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Zubietako herritarrak haserre daude erraustegia, kartzela eta kuartela hantxe eraikitzekoak direlako b 2-3

JU
A

N
 C

A
R

L
O

S
 R

U
IZ

 /
 F

O
K

U

Arreta defizita Haurren
%5 inguruk daukate ADHN

gaixotasuna, eta helduen %3 inguruk

8Elkarrizketa Tarana Karim
aktibista azerbaijandarrarekin

hizketan, etorkinen errealitateari buruz

4
Ostirala 

2018ko irailaren 14a
IX. urtea
366. zenbakia

www.gipuzkoa.hitza.eus
gipuzkoa@hitza.eus



2 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko irailaren 14aAstekoa

Aitziber Arzallus 

Z
ubieta, ofizialki,

ez da udalerria:

administratibo-

ki Donostiaren

eta Usurbilen ar-

tean banatuta

dagoen auzoa da. Ez da handia:

480 bat biztanle ditu, eta 4,5 kilo-

metro koadroko eremua du. Bai-

na Euskal Herrian herri gutxi

izango dira hedabideetan Zubie-

tak adina titulu eta orrialde izan

dituztenak. Izan zitekeen inaute-

riengatik, hipodromoagatik, sa-

gardotegiengatik edota Realak

han entrenatzen duelako. Baina,

ez; azken urteetan Zubieta denen

ahotan egon bada, gehiago izan da

beste kontu batzuengatik: hain

zuzen ere, han eraikitzen ari diren

azpiegitura proiektuengatik.

Errauste planta izan zen lehe-

nengoa. Zabortegi guztiak itxi eta

hondakinak erraustea ebatzi zuen

Gipuzkoako Foru Aldundiak

2002an, Gipuzkoako Hiri Honda-

kinen Kudeaketarako 2002-

2016ko Plan Nagusiaren bidez.

Erraustegia Zubietan eraikiko zu-

tela erabaki zuten, eta, urteotan

herritarrek haren kontrako doze-

naka mobilizazio egin badituzte

ere, aurrera jarraitzen dute hura

eraikitzeko lanek.

Horrekin nahikoa izango ez ba-

litz bezala, 2005eko uztailean

Martuteneko kartzelaren ordez-

koa ere Zubietan egitea hitzartu

zuten Espainiako Espetxe Era-

kundeen Zuzendaritzak eta ordu-

ko Donostiako alkate Odon Elor-

zak. Eskuzaitzetako eremuan

hura ere, erraustegiaren albo-al-

boan. Proiektua aldatuz eta txiki-

tuz joan da urteak igaro ahala:

2.000 preso hartuko zituen espe-

txe erraldoi bat eraikitzea zen ha-

sierako asmoa, eta, azkenean,

presoak gizarteratzeko zentro bat

eraikiko dutela dirudi. Proiektua-

ren tamaina aldatu badute ere,

inoiz ez dute aztertu haren koka-

lekua aldatzerik.

Eta gune bererako beste proiek-

tu bat ere badu Donostiako Uda-

lak: egun Loiolan dagoen milita-

rren kuartela hara lekualdatu

nahi du. Gizarteratzeko zentroa

hasierako espetxe hura baino txi-

kiagoa izango denez, sobera gera-

tuko den lekua kuartela eraikitze-

ko aproposa izan daitekeela uste

du udalak. Hala, irailaren 4an egin

zuten bileran, Eneko Goia Donos-

tiako alkateak Eskuzaitzetako lu-

rrak eskaini zizkion Margarita Ro-

bles Espainiako Defentsa minis-

troari, kuartel berria han eraiki

dezaten.

Erraustegia Zubietan, gizarte-

ratzeko zentroa Zubietan, eta

kuartel militarra ere Zubietan, be-

raz. Baina, zergatik dena Zubietan

eraiki behar hori? Xabier Arregi

Usurbilgo alkateak argi dauka:

«Horren guztiaren atzean daude

Donostiak dauzkan hedapen eta

hirigintza interesak, eta ez Zubie-

tak eta gure eskualdeak dauzkate-

nak. Donostiako Udalak garbi

dauka Loiolan eta Martutenen

etxebizitzak egin nahi dituela, eta,

kartzelak eta kuartelak enbarazu

egiten diotenez, hortik kendu egin

nahi ditu, eta erdigunetik urrutien

dagoen Donostiako partera era-

man nahi ditu; alegia, Zubietara». 

Arregiren hitzetan, Donostiak

kosta ahala kosta bete nahi ditu

asmo horiek, beste ezeri begiratu

Lehendabizi, erraustegia izan zen; gero, kartzela; eta, orain, kartzelaren ordez, gizarteratzeko zentroa,
eta, gainera, militarren kuartela. Donostiako Udalaren jarrera gaitzetsi dute Zubietako eta Usurbilgo
alkateek; haien ustez, «erdigunean enbarazu egiten dion guztia» Zubietara eraman nahian dabil.

Dena Zubietara; nora, bestela?

Presoak gizarteratzeko zentroa eta militarren kuartela egitekoak diren gunea, Lasarte-Oria eta Zubieta arteko eremuan. GORKA RUBIO / FOKU

Adierazpen politak
egiteko erabiltzen
gaituzte, eta, gero, 
ez gaituzte ezertarako
kontuan hartzen»
Narciso Arrillaga
Zubietako alkatea

«Oso mingarria da
Donostiako alkateak
esatea ‘gure lurrak
eskaini dizkiogu
Espainiako armadari’»
Xabier Arregi
Usurbilgo alkatea
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gabe. «Haren ikuspegia da erdi-

gunean interesatzen ez zaizkion

gauza guztiak Zubietara ekartzea,

eta oso oldarkorra da horretarako

erabiltzen ari den hirigintza ere-

dua, oso agresiboa, jasangarrita-

sun irizpideak kontuan izan gabe

pentsatutakoa». Hirigintza eredu

jasangarriak hobetsi ditu Arregik.

«Eredu horien arabera, erabilita-

ko orubeak berrerabili behar dira,

ahalik eta espazio gutxiena oku-

patu behar da, eta ingurumena eta

baliabide naturalak zaindu behar

dira. Donostiaren ereduak, ordea,

ez du errespetatzen irizpide horie-

tako bat bera ere. Mendi lurrak

dira Eskuzaitzetako eremuan

dauden lurrak, faunaren eta flora-

ren aldetik balio handiko lurrak

eta nekazaritzarako oso onak,

erribera bat ere badelako. Donos-

tiako Udalari, ordea, bost axola

zaizkio kontu horiek».

Iritzirik eskatu gabe
Donostiako Udalak zubietarrei se-

kula ez die galdetu azpiegitura ho-

riek guztiak herrian eraikitzea zer

iruditzen zaien. Hala dio Narciso

Arrillaga Zubietako alkateak:

«Herri Batzar gisa ez digute ezer-

txo ere esan ez erraustegiaz, ez

kartzelaz eta ez kuartelaz. Teo-

rian, buletinean publikatuta dago

derrigortuta daudela Zubietan

egingo diren obrak edo aldaketak

guri komunikatzera eta gure iri-

tzia jasotzera, baina ez dute bete-

tzen. Kontua da, gauzak egin eta

gero iristen zaigula informazioa,

prentsaren bidez».Horrek «bel-

durra eta sekulako ezina» eragi-

ten diela esan du Arrillagak. «Al-

kate kargua hartu nuen egunean,

hemen izan ziren Donostiako eta

Usurbilgo alkateak, eta biei zuze-

nean galdetu nien ea Zubieta zer

zen beraientzat». Herri izaera

duen auzo bat zela erantzun zio-

ten biek. «Eta tratu hori emateko

konpromisoa hartu zuten biek»,

azaldu du Arrillagak. «Hedabide-

en aurrean oso ondo geratu ziren

adierazpen horiek eginda, baina

egunerokoan ikusten dugu Do-

nostiako Udalak ez duela esanda-

koa betetzen. Besteren eskuetan

gauden txotxongiloak sentitzen

gara, adierazpen politak egiteko

erabiltzen gaituztelako eta, gero,

ezertarako ez gaituztelako kon-

tuan hartzen. Eta, gero, herri ba-

tzarra osatzen dugunok eman be-

har izaten ditugu azalpenak herri-

tarren aurrean».

Arrillagaren ustez, azpiegitura

horiek guztiak beharrezkoak ote

diren aztertu beharko litzateke le-

hendabizi. «Beharrezkoak direla

ikusten bada, nik ulertzen dut Do-

nostiako Udalak Zubietan eraiki

nahi izatea, besteak beste, hemen

lekua badagoelako. Baina azpiegi-

tura horietatik Donostiak aterako

duenaren parterik ere ez al dugu

merezi zubietarrok? Adibide bat

jartzen hasita, herrian lokal bat

ere ez daukagu kultur jarduerak

eta aisialdiko jarduerak antolatze-

ko».

Arregik ere Donostiako Udala-

ren jarrera itxia kritikatu du. «Es-

kuzaitzetako eremua administra-

tiboki Donostiari dagokio, eta

kito; harentzat, hor bukatzen da

eztabaida. Donostiako Udalak ba-

daki gure iritzia ez dela proiektu

horien aldekoa. Esate baterako,

erraustegiaren kasuan, hamaika

aldiz adierazi dugu kontra gaude-

la, kaltegarria dela inguruko he-

rritarren osasunarentzat, eta, gai-

nera, ez dela beharrezkoa. Baina

Donostiako Udalak sekula ez du

prestasunik azaldu hitz egiteko». 

Herritarrek azalpenak merezi

dituztela uste dute bi alkateek,

«horrelako azpiegiturek jende as-

kori eragiten baitie, ez zubietarrei

eta usurbildarrei bakarrik», adie-

razi du Arregik. «Eta badago beste

kontu bat ere: herritarrei zor zaien

errespetua eta gauzak esateko

modua. Oso mingarria da Donos-

tiako alkateak esatea ‘gure lurrak

eskaini dizkiogu Espainiako ar-

madari kuartela Zubietara era-

man dezan’». Arregik gogoratu

du bataila gunea izan zela 36ko

gerran Eskuzaitzetatik oso gertu

dagoen eremu bat, Txaldatxur

mendixka, hain zuzen. «Gure gu-

dariek borrokan jardun zuten, eta

askok bizitza eman zuten lur ho-

riek defendatzeko. Eta, orain, zer

eta, Donostiako alkateak lur ho-

riexek berak Espainiako armadari

eskaini dizkiola? Min ematen du

horrek».

A. Arzallus Zubieta

A
stearte eguerdia da,

bero egiten du, eta

inor gutxi dabil Zubie-

tan. Etxe gehienetako

leihoetan zintzilikatuak dituzten

kartelek, frontoiaren kanpoalde-

ko hormetako batean margotuta-

ko irudiak eta beste batean dagoen

pankartak nahikoa esaten dute,

hala ere. Errausketaren aurka eta

birziklatzearen alde daude zubie-

tarrak, argi eta garbi. 

Usurbildarra da Mikel Beristain,

erretiroa hartuta dago, eta maiz

etortzen da Zubietara, bizikletan.

Gaur ere bai. Bizikletatik jaitsi, eta

luzatze ariketak egiten ari da, izer-

di tantak lehortzen dituen bitarte-

an. Zubietan egiten ari diren eta

egitekoak diren azpiegiturez zer

iritzi duen galdetu, eta argi eran-

tzun du: «Zer irudituko zait, ba?

Hemengo bakeak joan direla, eta

minbizia datorrela». Beristainek

ez du ezagutzen proiektu horien

alde dagoen zubietarrik. «Ez duzu

topatuko proiektu horien alde da-

goen bat bera ere. Askotan eta era

askotara esan izan dugu hemen ez

dugula nahi horrelako azpiegitu-

rarik, baina inork ez digu kasurik

egiten, eta denak egingo dituzte,

ziur, eta zoritxarrez». Donostiako

Udalaren jarrerari onartezin deri-

tzo. «Agintean beste batzuk egon

izan balira, gauzak ez ziren horrela

egingo».

Antzera mintzatu da Felipe Nar-

barte ere. 55 urte ditu, eta herna-

niarra da izatez. Arrebarenera doa,

Zubietan bizi baita urte askoan, eta

bera ere han bizi da orain. «He-

men ez balute ezer eraikiko, askoz

hobe denontzat, azpiegitura ho-

riek ez digutelako inolako mese-

derik egingo». Erraustegiak ema-

ten dio beldurrik handiena, herri-

tarren osasunean eragin ditzake-

en kalteengatik. «Badakigu osa-

sunerako kaltegarria izango dela,

minbizi kasuak-eta ugaritu egin-

go direlako. Orain da neurriak

hartzeko garaia; alferrikakoa

izango da gero damutzea».

Beste horrenbeste dio Neia Piri-

sek ere. 38 urte ditu, eta brasildarra

da, baina hamar urte daramatza

Zubietan. Bi seme-alabekin eta la-

gun batzuekin bazkaltzen ari da

plazan. «Ematen du geuk hartu

behar ditugula beste inon nahi ez

dituzten azpiegitura guztiak. Zer-

gatik? Mila bider esan dugu ez du-

gula nahi horrelako azpiegitura-

rik, baina ez digute kasu egiten».

Erraustegia Zubietan egingo zu-

tela jakinarazi zutenean sortu zu-

ten Zubieta Lantzen erakundea,

eta, gaur egun kirol eta

kultura arloetan ere jar-

duten badu ere, funtsari

heltzen dio oraindik. Era-

kundeko kideak ezin ha-

serreago daude Goiare-

kin. «Donostiaren zabor-

tegitzat dute Zubieta, do-

nostiarren beharrei ba-

karrik erantzuten baitie

erraustegiak. Donostiako

Udalaren interes ekonomiko soi-

lak daude azpiegitura horren atze-

an, datuek erakusten baitute ez

dela beharrezkoa. Gipuzkoako

herri gehienetan birziklatze tasa

izugarri handitu da azken urteo-

tan, eta, hain zuzen, Donostiak di-

tu daturik okerrenetakoak. Do-

nostian, urtean pertsonako 300

kilo hondakin sortzen dituzte, eta

nahikoa litzateke kopuru hori er-

dira murriztea errauskailuaren

beharrik ez izateko». 

Zubietako bizilagunek herrian ez dute nahi azpiegitura proiektu
erraldoirik. Minduta daude inork ez duelako kontuan hartzen euren
iritzia, eta kezkatuta, proiektu horiek izan ditzaketen ondorioengatik.

