pasaia Itsas Fest

jaialdian, Donibanen.

PASAIAZariatxo eta Zariagaz

abesbatzak.

bBihar, 20:00etan, San Joan

Bataiatzailean.

PASAIA Iñigo Serrulla, Morcheeba

eta Rural Zombies.

bBihar, 21:00etan, Pasaia Itsas Fest

jaialdian, Trintxerpen.

Bergara b Jaiak

Mendekoste jaiak, suziriaren zain
Gaur, 20:00etan piztuko da festa Bergaran, Mendekoste jaietako txupinazoarekin, eta herria jai giroan murgil-

duko da asteartera arte. Nomadak eta Garilak 26 taldeak ariko dira gaur San Martin plazan (22:30), eta Sofa eta

Anita Parker, Bideberri txosnagunean (23:00). Asteburuko gozatuaren ondoren, Kuadrillen Eguna izango dute

astelehenean eta Umeen eta Helduen Eguna asteartean. Irudian, iazko txupinazoa. GOIENA

GIPUZKOAKO HITZA
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PASAIA Itsas Mendi txistu taldea.

b Igandean, 13:00etan, Santiago

plazan.

SORALUZEOso Basatis eta Mice.

bGaur, 22:30ean, gaztetxean.

TOLOSAKonbenio del Metal 

eta Potentor.

bGaur, 22:30ean, Bonberenean.

TOLOSAAntheros eta Lenao.

bBihar, 22:30ean, Bonberenean.

TOLOSAPeru.

b Igandean, 22:30ean, Berazubin.

TOLOSALut.

bAsteartean, 19:00etan, 

Musika Eskolan.

VILLABONA-AMASAAquam 

Lauda.

b Igandean, 19:30ean, Gurean.

ZARAUTZThe Trikiteens.
bGaur, 19:30ean eta 23:00etan,

Santa Marinan.

ZARAUTZManager.

bBihar, 21:30ean, Salbide tabernan.

ZARAUTZKamorrah eta Angoisse.
bBihar, 22:00etan, Putzuzulo

gaztetxean.

ZARAUTZOxabi.
bBihar, 23:00etan, Santa Marinan.

ZARAUTZSchola Cantorum.

b Igandean, 11:00etan, parrokian.

ZUMAIAThe Grace of Dionysus

eta Agoraphobia.

bBihar, 21:30ean, Torreberri

gaztetxean.

ANTZERKIA

ANDOAINTeatro del Barrio: 

Masacre, una historia del 

capitalismo español.

bGaur, 21:30ean, Basteron.

ANDOAINTrapu Zaharra: Sefiní.

bBihar, 19:00etan, Zumea plazan.

ARRASATELogela Multimedia:

Drag-E uraren bila.

b Igandean, 17:00etan, Amaia

kultur aretoan.

DONOSTIAKiki, Koko eta Moko:

Txintxilintxin, bakea egin.

bGaur, 18:00etan, Leire plazan.

DONOSTIABarrexerka: Barrexerka.

bGaur, 20:00etan, Lugaritzen.

DONOSTIAAna Fernandez Marzo:

El lunar de Lady Chatterley.

bGaur eta bihar, 20:00etan,

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIALa Rata India: 

Mujeres en crisis.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Tabakaleran.

DONOSTIA Iñaki Santos: 

Las amistades de Gertrudis.

bOstegunean, 19:30ean, 

Covent Gardenen.

EIBARArtedrama: Martin Zalakain.

bBihar, 19:00etan eta 22:00etan,

Koliseo antzokian.

EIBARTerritorio Violeta: 7D, 

máquina de realidad virtual.

bAsteazkenean, 10:00etatik

17:00etara, Untzaga plazan.

EIBARClavileño e Hijos: 
Un diminuto teatro sobre ruedas.

bAsteazkenean, 10:00etan,

Untzaga plazan.

ERRENTERIAPez Limbo: Oxido.

bBihar, 19:30ean eta 21:00etan,

Niessen kulturgunean.

ESKORIATZAPanico Escenico: 

La casa de los errores.

b Igandean, 19:00etan, antzokian.

HONDARRIBIAKasino Zaharra: 

La segunda oportunidad.

bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

OIARTZUNTxikiren bakarrizketa.

bBihar, 20:30ean, Goiko eskolan.

TOLOSALeo Bassi: Utopia.

bGaur, 20:30ean eta 22:00etan,

Leidorren.

TOLOSAAlazne Etxeberria: 

Mujer vasca soltera busca.

bBihar, 22:30ean, Berazubin.

