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Gipuzkoako zahar etxeetako langileak borrokaldian dira berriro, sektoreko hitzarmen duin baten alde
b Langileen egungo lan baldintzekin kalitatezko zerbitzua eskaintzea ezinezkoa dela salatu dute 2-3
b
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Aitziber Aranberri Aristi eta
Ana Sastre, Donostiako Villa
Sacramento eta Txara II zahar
etxeetako langileak dira,
hurrenez hurren. JON URBE / FOKU

Eider Goenaga Lizaso Elgoibar

onelakoa da
gure lan egun
baten hasiera.
08:00etan sartu, eta gaueko
gertakarien
partea ikusi ostean hasten gara lanean, 08:10ean. Dagokigun solairura igo, gela batera joan, atea jo,
eta sartu egiten gara. ‘Egun on!
Zer moduz zaude?’, pertsianak
igo, erabiltzailea esnatu, oheko
barra jaitsi, bainurako eserlekuan
eseri, dutxatu, lehortu, azala hidratatu, jantzi, orraztu, bizarra
egin behar bazaio bizarra egin, ordezko hortzak ipini, kolonia bota,
eta gosaltzera eramaten dugu.
09:30ean gosariak hasi arte, sei bider egiten dugu gauza bera». Ana
Sastrek hogei urte daramatza sektorean lanean; bere lantokian,
Txara II egoitzan (Donostia), egunaren hasiera horrelakoa dela
kontatu du.
«Pertsonak dira, ez torlojuak,
baina exijitzen digute bakoitzarekin gehienez hamabost minutu
egotea. Eta ez zaitez minutu bat
pasatu, berehala kargu hartzen
dizute eta. Airean ibiltzen ditugu.
Horrela ezin zaio eskaini adineko
pertsona bati merezi duen arreta
eta goxotasuna», gehitu du Aitziber Aranberri Aristik. Sastre bezala, erizain laguntzailea da Aranberri. Villa Sacramenton (Donos-

H

Gipuzkoako zahar etxeetako langileen
protesten atzean ezkutatzen den
egoera azaldu dute Donostiako
bi egoitzatako langileek. Baldintza
kaskarrek eta ratio arazoek batez ere
erabiltzaileari kalte egiten diotela diote.

«Hau ez da
kalitatezko
zaintza»
tia) egiten du lan, eta hamabi urte
daramatza lanean. Adinekoekin
lan egitea gustuko dute biek, baina baldintzak ez direla batere
egokiak salatu dute. «Protokolo
pila bat dugu, mugikortasunik
gabeko erabiltzaileak mugitzeko,
gorputz jarrera aldaketak egiteko... Baina erlojuaren kontra aritzen gara lanean, eta, askotan,
ezin ditugu bete protokoloak».
Zentro ezberdinetan lan egin
arren, Sastrek hori kontatzen

duen bitartean buruarekin baietz
egiten du Aranberrik. «Are
gehiago, erabiltzaileek askotan
eskatzen digute arreta gehiago;
berriketa pixka bat behar dute.
Baina ez dugu denborarik, benetan, ezin diegu eskaini eskatzen
dutena», gehitu du.
«Hau ez da kalitatezko zaintza». Behin eta berriro errepikatu
dute erizain laguntzaile biek esaldi bera. «Eta hori da gure borrokaren arrazoi nagusia. Arrazoi

ekonomikoak ere badira, baita
ordutegi eta egutegiei buruzkoak
ere, baina kalitatezko zerbitzu bat
eskaintzea da gure helburu nagusia, erabiltzaileei merezi duten
zaintza ematea. Beraien azken urteak, azken egunak igarotzen dituzte zahar etxean, eta oinarrizko
behar guztiak beteak dituzte, baina zoriontsu izatea ere merezi dute. Orain, erabat estresatuta ditugu, dena presaka egin behar delako», esan du Aranberrik.

Aldundia erantzule
Enpresa pribatuek kudeatzen dituzte Gipuzkoako zahar etxe
gehienak, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren finantzaketari esker
funtzionatzen dute. Foru aldundiak jartzen du dirua, baina, Sastrek dioenez, baita enpresek bete
beharreko gutxieneko baldintzak
ere: «Aldundiaren esku dago enpresen betebeharrak aldatzea,
beste ratio batzuk zehaztea, langile gehiago kontratatzea. Horregatik, aldundiari egiten diogu guk
deia, berak erabaki behar baitu
zein den eskaini nahi duen kalitatea. Noski, inbertsio handiagoa
egin behar du horretarako».
Langileak haserre daude aldundiaren erantzunik ezarekin.
Sastrek dioenez, ez diete ez harrerarik egin, ez zuzenean entzun.
«Gutxieneko baldintzak ezarri,
eta horretarako diru bat ematen
du diputazioak. Hortik aurrera,

ezer ez; ez du egiten zerbitzuaren
kontrolik. ‘Emazkidazu ratioak
betetzen dituzuela dioten agiriak,
eta kito’. Minimoak betetzen direla bermatzen badute, enpresek
nahi dutena egin dezakete».
Kudeaketa pribatuko zentroen
eta diputazioaren menpekoen arteko diferentzia nabarmendu du
Aranberrik. «Baldintzak ezin
dira konparatu; eta ez soilik soldatetan, baizik eta ratioetan. Hori
da larriena. Alegia, ratio egokia
aldundiaren egoitzetakoa baldin
bada, guk ere ratio bera eduki beharko genuke, ezta? Eta horren
eragina, guk bai, baina batik bat
erabiltzaileek sufritzen dute».
Izan ere, zahar etxeetako arazo
gehienen konponbidea berbera
dela diote Sastrek zein Aranberrik. «Ratioak handitu. Horrekin,
gure eskakizun gehienei erantzungo litzaieke, eta benetan kalitatezko zerbitzua eman». Izan
ere, Sastrek dioenez, zahar etxeetako langile gehienak sutan jartzen dira agintari politikoek kalitatezko zaintzari buruz hitz egiten dutenean. «Zahar etxeei
buruz hitz egiten dutenean kalitate hitza ezabatu egin beharko
lukete beraien hiztegitik. Jar daitezela, benetan, kalitatezko zerbitzu baten alde lanean».
Zahar etxeetako lan eta bizi baldintzak azaleratzea, beste irtenbiderik ez dutela gaineratu du Sastrek: «Jendeak jakin behar du
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nola egiten dugun lan, zein den
egoera senideen bisita orduetatik
kanpora, eta hori ez da sekula
ikusten edo erakusten. Agian, gizarteak hori ikusten badu, presio
egitea lortuko dugu».

Oherako ordua
Zahar etxeetako lanegun batean
hiru unek eragiten dute mugimendu eta lan gehien: esnatzeko
orduak; bazkalorduak eta bazkalosteak; eta oheratzeko momentuak. Ordu horietan errefortzuak
egoten direla azaldu du Aranberrik, eta horrek lan ordutegietan
eragin handia duela. «Askotan,
egunean bi bider joan behar izaten dugu lanera, eta, zenbait lekutan, badaude egunean hiru bider
joaten direnak ere».
Errefortzuak egon arren, lanean ari den langile kopurua beti eskas izaten dela azaldu du Aranberrik, eta horrek baldintzatzen
duela zahar etxearen martxa guztia. «Gure zentroan, adibidez,
siestan sartzea eta esnatzea bi
txanda ezberdinek egiten dute.

‘‘
«Jendeak jakin behar du
zein den egoera bisita
orduetatik kanpo, eta
hori ez da sekula ikusten
edo erakusten»
Ana Sastre
Erizain laguntzailea zahar etxe batean

«Ratio egokia
aldundiaren
egoitzetakoa bada,
guk ere ratio bera eduki
beharko genuke, ezta?»
Aitziber Aranberri Aristi
Erizain laguntzailea zahar etxe batean