Haserre, eta beldurtuta

Zubietako pilotalekua eta eliza, aste honetan bertan, erraustegiaren aurkako pankartekin. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Irailaren 23an,
Eskuzaitzetara
martxa 

R
Iraultza Txikien Akan-

pada izenpean, hiru

eguneko kanpaldia egingo

dute Zubietan, irailaren

21etik 23ra bitarte, bestela-

ko Euskal Herri baten alde

lanean ari diren herri mugi-

menduak uztartzeko as-

moz. Lurralde Askea komu-

nitate desobedienteak an-

tolatu du kanpaldia, eta

adin guztietako herritarren-

tzat da. Antolatzaileen ara-

bera, «eremu antipatriarka-

la izango da, antikapitalista,

komunitarioa, autoeratua

eta autokritikoa, borrokala-

ria eta alaia». Besteak bes-

te, irailaren 23an ibilaldia

egingo dute Eskuzaitzetara,

erraustegia eta kartzela

eraikitzen ari diren eremura,

azpiegitura horien kontra

daudela adierazi eta lanak

geldiarazteko eskatzeko.

Ematen du geuk hartu 
behar ditugula beste inon
nahi ez dituzten azpiegitura
guztiak. Zergatik?»
Neia Piris
Zubietako bizilaguna

‘‘
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Jon Miranda Tolosa

Jaioterritik itzuli berri da, eta ho-
rrelakoetan jabetzen da Tarana
Karim (Julfa, Azerbaijan, 1977)
bere sorlekutik zein urrun dago-
en, «fisikoki eta mentalki». Ai-
tortu du Euskal Herrian hama-
zazpi urte badaramatza ere ez dela
Euskal Herrikoa. «Ez hangoa, ez
hemengoa». Uste du ezleku ho-
rretatik egin diezaiokeela ekarpe-
na euskal gizarteari.
Mugaldekoa zara. Non dago, ze-

hazki, Julfa?

Azerbaijanen barruan, errepubli-
ka autonomoa da Julfa; arau eta
erakunde propioak ditu. Gainera,
uhartedi bat balitz bezala banan-
duta dago fisikoki. Erabat ingura-
tuta dago. Hegoaldean, Iranekin
egiten du muga; iparraldean, Ar-
meniarekin; eta mendebaldean,
Turkiarekin. XIX. mendean, gai-
nera, ibaiaren bi aldeetara banatu
zuten Julfa, Errusiako inperioa-
ren eta Persiakoaren artean. Uste
dut mugan dagoelako dela bere-
zia nire jaioterria. Kultura eta hiz-
kuntza asko gurutzatzen diren to-
kia da, eta nahasketa horrek abe-
rastasuna dakar. Jatorriz hangoak
garenak ez gara monotonoak edo
itxiak, badugu kanpokoari bu-
ruzko interesa.
Zer ibilbide egin zenuen Euskal

Herrira iritsi aurretik?

Julfan eman nituen bizitzako le-
henengo sei urteak, eta Leipzigera
[Alemania] joan ginen ondoren.
Militarra nuen aita, eta haren lan-
bideagatik joan ginen hara. Beraz,
hezkuntza sobietarra jaso genuen
eskolan lehen urte haietan. Ha-
mabi bat urte nituela itzuli ginen
Azerbaijanera, baina ez Julfara,
Baku hiriburura baizik. Han egin
nituen Zuzenbide ikasketak, eta
lanean ere jardun nuen bizpahiru
urtez.

Zergatik erabaki zenuen Azer-

baijandik alde egitea?

Nire herrian egoerak okerrera
egin zuen Sobietar Batasuna erori
ondoren, eta nik neuk, nahiz eta
Zuzenbide ikasketak egin, ezin
nuen lan egin nire arloan. Izuga-
rrizko ustelkeria dago han. Epai-
tegi batera lan eske joan, eta dirua
eskatzen zidaten; diru dezente,
gainera. Nire amaren soldatare-
kin eta nik kobratuko nuenare-
kin, bueltatu ezina zen zor hura.
Aukeraren bat eduki ahal izateko
handik atera egin behar nuela
pentsatu nuen. Bikotekidea eza-
gutu nuen, eta hona etortzea era-
baki nuen sei-zazpi hila-
beteko harremanaren
ondoren. Argi neukan,
halaber, inoiz seme-ala-
barik edukiz gero, ez ni-
tuela han izango.
Zure jaioterrian izan be-

rri zara oporretan. Zer

egoerarekin egin duzu

topo?

Iritsi berria naiz Euskal
Herrira, eta Facebooken zerbait
idaztekoa naiz han ikusitakoare-
kin. Beldurra ematen dit, ordea.
Gobernuak diktadura moduko
bat du ezarria, eta ustelkeriaren
edo hango gizarteko zenbait kon-
turen inguruan idatziz gero, nire
familiaren aurka egin dezakete.
Giza eskubide asko urratzen dira
Azerbaijanen: oposizioko kideak,
kazetariak eta haien senideak
atxilotzen dituzte. Kontu handiz
ibili nahi dut, baina zerbait egingo
dut hango egoera salatzeko.
Zein lanetan aritu izan zara Eus-

kal Herrian?

Gauza askotan aritu izan naiz. Ha-
la ere, hamazazpi urte daramatzat
hemen, eta ezin izan ditut homo-
logatu nire ikasketak. Iritsi berri-
tan, Zarautzen hasi nintzen osta-
laritzan. Gustura aritu nintzen,

baina ordu asko ziren, eta, umeak
jaio zirenean, lanordu haiei ezin
nienez eutsi, akademietan aritu
nintzen hizkuntzak irakasten, eta
baita itzultzaile gisa ere. Iritsi eta
berehala hasi nintzen boluntario
lanetan ere: Caritasen eta Gurutze
Gorrian. Giza eskubideen aldeko
proiektuetan eta emakumeen es-
kubideetan jarri dut arreta
gehienbat. Ana Yurd emakumeen
elkartearen ardura ere badaukat
Tolosaldean; gauza gutxi egiten
dugu, motel doa, baina egitasmo
gutxi batzuk egiten ditugu atze-
rriko emakumeekin; ikastaroak
eman eta hitzaldiak antolatzen

ditugu. SOS Arrazakerian ere ari-
tu izan naiz lanean, baina langa-
bezian nago orain. Aktibismoan
jarraitzen dut, hala ere; Tolosako
Emakumeen Etxea sortzeko pro-
zesuan parte hartzen ari naiz, eta
baita asanblada feministan ere.
Feminista zara, hortaz.

Bai, dudarik gabe. Emakume
etorkinak gizartean egon bagau-
de, baina espazio feminista horie-
tan ikusezinak gara askotan. Ho-
rregatik, askotan bakarra izaten
banaiz ere, uste dut garrantzitsua
dela han egotea, gu ez bagaude
hemengo emakumeen beharrak
bakarrik babestu eta defendatuko
dituelako mugimendu feminis-
tak, gure eskubide bereziak ain-
tzat hartu gabe. Adibide bat jar-
tzearren: Tolosako Udaleko Ber-
dintasun Batzordean parte har-

tzen dut, eta indarkeria matxista-
ren aurkako protokoloa egin ze-
nean jabetu nintzen lerro bakarra
eskaintzen zitzaiela atzerriko
emakumeei. Ez da kontuan har-
tzen biolentzia kasuetan egoera
berezian geratzen direla kanpota-
rrak; kalean askotan, nora jo ez
dakitela. Babes berezia behar du
emakume migratzaileak, egoera
zaurgarrian dagoelako.
Zuen ahotsa askotan ordezka-

tzen dela uste duzu?

Bai. Zenbat immigrazio teknikari
ezagutzen dituzu kanpokoak? Bi-
daiatu dutenak eta kooperazioan
lan egiten dutenak jartzen dituzte
kargu horietan, eta horiek irudi-
katuko dute zeintzuk diren gure
beharrak, bai, baina ezingo diote
bete-betean erantzun gure egoe-
rari, ez dutelako ezagutzen mi-
grazio prozesua bera. Adibide bat
besterik ez da hori, baina, nire us-
tez, udal arduradunek beren poli-
tikak diseinatzean errealitate hori
kontuan hartu behar dute. Ondo
edo gaizki, baina lehenengo per-
tsonan hitz egin behar dugu guk;
gure iritzia ahalik eta zuzenena
ematen saiatu behar dugu beti.
Jaso izan duzu begiradarik jiha-

ba jantzita eramateagatik?

Duela sei bat urte, asanblada femi-

nistetara gerturatzen hasi nintze-

nean, zapiarekin agertzen nintzen

bileretara, eta ‘zertan ari zara he-

men?’ esanez hartzen ninduten.

Aurreiritzi asko dago emakumeen

artean ere, matxismoa ez baita gi-

zonezkoen kontua soilik. Belau-

naldien araberakoa dela ere uste

dut, ideia batzuk finkatuak dituz-

telako adin jakin bateko emaku-

meek. Erlijioa eta feminismoa ba-

teraezinak direla uste dute. Nire

ustez, beren minaren ikuspuntu-

tik begiratzen diote zapiari. Ba-

tzuei behartuta jarraraziko zieten

txikitan, eta nik ere derrigortuta

janzten dudala pentsatzen dute.

Baina nik nahi dudalako janzten

dut zapia; ez daukat behartzen

nauen senarrik edo gizonik. Area-

go, lehen ez nuen janzten, eta due-

la sei urte janztea erabaki nuen.

Superwoman-aren mozorroa

janzten dute emakume askok,

baita feminista askok ere, eta ma-

txismotik salbatu nahi gaituzte

Hirugarren Munduko emakume-

ak. Mendebaldeko ikuspegi kolo-

nizatzailea da hori, goitik behera-

ko begirada.

Gutxiegi baloratzen al da ema-

kume etorkinen lana?

Bai. Ikusezin bihurtzen dute, eta
ez gizonezkoek bakarrik, baita
hemengo emakumeek ere. Pen-
tsa dezagun, bestela, zaintza lane-
tan aritzen diren emakumeek zer

«Irekita egon behar da,
eta gure prozesua
ezagutzeko gogoa eduki»
Tarana Karim b Aktibista azerbaijandarra

Karimen ustez, elkarbizitzarako ahalegina ez dute egin behar atzerritik Euskal Herrira
bizitzera etorri direnek bakarrik; herritar guztiena da ardura hori. Herritartasunean
jarri du arreta aktibistak: «Norberak beretik egin behar dio ekarpena gizarteari».
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«Ideia batzuk finkatuak dituzte
adin jakin bateko emakumeek.
Erlijioa eta feminismoa
bateraezinak direla uste dute»

«Gizarte honi itzultzen diot
nire ezagutza guztia; hori da
nire identitatea, nire izaera
eta nire egoteko modua»
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ekarpen egiten dioten hemengo

ekonomiari. Lan hori kanpokoek

egiten dutelako, etxetik kalera

atera ahal izan dira hemengo

emakumeak, lanera joateko. Ko-

lonizazio prozesuaren jarraipena

da hori. Emakume etorkin bakar

batek egiten du hiru pertsonak

egin beharreko lana, 600 euroren

truke, eta hemengo emakumeek

ez dute egiten etxeko langile ho-

rien eskubideen alde. Uste dut fe-

minismo guztiak barneratu be-

harko lituzkeela mugimendu fe-

ministak, eta ahots guztiak jaso.

Gogoan dut Madrildik etorritako

irakasle batek bere ikerketa lana-

ren emaitzak eman zituela ezagu-

tzera SOS Arrazakeriak antolatu-

tako genero islamofobiari buruz-

ko jardunaldi batzuetan. Labora-

tegi batean igel bat zatitzen dute-

nean bezala sentitu nintzen or-

duan. Nola hitz egin dezakete gu-

taz hainbesteko arintasunarekin?

Ni ez nintzateke ausartuko eus-

kaldunei buruz ezer idaztera.

Euskaldunak ez zarete sartzen

hamar prototipotan; bada, berdin

gertatzen da emakume musul-

manekin.

Balioa ematen al zaio migratze-

ko prozesuari?

Ez. Ez zaio balio bera ematen;

behintzat, handik hona edo he-

mendik hara egiten den migra-

zioari. Euskaldunen artean ere

oso balorazio ona egiten da AEBe-

tara edo Argentinara artzain joan

zirenen inguruan. Kasu horietan,

saihestu egiten da etorkinhitza,

eta lan bila joan zirela esaten da.

Beste jatorri batzuetatik hona

etortzen garenak, berriz, lana

kentzera etortzen omen gara.

Prozesu bat da migratzea, eta nire

errealitatearen parte izango da

betirako. Balore handia behar da

jatorrizko herrialdea utzi eta beste

toki batean bizimodua hutsetik

abiatzeko; are gehiago, emaku-

mea bazara. Ezagutzen ditut Lati-

noamerikatik beren seme-alabak

utzita etorri diren emakumeak,

edo engainatuta, gezur batekin

etorri, eta prostituzio etxe batean

bukatu dutenak. Hil ere egin dira

asko. Ausardia handia behar da

migratzeko, eta hemen, oro har,

ez da aitortzen hori.

Ez duzu sinesten integrazioan.

Integraziohitzarekin, uste dut

etortzen den pertsona horrengan

bakarrik jartzen dela ardura. Uste

dut elkarbizitzarako beharrezkoa

dela bi aldeen lana; ahalegina ez

dut egin behar nik bakarrik, ireki-

ta egon behar dute hemengoek

ere, eta gure prozesua ezagutzeko

gogoa eduki. Batzuk oso itxiak za-

rete konfiantza lortu arte, eta,

zenbait kasutan, konfiantza lor-

tuta ere, ez zarete irekitzen. Naba-

ri dut ez dela gertatzen beste jato-

rri bateko jendearekin bakarrik;

zuen artean ere distantzia jartzen

duzue harremanetan. Baina, bide

batez, zer da integratuta egotea?

Euskaldun batek bezala jokatzea?

Asteburuetan parranda egitea?

Txuleta jatea? Txapela janztea?

Ederki hitz egiten duzu euska-

raz, baina, zure hitzetan, ez zara

euskaldun sentitzen.

Ingelesez edo errusieraz hitz egi-

ten dudan bezala, euskaraz ere

hitz egiten dut, baina ez naiz sen-

titzen ez ingeles eta ez errusiar ere.

Nik badakit nire sustraiak non

dauden, oso argi dut hori, baina

hemen bizi naiz orain, euskal he-

rritarra naiz, eta horregatik ikasi

dut euskara. Gizarte honen parte

naiz, eta, agian, ez dut beti asma-

tuko, baina saiatzen naiz nire one-

na ematen; gizarte honi itzultzen

diot nire ezagutza guztia; hori da

nire identitatea, nire izaera eta ni-

re egoteko modua.

Erraztasuna daukazu hizkuntze-

tarako. Zenbat dakizkizu?