URNIETAPirritx, Porrotx eta 

Marimotots: Borobilean.

bGaur, 17:30ean, Egape ikastolan.

ZUMAIAVaiven: Sherezade 

eta tipularen azalak.

bGaur, 22:00etan, Aita Marin.

DANTZA

BEASAINXIX. Dantza Topaketa.

b Igandean, 12:30ean Kale

Nagusian, eta 19:00etan 

Gernika pasealekuan.

BERGARAAukeran dantza taldea:
Aukeran 20 urte emanaldia.

b Igandean, 22:00etan, 

udal pilotalekuan.

DONOSTIALarunbatak Dantzan.

bBihar, 18:00etan, Larratxo 

kultur etxean.

DONOSTIAThalia eskolaren gala.

bBihar, 18:30ean, Kursaalean.

ELGETAHerrixa Dantzan, Jainaga

eta Narbaizarekin, Patxi Monterok

gidatuta.

b Igandean, 18:00etan, kiroldegian.

IRUN Iron Skulls Co: No sin mis

huesos.

bBihar, 20:00etan, Amaia zentroan.

ZUMARRAGA Irrintzai taldea.

bBihar, 19:00etan, Zelai Ariztin.

Donostia b Bertso-bisita gidatua

Elkarrizketa eta topaketa
Errefuxiatuak eta Europako herritarrak elkarri begira jartzeko ariketa pro-

posatuko du Noraezean: artea, babesleku eta zubierakusketak, Donos-

tiako Okendo kultur etxean. Errefuxiatuek egindako artelanen erakuske-

ta da, eta Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolarien laguntzarekin

bisita gidatua egingo dute hurrengo asteazkenean, 19:00etan. A. L. / FOKU

BERTSOLARITZA

ANTZUOLAOihana Arana, Miren

Artetxe, Igor Elortza, Agin Laburu

eta Iker Zubeldia.

bGaur, 22:00etan, Torresoroan.

ARRASATEBertso afaria: 
Amaia Agirre eta Aitor Sarriegi.

bGaur, 21:00etan, Alkartu

elkartean.

BERASTEGIBertso bazkaria: 
Julio Soto eta Iker Zubeldia.

bBihar, 14:00etan, gaztetxean.

DONOSTIABertso-afaria: Jon

Maia eta Iñigo Mantzizidor Mantxi.

bGaur, 21:00etan, Jolastokiko 

ACD Aiete elkartean.

DONOSTIABertso bazkaria: 

Jokin Labaien eta Manex Mujika.

bBihar, 14:00etan, Ulialde

Alkartetxean.

EIBARBertso bazkaria: Jokin 
Bergara eta Manu Goiogana.

bBihar eguerdian, Legarregain

elkartean.

IBARRAAitor Mendiluze eta 

Iker Zubeldia.

b Igandean, egun osoan, Izaskun

auzoan.

IBARRASebastian Lizaso eta 

Anjel Mari Peñagarikano.

bAstelehenean, egun osoan,

Izaskun auzoan.

LARRAULBertso-pilota: Beñat
Gaztelumendi eta Oihana Iguaran.

bGaur, 20:00etan, frontoian.

LARRAULBertsolharitza, 

haurrentzako emanaldia.

bAstelehenean, 18:00etan, 

liburutegian.

OÑATIEman oxigenoa euskarari

6.000 metrotanekimenaren alde:

Uxue Alberdi, Amets Arzallus,

Maialen Lujanbio eta Aitor Sarrie-

gi.

bBihar, 22:30ean, Zubikoa

pilotalekuan.

ORDIZIAPlaza irrintzika, 

haurrentzako emanaldia.

bOstegunean, 17:15ean, 

Plaza Nagusian.

URRETXUKilometroen aldeko

bertso saioa: Andoni Egaña, 

Mikel Iturriotz, Alaia Martin eta 

Aitor Mendiluze.

bGaur, 22:30ean, Labeaga

aretoan.

USURBILBertso bazkaria: 
Ane Labaka eta Sebastian Lizaso.

bGaur, 14:00etan, frontoian.

ZESTOABertso afaria: Aratz 

Igartzabal Pottoeta Danel Olano.

bBihar iluntzean, Elkartean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ARRASATEBideak gurutzatzen.

bGaur, 18:00etan, Kulturaten.

IRUNElkarrekin - Together.

bGaur, 20:00etan, Amaia zentroan.

ZARAUTZZukdokumentala.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Antoniano aretoan.

ERAKUSKETAK

DEBAMiguel Balliache: Presencias.

bMaiatzaren 27ra arte, Ekain

galerian.