15:00etara artekoek sartzen dituzte siestan, eta azkena 14:55ean
oheratzen dute. 15:00etan, arratsaldeko txandakoak hasten dira,
eta erabiltzaileak esnatzen hasten
dira. Beraz, gerta liteke pertsona
bat hamabost minuturako oheratu izana, eta gerta liteke pertsona
hori derrigortu izana siestan sartzera, ordu laurden barru esnarazteko». Oheratzeko unea goizekoaren antzekoa izaten dela
azaldu dute bi langileek, korrika
ibiltzen direla berriro langileak
ordutegiak betetzeko.
Erabiltzaileek ohean egiten duten ordu kopuruekin oso kritiko
agertu dira. «Gu 19:30ean hasten
gara oheratzeekin. Kontuan izan,
hurrengo goizean 08:00etan hasten garela esnatzen, eta 09:30 arte
ez dela gosaria ematen. Pentsa
zenbat ordu egin behar dituzten
ohean; hamabi ordutik gora egoten dira». Ohean hainbeste ordu

egiteak ere ratioekin eta langile
kopuruarekin lotura zuzena duela azaldu du Aranberrik. «Ratioak handiagoak balira, ez legoke
arazorik oheratzeak atzeratzeko».
Eta egunez ratioak motz gelditzen badira, gauez zer esanik ez.
«Bi erizain laguntzaile gaude 95
erabiltzailerentzat», dio Sastrek.
«Gurean, biren artean 140 artatzen ditugu; beste bat jarriko dutela esaten digute, baina, oraingoz, ezer ez». Gauetan, hiru bider
igarotzen dituzte gela guztiak, eta
hainbat lan egiten dituzte buelta
bakoitzean: gorputz jarrerak aldatu, diabetikoei jaten eman, fardelak aldatu... Txanda bat amaitu, eta segidan hasten da hurrena.
«Eta ez dadila inor gaixotu, edo,
are okerrago, inor hil. Halakoetan, bi langileetako batek horren
ardura hartu behar du, senideei
deitu, haiekin egon... Ondorioz,
lan guztiak bakarraren bizkar
gelditzen dira», argitu du Aranberrik. Eta gauean lo egin ezinda
dauden erabiltzaileak, txirrina
behin eta berriro jotzen dutenak,
egarri direnak, fardela aldatzeko
eskatzen dutenak eta ohetik jaiki
eta bueltaka ibiltzen direnak
gehitu behar zaizkio horri.
«Gaueko txanda pila bat egiten
dugu beraietako bat besotik helduta, gelaz gela».
Lan polita dela, baina lan baldintzak oso gogorrak direla diote
bi langileek. «Gutako asko txikitxiki eginda gaude, eta adinarekin okerrera egiten du egoerak,
oso lan fisikoa baita gurea. Gaixoaldi asko izaten dira sektorean»,
azaldu du Sastrek. Eta alde psikologikoa gehitu behar zaio horri.
«Profesional gisa, oso gaizki sentitzen zara, zuk zure aldetik eman
dezakezun guztia eta gehiago
eman arren bai baitakizu ez zarela
behar bezala lanean ari», esan du
Aranberrik.
Gipuzkoan 5.000 langile inguru ari dira lanean zahar etxeetan,
eta horietako gehienak —%95 inguru— emakumeak dira. «Zaintza den neurrian, sektore oso feminizatua da. Eta argi dago, hau
gizonen lana balitz, munduko
lanbiderik gogorrenetakoen artean egongo litzatekeela, eta, nola
ez, askoz hobeto ordainduta».
Sastrek eta Aranberrik, baina,
ez dute amore emateko asmorik,
borrokari eutsiko diotela diote.
Joan den astean, hiru eguneko
greban parte hartu zuten biek, eta
urtea amaitu arte iragarrita dauden beste hamahiru greba egunetan ere izango direla ziurtatu
dute. «Borrokatzea da gure irtenbide bakarra, eta amaierara arte
borrokatuko gara».
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Sindikatuek patronalaren
jarrera aldaketa eskatu dute
negoziatu ahal izateko
Bi urteko soldatak izoztea proposatu du patronalak b ELAk eta LABek
lotsagarritzat jo dute eskaintza b ELA ez da izango hilaren 9ko bileran
E. Goenaga Lizaso

Zahar etxeetako hitzarmen sektoriala, horixe dute mahai gainean zahar etxeetako patronalak eta
sindikatuek. 2012aren amaieran
agortu zen 2009an sinatutakoaren indarraldia, eta, ordutik ez
dute izan sektoreko hitzarmenik.
2013-2016ko epealdian enpresa
hitzarmenak sinatu zituzten zahar etxe batzuetan, baina horiek
ere agortu ziren, eta 2016 amaieran sektoreko hitzarmena negoziatuko zuen mahaia osatu zen.
Adegi, Matia 2020, Lares eta
ACCG dira patronalaren ordezkariak negoziazioan, eta langileen
ordezkaritzari dagokionez ELA
(%60,4), LAB (%21,8), UGT (%9,1)
eta CCOO (%8,6) sindikatuak
daude. Gaur arte negoziazioak
oso gutxi egin du aurrera; patronalak ez zuen proposamenik aurkeztu joan den urriaren 19ko bilera arte. Baina proposamen hori ez
dute ontzat jo ELAk eta LABek;
batez ere, sektoreko hitzarmenik
gabe egon diren bi urteetako soldata izoztea proposatu duelako
patronalak.
2017ko eta 2018ko soldatetarako urte bakoitzari dagokion KPIa
gehi %3 igotzea eskatzen zuen
ELAk; eta, ondorioz, «lotsagarria» iruditu zaio patronalaren
proposamena. Patronalak emango zuen erantzuna aurreikusiz
edo, ELAk, irailean, urte amaiera
arteko borroka egutegi bat aurkeztu zuen. Irailaren 28an egin
zuten lehen greba eguna, joan
den astean egin zituzten beste
hiru greba egun, eta urtea amaitu
bitartean honako egun hauetan
greba egingo dutela iragarri dute:
azaroaren 26, 27, 28 eta 29an, eta
abenduaren 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 eta 31n.
ELAren antzeko analisia egin
du LABek ere. «Mahaira ez gatoz
denbora galtzera eta indarrak alferrik xahutzera. LABek hasierahasieratik esan du hori». Patronalak proposamena ahoz egin
izana salatu du, batetik, LABek.
«Bi urte pasatu direnean ez zarete
gai izan proposamen bat idazte-

LABen kontzentrazioa, joan den ostiralean, aldundiaren parean. A. C. / FOKU

ko? Seriotasun falta, gutxienez,
antzematen da hor», salatu du
LABeko Ane Sarriegik. «Baina
okerrena da 2019tik 2022rako
itun bat jartzen dutela mahai gainean, eta 2017-2018 urteak pasatu
ez balira bezala, bi urteko soldata
izoztea planteatzen dutela». Horrelako proposamen bat «onartezina» iruditzen zaio LABi. «Gure
haserrea izugarria izan zen»,
azaldu du Sarriegik, eta, horregatik, hori entzun eta berehala utzi
zuten bilera. Urriaren 22an proposamen hori aztertzeko bilera
egin, eta urriaren 26an langileak
grebara deitu zituen LABek.
ELAren eta LABen artean langileen %80tik gora ordezkatzen di-

tuzte, eta biak ados daude patronalaren proposamena onartezina
dela. Hala, hurrengo bileretarako
jarrera aldatzeko eskatu diete zahar etxeetako enpresa ordezkariei. Azaroaren 9an dute hurrengo
bilera. ELAk ez du parte hartuko.
Patronalak aurreko enpresa hitzarmenen eta lortzen den sektoreko hitzarmenaren aplikazio
berme batzuk eskaintzen ez dituen bitartean, ez dira negoziatzera eseriko. LABeko ordezkariak
azaroaren 9ko bilerara joango direla azaldu du Sarriegik, eta bilera
ostean batzarra dutela langileekin, patronalak jarrera berari eusten badio, hurrengo mobilizazioen egutegia zehazteko.
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«Gaur egun,
edozein
kontzertutarako
balio du txistuak»
Xabier Vesga b Txistularia
Errenteriarrak hamabost urte daramatza jada bere herriko
udal txistularien banda zuzentzen. Tradizio handiko
instrumentua izan arren eta itzal handiko lanpostua eduki
arren, gaur egungo egoerara moldatzen saiatzen da etengabe.
Erik Gartzia Egaña Errenteria