Azerbaijanera, errusiera, gaztela-

nia, euskara, turkiera, alemana...

eta arabiera ikasten ari naiz orain,

kostatzen ari zaidan arren. Iriste-

an ez nekien euskara zegoenik

ere. Gaztelania ikasten igaro ni-

tuen lehen hilabeteak, eta Donos-

tiako Helduen Heziketa Iraunko-

rreko zentro batean ari nintzela,

euskara ere irakasten zutela kon-

turatu nintzen. Horrela hasi nin-

tzen, pixkanaka. Tolosaldera iri-

tsita, eskolako harremanetarako

edo etxeko lanetarako euskara

beharrezkoa izango nuela pentsa-

tu nuen. Hemengo hizkuntza iza-

nik, gainera, ikasi beharrekoa de-

la uste dut. Zenbait espaziotan

sartzeko, ateak zabaldu dizkit

euskarak; feminismoan, esatera-

ko. Ahotsa eman dit euskarak.

Emakumea, feminista eta musul-

mana. Horrela definitzen duzu

zeure burua?

Bai. Eta beste hainbat gauza ere

banaiz. Nire kasuan, sare bat osa-

tzen dute identitate horiek guz-

tiek. Alaba naiz, emakumea, mi-

gratzailea, musulmana eta ama.

Koherentea izaten saiatzen naiz,

eta, nire seme-alaben heziketare-

kin, etxekoarekin lotzen dut kale-

an egiten dudan borroka.

MOTZEAN 

Liburu bat? Orhan Pamuk 

turkiarraren Elurra. Munduko

emakumeen lanen artean, 

Towanda Rebels aktibistaren

Hola guerrera.

Munduko toki bat? Julfa,

Azerbaijanen. Nire jaioterria

da, eta toki garrantzitsua dau-

ka nire bizitzan.

Hitz bat zure hizkuntzan?

Djan [tzan]. «Nire arima» litza-

teke itzulpen literala, baina ez

zaio edonori erantzuten modu

horretan, oso maite duzunari

bakarrik baizik.

Hitz bat euskaraz? Pinpilin-

pauxa.

Abesti bat? Mikel Laboaren

Txoria txori euskarazkoen ar-

tean, eta John Lennonen Ima-

gine ingelesezkoen artean.

Kolore bat? Morea, feminis-

moagatik; berdea, nire erlijioa-

ren kolorea delako; eta gorria,

berriz, kolore bizia delako.
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Danel Agirre

Norbait Manet bat

saltzen ari da

M
arka da 2018an tes-
tu bat hain lerdetsu
hasi beharra, baina
alboko mahaia

okupatzera zihoan neskari erre-
paratu bagenion —Montesek ere
onartuko luke hau—, espazio falta
zela-eta gure muturretik hogei
zentimetrora pasatu ziren bere
zango hipnotikoengatik izan zen.
Eseri zenerako biografia idatzi
nion nik, terraza batean nagoen
bakoitzean egin ohi dudan mo-
duan. Eta Ekialdeko errepublika-
ren bateko herritartasuna eman.
Zigarro zuri, luze eta mehe-mehe
horietako bat piztu zuelako, eta
nik Berlinen zigarro zuri, luze eta
mehe-mehe horietakoak pizten
dituzten emakume ilehori guz-
tiak Ekialdeko errepublikaren
bateko herritartzat ditudalako.
Halakoetan intuizio klinikoa du-
danez, iritsi berri zen laguna
agurtzera altxatu zenean, Mins-
keko edo Volgogradeko azentu
exotikoaren zain geratu nintzen.

Chamberiko aberaskumearen
espainol ezin ozenagoan, «¡Mi

vidaaaaaa!» batekin egin zion
diosala, ordea. Biografia zerotik
berridatzi nion bizkor.
Egiteko hoberik gabe, eta, gure

artean euskaraz aritzeak opari-
tzen zigun diskrezioa baliatuz,
Montesquieuk —horrela ere dei-
tzen diogu adiskideari— eta biok
kuxkuxeroaren parabolikoa afi-
natu genuen. Chamberiko boz-
gorailua kontaketa mamitsu bati
ekitera zihoana bistakoa zen.
Apirol-Spritza ia trago bakarrean
hustu zuen. Bestea eskatu, eta bi-
garren zigarro zuri, luze eta
mehe-mehe horietakoa piztu
zuen. 
«Bitartekari bat etorri zaigu

gaur galeriara, tipo nazkagarri
samar bat», ekin zion. «Ez zenu-
ke sekula asmatuko zer saldu
nahian ari den. Estraperloko Ma-
net bat! Lau milioi eta erdiko pre-
zioa du. Merkatu beltzean hain
obra deigarria erostera arriskatu-

ko den museo edo galeria handi-
rik ez dagoenaz jakitun izan, eta
egundoko komisioa eskaini digu,
gure bezero dirudunen bat bero-
tu eta konbentzitzera iristen ba-
gara. Horrelako salerosketetan
nahasteko inongo premiarik ez
dugula erantzun diogu, baina ze-
haro tematu da, etsita zirudien». 
Solaskidea aho zabalik zuen.

Montyk —nire lagunaren beste
ezizenetako bat da— eta nik ma-
hai gainean genituen garagardo-
ak ahaztuta genituen ia, Mitteko
zwicklonenak izanda ere. «Tra-
tulariaren aurpegiera ezaguna
suertatu zaigu», jarraitu zuen
Chamberiko galeristak. «Inter-
neten begiratu, eta aldizkari arro-
setan agertu ohi den aldrebes bat
da. Azkenekoz, neska-lagunak
bortxatzeagatik salaketa ipini
ziolako. Baina onena falta da. Ba-
dakizu noren Maneta saldu
nahian ari den Europa osoan?».
«Norenaaa?» erantzutekotan
izan ginen Montanier —izenorde

asko ditu— eta ni; apenas lortu ge-
nuen bulkada kontrolatzerik.
«Luis Barcenasena!», deiadar
egin zuen kontakatiluak, hiruga-
rren zigarroa xahutzen zuen bi-
tartean. Momentuak exijitzen
zuen zirrararik azaleratu gabe,
informazio osagarri eske begiratu
zion lagunak (beste hori argenti-
narra izan eta Barcenas ezagu-
tzen ez zuelako gertatu zen, esan
dizut halakoetan intuizio klini-
koa dudala). «Aaaa! Ez dakizu
nori buruz ari naizen. Espainiako
politikaririk ustelena da, preso
dute. Artelanekin dirutzak zuritu
izan zituela jakina zen. Baina Ma-
net bat...».
Beste zwicklbat hartzeko sosik

gabe, zutitu eta entzundakoa be-
re horretan laga behar ote genuen
hausnartuz eman genuen bi zela-
tariok metrorako bidea. Ez gene-
kien hurbileneko komisariara jo,
La Sextara deitu eta Garcia-Fe-
rrerasekin pasatzeko eskatu, edo
tabernara itzuli, geure burua
CNIko agente moduan aurkeztu
eta neskekin endredatzen ahale-
gindu. «Dena dela, zurea bai
mauka», konturatu zen Montes
—eta, azkenean, bukatu zaizkio
goitizenak—. «Hurrengo zutabea
bakarrik idatzi zaizu».

Egiteko hoberik gabe,
eta gure artean

euskaraz aritzeak
oparitzen zigun

diskrezioa baliatuz,
Montesquieuk 

—horrela ere deitzen
diogu adiskideari—

eta biok
kuxkuxeroaren

parabolikoa afinatu
genuen. Chamberiko

bozgorailua
kontaketa mamitsu
bati ekitera zihoana

bistakoa zen.
Apirol-Spritza ia
trago bakarrean

hustu zuen

Ustezko legez kanpoko hiltegi bat itxi, 
eta bi lagun ikertzen ari da Ertzaintza

LARRAUL bAbuztuan Anoetako erreka baten ondoan usteldutako ani-
malia zatiak topatu zituen Ertzaintzak, eta orduan hasitako ikerketak
Larraulen ustezko legez kanpoko hiltegi bat ixtera eraman du. Ardi hil
bat eta hiltzeko prest zituzten beste hainbat topatu zituzten baserrian.
Ikerketapean daude baserriaren jabeak, 61 eta 51 urteko senar-emaz-
teak. Hiru delitu egozten dizkiete: osasun publikoaren kontrakoa, in-
gurumenaren aurkakoa eta animalien kontrako tratu txarrak.

794
ERREGULARIZAZIOA ESKATU DUTEN PISU TURISTIKOAK 

Donostian martxoan sartu zen indarrean pisu turistikoen ordenantza be-

rria, eta, ordutik, 794 eskaera egin dira pisuak erregularizatzeko. 361ek 

jaso dute oniritzia, 282 espediente aztertu zain daude, eta 151k kontrako

irizpena jaso dute. Lehendik, 348 pisuk betetzen zituzten arauak.

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.

%
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Europatik «indartuta» etorri direla
adierazi du GuraSOS elkarteak 

BRUSELA b  GuraSOS taldeak azaldu du errauste plantaren kontrako
borrokari eusten diola eta Bruselara egindako bidaiatik «indartuta»
etorri dela . Irailaren 4an eta 5ean izan ziren Bruselan, eta «aliatu be-
rriak» lortu dituzte han: «Gero eta atxikipen gehiago eta pluralagoak
ari gara jasotzen». Besteak beste, Europako Sindikatuen Konfedera-
zioak babestu zuen errauste plantaren kontrako borroka.

Vuelta, Bilbon; Tour
Alternatiba, Donostian

Unai Oñederra

Manu Robles-Arangiz 

institutua

I
taliako Giroa, Fran-
tziako Tourra eta
Espainiako Vuelta.
Hiru asteko hiru txi-
rrindularitza itzuli
handi eta ospetsu dira

horiek. Klima aldaketak, ordea,
beste itzuli erraldoi bat sortu du,
Tour Alternatiba, eta, aurten,
bigarren edizioa dabil martxan.
Espainiako Vuelta Bilbotik pasa-
tu da aste honetan. Abuztuaren
25ean hasi zen Malagan, eta irai-
laren 16an, igande honetan,
amaituko da Madrilen. 21 etapa
guztira. 3.254 kilometro. Izuga-
rria!
Tour Alternatiba ekainaren

9an abiatu zen Paristik, eta
urriaren 6an iritsiko da Baiona-
ra. Lau hilabete, 200 etapa, 5.800

kilometro, bost herrialde zehar-
katuz, klima aldaketaren kontra,
Alda dezagun sistema, ez klima!

lelopean.
Alternatiba Tour hau klima

aldaketaren aurkako mobiliza-
ziorik handiena da COP21a dela-
koa egin zenetik. Parisko goi
bilera hark klima aldaketaren
arazoa ez zuenez konpondu,
herri mugimenduak martxan
jarri dira benetako soluzioak
eskainiz eta interes ekonomiko-
en menpe dauden soluzio fal-
tsuak salatuz. Diru nahiak eta
pertsonen beharrak ez datoz bat.
Klima aldaketa gelditzeko pintu-
ra berdea baino zerbait gehiago
behar da.
Alternatiba Tourrak, etapaz

etapa, herriz herri, alternatibak
eraikitzen eta soluzio faltsuak
borrokatzen dabiltzan mugi-
menduak elkartzen ditu, handi-
tzen doan tsunami bat sortuz.
Olatu hori urriaren 5ean iritsiko
da Donostiara, eta merezi duen

harrera egingo diogu hemengo
soluzio faltsuak salatuz eta bene-
tako alternatibak erakutsiz.
Donostiak duen Klima 2050

Ekintza Planean ekonomia zir-
kularra soluzioaren erdigunean
kokatzen da. Ekonomia zirkula-
rrak ez du ontzat hartzen balia-
bide berriztaezinak erretzea.
Errauste planta, beraz, ekono-
mia zirkularraren kontra doa,
eta klima aldaketa bizkortzen
du.
Han eta hemen, interes eko-

nomikoei erantzuten dieten alfe-
rrikako obra erraldoien eraikun-
tzak ere klima berotzen du, eta
Donostian, badugu gure adibi-
dea: metroa.
Klima aldaketaren kontra hitz

egin, baina interes ekonomikoen
menpe ekin. Horra Alternatiba
Tourrak apurtu nahi duen logi-
ka. Urriaren 5ean, hartu bizikle-
ta, eta zatoz Tour Alternatibari
harrera beroa egitera. Alda deza-
gun sistema, ez klima!



liabide baliotsu bezain mugatu

honen kontrola berreskuratzea».

Urriaren 2an, berriz, Reforma

horariaegitasmoa aurkeztuko du

haren sustatzaile Fabian Moheda-

nok. Berdintasunerako tresna be-

rria izenburupean egingo du sola-

saldia Sanagustin kulturgunean,

19:00etan. Antolatzaileek azaldu

dutenez, Reforma horariaegitas-

moaren xedea da herritarrek eu-

ren denbora «askatasun handia-

goarekin» kudeatu ahal izatea:

«Jendearentzat ordutegi egokia-

goak bultzatzen ditu egitasmoak,

emakumeen eta gizonen arteko

berdintasuna ahalbidetzen dute-

nak; harreman, osasun zein ongi-

zate maila hobeak lortzeko aukera

ematen dutenak. Udalerrietarako

proposamena nahiz orain arte

egindako ibilbidea aurkeztuko

dizkigute solasaldian».

Urriaren 17an, azkenik, Zertan

erabiltzen dugu denbora azpei-

tiarrok? jardunaldia egingo dute

Emakumeen Txokoan, 18:00etan.

Herritarrek hilabeteotan bete di-

tuzten galdetegietatik jasotako

datuen zenbait zertzelada emango

dituzte. Saio hori denboraren era-

bileraren inguruko hausnarketak

eta iritziak plazaratzeko gunea

izatea nahi du udalak. Elhuyarrek

dinamizatuko du hausnarketa

saioa.

Eneko Etxeberria Azpeitiko

alkateak azterketak egitearen

garrantzia azpimarratu zuen uda-

lak herrian ikerketa egingo zuela

iragartzeko prentsaurrekoan:

«Aztertu egin behar da aurrena,

ondoren politikak diagnosiaren

gainean aktibatzeko eta horiek

izandako inpaktua neurtzeko.

Noraezean ez ibiltzeko, estrategi-

koki egin behar dira neurketak,

eta aldaketa errealek izan behar

dute helburu». Eustatek eta INEk

egin izan dituzte denboraren era-

bileraren gaineko azterketak,

baina halako neurketa bat egiten

duten lehen herrietako bat da

Azpeitia. Denbora kontua da

emaitzak jasotzea.

Aitziber Arzallus Azpeitia 

O
rdulariaren orra-

tzen mende bizi

dira herritarrak.