DONOSTIALaura Nieto Santos:

Uneak.

bEkainaren 10era arte,

Tabakaleran.

ERRENTERIASantiago Sierra:

Preso politikoak gaur egungo 

Espainian.

bMaiatzaren 26ra arte, Reina

aretoan.

 BESTELAKOAK

BERGARABergara, Artika, 

Berriozar, Ondarroa eta Reuseko

erraldoi konpartsen kalejira.

bBihar, 18:00etan, San Martin

plazatik.

DONOSTIAZientziarekin Jolasean:
Geologia Tailerra.

bGaur, 17:30ean, Tomasenen.

DONOSTIAKulki: Hidro Logikak,

Euskal Herriko kirol-jolasak.

bGaur, 17:30ean, Itsasoko 

kirol parkean.

DONOSTIANoraezean: artea, 

babesleku eta zubierakusketaren

bisita gidatua, Maialen Lujanbio

eta Amets Arzallus bertsolariekin.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Okendo kultur etxean.

ORDIZIAOrdizia, 1835eko Setioa.

bBihar, 10:00etatik 18:00etara, eta

igandean, 11:00etatik 12:00etara,

Barrena parkean eta herri gunean.

SORALUZEHarkaitz Cano 
& Mursego: Porto.

bGaur, 22:00etan, Herri antzokian.

URRETXUMusika instrumentuak

egiteko tailerra.

bBihar, 17:00etan, Santa Barbara

aterpetxean.

USURBIL37. Sagardo Eguna.
b Igandean, egun osoan.
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Eider Goenaga Lizaso

Beterri-Buruntza Udalak erakun-
deko tokiko garapeneko teknika-
ria da Andoni Egia (Donostia,
1983). Beterri Km0 egitasmoan bu-
ru-belarri aritu da lanean azken
hiru urteetan. Asteartean aurkeztu
zuten egindako lanaren emaitza.
Bertako produktuen kontsumoa
sustatzeko eta ekoizleen eta kon-
tsumitzaileen arteko sarea indar-
tzeko sortutako egitasmoa lehen
pausoak ematen hasiko da orain.
Zer da Beterri Km0?

Beterri-Buruntzako udalek [Her-
nani, Astigarraga, Urnieta, Ando-
ain, Lasarte-Oria eta Usurbil], es-
kualdeko ekoizleek, ostalariek eta
dendariek lehen sektorea susta-
tzeko adostu duten estrategia par-
tekatua da. Beterri Km0-ren hel-
burua da bertako ekoizle eta neka-
zarien bideragarritasun ekonomi-
koa sustatzea, lehen sektorea ga-
rapen ekonomikoaren ardatz
bilakatzea eta, horrekin batera, es-
kualdeko ostalaritza eta merkata-
ritza sustatzea, bertako produk-
tuan espezializatzearen bidez. 
Nondik sortu da egitasmoa?

2015aren bueltan Behemendi ne-
kazaritza garapenerako agentziak
egindako diagnostiko batetik. Ho-
rren arabera, nekazaritza ekologi-
koan zebiltzan ekoizle berriak
zeuden eskualdean, eta zailtasu-
nak zituzten merkaturatzeko.
Abiapuntu horrekin hasi ginen la-
nean. 
Nolakoa izan da prozesua?

Lehenengo pausoa izan zen ekoiz-
leekin harremanetan jarri eta
errolda moduko bat osatzea; eta,
horren bidez, lehen gerturatzea
egitea zen helburua. Betiko prak-
tikak, tradizionalak egiten zituz-
ten ekoizleengana jo genuen, ere-
du ahalik eta ekologikoena erabil-
tzen zuten horiek identifikatu,
merkaturatze bideak aztertu eta
sareren batean parte hartzen zu-
ten jakin. Lehen argazkia egin ge-
nuen. 
Zenbat ekoizle identifikatu zeni-

tuzten eskualdean eta zenbat ba-

tu dituzue egitasmo honetan? 

Konplexua da zenbat diren zehaz-
tea, profesionalak eta ez-profesio-
nalak daudelako; baina, oraintxe
bertan, hamarrek parte hartzen
dute Beterri Km0 egitasmoan. De-
na den, abiapuntu bat da hau, ate-
ak irekita daude, eta espero dugu,
eskaera handitu ahala, ekoizle
gehiago batzea. 
Nekazaritza ekologikoa egiten

duenak soilik parte har dezake?

Ez, gure begirada jarri dugu berta-
ko ekoizleengan eta bertako pro-
duktuetan, izan ekologikoak edo
ez. Baina ekoizpen ekologikotik
gertu daude gehienak.
Ohiko merkaturatze bideak za-

baltzea da helburua? 