Xabier Vesga (Errenteria, 1976)
Ereintza elkartearen txistulari
bandan hasi zen txistua jotzen,
eta udalaren soldatapean hasi zen
lanean urte batzuk geroago. Jendea txistuaren mundura erakartzea da haren kezketako bat, baina ez du hori jarduera bakarra.
2003. urtean sortu zen egungo
Errenteriako Udal Txistularien
Banda...
Oposizio deialdi bat egin zen orduan, eta urte hartako uztailaren
20an jarri ginen abian. 1996tik,
hala ere, Ereintzak bete zuen aurreko udal bandaren funtzioa.
Hamabi musikariko taldea osatu
genuen. Aldian behin aritzen ginen, txandaka; diana eta gainerako ekitaldiak tartekatzen genituen. Kontzertuak, berriz, denok
elkarrekin eskaintzen genituen.
2003tik aurrera, lanbide bihurtu
zen hura. Gure kasuan, lau kide
gara bandan; Bilbon eta Donostian gehiago dira.
Zer esan nahi du txistulari bandako zuzendari izateak?
Hasieran, fabrikan egiten nuen
lan, Niessenen. Krisia zela eta, eszedentzia hartzeko atea ireki zidan enpresak. Izena eman nuen
Hezkuntzako zerrendetan, eta
handik gutxira atera zen txistulari izateko oposizioaren aukera.
Lanaldia ez zen hain luzea, hala
ere. Udalak ekintza askotarako
deitzen zion udal-txistulari taldeari. Haiekin eseri, eta hainbat
gauza egiteko prest geundela
esan genien, eta, lehengoarekin
alderatuta, lana bikoiztuta daukagu orain. Udalak banda behar

bizi izan musika girorik. Aitak
esaten du Pasaiako atrileroa zela
bere aitona... Agian hortik etor liteke zerbait. Edo ez.
Non hasi zinen jotzen?
Errenteriako kontserbatorioan
egin nituen erdi mailako ikasketak, eta Donostiara joan nintzen
goi mailako ikasketak egitera,
egungo Francisco Escudero kontserbatoriora. Niessenen egiten
nuen lan, eta ikasten ari nintzen
aldi berean. Jose Inazio Ansorenak bere etxera eraman izan ninduen, txistua jotzeko. Beharra
izan dutenean, ordezkapenak
egin izan ditut Donostiako udal
bandarekin.
2002an hirugarren gelditu zinen
Euskal Herriko txistulari bakarlarien txapelketan.
Orain arteko azkena izan da hori.
Donostiako txistulari bandako kide den Aitor Arozena oiartzuarrak irabazi zuen, eta Bilboko txistulari bandako
zuzendari Garikoitz
Mendizabal zestoarra
Lana bikoiztuta daukagu orain, sailkatu zen bigarren. Villabona-Amasan izan
udalak banda behar duelako,
zen, eta hamalau bat
eta baita auzo elkarteek eta
txistulari aurkeztu giherriko eragileek ere»
nen. Nire irakasle izan
«Lehen, Errenteria erdialdean
zen Itziar Busselok ere
bakarrik jotzen zuten diana
lortu zuen antzeko sari
txistulariek, baina auzoz auzo
bat. Herriak, beraz,
jotzen hasi ginen gu»
eman ditu txistulariak.
Igandero, auzoz auzo
beste musika tresna bat aukera- ibiltzen zarete diana jotzen.
tzeko esaten zidaten etxean. Bela- Lehen ez zen hala izaten. Garai
rri ona nuela esaten zidan musika batean, Errenteria erdialdean bairakasleak, eta biolina-edo jotze- karrik jotzen zuten diana, baina
ko. Baina txistuarekin gotortu auzoz auzo jotzen hasi ginen gu.
nintzen ni, eta hala ekin nion bi- Herria handituz joan den heinedeari. Gainerakoan, etxean ez dut an, logikoa da txistu hotsak ere
du, eta baita auzo elkarteek eta
herriko eragileek ere.
Txistuak tradizio handia du
Errenterian, ezta?
Uste dut herrian bertan 1753. urtekoak direla txistularien inguruko lehenengo datuak. Ordukoak
dira lehenengo dokumentuak.
Argi dago Errenteriak eduki izan
dituela txistulari-koblakariak,
eta banda oso famatu bat ere izan
zuen. 1981ean, Pedro Lizardik zuzenduta, udal banden txapelketa
irabazi zuen Bilbon.
Zuri noiz eta nola sortu zitzaizun
interesa?
Osaba txistularia dut. Haren etxera joaten nintzenean, txistuak
uretan sartuta zeuzkala ikusten
nuen, egurrezkoak zirelako eta
mantenu hori behar zutelako.
Ordukoa da txistuarekin dudan
lehen argazkia; 3 urte neuzkan.
Musika egin nahi nuen, baina

‘‘

auzo guztietara iristea. Ereintzarekin hasi ginen banda lanak egiten, eta jarraitu egin genuen gero.
Ordubeteko buelta ematen dugu,
eta udaletxean amaitzen dugu.
Ahalegin handia eskatzen du
igande goizetan txistua joz ibiltzeak?
Lehen, parranda eginda ere, erraz
jotzen genuen txistua, baina,
orain, gehiago kostatzen da. Adinaren kontuak izango dira... Lehen, gainera, denbora gehiagoan
jotzen genuen, eta gainerakoek
esan behar izaten zidaten bukatzeko garaia zela [barrez]. Polita
da, hala ere, eta jendeak eskertu
egiten du. Auzo guztietan ateratzen da jendea leihora, eta asko
estimatzen dute diana.
Txistularien kontzertu nagusia
egin ohi duzue Madalen jaien
bezperan. Hori al da urteko ekitaldirik garrantzitsuena?
Pregoi izenez zen ezaguna lehen,
eta elkarlanean antolatzen zuten

Ereintzak eta bandak. Gure eginkizunen barruan zegoen ardura
hori. Egia da eguna aldatuz ibili
izan garela beti, baina uztailaren
20an izango da aurrerantzean;
finkatuta gelditu da hori. Artista
ezagunen bat ekartzen saiatzen
gara beti: Anne Etxegoienekin
hasi ginen, Antonio de Huelva
txistularia ere etorri zen, Alex
Sardui iaz, Xabier Saldias aurten...
Datorren urterako burua astintzen hasita gaude jada.
Buelta eman diozue kontzertuaren kontzeptuari.
Gazteak erakartzea da helburua.
Gazteengana nola iritsi, hori izaten dut beti buruan. Nahiko erraza da adin batetik aurrerako jendea erakartzea, baina askoz zailagoa da gazteak inguratzea.
Asmatu duzuela dirudi, kontzertu hori ekitaldi saihetsezina baita errenteriar askorentzat.
Ez dakit festa gosea den, baina katarsi antzeko bat gertatu da. Tira,
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MOTZEAN
Txistularia izan ez bazina?
Fabrikan jarraituko nukeen lanean.
Badaukazu erreferentziaren
bat txistularien artean?
Jose Inazio Ansorena.
Eta musikaren munduan?
Euskal musikarekin lotutako
edozein gauza defendatzen
dut. Manu Chao eta Carlos
Nuñez ere bai.
Zer pieza gustatzen zaizu
gehien? Alaien bat.
Musikaz gain, baduzu beste
zaletasunik? Korrika egitea.
Behobia-Donostiarako dortsalik baduzu? Ez. Duela lau
urte parte hartu nuen azkenekoz.
Igandeetako dianan, zein da
gehien gustatzen zaizun
txokoa? Goiko Kalea.
Txistularien zuzendari edo
irakasle? Biak. Bata jendeari
adieraztea da; bestea, erakustea. Oso ongi datozkit biak.

ERIK GARTZIA

uztailaren 20a izanda, egunak berak ere lagunduko du. Oso arrakastatsua izaten ari da, eta txertatuta dago herrian. Herriko jende
ezberdin asko etortzen ari da
kontzertura. Dibertsitatea eskaintzen saiatzen gara, eta ederra
da txistua ardatz duen kontzertu
batean plaza jendez beteta ikustea; aurretik egindako lanaren
emaitza da hori.
Txistua tradizionalegia da bestela?
Bai. Baina txistuaren bidez edozer
gauza egin dezakegula adierazteko modu bat da kontzertua. Orkestra batekin jo daiteke txistua,
edo rock abeslari batekin. Gaur
egun, edozein kontzertutarako
balio dezake txistuak.
Orereta ikastolan musika irakasle ere bazara.
Zortzi urte daramatzat ikastolan,
DBHn. Alde onak eta txarrak ditu
lan horrek, baina alde onei begiratzen diet nik. Luxua da norbe-

rari gustatzen zaion hori norberaren herrian bertan irakatsi ahal
izatea; luxua da norbere herriko
kultura, herriko musika... hori
guztia gazteengan txertatzeko
aukera izatea. Gaur egun, dena
den, sakelako telefonoa da musika entzuteko modu nagusia.
Nola ikusten dituzu gazteak?
Gazteek entzuten duten musikara moldatzen eta ikasleengana
iristen saiatzen naiz. Adibidez,
Youtuben entzuten dutena txirulara egokitzen saiatzen naiz,
haiek gusturago jo dezaten, zoritxarrez ez baitute oso gustuko txirula. Erakargarriago bihurtzea da
kontua. DBH1 eta 2ren kasua da
hori. Musikari beste zentzu bat
ematen diogu DBHko hirugarren
eta laugarren mailako ikasleekin.
Zer egin baino gehiago, nola egin
erakusten diegu ikasleei. Sukalde
lan hori lantzen dugu. Entseguak
ikustera joateko aukera izaten
dugu, eta, ondoren, zerbait mun-

tatzen dugu guk. Imitazio moduko bat egiten dugu: Go!azen-en
gisakoak egiten ditugu.
Hor ere burua estutzen duzu.
Kontzertu batera joatean, ez dugu
ikusten atzean zer dagoen. Baina