Norberak bere

lanpostuan sar-

tzen dituen lanorduekin, etxeko

zereginekin eta seme-alaben

zaintzarekin nahikoa izango ez

balute bezala, bidaia agentzieta-

ko, supermerkatuetako, gasolin-

degietako eta banketxeetako lan-

gile ere badira orain. Bezero zire-

nak langile bihurtu dira, enpresa

horietan lan egiten duten langile-

en kalterako eta norberak aisialdi-

rako izan behar lukeen denbora

sakrifikatuta. Eta hori guztia,

ohartu ere egin gabe.

Horretaz jabetuta, Azpeitiko

Udalak Denbora neurtuz egitas-

moa abiatu zuen duela hilabete

batzuk, azpeitiarrek denbora zer-

tan erabiltzen duten jakiteko.

Udalak azaldu duenez, denbora-

ren erabilerari erreparatuta, «he-

rritarren arteko desberdintasune-

tan» jarri nahi da arreta, «denbo-

ra zertan erabiltzen den aztertuta

ikus baitaiteke gizartearen antola-

keta eredua, eta horrek dimentsio

ekonomikoan duen eragina».

Leire Etxaniz Parekidetasun zine-

gotziaren hitzetan, azken urteo-

tan eremu pribatuan eta, batez

ere, zaintzan emakumeek egiten

duten lana aztertzeko, aitortzeko

eta bistaratzeko nahia edo helbu-

rua izan du udalak: «Hasierako

asmoa zaintza lanen inguruko az-

terketa egitea bazen ere, ez dugu

modu egokirik aurkitu hori egite-

ko. Aukerak aztertzen ari ginela,

ordea, denboraren erabilera az-

tertzeko egitasmoa ezagutu ge-

nuen, eta horrek guk bistaratu

nahi dugun errealitatea isla deza-

keela ondorioztatu genuen. Or-

duan ekin genion azterketa egite-

ari. Izan ere, denbora adierazle

egokia dela uste dugu». 

Egitasmoaren helburua «ema-

kumeen ezkutuko lana ikusaraz-

tea» dela azpimarratu du Etxani-

zek: «Gaur egun inork ez du den-

borarik ezertarako, nahiz eta lan

oso ezberdinak izan edota ardura

desberdinak izan eremu priba-

tuan zein publikoan. Zertan pasa-

tzen dugu denbora? Zein ezber-

dintasun daude generoaren ara-

bera? Emakumeen ezkutuko lana

ikusarazi nahi dugu denboraren

erabileraren inguruan egiten ari

garen ikerketaren bidez».

Pausoz pauso
Ikerketa hainbat fasetan gauza-

tzen ari da udala. Lehenik, udabe-

rrian, sentsibilizazio fasea egin

zuen. Azterketaren egileak herri-

ko eragileekin elkartu ziren

proiektua ezagutarazteko. Ondo-

ren, ekainean, herritarrei galde-

tzen hasi ziren, herriko errealita-

tea ezagutzeko eta datuak biltze-

ko. Herritarrek urriaren 7ra arte

dute galdetegiak betetzeko aukera

udaletxean, Emakumeen Txoko-

an edota Interneten, Azpeitiko

Udalaren webgunean. 

Baina kontua ez da amaituko

galdetegiak betetzearekin, denbo-

raren erabileraren gaia gizartera-

tzeko eta herritarrek gaiaren ingu-

ruan hausnartzeko hainbat jar-

duera prestatu baititu udalak ikas-

turte berrirako. Hilaren 19an, da-

torren asteazkenean, izango da

aurreneko saioa. Egun horretan,

Ladrones del tiempo dokumenta-

la emango dute Soreasu antzo-

kian, 21:00etan. Ondoren, ikus-

entzunezkoaren egilearekin so-

lastatzeko aukera izango da. Cosi-

ma Dannoritzer da dokumentala-

ren zuzendaria, eta horrela dio

sinopsiak: «Ahaztu petroleoaz,

uraz edo mineralez. Ikerketa berri

honetan erakusten zaigun bezala,

trukerako txanpon berria bihurtu

da denbora, eta gure esku dago ba-

Emakumeen ezkutuko lana bistaratzeko helburuarekin,
herritarrek denbora zertan erabiltzen duten ikertzen ari da
Azpeitiko Udala, eta aurki esku artean izango ditu lehen datuak.
Datozen asteetan gaia lantzeko saioak egingo dituzte herrian. 

Denbora da trukerako
txanpon berria

Jendea, joan-etorrian, Azpeitiko plazan; herritarrek denbora zertan erabiltzen duten ikertzen ari da udala. AITZIBER ARZALLUS

Denboraren erabilerari
erreparatuta,
herritarren arteko
desberdintasunetan
jarri nahi da arreta»

«Emakumeek egiten
duten ezkutuko lana
aztertu, aitortu eta
bistaratu nahi dugu
ikerketa honekin»
Leire Etxaniz 
Azpeitiko Udaleko Parekidetasun zinegotzia
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Unai Zubeldia 

A
rreta defizita-
ren eta hipe-
raktibitatea-
ren nahas-
m e n d u a
(ADHN) izan

duten haurren %30ek baino
gehiagok nahasmenduarekin ja-
rraitzen dute helduaroan. «Kon-
tuan eduki behar da jatorri neuro-
biologikoa daukan nahasmendua
dela ADHNa», zehaztu du 
Iker Arrizabalaga psikologoak,
Adahigi Gipuzkoako Arreta Defi-
zitaren eta Hiperaktibitatearen El-
karteko kolaboratzaile ere bade-
nak. «Kasuak aztertuta, %76an
gurasoren batek ere aurretik izan
du gaixotasun hori, halakorik
daukanik jakin ez arren». Neuro-
garapenaren nahasmendua da
ADHNa. «Haurtzarotik datorrena
eta helduei ere eragiten diena».
Eskola ikasturtea hasi berritan,

Arrizabalagak gogorarazi du hau-
rren %5-8k daukatela ADHNa.
«Eta, ondorioz, ikasgela gehiene-
tan egongo da gaixotasun hori
duen haurren bat». Gaixotasu-
nak, batez beste, neskatoei baino
gehiago eragiten die mutikoei.
«Baina ez gara ari hizketan haur
lotsagabeez edo ikasketak egiteko

balio ez duten haurrez, haur ho-
riek diren modukoak izatea ez
baita ez gurasoen, ez inoren
errua». Dibertsitate hori onartu
eta ikasi egin behar dela azpima-
rratu du psikologoak, «gaixo ho-
riek dauzkaten zailtasunak gain-
ditzeko estrategiak eskaini ahal
izateko».
Adituaren hitzetan, helduen

kasuan, gutxi gorabehera, %3k
izaten dute gaixotasuna. «Mailak
eta mailak» daudela azpimarratu
du, ordea, psikologoak —arina,
moderatua eta larria—, neurriak
har daitezkeela, eta «desestigma-
tizatu» egin behar dela arazoa,
«egoera bakoitzari bere izena ja-
rrita». Zeregin horretan pausoak
emateko, 2002an sortu zuten
Adahigi elkartea, gaixotasuna
zeukaten haurren gurasoen eta
adituen ekimenez. Elkarteak Do-
nostian dauka egoitza nagusia eta
600 bazkide baino gehiago dauz-
ka gaur egun.
ADHNa daukaten helduei la-

guntzeko zailtasun nagusia «na-
hasmendu hori betidanik izan
dutela ez jakitea» dela azpima-
rratu du Arrizabalagak. «Diagno-
sia egitea da zailena, ADHNa diru-
dien guztia ez delako ADHNa».
Haurren kasuan, horregatik ari-
tzen dira adituak eskolekin elkar-

lanean, «zantzuak daudenean
beharrezkoak diren azterketak
egin eta errealitatearen argazki
hobea ateratzeko». Lehen diag-
nosia eginda, «ezinbestekoa» da
alde guztiek parean daukaten
errealitatearen «kontzientzia
hartzea».

Hiru sintoma multzo nagusi
Alde horretatik, lanketa haurra-
rekin, gurasoekin eta eskolekin,
«guzti-guztiekin, dimentsio eta
esparru guztietan» egitea «oso
garrantzitsua» dela azpimarratu
du psikologoak. «Psikopedago-
goak, eskolako laguntza baliabi-
deak... denak dira garrantzitsuak
horrelako gaixotasun baten au-
rrean». Arrizabalagaren hitzetan,
gurasoek une oro nola jokatu be-
har duten ikastea da gakoa,
«ADHNa daukan haurrak ez due-
lako edukiko ADHN hori eskolan
bakarrik; kalean, etxean eta leku
guztietan ere edukiko du, eta jakin
egin behar da abagune bakoitzean
egoera horri aurre egiten».
Arreta defizitaren eta hiperakti-

bitatearen nahasmendua azter-
tzen hasita, hiru sintoma multzo
dauzkate identifikatuta adituek:
arretaren defizita bera —arretari
eusteko zailtasuna, antolaketa
arazoak, distrakzioa...—, hiperak-

tibitatea —eskuak nahiz oinak ur-
duri mugitzea, gehiegi hitz egitea,
galderak amaitu baino lehen
erantzuten hastea, txandari itxoi-
teko zailtasunak izatea...— eta in-
pultsibotasuna —pentsatu baino
lehen jardutea, erantzunak arine-
gi botatzea, txandak ez errespeta-
tzea...—. «Baina, funtsean, arazo
edo zailtasunen batek, disfuntzio-
ren batek, egon beharra dauka oi-
narrian, gerta litekeelako pertso-
na bat despistatua izatea, baina
ikasketa prozesuan gauzak ez
ahazteko bere estrategiak asma-
tzea eta hainbestean aurrera egi-
tea». Arrizabalagak jakinarazi
duenez, haurrak sei urte bete bai-
no lehen «oso zaila» da diagnosi-
ren bat egitea. «Azterketa behar
bezala egiteko, nolabaiteko har-

tu-emana behar da gaixotasuna
daukan haurrarekin, eta, horre-
gatik da ia ezinezkoa haurrak sei
urte bete baino lehen ondorio ze-
hatzik ateratzea».
Gainera, arreta defizitaren eta

hiperaktibitatearen nahasmen-
dua duen haurrak horrez gain
«beste disfuntzioren bat» ere iza-
ten duela argitu du psikologoak.
«Dislexia, esaterako». Eta horre-
gatik izaten da, batzuetan, zaila
diagnosi zehatza egitea. Heldua-
roan, berriz, «antsietatearekin,
gogo aldartearekin edo adikzio
kontuekin» zerikusia izaten du
ADHNak. «Baina bizitza arrunt-
arrunta egin ahal izaten dute gai-
xotasun hori daukaten heldueta-
ko askok eta askok». Are gehiago,
heldu horietako batzuekin ere ari-

Haurren %5 inguruk eta helduen %3 inguruk daukate
Arreta defizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua.
Iker Arrizabalaga psikologoak azpimarratu du gaixotasuna
«desestigmatizatu» egin behar dela, eta azaldu du neurriak
hartuta bizimodu arrunta egin daitekeela.

«Diagnosia 
egitea da zailena»

Spinnerra, haurrek erlaxatzeko

edo estresari aurre egiteko

baliatzen duten gailua. CC0
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tzen da lanean Arrizabalaga. «Eta

euren jardunean punta-puntan

ibiltzen dira asko; izan enpresaren

batean, kirol munduan edo dena

delakoan». Izan ere, ADHNa du-

tenek, askotan, «ingurua mugi-

tzeko gaitasuna» izaten dutela

azpimarratu du psikologoak.

«Eta hori ez da txarra, nahiz eta

antolaketa kontuetan, agian,

erremediorik ez izan. Oreka bila-

tzea da kontua, eta norbera ona

zertan den detektatzea».

Bestela pentsa baliteke ere,

ADHNa daukaten gaixoen arazo

nagusia ez da atentzio falta, «hi-

peraktibitatea daukatenen ka-

suan, batez ere, gertatzen den

guzti-guztiarekin egoten delako

adi; irakaslea esaten ari denari,

ondotik pasatzen den motoari...

Gehiegizko arreta dauka». Hori

da arazoa, eta hori neurtu behar

da. «Haur horrentzat, ezinezkoa

da arreta gauza bakarrean jartzea;

5-8 minutu iraungo du gehienez,

eta, ikasgelan arazoa da, noski».

Helduaroan, normalean, gaixo-

tasunari izen-abizenak jartzen

dizkiotenean, pertsona horiek

«aske» sentitzen direla onartu du

Arrizabalagak. «Baina, haurren

kasuan, egia da gurasoek kolpea

jasotzen dutela hasieran. Dena

den, laguntza zehatzagoa jasotzen

hasteko lehen pausoa ere izaten

da hori». Alde horretatik, Arriza-

balagaren ustez, oso garrantzitsua

da bide horretan gurasoak «ez na-

hastea eta ez erotzea».

Eskolei dagokienez, berriz,

«denetariko errealitateekin» to-

po egiten dutela azaldu du adi-

tuak. «Behar bereziko haurrak»

dira ADHNa daukatenak. «Legez

onartuta dago hori». Baina neu-

rriak hartu aurreko detekzio lana-

ri eman dio psikologoak are ga-

rrantzi handiagoa. «Etiketa hori

gabe, gaixotasunari izenik jarri

gabe, nolabait esatearren, hau-

rrak ez dauka ezertarako eskubi-

derik, eta ez da hartuko kasu ho-

rretarako beharrezkoa litzateke-

en neurririk».

Gaixotasunaren mailaketei da-

gokienez, moderatua edo larria

denean egiten dute tratamendu

farmakologikoa hartzeko go-

mendioa. «Eta horrek sortzen du

eztabaida eta arbuio gehien. Pas-

tillatxo bat hartu behar izaten du-

te goizero, eta pizgarria izaten da

hori. Oso emaitza onak lortzen di-

tugu tratamendu horrekin». Az-

ken pausoa izaten da, ordea, tra-

tamendu farmakologikoa. Ho-

rren aurretik bideratzen dira 

laguntza psikologiko eta psikope-

dagogikoa, familia arloko psiko-

heziketa, eskolako laguntza eta

egokitzapenak.

«Askatasuna sentitu nuen»
«Mugitua eta hiztuna zen La-

rraitz, bai, baina etxean ez genuen

izan aparteko arazorik; eskolan

hasi ziren arazoak». 18 urteko

alaba eta 9 urteko semea dauzka

Mari Jose Arnaez lezoarrak, eta

oso gertutik bizitzen ari da ADH-

Naren gaixotasuna. Duela 13-14

urte egin zioten diagnosia alabari,

eta probak egin berri dizkiote se-

meari; Aitorrek oraindik ez dauka

diagnosirik, baina litekeena da

hark ere ADHNa edukitzea.

«Larraitz ez zen adi egoten es-

kolan, ez zuen kasurik egiten; ez

zuen molestatzen, baina ez zuen

barneratzen barneratu beharreko

guztia. Kosta egiten zitzaion».