Hori da. Ez ditugu ordezkatu nahi
orain arteko bideak, baizik eta za-
baldu. Horretarako, dauden mer-
katuratze zirkuituak identifikatu
eta bistaratuko ditugu orain. Ba-
natuko zaien itsasgarri edo zigilu
baten bidez, erosleak jakin ahal
izango du zein denda, taberna eta
jatetxetan erabiltzen dituzten ber-
tako produktuak. 
Sei udal daude egitasmoaren

atzean; administrazio publikoak

zer egin dezake merkaturatze

hori sustatzeko?

Jantoki publikoen arloa izan da
egitasmo honen motorretako bat.
Jantoki publikoetako lizitazio be-
rriak ateratzen diren neurrian,
klausula sozialak eta ingurumen
klausulak jarriko dituzte udalek,
bertako produktuen kontsumoa
sustatzeko. Hernaniko zaharren
egoitzan eman genuen lehen
pausoa, eta gaur egun eskualdeko
ekoizleenak dira hango barazki
guztiak. Egunean 200 bazkari eta
130 afari. Urtean milaka eta mila-
ka otordu dira; beraz, ez da txan-
txa horretan eragitea. Enpreseta-
ko jantokietan ere eragin nahi
dugu; eta, noski, baita denda, ta-
berna eta jatetxeetan ere.
Kanpainarik egingo duzue herri-

tarrei ezagutarazteko?

Lehenik eta behin, guneak bista-
ratuko ditugu, zigilu edo bereiz-
garri batekin, eta gero egingo du-
gu komunikazio kanpaina bat,
bai produktuaren kontsumoa

sustatzeko eta bai denda edo jate-
txe gehiago erakartzeko. Guk
adierazi nahi duguna da denda eta
taberna hauek plus bat ematen
dutela, bertako produktua saltzen
dutela. Horrek dei efektua egitea
gustatuko litzaiguke; bai kontsu-
mitzaileari begira eta baita denda
edo taberna gehiago batzeari be-
gira ere. Bertako produktua balio
erantsi gisa ikustea nahi dugu.
Zenbat denda eta taberna dau-

de sare honetan?

Oraintxe bertan, 30 bat gune dira.
Kontsumoa handitzen bada, ne-

kazari gehiago beharko dira? 

Eskaria handitzea da xedea, eta,
egitasmo honi esker eskaera han-
ditzen bada, ikusi beharko da de-
manda hori asetzeko modurik bi-
deragarriena zein den: izan daite-
ke banaketa egitura edo sistema
bateratu bat sortzea. Denborak
erakutsiko digu hori. Dena den,
orain sarean daukagun ekoizle
kopuruarekin, uste dugu bereha-
la ez dela nahikoa izango, eta hori
izango litzateke nekazaritza sus-
pertzeko modu bat.
Nekazari gehiago beharko dira?

Ikusiko da; gu hasi gara herrietan
nekazaritzarako erabil daitezke-
en lurrak identifikatzen, eta Asti-
garragan, adibidez, hektarea bat
jarri dugu ekoizle berriak bertan
jartzeko. Maiatzaren 31n amaitu-
ko da lehiaketa publikoa, eta hor
hasten denak aukera izango du
sarean sartu eta bere ekoizpenak
Beterri Km0-ren bidez banatze-
ko. Lur berri gehiago bilatzen eta
identifikatzen ere ari gara. Neka-
zaritza ekonomia garapenerako
eta enplegu sorkuntzarako espa-
rru gisa sendotzea da helburua. 
Eredu aldaketa bat planteatzen

duzue?

Bai, guk sustatzen duguna da to-
kiko garapen endogeno bat; eli-
kadura subiranotasunean sakon-
tzea, lurraldeen burujabetza eta
erresilientzia gaitasuna handi-
tzea, eta eredu propio, ekologiko,
jasangarri eta ahalik eta justuena
eraikitzea. Gure helburua da poli-
tika publikoak eredu berri baten
norabidean jartzea.

«Bertakoa
balio erantsi
gisa ikustea
nahi dugu» 

Andoni Egiab Beterri-Buruntza udalak

Nekazaritzako ekoizleak eta kontsumitzaileak
elkarrengana hurbiltzea du xede Beterri Km0
egitasmoak. Merkaturatze bideetan
eragin nahi dute, eta eskaria handitu ahala
nekazari gehiago batzea espero du Egiak.

JON URBE / FOKU
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ELKARRIZKETA