Lortu al duzu ikasleren bat txistuarekin zaletzea?
Eduki izan dut ikasleren bat, bai.
Semeak, berriz, orain utzi du.
Ikasketak, eskolaz kanpoko jarduerak... Adin batetik aurrera, aztertu egin behar da nola
jarrai daitekeen musika
ikasten.
Garai batean askoz jenOso arrakastatsua izaten ari da de gehiagok ikasten
zuen txistua?
[uztailaren 20ko kontzertua],
Eskoletan, poxpolina joeta txertatuta dago herrian;
egindako lanaren emaitza da» tzen zuten txirularen ordez. Entzuna dut garbi«Gazteek entzuten duten
garriren bat erostean
musikara moldatzen eta
poxpolinak oparitzen ziikasleengana iristen saiatzen
tuztela. Txistua ez dago
naiz ikastolako lanean»
pianoaren tonu berean;
Fa notan dago; txirula,
atzean zer dagoen ikusi behar da berriz, Do notan. Guk egokitu
bost minutuko gauza bat egiteko egin dugu jo beharreko hori.
ere. Gauza berbera gertatzen da Anne Etxegoien aipatu duzu lebizitzan ere. Bizitzak ematen hen. Harekin txistua jota zaude
duen beste gauzetako bat da mu- Parisko Olympia sona handiko
sika; komunikatzeko modu bat.
aretoan...

‘‘

Iazko otsailean eskaini genuen
kontzertu hori. Madalen jaien aurreko kontzertuan sortu zen harremana, eta, Parisko kontzertuaz gain, Donostian eta beste
hainbat lekutan ere ibili nintzen
harekin. Diskoan parte hartzeko
aukera ere eskaini zidan, eta oso
esperientzia polita izan zen.
Zuzendari zuzendua zinen, orduan?
Ezberdina da lan egiteko modua.
Gitarra jotzaileak ez ditu hemengoak; Tolosakoa da bat [Okzitania] eta Pariskoa bestea. Bidarten
[Lapurdi] elkartzen dira entseatzeko. Etxean izaten dute audioa,
eta etxeko lanak eginda joan behar izaten da entseguetara.
Txistua jotzeaz gain, Gazte Kemena abesbatza ere zuzentzen
duzu.
Ikastolako lagunekin sortu genuen korua, 17 urterekin. Ez nekien nola zuzentzen zen ere. Gipuzkoako Abesbatzen Federazioaren ikastaro batzuetara joaten
hasi nintzen, Zarautzera. Oinarri
abesbatza ere zuzendu nuen, eta
Errioxan txapelketa bat irabazi
ere egin genuen.
Gipuzkoako Abesbatzen Txapelketa irabazitakoa zara Gazte
Kemenarekin, Errenterian. Berezia al da garaikur hori?
Bi aldiz irabazi dugu, eta dezentetan amaitu dugu bigarren eta hirugarren. Gauza bereziren bat
egin nahi dugu aurten; 25 urte
hauetan parte hartu duen jendea
gonbidatu nahi dugu urteurrena
guztiok batera ospatzeko. Horretan ari gara lanean. Egun seinalatua izaten da urtero, bai. Bi parranda egun seinalatu dauzkat
nire egutegian: uztailaren 21ekoa
eta abesbatzen lehiaketaren ondorengoa, gauekoa.
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‘Begiprest, Klikbizi’
zaro estreinatu berri
honek nobedade
handia ekarriko digu
amaiera aldera. Euskaraldiari ekingo diogu hilaren
23tik abenduaren 3ra arte. Lehenengoz, euskara elkarteek Euskal
Herri osoko erakundeen laguntzarekin martxan jarri dute plangintza erraldoia. Helburua, euskaldunak aktibatzea eta elkarrizketa mistoei ere bultzada ematea.
Ahobizi eta Belarriprest izango
gara. Ahobiziok nonahi euskaraz
egiteko konpromisoa hartu dugu, Belarriprestek ulertzeko gai
direla adierazi eta eurekin euskaraz egitera gonbidatuko gaituzte.
Lotsabako denok, behar den mo-

A

duan. Amaitu dira aitzakiak euskaraz ez egiteko, akabo «ez didate ulertuko», ahaztu erantzun
txarrak, «háblame en cristiano»
tipokoak. Harro eta ahaldunduta
kalean ibiltzeko sasoia izango da.
Euskaraldiari ariketa soziala
ere deitu diote. Ez dakit izendapen hori gogoko dudan; izan ere,
hala bataiatzeak beste gauza bat
dakarkit burura: Gran Hermano
(Big Brother) saioa. Lehenengo
sasoiari hasiera ematerakoan ere
esperimentu soziologikotzat har
genezan nahi izan zuten, garrantzi pixka bat emate aldera. Baina,
benetan, telebista programa hutsa zen, reallity show-a, alegia.
Euskaraldia, ostera, ariketa hutsa

R
IRITZIA
Leire Narbaiza
baino gehiago da, aktibazio eta
akuilu denondako, reallity
show-tik gutxi dauka ariketa honek.
Aktibazio horrek mihiak dantzan eta belarriak adi ipiniko dizkigu, eta horri bikain deritzot.
Baina behin abian jarrita, euskaren antiojoak jantzita, beste gauza batzuetan ere arreta ipini beharko genukeela uste dut. Eta Rikardo Arregi kazetaritza sarietan
Martxelo Otamendik eta Luistxo
Fernandezek asmatu zituzten
Irakurgogo eta Idazpetral hizkera euskaraldianoan (Martxelok
dixit). Nik ordurako beste bi
neuzkan buruan proposatzeko:
begiprest eta klikbizi.

Irudia b Donostia

Imanol Epelde blogari eta youtuber zarauztarraren azken bideoan argi azaltzen du 750.000 euskaldun ei garela, baina 40.000k
baino ez ditugula kontsumitzen
euskaraz prentsa, diskoak eta liburuak. Beste 33.000k prentsa
eta liburu bi irakurtzen dituzte
gure hizkuntzan. Eta 116.000k liburu bakarra irakurtzen dute.
Guztira ez gara 200.000ra ailegatzen. Non daude, hortaz, falta diren 500.000k?
Horregatik, Ahobizi denak baina euskaraz irakurtzen ez duenak egin beharko luke esfortzu
bat euskaraz leitzeko. Hain zuzen, horri Begiprest deitu diot
nik; Belarriprest-a bada euskaraz
egiteko oihura ez duena, baina
ulertzeko gai dena, Begiprest-ak
ere ez du irakurtzeko ohiturarik,
baina esfortzu pixka batekin lor
lezake.
Beste alde batetik, Klikbizi ere
bihurtu behar genuke. Bai, hau

ere asmatu egin dut. Erraz azaltzeko moduko kontzeptua da:
nonahi eta noiznahi eskura dauzkagun aparatu elektronikoak
euskaraz erabiltzea da Klikbizi.
Askotan erdaraz ditugu konfiguratuta, axolagabe jokatzen dugu.
Sarritan, egia da ez dagoela euskaraz jartzeko aukerarik. Baina
beste batzuetan utzikeria ere bada, erraz-erraza delako euskara
gaitzea. Ez dugu ahaztu behar zelako garrantzia duen gure gailu
guztietan euskara erabiltzeak.
Izan ere, zenbat eta gehiago erabili gure hizkuntza, orduan eta
gehiago hartuko gaituzte kontuan tresna, aplikazio, programa
eta abarren garatzaileek. Ezinbestekoa da, esate baterako, bilaketak euskaraz egitea. Horregatik, hain zuzen, izan beharko ginateke Klikbizi.
Ahobizi, Belarriprest, Begiprest edota Klikbizi. Euskaraldia
edonon dagoelako.

Donostian eta Irunen jada eman daiteke
azaroaren 18rako boto aurreratua
DONOSTIA b Datorren azaroaren 18an estatus politikoari buruzko gal-

deketak egingo dituzte Donostian eta Irunen, eta egun horretan bertaratzerik ez dutenek dagoeneko eman dezakete boto aurreratua. Guztira, 200.000 herritar inguru daude deituta botoa ematera. Donostiari
dagokionez, mila boluntario inguru beharko dituzte azaroaren 18an,
eta herritarren laguntza eskatu du Gure Esku Dago dinamikak.

390
ALDUNDIAK 2019AN GIZARTE POLITIKETARAKO
JARRIKO DUEN DIRU KOPURUA, MILIOI EUROTAN
Gipuzkoako Foru Aldundiak hurrengo urtean inoiz baino diru gehiago
bideratuko du Gizarte Politiken sailera: 389,9 milioi euro, 542 euro pertsonako. 875 milioi euro izango ditu legealdiko azken aurrekontuak.