Gogoan dauka batzu-batzuek no-

la esaten zioten esajeratzen ari ze-

la. «Ama askoren arazoa hori zela

esaten zidaten, umeen erritmoak

alderatzen genituela; ez nintzela

ari ondo hezten, alabari ez niola

mugarik jartzen... Denetik entzun

behar izan nuen». Baina, pedia-

traren laguntzarekin, berandu

baino lehen jarri zioten izena ara-

zoari. «Larraitzek 4-5 urte zeuz-

kala, psikiatra batengana joateko

aholkua eman zidan pediatrak,

eta, oso txikia bazen ere, hark be-

rehala egin zigun diagnosia».

Arnaezek «askatasuna» senti-

tu zuen esan ziotenean alabak

ADHNa zeukala. «Banekielako

zer gertatzen ari zen. Ordutik, argi

neukan pazientzia handiagoare-

kin jokatu beharko nuela, gauzak

askotan errepikatu beharko niz-

kiola, ezingo nizkiola hiru agindu

batera eman...». Lezoarrak onar-

tu du etxeko giroa asko erlaxatu

zela gertatzen ari zena ulertu zu-

tenean. Adahigi elkartera joateko

aholkua eman zioten gero. «Eta

asko lagundu ziguten».

Gaur egun, batxilergoko biga-

rren mailan dago Larraitz. «Le-

hen Hezkuntzako laugarren mai-

la errepikatu behar izan zuen».

Eta irakasle eskolan jarraitu nahi-

ko luke ikasketekin. «Ikasteko

gogo handia dauka». «Pazien-

tzia» eskatu die antzeko egoeran

dauden familiei. «Bilatu babesa,

eta, pixkanaka-pixkanaka, lor-

tzen da aurrera egitea».

Ezinezkoa da haurrak
arreta gauza bakarrean
jartzea; 5-8 minutu
iraungo du gehienez, eta
eskolan arazoa da hori»
Iker Arrizabalaga
Psikologoa

«Alaba ez nintzela ari
ondo hezten, ez niola
mugarik jartzen...
Denetik entzun behar
izan nuen hasieran»
Mari Jose Arnaez
ADHNdun gazte baten ama

‘‘



Beñat Alberdi Elgoibar

E
pikak badu bere tokia

kolektiboaren imajina-

rioan. Sarritan aurkeztu

izan da arte sorkuntze-

tan; esaterako, David eta Goliaten

kondairan, edota V de Vendetta

komikian. Elgoibarren kasuan,

errealitatearekin lotura edukiko

luke epikak. Izan ere, Danobat

Irekia, nazioarteko lehenengo

txapelketa, antolatu du Elgoibar-

ko Zubi Ondo xake taldeak, Da-

nobat enpresaren eta udalaren la-

guntzarekin. Taula baten parean

egin ahal izango dute epikarako

bidea, datorren irailaren 22an eta

23an Elgoibarko Asmaola eraiki-

nean xakeko maisu handien aur-

ka lehiatzeko aukera eskainiko

zaiolako mahai jokoan aritzen

den orori. Peoiak erregea jateko

aukera izango du, horrenbestez,

egun batez.

«Badakigu ezinezkoa dela mai-

su bati irabaztea», azaldu du Lan-

der Agirregomezkortak, Zubi On-

doko eta txapelketaren antola-

kuntza taldeko kideak. «Baina

aukera ederra da euren aurka jo-

katu ahal izatea; aukera hori es-

kaini nahi genuen». Elgoibarren

xake lehiaketa bat antolatzea ez

da kontu berria. Iaz, esaterako, 27.

aldiz antolatu zuten Maisuen Na-

zioarteko Txapelketa. Maila han-

diko maisuak soilik gonbidatzen

dituzte, ordea, txapelketa horre-

tara; herritar arruntak ez dauka

izena ematerik. Hortxe dago bi

lehiaketen arteko aldea, irailaren

22 eta 23ko txapelketarako fede-

ratu gabe daudenek ere eman

ahal izango dutelako izena.

Aski ezagunak dira xake jokoa-

ren eta figura bakoitzaren arauak;

ez, ordea, taula jokoaren bueltan

eraiki den mundua. Urteetako la-

naren emaitza da xake maisuen

titulua, eta ez txapelketa zehatz

baten saria. Nazioarteko Xake Fe-

derazioak elo sailkapena erabil-

tzen du jokalari bakoitzaren titu-

lua zehazteko. Federatuz eta txa-

pelketa ofizial bat jokatuz gero,

sailkapenerako puntu kopuru ja-

kin bat jasotzen dute xake jokala-

riek —200 inguru—, eta, lehiatu

ahala, puntu kopuru bat eskura-

tzen edo galtzen dute. 1.000 pun-

tura heldutakoan lortzen da hasi-

berri titulua; 2.200 eskuratuz ge-

ro, maisu hautagaiarena; 2.400

eta 2.499 artean edukiz gero, na-

zioarteko maisuarena; eta 2.500

puntutik gora, maisu handiarena.

Munduko txapeldunarena da lor

daitekeen garaipenik handiena.

Ondorioz, federatu gabeko joka-

laria litzateke afizionatu maila-

koa, punturik gabea eta afizio hu-

tsez jokatzen duena.

Motibazio iturri
Elgoibarko txapelketari dagokio-

nez, zortzi jokalari tituludunek

parte hartuko dute: lau maisu

handik, hiru nazioarteko maisuk

eta maisu hautagai batek. Gabriel

del Rio Espainiako txapeldun be-

rria ariko da, besteak beste. Ez dira

edonolako aurkariak. Hori bai,

Danobat Irekian ez da banatuko

elo punturik. Antolatzaileek au-

kera gisa eskaini dute txapelketa,

xake jokalariak motibatzeko eta

mugimendu berriak ikasteko.

Juan Manuel Navarro antolatzai-

leak argi nabarmendu du «argaz-

kiak berak» nahikoa garrantzi

izan dezakeela jokalari horiek au-

rrera jarraitzeko: «Oroitzapen

ederra da maisu batekin jokatu

izana, eta are gehiago harekin ar-

gazkiren bat ateratzea».

Bestelako ikuspegia du Mikel

Leon Zubi Ondoko kideak eta txa-

pelketaren antolatzaileak. Argaz-

kiari ez dio ukatu daukan garran-

tzirik, baina arreta handiagoa jarri

dio partidari eta partidaren osteko

hizketaldiari. Izan ere, xake parti-

da amaitutakoan, norberak zein

aurkariak egindako mugimen-

duak aztertuko dituzte bi jokala-

rien artean. «Kontuan eduki be-

har da maisu horiek idatziak dire-

la guk ikasteko erabiltzen ditugun

liburu asko. Izugarri ikas dezake-

gu maisuen aurka jokatuta».

Oraindik ez diete ekin partidei,

baina antolatzaileen ustez nekez

irabaziko diote maisuren bati.

Antolaketan ariko direnek ezin

izango dute parte hartu, nahikoa

lan izango dutelako bestela ere. 

Danobat Irekia ez da izango El-

goibarren aurten antolatuko du-

ten lehiaketa bakarra. Abendura-

ko prestatzen ari dira Maisuen

Nazioarteko Txapelketa, eta beste

berritasun bat ere izango dute he-

rrian: 2.200 elo azpiko Danobat

Irekia.

Afizionatu mailako jokalari ba-

tek maisuren baten aurka joka-

tzea da hurrengo asteko lehiake-

taren berritasuna, eta antzera an-

tolatu nahi dute 2.200 elo azpiko-

en lehiaketa. Erraztasunak eskai-

ni nahi dizkiete xake munduan

murgiltzen hasi nahi dutenei. Adi-

bide ona da Santi Fernandez anto-

lakuntza taldeko kidearena. Fede-

ratuta dago, baina oraindik ez du

jokatu txapelketa ofizialik. Beraz,

ez dauka elo punturik. «Gipuzko-

an, Donostian jokatzen dira parti-

da ofizialak, larunbatetan, eta 40

euro balio du izen emateak. Oso

zaila da lehen pausoak ematea»,

argitu du Fernandezek. Txapelke-

ta horretan zer-nolako emaitza

lortuko lukeen ez dakien

batentzat, ez dira bidela-

gun onenak distantzia,

eguna eta prezioa.

Ondorioz, dohainik

eman ahal izango da ize-

na txapelketa horretan,

eta partidak, larunbate-

tan ez, ostegunetan joka-

tuko dituzte. «Seme-ala-

bak dauzkagu askok»,

azaldu du Leonek. «Eta

zaila da larunbat osoa li-

bre izatea. Ostegun bate-

an ez du hainbeste eragi-

ten etxera ohi baino pix-

ka bat geroago iristeak».

Txapelez gain, gazteen aisialdi-

rako xake ikastaroak eskainiko

dituzte Zubi Ondoko kideek. 17

urte dauzka taldeko gazteenak eta

belaunaldi berriengana ere iriste-

ko saiakera egin nahi dute. Argi

daukate, ordea: ez da erraza izan-

go futbolaren eta beste hainbat ki-

rolen inperioari irabaztea.

Danobat Irekia, nazioarteko lehenengo xake
txapelketa antolatu du Elgoibarko Zubi Ondo
xake taldeak. Xakeko maisu handien aurka
jokatuko dute afizionatu mailako jokalariek.

Peoiak erregea
jan zuenekoa 

Lander Agirregomezkorta, Juan Manuel Navarro eta Mikel Leon, antolatzaile taldeko kideak. ZUBI ONDO XAKE TALDEA
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Badakigu ezinezkoa dela
maisu bati irabaztea,
baina aukera ederra da
euren aurka jokatu ahal izatea»
Lander Agirregomezkorta
Zubi Ondo xake taldeko kidea eta antolatzailea

«Donostian jokatzen dira
partida ofizialak, larunbatetan,
40 euro ordainduta. Oso zaila
da lehen pausoak ematea»
Santi Fernandez
Zubi Ondo xake taldeko kidea eta antolatzailea
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Ikerne Zarate Pasaia

J
arraitzaile leialak, zale

prestuak, sekula kale

egiten ez duten horieta-

koak. Distantziak ere ez

ditu kikiltzen, eta harro

janzten dute beren taldearen elas-

tikoa, beren herriaren eta jarrai-

tzen duten kirol taldearenaren

artean ia 600 kilometro badaude

ere. Trintxerpen du egoitza Pa-

saiako Bartzelonaren kirol lagu-

narteak, eta ospakizun bikoitza

du gaur hasi eta igandera arte:

Bartzelonak Anoeta berrituan jo-

katuko du bihar, Realaren aurka,

eta hilaren 30ean bost urte beteko

ditu Pasaiako zaleen taldeak.

Biak batuta, asteburu osoko to-

paketa antolatu dute Araba, Biz-

kai eta Gipuzkoako Bartzelona-

ren kirol lagunarteek. Hitzaldi, bi-

sita gidatu eta saio gastronomiko-

ekin atondu dute hiru eguneko

egitaraua, eta, noski, biharkoa

izango da jardunaldirik garrantzi-

tsuena: Anoetan, Realaren ze-

laian, 16:15etik aurrera jokatuko

den futbol partida. Azken urtee-

tan bezala, Realak Bartzelonari

gauzak zail jarriko dizkion zalan-

tzarik ez dute Jokin Saborido Pa-

saiako Bartzelonazaleen taldeko

lehendakariak eta Jose Pastor le-

hendakariordeak. Halere, ziur

daude Bartzelonak irabaziko due-

la partida. «Hori nahi dugu».

Gaur bertan hasiko dute topa-

keta. 20:00etan, hitzaldia eman-

go du Ricardo Serna Bartzelonako

jokalari ohiak, Trintxerpeko al-

kateordetzan. Eta mahaiaren

bueltan amaituko dute eguna,

Errenteriako Laguntasuna elkar-

tean antolatutako afarian. Ekin-

tza solidarioa antolatu dute, gai-

nera, afarian, Janire Trimiño

errenteriarraren alde. Tetraplegi-

koa da Trimiño, eta haren alde di-

rua biltzeko zozketa egingo dute.

Saboridok azaldu duenez, afaria

ez da nolanahikoa izango:«Gala

afaria izango da eta Bartzelonaren

zuzendaritzako kide batek parte

hartuko du, beste 80 zalerekin

batera». Gipuzkoako, Bizkaiko

eta Arabako kirol lagunarteetako

kideak izango dira 80 lagun ho-

riek.

Albaola Itsas Kultur Faktoria

bisitatuko dute bihar goizean, eta

hitzaldia egingo du Bartzelonaren

zuzendaritzako kide batek. Baz-

kaldu ostean, bihar arratsaldean

izango dute topaketako momen-

turik garrantzitsuena: kalejiran

joango dira Anoetako zelairaino,

Bartzelona animatzera.

Bi urtetik behin antolatzen

dute topaketa Araba, Bizkai eta

Gipuzkoako Bartzelonazaleen

taldeek, baina Saborido kexu da,

aurten zelaian ez direlako izango

beste urteetan bezainbeste:

«Anoetan lanak egiten ari dire-

nez, Realak Bartzelonari ez dizkio

eman partidarako sarrerak, eta,

horren ondorioz, Kataluniako

peñak ez dira etorriko».

Lehengo harreman onik ez 
Bartzelonaren hamar kirol lagu-

narte daude Araba, Bizkai eta Gi-

puzkoan, eta horietatik bost 

Gipuzkoan daudela zehaztu du

Pastorrek: «Irunen, Altzan, Zu-

marragan, Zestoan eta Pasaian».

Ondo hartuak direla dio Pasto-

rrek. Katalunian, Bartzelonan,

jaioa da bera, baina Pasaian bizi

da. Aitortu duenez, bizi zaren he-

rri edo hirian lehen mailako fut-

bol talde bat dagoenean, ez da

erraza blaugrana izatea: «Oso ez-

berdina da maila horretako beste

talderik ez dagoen herrietan. Egia

da Realarekin orain gutxi arte oso

harreman ona izan dugula, baina

harreman hori eta Anoetara joa-

tea bera tirabiratsuago bilakatu

da orain. Hala ere, gurea defendi-

tzen jarraitzen dugu guk: Bartze-

lona». Argi dio: pena ematen dio

bi kluben arteko garai bateko ha-

rreman on hori gaur egun ez iza-

teak. «Urtetan Realeko jokalari

mordoa pasatu da Bartzelonatik:

Bakero, Begiristain, Lopez Rekar-

te, Urrutikoetxea, Artola...

Amaiezina da zerrenda, eta bi tal-

deen artean ona izan da harrema-

na beti. Orain, ordea, badirudi ez

dela hain ona, eta pena da; harre-

man on hori mantentzea nahiko

genuke».

Saboridok izan zuen zale taldea

martxan jartzeko ideia: «Nire

erokeria bat izan zen. Beste lagu-

narteetan ari nintzen, giroa gus-

tatzen zitzaidan, eta animatu egin

nintzen». Ehun lagun biltzen

ditu Pasaiako lagunarteak, eta

ofiziala da. Saboridok eta Pasto-

rrek harro diote azken hori: «Bar-

tzelonak baimena eman, eta hala

aitortu gintuen, jarraitzaile talde

ofizial gisa, 2013ko irailaren

30ean». Helburua, noski, euren

taldearen «jarraitzaile leial» iza-

tea da. Pastorrek zehaztu duenez,

ordea, ez diote erreparatzen fut-

bol talde nagusiari soilik: «Ema-

kumeak datozenean ere joaten

gara animatzera, errugbi taldea

datorrenean berdin, baita esku-

baloi taldea ere... Jendea ezagu-

tzeko aukera ematen digu, gaine-

ra, kirol lagunarte honek; denak

oso ezberdinak gara, baina kiro-

lak eta, zehatzago, Bartzelonak,

batzen gaitu. Adiskidetasuna sor-

tu dugu kirolzaletasunetik, eta

gure arteko errespetua».

Bartzelonak berezitik zer duen

galdetuta, Saboridok ez du aurki-

tu arrazoi berezirik. «Ez dakit zer

esan. 1976koa naiz ni, eta Realak

oso urte onak izan zituen garai

hartan. Baina txiki-txikitatik Bar-

tzelonakoa izan naiz ni; lau urte-

rekin, banintzen jada. Aitak gal-

detzen zidan ea zergatik ez nin-

tzen, lagun guztiak bezala,

Realekoa, baina ni Bartzelonakoa

izan naiz beti».

Kataluniakoa izanik, ulerga-

rriagoa da Pastorrena, baina

umorez azaldu du Bartzelonaza-

letasuna: «Txikitan odol analisia

egin, eta zati bat noblea nuela

esan zidaten, urdina, eta bestea

gorria; ordutik, kolore horiekin

bat egin eta gaur arte, blaugrana.

70 urte ditut, eta 68 daramatzat

Bartzelonaren bazkide gisa, aitak

txikitatik zaletuta».

Saboridok eta Pastorrek diote-

nez, ateak zabalik dituzte eurekin

bat egin nahi duen ororentzat:

besteak beste, Trintxerpeko Yo-

landa tabernan partidak elkarre-

kin ikusteko, urtean behin Bar-

tzelonara bidaiatzeko eta bi urtez

behin zaleen topaketarekin bat

egiteko.

Zaleen topaketa antolatu du Pasaiako Bartzelonazaleen kirol lagunarteak. Ehun bat
lagun bilduko dira gaurtik. Biharko lehia izango da ekitaldi nagusia, Anoeta berrituan.

Blaugranak, erraietaraino

Bartzelonak 2013ko irailaren 30ean onartu zituen Pasaiako zaleak jarraitzaile talde ofizial gisa. HITZA 

Realarekin oso
harreman ona izan dugu
orain gutxi arte; orain
tirabiratsuagoa da
Anoetara joatea»
Jose Pastor 
Bartzelonaren kirol lagunartea

«Aitak galdetzen zidan
ea zergatik ez nintzen
Realekoa, lagun guztiak
bezala, baina ni beti izan
naiz Bartzelonakoa»
Jokin Saborido
Bartzelonaren kirol lagunartea
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Informazio gehiago

lortzeko:

pbpasaia@hotmail.com

eta 667-24 10 69.
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A. Vierbücher Ordizia

Z
erura begira dara-
mate aste osoa Or-
diziako Trobadore
Alaiak taldeko ki-
deek. Izan ere, oso

eskaintza berritzailea daukate es-
ku artean. After Sun jaialdia egin-
go dute bihar, Ordiziako Oiangu
parkean. Egun osoko egitaraua
daukate prest; kontzertuak eta
bestelako hainbat ekintza izango
dituzte egun guztian. Besteak bes-
te, bihar Oiangun izango dira Keu
Agirretxea, Ekiza, Maider Zabale-
gi,Los Pies del Gato eta Solar
Sound Systemeko DJak.
Izenak irakurrita, agian, berri-

tzailetik gutxi daukala pentsatu-
ko du baten batek, begiratu batera
beste edozein jaialdi edo festaren
itxura daukalako. Baina ez da ha-
la. Ordiziako Trobadore Alaiek as-
ko astintzen dute burua, eta, egi-
tarau erakargarria osatu ez ezik,
herritarrei «beste zerbait» ere es-
kaini nahi izan diete oraingoan.
«Erronka handia da jaialdi hau

aurrera eramatea», azaldu du Ur-
ko Ruiz de Apodaka antolakun-
tzako kideak. Eguzkiaren energia
baliatuta jendea dantzan jartzea
izango da erronka, ohiko argindar
azpiegitura erabili beharrean,
eguzkiaren indarra baliatzen
saiatuko direlako soinu ekipoak
martxan jartzeko. «Aspalditik
genbiltzan horrelako zerbait egin
nahian, eta erronkari bete-betean
heldu genion posible zela ikusi ge-
nuenean».
Jon Zabala Krea Energia Berriz-

tagarriak enpresako arduradu-
nak argitu duenez «funtzionalak
izango diren bi gune» egongo dira
Oiangun. Hain zuzen ere, Kreako
kideen laguntza jaso dute After
Sun jaialdiko antolatzaileek. Za-
balak azaldu duenez, Solar Sound
System DJ kolektiboa egongo da
guneetako batean, «bere ohiko
unitate mugikorrarekin». Lausa-
nan (Suitza) sortu arren, Paris, Tel
Aviv, Berlin edo Marseillara ere
iritsi da Solar Sound System ko-
lektiboa. Euskal Herrian ere ba-
daukate egoitza, Miarritzen.

Gainerako DJek bezala, musika
jartzen dute Solar Sound Syste-
meko kideek ere, baina eguzkia-
ren energia baliatuta; plaka foto-
voltaikoak baliatzen dituzte ho-
rretarako. Euren baliabideak are
gehiago indartzeko, beste aukera
bat ere izango dute Solar Sound
Systemeko kideek. Izan ere, hain-

bat bizikleta jarriko dituzte ingu-
ruan, eta argindarra sortuko da
pedalei eraginez gero. After Sun
jaialdira joaten den orok lagundu
ahal izango du, beraz, energia sor-
tzen, ondoren musika entzun
ahal izateko. Solar Sound Syste-
meko kideek egun osoan girotuko
dute Oiangu ingurua. Manodelle

eta Francois del Mundo DJak ari-
ko dira, besteak beste, eta musika
elektronikoa jarriko dute berezi-
ki. Kolektiboaren musika ekipoa
baliatuko dute jaialdian parte
hartuko duten gainerako taldeek
ere.
Tabernako gunea elikatuko du

bigarren gune funtzionalak. Adi-
bide gisa, energia berriz-
tagarrien bidez funtzio-
natuko dute barrako
kañeroek. Lau plaka fo-
tovoltaikori esker lortu-
ko dute hori. 680 Wp-ko
potentzia dauka bakoi-
tzak. «Aspaldiko plakak
dira, eta egun honetara-
ko baliatuko ditugu. Ez
dira gaur egun merka-

tuan dauden eraginkorrenak,
baina ederki beteko dute beren
funtzioa», nabarmendu du Zaba-
lak. Baterietara lotuta egongo dira
plaka fotovoltaiko horiek. «Or-
duko 24 volt eta 350 amperekoak
dira, eta inbertsore bat ere badau-
kate. Horrek guztiak osatuko du
muina gune horretan». Usurbil-

go Lanbide Eskolak utziko die
biharko beharrezkoa duten ma-
terial hori guztia. Gune bat ere ja-
rriko dute energia berriztagarri
horien inguruan zalantzak dituz-
tenentzat, zalantza horiek argi-
tzen laguntzeko.
Ordiziako Trobadore Alaiek ar-

gi zeukaten euren filosofiari eus-
tea zela gauzarik garrantzitsuena.
«Energia berriztagarriak erabilita
jaialdi bat antolatzea posible dela
erakustea zen helburuetako bat.
Aldi berean, eta, azken urteotan
horrelako instalazioen prezioak
nabarmen behera egin duen
arren, gurearen gisako elkarte ba-
tentzat handiegia zen ohiko insta-
lazioen kostua».
Bihar eguraldi ona egitea beste-

rik ez dute espero orain. «Baina ez
lainotuta egonez gero plaka foto-
voltaikoek ez dutelako funtziona-
tuko; eguzkiaren erradiazioa ber-
din-berdin iritsiko litzateke kasu
horretan. Oiangura ahalik eta
jende gehiena hurbiltzea nahi du-
gulako baizik», adierazi du Zaba-
lak. Iluntzean, gainera, izarrak az-
tertzeko jarduera antolatuko dute
Aranzadiko astronomia saileko
kideek. Izarrak eta planetak be-
hatuko dituzte teleskopioen bi-
dez, eta, horretarako bai, horreta-
rako beharrezkoa izango da zerua
garbi-garbi egotea.

Legorretatik mundura
Legorretatik Mundura gobernuz
kanpoko erakundeak ere parte
hartuko du jaialdian, eta erakus-
mahai bat jarriko dute Oiangun,
urte osoan egiten dituzten jardue-
ren informazioa zabaltzeko. Ho-
rrez gain, diru bilketa egiteko as-
moa dute. Izan ere, gaur egun,
energia berriztagarriekin zeriku-
sia daukan proiektua martxan
daukate Afrikan, Cabo Verdeko
nekazari komunitate batekin.

Ordiziako Trobadore Alaiek After Sun jaialdia antolatu dute, biharko, Oiangu
parkean. Energia berriztagarrien bidez lortuko dute kontzertuetarako energia.

Eguzkiaren erritmoan dantzan

Aranzadi, Ordiziako Trobadore Alaiak, Oiangu baserria, Legorretatik Mundura eta Kreako kideak, Oiangu parkean. ARIANE VIERBÜCHER
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«Energia berriztagarriak
erabilita jaialdi bat antolatzea
posible dela erakustea zen
helburuetako bat»
Urko Ruiz de Apodaka
Ordiziako Trobadore Alaiak
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AFTER SUN JAIALDIA

Bihar, larunbata, After Sun jaialdia

egingo dute Ordiziako Oiangu

parkean. Ondorengoa izango da

egitaraua:

11:30.Basque Country Solar

Sound System DJ kolektiboa.

13:00.Ekiza.

14:00.SSS DJa.

15:00.Los Pies del Gato.

17:00.Maider Zabalegi.

19:00.Keu Agirretxea.

Egunean zehar.Parapente era-

kustaldia (11:30); Legorretatik

Mundura elkartearen gune bere-

zia (11:30); Irrizblai taldearen haur

jolasak (16:00); energia berrizta-

garrien gune didaktikoa; eta beha-

keta astronomikoa Aranzadiko ki-

deek antolaturik (21:00).



Unai Zubeldia 

Z
erbaiten hasiera izan

nahiko luke biharko

Azkoitian antolatuta

daukaten Herrikolore-

ak jaialdiak. Egun osoko egitarau

zabalean 70 ekintza baino gehia-

go txertatuta, herriko kultur eta

kirol jardueren erakusleiho izan

nahiko luke egunak. «Lagun ar-

tean sortutako kontua izan da

dena», hasi du azalpena Inge Be-

loki antolatzaile taldeko kideak.

«Herrian kontzertuen kultura

nahikoa itzalita zegoen sentsa-

zioa zeukan jende askok, eta ha-

siera hartan musika arlotik hasi

ginen ideiak botatzen».

Kirolariak, argazkilariak, mar-

golariak... Herrian kultur eta kirol

munduko errealitate asko zeude-

la jabetu ziren, ordea, batekin eta

bestearekin hizketan hasita. «Eta

horiek guztiak egun batez kalera

ateratzea interesgarria izan zite-

keela pentsatu genuen, bertako-

ak zein kanpokoak azkoitiarren

zaletasunez jabetzeko eta euren

artean harremanak saretzen has-

teko. Jaialdiarekin zerbait piztu

nahiko genuke herrian».

Belokik jakinarazi duenez,

lauzpabost lagun dabiltza antola-

keta lanetan. «Eta gure helburua

ez da urteroko jarduna izango

duen jaialdia izatea; interesga-

rriagoa iruditzen zaigu urte osoko

kultur eta kirol eskaintza osatzea,

antolatuko diren jarduera horiek

txikiagoak izanda ere». Argi dau-

kate hurrengo urtean ez dutela

antolatuko aurtengo egitura

izango duen jaialdirik. Baliabideei

dagokienez, udalaren laguntza

izan dute hasiera-hasieratik.

«Kultur teknikariarekin aritu

gara lanean, batez ere, baina egu-

na geure kasa antolatzen utzi digu

hark ere».

Hamazazpi gunetan banatu

dute herria, eta 10:00etan hasiko

dira lehenengo jarduerak: argazki

tourra, Ainara Garciarekin; ar-

gazki tekniken erakusketa, Ion

Andoni Martin Gonzalezen esku-

tik; eta Gorka Larrañagaren arte

erakusketa. Herri kirolak, kon-

tzertuak, pailazoak, dantzak, pi-

lota, eskubaloi, xake, kriket eta

tenis partidak, artisau postuak,

trikitilari eta txistulariak... Egun

osoko festa daukate antolatuta

biharko. «Herritar horietako ba-

kar bati ere ez diogu esan zer egin

behar duen, bakoitzak egiten

duen horren ispilu izan nahiko

lukeelako egunak». Gehienak

bai, baina partaide guzti-guztiak

ez dira azkoitiarrak izango.

Izenarekin jolasean
Tabernarien ekimenez, urtean

hiruzpalau musika jaialdi antola-

tzen dituzte Azkoitian. «Baina

eurek eurentzat sortutakoak iza-

ten dira, parranda giro-

koak, eta kultur eskain-

tza zabaltzea izan da gure

erronka, ezkutuan dago-

en hori azalera atera-

tzea». Herrikoloreaketa

herri koloreak, hitz jo-

koa egin nahi izan dute

jaialdiaren izenarekin

ere. «Loreak politak iza-

ten dira askotan, bizita-

suna ematen diote herriari, baina

zaindu egin behar izaten dira;

kultura bera ere zaindu egin be-

har da».

«Herritarrak ikusle izateari

utzi eta eragile bihurtzea» da He-

rrikoloreak jaialdiaren erronke-

tako bat, «igandetik aurrera txis-

pa hori piztuta mantentzeko la-

nean jarraitzeko». Herrian ideia

berriak sortzea da helburuetako

bat. «Herrian eta herritik sortzen

delako kultura».