«Lezoko EAJko zinegotziek
ez ezik, PSE-EEkoak ere babesa
adierazi dit. Zer erraza litzatekeen
dena alderdikeriak utzi eta arreta
pertsonengan jarriko bagenu»
Ainhoa Intxaurrandieta
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko presidente ohia

8.854
Erakunde bisita eta salaketa Zubietan
«Dagoeneko eginda daude lanen %70». Gipuzkoako Batzar Nagusietako hautetsien talde batek bisita ofiziala
egin zuen asteartean Zubietara, errauste planta egiten ari diren gunera, eta epeak errespetatzen ari direla azpimarratu zuten arduradunek. 2019ko martxo-apiril aldean hasi nahi dute lehen hondakinak jasotzen. EH Bilduko
ordezkariek, berriz, gogor salatu dituzte lanean ari diren langileen lan baldintzak, eta gaineratu dute Jose Ignacio Asensio Ingurumen diputatuak errealitate hori ezkutatu zuela astearteko bisitan. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

ALDUNDIAK BANATUKO DITUEN KULTURA BONUAK
Laugarren urtez jarraian, kultura bonuak banatuko ditu Gipuzkoako Foru
Aldundiak. Abenduaren 5ean irekiko da epea, eta 8.854 bonu banatuko
ditu aurten. Horietatik 3.542 izango dira euskarazko kultur produktuak
erosteko. 85.000 euroko aurrekontua izango du guztira.

%

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere 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 Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus.
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XIX. eta XX. mendeetan zazpi ostatu
zeuden Ormaiztegin, eta emakumeek
ateratzen zituzten aurrera negozio horiek;
garai hartako egunerokoa gogora ekarri
dute hainbat herritarren ekimenari esker.

Emakumeak
ostalari
sarito Berastegik. Bainuetxearen
azken urteetan egin zuen lan han,
1960ko hamarkadan. «Ederki
uela ehun urte, gogoratzen naiz guztiaz. Neskagaizki ikusia zego- me aritu nintzen lanean», zehazen emakumeak tu du. Urteak pasatu arren, garai
taberna giroan hartako bizipen asko ditu gogoan.
ibiltzea. Baina, gi- «Beste garai batzuk ziren. Orain
ro hain maskulino hartan, ezin- pentsaezinak dira orduan norbestekoa zen emakumeen lana. malak ziren jokaera batzuk».
Bezero gehienak kanpotik etoBesteen mesedetan egindako lana
zen, itzalekoa. Eta, hain zuzen ere, rriak zirela azaldu du; bereziki,
ormaiztegiarrek argitara atera Madril, Zaragoza eta Bartzelonadute urte luzez emakumeek osta- tik. «Eskupeko onak ematen zizlaritzan egindako lana. Hainbat kiguten. Batzuetan, soldatarekin
herritarrek euren senitartekoen baino gehiago irabazten genuen
bizipenak kontatu zituzten larun- eskupekoekin». Hilean 1.500
batean. Ostatuz ostatu txango bat pezeta inguru irabazten zituzten
egitea zen antolatzaileen asmoa, [9 euro]. «Soldata polita», Berasbaina, eguraldi txarrak eraginda, tegiren arabera.
Bainuetxearekin harreman esudaletxean elkartu ziren. Ondarearen Europako Jardunaldien tua zuela onartu du. «Bertako
langilea izateaz gain, bertan bizi
barruan egin zuten ekitaldia.
nintzen. Azkenerako,
zeure sentitzen duzu»;
familiartekoak ziren garai hartako taberna
gehienak. Ostalarien alaLehen, Ormaiztegiko taberna
ba da Mari Carmen Goiguztiak gizonezkoen izenean
buru ere, eta etxeko nezeuden erregistratuta, baina
emakumeek egiten zuten lan» gozioan ordu asko sartutakoa dela dio. «Etxaluze
Elixabete Garmendia
Txangoaren gidaria
ostatuaren jabeak ginen.
Hamalau ohe genituen,
«Aurrerapauso handia izango
eta inoiz ez zen lan faltazen gizakia ilargira iristea, baina rik». Amak denetik eginire amarentzat garbigailua
ten zuela nabarmendu
izan zen asmakizunik onena»
du Goiburuk: jana presMari Carmen Goiburu
tatu, izarak eta arropak
Ostalarien alaba
ostatuaren albotik igaroIndustrializazio garaiak alda- tzen den Estanda ibaian garbitu...
keta handiak eragin zituen Or- «Aurrerapauso handia izango
maiztegin. Hazi egin zen herrigu- zen gizakia ilargira iristea, baina
nea, eta zerbitzuak, areagotu. nire amarentzat garbigailua izan
Zazpi ostatu zabaldu zituzten tar- zen aurrerapausorik handiena.
tean, eta baita bainuetxe bat ere. Beretzat munduko asmakizunik
«Taberna guztiak gizonezkoen onena zen garbigailua», azaldu
izenean zeuden erregistratuta, du, barre artean.
baina emakumeek egiten zuten
Etxeluzeko bezeroak inguruko
lan», nabarmendu du Elixabete fabriketako langileak izaten zirela
Garmendia txangoaren gidariak. oroitu du. «Jende asko etortzen
Ormaiztegiko bainuetxean, esa- zen Irizarrera, baita Espainiatik
terako, langile guztiak emaku- eta Portugaldik ere». Idoia Gumezkoak zirela gogoratu du Ro- rrutxagak gaineratu du bezeroeKerman Garralda Zubimendi
Ormaiztegi

D

Elixabete Garmendia ibilaldiko gidari lanak egiten. KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI

‘‘

Ormaiztegiko bainuetxean egindako geldialdia; trenaren zubi zaharra ikusten da atzean. KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI

kin ere harreman handia sortzen
zela. «Azkenerako, ordu asko
igarotzen zuten elkarrekin». Lanera etorritako portugaldar baten
istorioa kontatu du Gurrutxagak:
«Oso gogorra zen haien bizimodua: etxetik urrun, lanaldi luzeak... Askok ematen zioten zurrutari. Behar baino gehiago gastatu
ez zezan, nire amak soldata gordetzen zion lanera etorritako portugaldar bati. Txaketaren barnealdean ezkutuko poltsiko bat ere
josi zion etxera joatean dirua lapurtu ez ziezaioten».

Izaera handiko ostatuak
Faustorena taberna zuten Gurrutxagaren senitartekoek. «Ameriketako Txikiarena ere deitzen
zioten. Nire aitona Amerikara
joan zen dirua egitera, eta itzultzerakoan zabaldu zuen taber-

na». Kiroletan espezializatutako
taberna zen: «Asteburuko kirol
emaitzak jartzen zituzten tabernan. Orduan zailagoa izaten zen
inguruan zer gertatu zen jakitea,
eta jende asko etortzen zen Realak zer egin zuen edo pilotan nork
irabazi zuen jakitera». Haiek hasi
ziren oraindik ere egiten den Ormaiztegiko ziklo-kros lasterketa
antolatzen. Tabernek herrigintzarako duten pisua nabarmendu
du Garmendiak. «Ez dira aisialdirako elkarguneak soilik».
Politikako eragile askok baliatu
izan dituzte tabernak euren bilerak egiteko eta mezuak zabaltzeko. «Errepublikanoena ere esaten zioten Amerikano Txikiaren
tabernari. Bertan egiten zituzten
bilerak», kontatu du Gurrutxagak. Jeltzaleek ere bazuten euren
bilgunea: «Ezkurdia tabernan

biltzen hasi ziren haiek. Geroago
zabaldu zuten Ormaiztegiko batzokia, baina beti Ezkurdia tabernan egiten zituzten agintari gorenen bilera garrantzitsu guztiak»,
azaldu du Xabin Ezkurdiak.
Taberna soila baino askoz
gehiago zen ezkurdiatarren negozioa. Txokolatea eta bestelako
gozoak ekoitzi eta saltzen zituzten, ontziratu gabeko produktuak ere bai, arropa zaharrak
konpontzen zituzten... «Herri
txikietan oso ohikoa zen hori.
Jendeak behar zuen guztia eskaintzen zuten negozioek».
Hutsetik hasita, negozioak aurrera atera zituzten Ormaiztegiko
emakumeek. «Ekintzaileak direla esango genuke egun», diote
denek, txantxa artean. Barra
atzetik atera, eta erakusleihoan
jarri dituzte haien herrikideek.
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Curlingeko Munduko Txapelketa Mistoan, Kanadan, zilarrezko domina irabazi
berri dute Donostiako Txuri-Berriko jokalariek: Leire eta Oihane Otaegi ahizpek,
Mikel Unanuek eta Sergio Vizek. Curlingeko pista egokirik eta entrenatzailerik
gabe lortu dute balentria. Bi aste barruko Europako Txapelketa daukate begiz jota.