Herrikoloreak egun osoko kultur eta kirol jaialdia egingo dute bihar
Azkoitian, herritarren eguneroko jarduna kalera atera «eta herrian
zerbait pizteko». 70 jarduera baino gehiago dauzkate antolatuta.

Eragin dezala leherketa

Herrikoloreak jaialdiaren antolaketan lanean aritu direnetako hainbat, taldeko argazkian. HERRIKOLOREAK

HERRIKOLOREAK 

Biharko egun osoko festa daukate

prest Azkoitian. Herriko hainbat

gunetan izango dira ikuskizunak.

PLAZA NAGUSIA

10:30.Herri kirolak umeentzat,

Herrisporten eskutik.

12:30.Harri-jasotze eta aizkora

erakustaldia: Goenatxo III.a eta

Txikia IV.a.

13:00.Os Gallardos.

14:40.Delient.

16:00. Irrien Lagunak.

16:30.Kaleko boulder eskalada

txapelketa.

18:00.Funkdamental.

19:40.Dientes de Luna.

21:20.Silence.

23:10.Piztiak.

00:50. Jotakie.

ETXEBELTZ

10:30.Ali, Ixkurre, Ainhoa Sudupe

eta Intza Arakistainen margolanak.

10:30.Beris Txokondoren argazki

erakusketa.

11:00.Biodantza.

12:00.Bizkargi musika eta dantza

eskolaren kontzertua.

12:45.Lizar.

15:00. Juan Andres Unanue.

16:00.Patta.

17:00.Rocio Larrañaga.

18:00.Passepartout.

19:00.Nestor piano jotzailea.

20:00.Dunk.

21:00.Zizel.

22:00.Ane Jurado.

23:00.Galiano eta Cape DJak.

GOIKOLOSA

10:30.Tenis erakustaldia, Txerloia

tenis klubaren eskutik.

11:30.Emakumea Pilotari parti-

dak.

12:30.Kriket erakustaldia.

17:00.Eskubaloi partida (Muno-

aundi eskubaloi taldea).

PLAZA NAGUSIKO ARKUPEAK

11:00.Xake txapelketa, Anaitasu-

na Kakuteren eskutik.

12:00.Mintzodromoa (AEK).

PLAZA BERRIA

12:00.Musika banda.

13:00.Giza proba (Mendaroko

giza proba taldea).

14:00.Artisau postuak.

14:00.Sendabelarren tailerra.

15:15.Mangaixue Bike BTT mar-

txa.

ANDRA MARIAREN PARROKIA

11:30.Parrokiko abesbatzaren

kontzertua organoarekin.

BALDA PLAZA

11:00.Gimnastika erritmikoaren

erakustaldia: Zubi-Berri Gimnasti-

ka.

12:00.Zumba.

13:00.Bizkargi musika eta dantza

eskolaren dantza emanaldia.

15:30.Hartz.

17:10.Slaktuis.

18:50.Rodeo.

19:30.Parkour erakustaldia.

20:30.Trini Fox.

22:10. K-Baretmusikala, Bigoterik

Gabea antzerki taldearen eskutik.

00:00.Uther.

01:00.Baserriko Ollaxkue Labien.

KONTZEJUPEA

10:30.Pilota partidak, Oteiza pilo-

ta eskolaren eskutik.

11:30.Pilota partidak, herriko pilo-

tarien eta kriket zaleen eskutik.

BM SALTOKI AURREALDEA

17:00.Umeentzat ekintzak, Alai

Baltza aisialdi elkartearen eskutik.

IKURRINAREN PLAZA

13:00.Paella lehiaketa.

15:00.Penalti solidarioa (Anaita-

suna futbol taldea).

15:00.Saski solidarioa (Iraurgi).

16:30.Bingoa, Plaza Ondo erreti-

ratuen elkartearen eskutik.

18:30.Hiru Txirlo bolo erakustal-

dia (Floreaga bolo elkartea).

ELIZ ATARIA

10:00.Argazki tourra, Ainara Gar-

ciarekin.

11:00.Tour historiko gidatua.

11:00.Rally autoen erakustaldia.

12:30. Iraurgi abesbatza.

UGARTE IGARA IGERILEKUAK

11:00. Igeriketa erronka:

Azkoitia / Azpeitia.

TORRE ZURI ERAKUSTOKIA

10:00.Argazki tekniken erakuske-

ta (Jon Andoni Martin Gonzalez).

10:00.Arte erakusketa (Gorka La-

rrañaga).

16:30. Julian Ruiz, Mikel Cagigal

eta Juanan Zendoiaren argazki

erakusketa.

KALE NAGUSIA

13:40.Bertsoak balkoitik.

16:00.Sormen tailer irekiak.

17:00.Atletismoa.

KALEAN

11:00.Txistulariak.

11:00.Street Art-a klarionarekin,

Estitxu Lukasen eskutik.

12:00.Trikitilariak.

14:00.Bertso poteoa.

18:00.Batukada.

AITA MADINABEITIA PLAZA

22:00. Zer da kultura?bideo ema-

naldia, Aitor Goenagaren eskutik.

GAZTANENEA ONDOKO

PARKEA

17:00.Zirkua familian.
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MUSIKA

ARRASATESalto.
bGaur, 20:00etan, Kulturaten.

ARRASATEWC, Lukas Prest, 

Laukatu eta Trigger.

bBihar, 12:45etik 14:30era,

Elkartasun Egunean.

ARRASATELas Clitoris, Salda
Dago, Newrozz, Balarrasa, Sindy

Berbenas, Gatz, Fact, Kobrazulo,

Txua, Krisis eta Agus Thin Lizzy.

bBihar, 17:00etatik 19:30era,

Elkartasun Egunean.

ARRASATELenao.
bBihar, 20:00etan, Kulturaten.

ARRASATEElkartasun Eguna:
Perlata eta Legez Kanpo.

bBihar, 22:00etan, gaztetxean.

ARRASATEVirginia Maestro.

b Igandean, 20:00etan, Kulturaten.

BEASAINFumut eta Zesura.

bGaur, 23:00etan, Bideluze plazan.

DONOSTIAFrank, The Young

Wait, Cala Vento, Niño de Elche,

Mueveloreina, Kase O, Nathy 

Peluso, C. Tangana, Lester y Eliza,

Betacam, Pet Fennec eta Manci,

Alvva eta Telmo Trenor DJak.

bGaur, 18:30etik 05:00etara,

Hipodromoan.

DONOSTIAVietcong 68 eta Plan B.

bGaur, 20:30ean, Dokan.

DONOSTIA Juan Valls.

bGaur, 20:45ean, Fnac-en.

DONOSTIAHelter Skelter.

bGaur, 21:00etan, 

Loiolako Erriberetako jaietan.

DONOSTIASmooth Beans eta

Jose Kmas Selector, Ritxi Skatalite

eta Roberto Tortuga DJak.

bGaur, 21:30etik 06:00etara,

Dabadaban.

DONOSTIALos Zopilotes Txirriaos

eta Koban.

bGaur, 22:30ean, Egiako jaietan.

DONOSTIALas Tipex&Ingo al Deu.

bGaur, 23:00etan, 

Intxaurrondo Zaharreko jaietan.

DONOSTIALa Jodedera.

bBihar, 17:00etan, Egiako jaietan.

DONOSTIALos Bracco, Ane Leux,

La Luz, No Age, La MODA, Pussy

Riot, Riot Propaganda, Berri Txarrak,

Pelax, Liher, Señor No eta Zuaitz,

Flank Sinnatta eta Blami DJak.

bBihar, 18:30etik 05:00etara,

Hipodromoan.

DONOSTIACum Jubilo abesbatza.

bBihar, 18:30ean, Aiete kultur

etxean.

DONOSTIATajon Prieto y 

Los Kuajalotes.

bBihar, 19:00etan, Egiako jaietan.

DONOSTIALie Detectors, 

Subsonics eta Clanks.

bBihar, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIADeus Ez.

bBihar, 20:45ean, Fnac-en.

DONOSTIADJ Cool.

bBihar, 21:30ean, Bartzelona

hiribidean.

DONOSTIALaiotz.

bBihar, 22:00etan, Egiako jaietan.

DONOSTIA Jose Kmas Selector

eta Ritxi Skatalite & Roberto 

Tortuga.

bBihar, 23:00etan, Eiger tabernan.

DONOSTIAAthom Rumba, 

Rukula eta Atxurra Sound.

bBihar, 23:00etan, Intxaurrondo

Zaharreko jaietan.

DONOSTIALazare Hoche.

bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIA2ZIO eta Turtukiñak DJ.

bBihar, 01:00ean, Egiako jaietan.

DONOSTIASisti Kata eta 

Gera Sexatu.

b Igandean, 18:30ean, Egiako

jaietan.

DONOSTIALos Txamukos.

b Igandean, 19:00etan, 

M. Zambrano plazan.

DONOSTIA Iratzar.

b Igandean, 19:00etan, Egia.

DONOSTIAMaddi Oihenart 

& Jeremy Garat.

b Igandean, 19:00etan,

Intxaurrondo Zaharreko jaietan.

DONOSTIADiana Lagarto 

eta Codigo de Salto.

b Igandean, 19:30ean, 

Covent Gardenen.

DONOSTIAThe Safes.

bAsteartean, 20:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIA Jeff Rosenstock 

eta Tenpera.

bAsteazkenean, 20:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIAErotic Market.

bOstegunean, 21:00etan,

Dabadaban.

EIBARCielito musika banda.

bGaur, 23:00etan, Toribio

Etxeberria kalean.

EIBARDebabarreneko Orfeoia:
Nobix@a bilatzen!kontzertua.

b Igandean, 17:00etan, Arraten.

ERRENTERIA Iker Piris & Marc

Chage.

bBihar, 20:30ean, Alabergako

beheko plazan.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 

Pauline & Juliette eta Juan Valls.

bOstegunean, 18:00etan,

Zumardian.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 

Manez eta Kobreak & Aiace 

eta Duo BAVI.

bOstegunean, 20:00etan, 

Agirre Lehendakariaren plazan.

ESKORIATZALos Zopilotes 

Txirriaos, The Potes eta Zigor DZ.

bBihar, egun osoan, Atxorrotx

mendian.

HERNANIMikel Urdangarin.

bGaur, 22:30ean, Biterin.

HERNANIGoiz Eguzki abesbatza.
bOstegunean, 19:30ean, Biterin.

IRUNExpogrow azoka: Cornelius

DJ, Kumpania Algazarra, El Canijo

de Jerez eta Demi Portion.

bGaur, 20:00etatik 03:00etara,

Ficoban.

IRUNBack.

bGaur, 20:30ean, Zabaltza plazan.

IRUNExpogrow azoka: Victor

Santana DJ, España Circo Este,

Bombino eta DeLuxe.

bBihar, 20:00etatik 03:00etara,

Ficoban.

IRUNSkunk D.F. eta Aski Da.

bBihar, 21:30ean, Tunk aretoan.

LEGAZPI Ilargi Beltza.
bBihar, 23:30ean, Kale Nagusian.

LEGAZPIErromeria Goiz Deia 

txistulari taldearekin.

b Igandean, 11:45ean, Gorostiaga

mendian.

LEZOAkerbeltz.

bGaur, 19:00etan, 

Gurutze Santuaren plazan.

LEZODJ Bull.

bGaur, 23:00etan, Karlos Saldise

plazan.

LEZOPatxuko Nice eta 

Sangre de Mono.

bGaur, 23:00etan, Txerrimuñon.

LEZOElizagoien Ahizpak.

bBihar, 23:30ean, Jauregialden.

LEZOLa Basu, Juantxo Skalari &

Rude Band, DJ Polas eta DJ Loro.

bBihar, 23:30ean, Karlos Saldise

plazan.

LEZOObaneuke.

b Igandean, 20:00etan, 

Gurutze Santuaren plazan.

LEZOTomas Garbizu musika 

eskolako banda.

b Igandean, 22:00etan, 

Gurutze Santuaren plazan.

MUTRIKUAnsorregi eta Larrañaga.
bGaur, 14:00etan, Galbaixon.

MUTRIKUGarilak 26.

bGaur, 23:00etan, Beheko Plazan.

MUTRIKUUdal Musika Banda.

bBihar, 13:00etan, Beheko Plazan.

MUTRIKUOier Mendizabal 

eta The Sinbusters.

bBihar, 23:00etan, Beheko Plazan.

OÑATI Jabi Sound DJ.
bGaur, 18:00etan, Pake Lekun.

OÑATIKobrazulo, Rukula eta Txua.
bGaur, 22:00etan, San Martin

auzoko jaietan.

OÑATIAtzoko Ogixa.
bBihar, 19:45ean, San Martin

auzoko jaietan.

OÑATIRude Pride eta The Potes.
bBihar, 22:30ean, Gaztelekuan.

OÑATIOxigenoa euskarari 6.000

metrotan ere bai: Et Incarnatus 

orkestra, Oñatiko Ganbera 

Abesbatza eta Mikel Urdangarin,

Niko Etxart, Naia Robles, Petti eta

Maider.

b Igandean, 19:00etan, San Migel

parrokian.

OÑATIUnidad Alavesa.
b Igandean, 19:30ean, Iturri

tabernan.

Arrasate b Elkartasun Eguna

Berotasun uholdea espetxeetara
Etxian nahi dittugu ta kitto! lelopean, euskal preso, errefuxiatu eta iheslari politikoen eskubideen defentsan 

Elkartasun Eguna egingo dute, bihar, Arrasaten. Umeen txokoa, tailerrak, jolasak, musika eta pintxoak izango

dira, 11:00etan hasita, Biteri plazan, eta 12:45ean hasiko dira kontzertuak, iluntzera arte. Bazkaria (14:30) eta

ohiko manifestazioa ere (19:30) egingo dituzte herrian barrena —irudian, iazko herri bazkaria—. MONDRABERRI
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ORDIZIAAfter Sun jaia: 

Keu Agirretxea, Ekiza, Maider 

Zabalegi eta Los Pies del Gato.

bBihar, egun osoan, Oiangu

parkean.

TOLOSADuo Jade.

bAsteartean, 19:30ean, Zerkausian.

URNIETADJ Katxorro.

bBihar, 22:30ean, Etxebarri

plazako jaietan.

USURBILAmaia Zubiria & Edorta

Murua.

bBihar, 18:30ean, Urbilen.

USURBILSonakay.
bBihar, 20:00etan, Urbilen.

ZARAUTZ Isidro Larrañaga 
akordeoi orkestra.

bGaur, 20:00etan, Musika Plazan.

ZARAUTZArrasateko 2017ko
Akordeoi Lehiaketako saridunak.

b Igandean, 12:00etan, Antoniano

aretoan.

ZUMARRAGAMusica Boscareccia.

bBihar, 19:30ean, Antioko ermitan.