Hotz egiten du izotz pistan
Unai Zubeldia Donostia

zustekoa izan da,
baina ez miraria.
Goi mailako kirolean ez dago miraririk, urte askoan
gogotik egindako
lana baizik». Mikel Unanue eta
Oihane Otaegi donostiarrak pozez zoratzen daude, oraindik, bi
aste atzera Kelownan, Kanadan,
Curlingeko Munduko Txapelketa
Mistoan lortu zuten zilarrezko dominarekin —Leire Otaegi eta Sergio Vezekin osatu zuten taldea—.
«Badakigu emaitza onen bat lortzean komunikabide guztiak deika hasten direla bat-batean». Eta
hala gertatu da elkarrizketan bertan ere, telefono dei bati erantzun
behar izan diolako Otaegik. «Ez
da seinale txarra», ondorioztatu
dute biek.
Baina errealitate horretatik
urrun ibili behar izaten dute

E
Leire Otaegi, Mikel Unanue, Oihane Otaegi eta Sergio Vez, zilarrezko dominarekin, Kelownan, Kanadan. WCF / JEFFREY AU

gehienean. «Pentsa, entrenatzeko pistarik ere ez daukagu oraindik». Jacan (Espainia) egoera zailduta, Suitza bihurtu da euren bigarren etxea. «Azken batean, herrialde hori daukagulako gertuen». Baina ez Unanuek eta ez
Otaegik, bietako inork ez du curlinga bizibide. «Lanean ari gara,
eta ahal dugun moduan moldatzen gara ostegunetan bidaiak
egiteko, edo ostiralean lan egin
ondoren, arratsaldean hegazkina
hartzeko». Otaegik gogoratu
duenez, urte asko daramatzate ia
egun bakar bat ere euren aisiarako gorde ezinik. «Denbora, dirua,
jaiegunak, ahalegina... Gauza asko daude gure lorpenen atzean».
Bitxikeria gisa, euren kasa hartu ohi dituzte beti hegaldiak. «Eta
txapelketetako finalak igande
arratsaldeetan izaten direnez eta
orain arte ondo arituta ere finaletan sartzeko itxaropenik izaten ez
genuenez, lehenagorako hartzen
genituen itzulerako hegaldiak».
Azken aldian, ordea, azken orduan hiru aldiz aldatu behar izan
dituzte hegaldi horiek. «Gure
maila asko igo delako». Alde horretatik, hegaldien kontua ere
«tentu handiagoz» aztertzen hasi beharko dutela azpimarratu
dute biek, barrez.
«Curlingean hasi ginenean,
2008an, hiru urte baino gehiago
igaro genituen partida bakar bat
ere irabazi gabe». Unanuek eta
Otaegik garaipenean ere gogoan
daukate iragan gogor hura. «Oso
zaila izan zen hasiera», aitortu du
Unanuek. «Eta askotan galdetzen genion geure buruari ea jarraitzea merezi zuen». Baina bideak erakutsi die baietz, zuzena
izan zela apustua. Urrutira joan
gabe, Unanuek berak —Vez, Antonio de Mollinedo eta Eduardo de
Paz Txuri-Berriko taldekideekin
batera— bigarren postua lortu
zuen joan den asteburuan Bielen
(Suitza) jokatu zuten Tissot Touring Trophy lehiaketan. «Maila
bikaineko txapelketa izan da, eta
oso pozik gaude lortutako emai-
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tekoa izaten da feedback lan hori». Asteburuetan bakarrik egin
ahal izaten dituzte pistako entrenamenduak. «Eta, horren ondorioz, entrenamendu ordu gutxi
pilatu ahal izaten dugu astero»,
zehaztu du Otaegik.

tzarekin. Alde horretatik, oso
itxaropentsu gaude Europako
Txapelketarako».
Gaurtik igandera Unanue Bernan ariko da lehian, Suitzan, Bern
Inter txapelketan; guztiak Suitzara bertara joango dira hurrengo

Bidaiak, entrenatzeko

‘‘
Curlingean hasi
ginenean, 2008an, hiru
urte baino gehiago igaro
genituen partida bakar
bat ere irabazi gabe»
Mikel Unanue
Txuri-Berriko jokalaria

«Emakumeen kirola
indartu nahi dutela
diote, eta nekez egongo
da curlinga baino kirol
parekideagorik»
Oihane Otaegi
Txuri-Berriko jokalaria

astean, entrenatzera; eta, ondoren, azaroaren 15etik 24ra jokatuko dute Europako Txapelketa, Tallinen, Estonian. «A mailara igotzea da gure helburua», azaldu du
Unanuek, «Europako talderik
onenen artera jauzia egitea». Eta
«bigarren mailari eustea» da
Otaegi ahizpen erronka.

Benetako apustua falta
Emaitza zoragarriak lortzen ari
badira ere, «entrenatzaile eta azpiegitura falta larria» daukate
Txuri-Berri taldeko ordezkariek.
Tarteka, Txuri Urdin izotz jauregian egiten dituzte entrenamenduak. «Baina pista hori ez dago
behar bezala egokituta curlingean aritzeko, eta izotza oso baldintza kaskarrean egoten da askotan». Txuri-Berriko kideak aspal-
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Oihane Otaegi harria jauritzen, Leire Otaegi eta Mikel Unanue ondoan dituela, orain bi asteko Munduko Txapelketa
Mistoan, Kanadan, Alemaniaren aurka jokatu zuten final-laurdenetako lehian. WCF / JEFFREY AU

ditik ari dira pista eske. «Baina ez
dute mugimendurik egiten».
Gaur-gaurkoz, 11 fitxa bakarrik
daude Gipuzkoa osoan. «Donostiakoa da talde bakarra. Baina ziur
gaude Gipuzkoan benetako apustua eginez gero 09:00etatik
22:00etara jendez lepo egongo litzatekeela curling pista». Otaegik
mahai gainean jarri du proposamena: «Emakumeen kirola indartu nahi dutela diote, eta nekez
egongo da curlinga baino kirol parekideagorik. Eskola kirola, emakumeena, kirol egokitua... esparru asko har ditzake curlingak.
Kirol honen alde benetako apustua egitea falta da». Unanuek kri-

tikatu du «betiko kirolei begira»
jarraitzen duela Gipuzkoak.
Entrenamenduei dagokienez,
taldeko kide bakoitzak beretik eskaintzen du saio horien kalitatea
hobetzeko. Gorputz Hezkuntzako ikasketak eginda dauzkate
Otaegi ahizpek. «Eta eurak arduratzen dira arlo fisikoaz». Baliabidez urri, bideoak ikusiz, bidaietan
kontaktuak eginez, ingurukoengandik ikasiz, ikastaroak eginez,
atzerriko entrenatzaileren batengana joanez eta beste herrialderen
batean asteburuko edo astebeteko egonaldiak eginez... Horrela
ari dira pausoak ematen. «Alde
horretatik, Michael Harris kana-

darra ezagutzeko aukera izan genuen gure lehenengo Europako
Txapelketan», zehaztu du Unanuek. «Munduko entrenatzailerik onenetakoa da, Olinpiar Jokoetan zilarrezko domina irabazitakoa, eta Kanada eta Eskoziako selekzioen entrenatzailea. Horrela
ari gara gure maila hobetzen».
Horrez gain, Munduko Curling
Federazioak ikastaroak antolatzen ditu urtero. «Eta, gure ikasketei esker, ikastaro horietara joateko aukera izan dugu Leirek eta
biok», zehaztu du Oihane Otaegik. «Jakintza hori guztia barneratuta, ondoren geure artean egiten ditugu zuzenketak; geure ar-

Unanuek gaineratu du lehiaketetara joateko bidaiak baliatzen dituztela gainerako selekzioekin
daukaten galera hori murrizteko.
«Horregatik saiatzen gara ostegunetan joaten, entrenamendu
ordu asko pilatzeko». Bospasei
orduko entrenamenduak egiten
dituzte goi mailako jokalariek.
«Pare bat ordu goizez, pistan, eta
bizpahiru ordu arratsaldez, pistatik kanpo. Guk, bidaietan, hamalau-hamasei orduz entrenatzen
dugu pistan. Kalitateari dagokionez, ez da egokiena, baina horrela
saiatzen gara aldeak murrizten».
Etxean daudenetan, berriz, arlo
fisikoa lantzen dute astelehenetik
ostegunera.
Arazoak arazo, euren taldea
«maila onekoa» dela azpimarratu du Unanuek. «Fisikoki oso talde indartsua da gurea, eta hala azpimarratzen digute denek; estrategia arloan ere onak gara; eta teknikoki ez gara onenak, baina,
saiatu eta saiatu, hobetzen ari gara
pixkanaka».
Arlo ekonomikoari helduta, Gipuzkoako Foru Aldundiaren,
Eusko Jaurlaritzaren eta Donostiako Udalaren laguntza «txiki
bat» jasotzen du Txuri-Berrik.
«Eta babesle pribatu batzuk ere
badauzkagu. Baina hau guztia
egin ahal izateko zenbat diru gastatzen dugun esanez gero, familiako kideren batek guri hitz egiteari utziko lioke, ziurrenik».
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Tolosako Goia sendiaren bost belaunaldik
hazi izan dituzte animaliak baserrian. Zaldiak,
txekorrak eta esne behiak izan dituzte
gehienbat, eta, azken urteotan, baita idiak ere.

Mendea
abereak haziz
Mikel Iraola Tolosa

lejandro Goiak ez
zuen ezagutu bere aitona Francisco Goia.
Berehala izan zuen,
ordea, haren lanaren berri, 7 urterekin hasi baitzen Legorretako Gurutzeta Txiki baserrian aitari eta
osabari laguntzen.
Animalien salerosketan aritzen
zen Francisco, eta, hura hil ostean,
hark hasitako bideari jarraipena
eman zioten Patxik –Alejandroren
aitak— eta Jose Ramonek –osabak–. Zaldiak, txekorrak eta esne
behiak zituzten, gehienbat, eta,
horiek hazteaz gain, baserriz baserri eta azokaz azoka ibiltzen ziren.
Torrelavegaraino (Espainia) ere joaten omen ziren abereak erostera,
Alejandrok gogoan duenez: «Oinez itzultzen ziren ganaduarekin.
Bideko herrietan boluntarioak izaten ziren animalien garraioan laguntzeko. Egunetako bidaia izaten
zen. Gainera, behiren bat bidean
erditzen bazen-edo, gehiago atzeratzen zen itzulera».
Zaldiei ferrak kentzea izan zen
Alejandroren lehen lanetako bat,
eta diru pixka bat irabazten zuen
horrekin. Hasiera baino ez zen
izan. Urteak eman zituen abere artean: jaten ematen, garbitzen,
ukuilua txukuntzen... Gogor lanean, baina baita pasioz ere.
Gero —eta lehenago zer izan zen
jakin gabe—, afizioa ofizio eta ofizioa afizio bihurtu zen: 1976an ha-

A

rategia zabaldu zuen Tolosan, eta
Legorretara joaten zen hango lanak amaitutakoan, egunero-egunero, hutsik egin gabe, animaliei
jaten eman eta garbiketa lanak
egitera. «Tolosako harategian lan
asko egindakoa da aita, baina, ziur
asko, are lan gehiago egin du Legorretan», dio bere alaba Cristinak.
«Oporrak? Aitari behin hitz hori
aipatu nion, baina ez zuen ulertzen
zer esan nahi zuen ere. Hori du baserriko lanak», erantzun du Alejandrok.

Idiak haztea, zaletasun
36ko gerraren ondoren zaldi haragia saltzen ibili zen Alejandro,
aitarekin eta osabarekin. Garai
zailak ziren, eta merkeagoa zen
haragi hori, «saltzeko errazagoa». Harategia zabaldu zuenerako, ordea, egoerak hobera egin
zuen, eta ohikoagoa zen beste animalia batzuen okela. Hori bai, jendeak zaldiaren haragiarekin identifikatzen zuen artean ere bere harategia: «Oilaskoak, txerrikiak,
txekor haragia... denetik geneukan, baina kosta egin zitzaigun
zaldiaren irudi hori aldatzea».
Azken urteotan, berriz, idiaren
okelagatik ere bada ezagun Goia.
Idi haragiaren eskasiak bultzatuta
ekin zion Alejandrok idiak hazteari. Txekorrak zirela erosi izan
ditu beti, eta animaliaren atzealdeari erreparatzen dio idi izatera
irits daitekeen ala ez baloratzeko
orduan, formari. Cristinaren esa-

Alejandro Goia, mimo handiz, baserriko idietako bat garbitzen. ARRI_STUDIOA

guntzen ibiltzen da Miguel Cruz
semea. Hura arduratzen da orain
idiak zaintzeaz. Egoera aldatu
egin dela dio: «Idi gutxiago ditugu
orain. Pixkanaka, kenduz joan
gara. Aitonak, harategiko lanaz gain, egunero
ordu mordoa eskaini dio
lan honi, baina guk ez
Oporrak? Aitari behin hitz hori dugu aukerarik horretarako. Egunero joaten gaaipatu nion, baina ez zuen
ulertzen zer esan nahi zuen ere. ra, baina ordu gutxiago
pasatzen dugu».
Hori du baserriko lanak»
Potxolo izenekoa da
Alejandro Goia
Ganaduzalea
orain duten idietako bat.
Akitaniako blonda arra«Aitonak, harategiko lanaz
zakoa da, eta, zortzi urtez
gain, egunero ordu mordoa
hazi ondoren, 1.900 kiloeskaini dio idiak hazteari. Guk
rekin Espainiako Estatuez dugu aukerarik horretarako» ko idirik handiena izateMiguel Cruz
ra iritsi da. Hilabete guGanaduzalea
txiko txekorra zela, taxi
ren ondorioz ere bai», aitortu du gidari bati erosi zion Alejandrok,
Villabona-Amasako azoka bereAlejandrok.
Osasunak utzi dion arte, Alejan- zian. Legorretako baserrian zikidrok mimoz zaindu ditu idiak Le- ratu zuten, eta hantxe dago ordugorretako baserrian. Cristinak du tik, erosle baten esperoan. Idia
orain harategiaren ardura, eta la- bere horretan saltzeko asmoa du
netan, «gaitasuna» da bere aitarena. «Ez dakit odolean daramagun zerbait ote den, baina etxean
horrenbeste aldiz ikusi ondoren,
ikasi egiten da. Eta hanka sartzea-

‘‘

Goia sendiak, baina ez da lan erraza: «Txuletak oso preziatuak
dira, baina irteera ez da oso erraza, prezioagatik eta leku fisikoagatik. 25 kilo ingurukoak dira harategian izaten ditugun txuleta
barrak. 100 kilokoak izango dira
idi honenak, eta lekua behar da
hori gordetzeko eta manipulatzeko. Guk ez dugu aukerarik. Horregatik, osorik saltzea da gure asmoa», dio Miguelek.

Idiak haztea, garestia
Prezioa bera ere faktore garrantzitsua da, Miguelen esanetan, eskaini beharreko denboraz gain, garestia delako idiak haztea: «Zortzi
edo bederatzi urtez hazten da idi
bat. Lanerako erabiltzen ziren garai batean, baina gaur egun makinek egiten dute lan hori, eta jan
baino ez dute egiten. Egunean 50
kiloko bi pentsu zaku botatzen
dizkiegu, pentsa. Inbertsio bat ere
bada, azkenean. Horregatik da garestia, eta horregatik dago gutxi.
Kapritxo bihurtu da».
Erosle bat topatu artean, eta gerora ere bai, idiak hazteko asmoa
du Goia sendiak. Eta hori ikusirik,
Alejandro pozik da bere bilobak
eta alabak aitonak hasitako bideari eutsi diotelako, bost belaunaldi baitira, jada, pasio beraren inguruan lanean. «Garaiak aldatu
diren bezala, gure lana ere asko aldatu da, baina familiatik halakorik jaso izan ez bagenu, orain ez ginateke hemen egongo. Guretzat
oso garrantzitsua da aitonak utzi
digun legatua, eta horri segida
ematen saiatzen gara, nahiz eta ez
den egungo bizimoduarekin batera erraza», azaldu du Cristinak.
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dute orain arte. Arte plastikoekin
eman zuten lehen pausoa joan
den urriaren 20an, Helena Azkarragaurizar eta Joana Manzisidor
artisten eskutik. «Esperimentatzeko erabili genuen tailerra»,
azaldu du Azkarragaurizarrek.
Hainbat material erabili eta moldatu zuten goizean, eta bakoitzak
bere apurra gehitu zuen bildumara. Arratsaldean, goizeko lanak
erabili zituzten beste obra bat sortzeko. «Tailerra bukatuta, ez zeukaten objekturik etxera eramateko. Artea sortzeko prozesua ezagutzea, hori zen helburua».