ANTZERKIA

ARETXABALETATeatro Paraiso:

Xocolat.

b Igandean, 19:00etan, Zaraian.

DONOSTIATxalo: Etxeko saltsak.

bGaur, bihar eta igandean,

20:00etan, Antzoki Zaharrean.

DONOSTIATomaxen Abenturak:

Espien eguna.

bGaur, 12:00etan, Luis Martin

Santos plazan.

DONOSTIAZirkozaurre: 

Vademekun.

bGaur, 17:30ean, Larrotxeneko

plazan.

DONOSTIAZirika Zirkus: 

Tren geltokia.

bBihar, 18:00etan, Muntoko

plazan.

DONOSTIATrokolo: Burutik jota.

bBihar, 18:00etan, Bartzelona

hiribidean.

DONOSTIASasibil Lirika Elkartea:

Los gavilanes.

bBihar eta etzi, 19:30ean, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIATeatro Estudio: 

Plato únicoeta La azotea.

bBihar, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAPanpotx: Baserrian jai.

b Igandean, 12:00etan,

Larrotxeneko plazan.

DONOSTIAPasai Musikal: 

El barberillo de Lavapiés zarzuela.

bAsteartean, 19:00etan, 

Tomasene kultur etxean.

DONOSTIATrapu Zaharra: Sefiní.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Altzako Arri Zaharren.

HERNANIPirritx, Porrotx eta 
Marimotots: Borobilean.

bGaur, 18:00etan, Atsegindegin.

LEGAZPILekittoko Deabruak:
Anabasa.

bGaur, 23:30ean, Agorreko jaietan.

LEGAZPIZirika Zirkus: Egunon, 

sikiera.

b Igandean, 18:00etan, Agorreko

jaietan.

LEZOHortzmuga Teatroa: Jule.

b Igandean, 19:00etan, 

Gurutze Santuaren plazan.

DANTZA

ANDOAINDantzaz konpainia:

Growing Young.

bGaur, 21:30ean, Bastero

kulturgunean.

BERGARAHelduen Binakako

Dantza Suelto Txapelketa.

bGaur, 19:30ean, Seminarixoan.

DONOSTIAOihana Varela: 

Donde nace el movimiento, 

el arte de lo invisible.

bGaur, 18:30ean, Nestor

Basterretxea plazan.

DONOSTIATrebeska taldea.

bBihar, 19:30ean, Egiako jaietan,

Plaza Haundin.

LEGAZPIEl Piñote taldea.
bBihar, 19:00etan, Agorreko

jaietan.

LEZOMuxikoak, sueltoko dantza

txapelketa eta munduko dantzak.

bBihar, 12:00etan hasita, egun

osoan, Saldise plazatik abiatuta.

OÑATIOñatz taldeko haurrak.
bBihar, 13:00etan, San Martin

auzoko jaietan.

OÑATIHaurren Eguna.
bBihar, 09:00etan hasita, egun

osoan; alardea, 17:15ean, plazan.

BERTSOLARITZA

DEBABertso afaria: Unai Agirre

eta Agin Laburu.

bGaur, 21:00etan, Lasturren.

DEBANerea Ibarzabal eta Aitor

Mendiluze.

b Igandean, egun osoan,

Lasturren.

DONOSTIAAndoni Egaña eta

Alaia Martin.

b Igandean, 11:00etan, Aieten, 

Hiru Damatxo plazatik abiatuta.

LEGAZPIBertso kalejira: 
Txaber Altube, Maider Arregi 

eta Ane Beloki.

bGaur, 20:00etan, Agorreko

Santikutz jaietan.

Donostia b Donostia Festibala

Arrakastarako bidean, lasterka
Rocka, hip hopa, trapa… Hiriko musika modernoarekin, izaera handikoarekin gozatu ahal izango da, gaur eta

bihar, Donostiako hipodromoan, Donostia Festibalean. Kase.O eta Berri Txarrak —irudian— izango dira kar-

telburuak, baina 30 kontzertu baino gehiago emango dituzte gaur-biharretan: C. Tangana, Niño de Elche, Riot

Propaganda, No Age, Calorina Durante... Dabadaba eta Bukowski klubak dira sustatzaileetako bi. I. ZABALETA / FOKU

LEZOAndoni Egaña, Ane Labaka,

Sebastian Lizaso eta Eli Pagola.

bBihar, 19:00etan, plazan.

USURBILUnai Agirre, Agin Laburu
eta Aitor Mendiluze.

bBihar, 13:00etan, Urbileko

parkinean.

HITZALDIAK

DONOSTIABegoña Zabala, 

Josu Txueka eta Nerea Azurmendi:

Trantsizioa eta 78ko sanferminak.

bAsteartean, 19:00etan, Okendo

kultur etxean.

DONOSTIAElixabette Garmendia,

Iñaki Albistur, Jose Iriarte Bikilaeta

Jose Miguel Barandiaran: Iruñeko

sarraskiaren ondorengo gertaerak

Donostian eta Errenterian.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Okendo kultur etxean.

DONOSTIANaroa Agirre, 

Ainhoa Murua eta Leire Olaberria:

Emakumeak eta kirola. Eta klima

aldaketa?.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

San Telmo museoan.

DONOSTIAMaria Soledad Alvarez:

Ricardo Ugarte de Zubiarrain, 

itsasoaren eskultorea.

bOstegunean, 18:00etan, 

Untzi Museoan.

OÑATI Iñaxio Irizar: Euskal Ikaske-

ten Lehen Kongresua. Oñati-1918.

bAsteartean, 19:00etan, kultur

etxean.

OÑATIJurgi Kintana: Azkue, lehen

euskaltzainburua. Euskara menditik

hirira jaisteko ametsa (1864-1936).

bOstegunean, 19:00etan, 

kultur etxean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ARRASATECubanasdokumenta-

laren emanaldia eta Maria Torrella

zuzendariarekin solasaldia.

bGaur, 18:30ean, Irati tabernan.

TOLOSAMatxineta Dersu Uzala.

bOstegunean, 19:15ean, Leidorren.

BESTELAKOAK

ARRASATEElkartasun Eguna:
umeen txokoa, tailerrak, jolasak,

herri bazkaria eta musika.

bBihar, egun osoan, Biteri plazan.

ASTIGARRAGAGaztelekuaren

irekiera jaia.

bBihar, 16:30ean, Gaztelekuan.

AZKOITIAHerrikoloreak jaialdia.

bBihar, egun osoan, herrigunean.

DONOSTIAAsier Serrano, Antxon

Sarasua eta Miren Fernandez: 

Linbotarren itzalak ate ostean.

bOstegunean, 20:00etan,

Tabakaleran.

ELGETAEuskaltzaleen Eguna: 

kalejira, puzgarriak, herri bazkaria

eta erromeria Drindots taldearekin.

bBihar, 11:00etatik 21:00etara,

herrigunean.

ESKORIATZAGure Zirkua.

bGaur 19:00etan, bihar 17:00etan

eta 19:30ean, eta igandean

12:00etan eta 17:00etan, Huheziko

berdegunean.

LAZKAOHiromi Yoshida: 

rakugo ipuinak.

bAsteazkenean, 22:00etan,

Maizpiden.

OÑATIPotx magoa.

bBihar, 17:00etan, San Martin

auzoko jaietan.

ORDIZIAAfter Sun jaia: behaketa

astronomikoa, haur jolasak eta

kontzertuak.

bBihar, egun osoan, Oiangu

parkean.

ORIOPello Añorga kontalaria.

b Igandean, 18:00etan, 

kultur etxean.

ZERAINNekazaritza Ekologikoa-

ren Azoka.

b Igandean, egun osoan, herrian.

ZUMAIAOlarro Eguna.

bBihar, egun osoan, herrigunean.
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Unai Zubeldia 

2000. urteko maiatzaren 16an
ireki zuten Urbil merkataritza
gunea, eta «erreferentzia bihur-
tuta» iritsi da adinez nagusi iza-
tera. Javier Colorado (Ordizia,
1974) 1998an hasi zen lanean
supermerkatuen sektorean;
2003an, merkataritza guneen
kudeaketa lanetan hasi zen, eta
2016ko urtarrilean izendatu
zuten Urbileko zuzendari. Bihar-
ko ospakizunetan parte hartzeko
deia egin die bezeroei; Urbil Fest
jaialdia 11:00etan hasiko da, puz-
garriekin eta txikienentzako
eskaintzarekin, eta bete-beteta
daukate egitaraua: bertsolariak,
Tio Teronen Semeak, Txirri, Mirri
eta Txiribiton, Amaia Zubiria,
Sonakay...
Duela hemezortzi urte ireki zen

Urbil merkataritza zentroa. Zer

egoeratan iritsi zarete ospakizu-

netara?

Formatu handiko merkataritza
eta aisia eskaintzari dagokionez,
Urbil erreferentzia da gaur egun
Gipuzkoan. Sendotuta dagoen
erreferentzia ezaguna da Urbil,
eta oso balorazio ona egiten dugu
alde horretatik; garai ona da etor-
kizuneko erronken inguruan go-
goeta egiteko. Exijentzia handiko
errealitatea daukagu parez pare,
lehiakortasun handia baitago es-
kaintzan eta merkataritza zentro-
en kopurua izugarri hazten ari
baita inguruan. Horregatik, argi
eduki behar dugu zer bide hartu
behar dugun; bestela ezin, eta Ur-
bileko arduradunak aspalditik ari
gara kontu horiei bueltaka, eta
instalazioak handitzea da etorki-
zuneko proiektuaren oinarrieta-
ko bat, merkataritza eta aisia es-
kaintza bera areagotu ahal izate-
ko. Eusko Jaurlaritzak pausoak
eman zain, atariko fasean gaude
oraindik, hala ere.
Zer erronkarekin ekin zion bide-

ari Urbilek?

Ingurumenarekiko eta euskal
kulturarekiko gertutasuna, dina-
mismoa eta konpromisoa oinarri

hartuta, 2000. urtetik gipuzkoar
guztiengana hurbiltzen saiatu da
Urbil. Erosketak egiteko gunea
baino gehiago da; toki erosoa eta
dinamikoa izatea zen erronka,
familien eta lagunen aisiarako eta
gozamenerako bilgunea izatea.
Eta zer erronka daukazue bete-

tzeko oraindik?

Erreferentzia izaten jarraitu nahi
dugu, eta berrikuntza bat behar
dugu horretarako, sektorearen
behar berrietara egokitu ahal iza-
teko; Urbil beti egon izan da prest
marka berriei lekua egiteko, bai-
na, neurri berean, tokiko merka-
tariei aukerak ematea ere bada
gure helburua. Gaur egun, espa-
zio faltagatik, zailtasunak dauz-
kagu erronka horiei heltzeko;
neurri berean, Urbilek jarraitu
beharra dauka Buruntzaldeko
merkataritza eskaintza sozioeko-
nomiko eta turistikoaren barruan
txertatzen. Ingurumena eta ener-
gia berriztagarriak erabat kon-
tuan hartuta egingo dira berri-
kuntza lanak, bezeroen eta mer-
katarien behar berriei erantzu-
nez.
Merkataritza gune handi ugari

daude Gipuzkoan, eta, hamar

kilometro eskasera, Garberak

ere instalazioak handitzeko

erronka dauka. Nola egiten dio-

zue aurre lehiakortasun horri?

Azken urteotan asko aldatu da
inguruko merkataritza guneen
errealitatea, eta ematen du alda-
tzen jarraituko duela. Gipuzkoa
are herrialde zorrotzagoa bihurtu
da; merkataritza eta aisia eskain-
tza izugarri hazten ari da. Horre-
gatik, gure gaitasuna areagotu
beharra daukagu lehiakorrak
izaten jarraitzeko. Metro koadro
gehiago behar ditugu horretara-
ko.
18. urteurrena ospatzeko jaial-

dia antolatu duzue biharko. Ze-

rekin gozatu ahal izango dute

bertaratzen direnek?

Nerea Alias izango da Urbil Fes-
ten aurkezlea, eta guzti-guztiak
daude gonbidatuta. 11:00etan
hasi, eta 21:00etan amaituko da

aparkalekuko festa. Festa horren
bidez, bihotzez eskerrak eman
nahi dizkiegu bisitariei eta dauz-
kagun 700 langile baino gehiago-
ri. Langile horietatik ia 200 hasie-
ratik ari dira lanean Urbilen;
jaialdia familia girokoa izango da,
eta adin guztietakoek gozatu ahal
izango dute: Sonakay eta Amaia
Zubiriaren kontzertuak izango
ditugu, Txirri, Mirri eta Txiribiton
pailazoak, magia emanaldiak,
ipuin kontalariak, puzgarriak...
Tio Teronen Semeak taldea, triki-
tilariak eta bertsolariak ere izan-
go ditugu. Usurbilgo senior mai-
lako emakumeen eskubaloi
taldearen aurkezpena egiteko ere
baliatuko dugu eguna, babesleak
baikara.
Nola lor daiteke oreka merkata-

ritza zentro handien eta tokiko

merkatari txikien artean?

Gure ustez, bateragarriak dira
merkataritza gune handiak eta
tokiko merkatariak; elkarrekin,
eskaintza osatu eta indartu egiten
dugu; horregatik, uste dugu inte-
resgarria eta bideragarria dela
Urbilen eta Usurbilgo denda txi-
kien artean elkarlanerako bideak
aztertzea, gure herria erreferen-
tzia bihur dadin sortzear diren
merkataritza gune berrien alde-
an. Gainera, guzti-guztiok adi
egon behar dugu indarra hartzen
ari den erosteko ohitura berri
batera, Internet bidezko merka-
taritzara, egokitzeko eta zerbi-
tzua hobetzen eta garatzen jarrai-
tzeko.
Krisiak izan al du eraginik Urbi-

len eguneroko jardunean?

Gu saiatu gara krisi garaian ere
egoera guztietara egokitzen eta
bisitariei irtenbide lehiakorrak
eskaintzen. Duela urte batzuk ha-
si ginen deskontua daukaten aisia
planak eskaintzen —Urbilbox—.
Adibide gisa, bazkaldu edo afaldu
eta zinera joan daiteke 13 euroren
truke. Sei plan desberdin dauzka-
gu gaur egun, eta oso arrakasta-
tsuak ari dira izaten, bezeroek
1.100 baino gehiago eskuratzen
dituztelako hilero.

«Erosketak
egiteko gunea
baino gehiago
da Urbil»

Javier Colorado b Urbileko zuzendaria

Urbil merkataritza zentroak hemezortzi urte
bete ditu, eta Urbil Fest jaialdia egingo dute
bihar, urteurrena ospatzeko. Coloradok
bi urte eta erdi daramatza kudeatzaile lanetan.
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