Bigarren saioa, atzeratuta

Ausorturen lehen saioan parte hartu zuten gazteak, sortutako lanetako batzuk erakusten. AUSORTU

Txatxilipurdi elkarteak eta Ttak gazte taldeak sormen laborategiak antolatu dituzte
gazteentzat Arrasaten: Ausortu. Zenbait kultur arlotan lehen pausoak ematea dute xede.

Barruko artistari bultzada
Beñat Alberdi Arrasate

gingo banu», edo
«ausartu izan banintz», edo... Askok
idazten dituzte halakoak. Askotan, lehen
urratsak eragiten du beldurrik
handiena, eta horrek eragozten
du abiaraztea. Ziurrenik, artista
frustratu asko egongo da gizartean. Frustratuak, buruan ideia bat
izan arren ez zutelako aurrera
egin. Eta, nork daki, akaso gustura asko hartuko ziren haien lanak.
Bide horretan, lehen pauso hori
erraztu nahi izan dute Txatxilipurdi elkarteak eta Ttak gazte taldeak, Arrasaten. Horrela sortu
dute Ausortu sormen laborategien egitasmoa, 15 eta 19 urte arteko gazteentzat. Lau alor landuko
dituzte: arte plastikoak, ikus-entzunezkoak, arte eszenikoak eta
musika.
Gazteen aisialdi aukeretan eskaintza falta sumatu dute bi eragileek, kirol arlotik kanpoko es-

E

kaintza falta, noski. Ez dira asetzen behar guztiak. «15 eta 19 urte
arteko adin tartea ere lantzen dugu guk», azaldu du Amaia Etxabe
Txatxilipurdiko kideak. «Eta horiei beste aukera bat eskaini nahi
genien kirol arlotik kanpo». Aisialdi hezitzailerako elkarte bat da
Txatxilipurdi; haurren zein gazteen aisialdian lan egiten dute. Antzeko eremuetan lan egiten dute
bi eragileek, eta horregatik sortu
dute Ausortu, elkarlanean. Arrasate Euskaldundu Dezagun taldeko kide da Ttak, eta gazteentzako
egitasmoak lantzen ditu.
Hamaika bide daude aurrera
egiteko, baina bi elkarteek nahiago izan dute proiektua kultur arlora bideratu. «Hezkuntza arautuan irakasten ez diren arte diziplinetara jo dugu», argitu du
Etxabek. Lehen pausoak emateko
gazteei baliabideak eskaintzea da
egitasmoaren gakoa, artistak ez
dira-eta ezerezetik sortzen. Kontua ez da ez dagoela inolako eskaintzarik, baizik dagoen hori tal-

de oso espezializatuek eskaintzen
dutela. Hala nabarmendu du Maria Oses Ttakeko kideak: «Arrasaten, esaterako, badago pintura
taldea. Baina bertaratzen direnek

biltzen du Ausorturen oinarria.
Landuko duten arte diziplina,
akaso, ez da izango parte hartzaile
guztien etorkizuneko ofizioa edo
afizioa. Baina probatu ostean erabakitzea, hori da funtsa.
Lau alorri buruzko
sormen laborategiak eskainiko dituzte: arte
15 eta 19 urte arteko adin tartea plastikoak, ikus-entzuere lantzen dugu guk, eta horiei nezkoak, arte eszenikoak eta musika, eta diziplibeste aukera bat eskaini nahi
na bakoitzean lanean ari
genien kirol arlotik kanpo»
diren artistak lotuta
Amaia Etxabe
Txatxilipurdi elkarteko kidea
dauzkate jada. Azken batean, haiek dakite gehien
«Esperimentatzeko baliatu
arte mota horri buruz.
genuen arte plastikoen tailerra. Goizez eta arratsaldez
Artea sortzeko prozesua
egiten dituzte saioak, eta
ezagutzea, hori zen helburua»
elkarrekin bazkaltzen
Helena Azkarragaurizar
dute tartean. «Aukera
Artista
asko sortzen du elkarreargi dute pintura gustatzen zaiela kin bazkaltzeak», zehaztu du
eurei eta hori landu nahi dutela. Etxabek. «Artista ezagutzeaz
Proba egiteko aukera eskaini nahi gain, diziplinari buruz hitz egitedugu guk».
ko balio dezake».
«Ausartu probatzera, eta sortu
Ausortu martxan dago jada,
lan berriak». Esaldi horrek labur- baina laborategi bakarra eskaini

‘‘

Urrian 27an ziren egitekoak bigarren laborategia, argazkigintza
eta ikus-entzunezkoak gai gisa
hartuta, baina atzeratzea erabaki
zuten. Oraindik zabalik dago izena emateko epea —ez dute zehaztu noiz egingo duten—. Ekaitz Filarmendik eta Itziar Bastarrikak
gidatuko dute saioa, argazkigintza estenopeikoa ardatz hartuta.
Parte hartzaile bakoitzak bere kamera sortuko du, eskuz, eta argazkiak aterako dituzte ondoren.
Argazkiak errebelatzeko laborategia ere erabiliko dute. Emaitzak
digitalizatu egingo dituzte ondoren, bestelako erabileraren bat
eman ahal izateko.
Kepa Errasti aktoreak dinamizatuko du arte eszenikoen laborategia; azaroaren 10ean egingo
dute saio hori. Errastik antzerkiaren mundura gerturatuko ditu
parte hartzaileak, baina aktorearen eta sortzailearen begiradatik.
Istorioak eta egoerak kontatzen
saiatuko dira hainbat joko, inprobisazio lan eta ariketa eginez.
Azkenik, azaroaren 24an egingo dute musika arloko saioa, Izaro
Andres musikaria gidari lanetan
dela. Musika sormenaren abenturara bidaia tailerra emango du
artista bizkaitarrak. Azken lau urteotako esperientzia baliatuta,
taula atzeko errealitatera jauzi
egingo du: zertarako sortu, nola
sortu, nola komunikatu, nola babestu eta nola lan egin.
Probatzea da Ausorturen oinarria, eta, funtsean, horixe da egitasmoa bera ere: saiakera bat
gehiago. «Badakigu zaila dela
adin tarte horretara iristea»,
onartu du Etxabek. Baina interesgune izango zirelakoan aukeratu
zituzten lau diziplinak, gainontzekoak baztertu gabe, noski.
«Parte hartzaileen iritziak entzunda jakingo dugu zer interesatzen zaien». Ez dakite etorkizunean antzeko egitasmorik egingo
duten edo ez, azken finean sortzaileek eurek aukeratuko baitute
zer sortu nahi duten.
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OMEren arabera, osasuntsu egoteko beharrezkoa da astean, gutxienez, bi ordu eta erdiz kirola egitea. J. CARLOS RUIZ / FOKU

Dagoeneko, Gipuzkoako hamasei herritan eskaintzen dute
doako kirol-orientazio zerbitzua, eta gehiago izango dira aurki.
Bizimodu sedentarioari aurre egitea eta jarduera fisikoa
sustatzea dira helburuak, herritarren osasunaren mesederako.

Mugitzen hasteko
lehenengo bultzada
Aitziber Arzallus

sasunaren Mundu Erakundeak
(OME) dio osasuntsu egoteko
ezinbestekoa
dela kirola egitea. Eta zenbat egin
behar den ere zehaztu du: gutxienez astean bi ordu eta erdiz, jar-

O

duera moderatua bada, eta 75 minutuz, intentsitate handiagoz egiten bada. Eta hortik gora eginda
ere, kalterik ez. Aldiz, gutxieneko
horretara iristen ez direnei ohartarazi die osasun arazoak izateko
arrisku handiagoa dutela; izan
ere, frogatuta baitago jarduera fisikorik ezak asko handitzen duela
hainbat gaixotasun eta desoreka

kroniko garatzeko arriskua. Horietako batzuk dira: sindrome
metabolikoa, hipertentsioa, bihotzekoa, gizentasuna, 2 motako
diabetesa eta bularreko eta koloneko minbiziak.
Hala ere, oraindik asko dira bizimodu sedentarioa duten herritarrak; alegia, inolako jarduera fisikorik egiten ez dutenak, ezin du-

telako edo nahi ez dutelako. Gipuzkoan, hamar herritarretik
hiru dira inaktiboak, 200.000 lagun baino gehiago.
Arazo horri irtenbidea jarri
nahian, duela urte batzuk elkarlanean hasi ziren Eusko Jaurlaritza,
foru aldundia, udalak eta osasun
eta hezkuntza arloko zenbait eragile, eta elkarlan horren emaitza
da Mugiment, sedentarismoaren
kontra borrokatzeko eta herritarren artean jarduera fisikoa sustatzeko proiektua. Araba, Bizkai eta
Gipuzkoarako egindako proiektua da Mugiment, eta hiru herrialdeetan aldi berean ari dira garatzen, tokian tokiko ezaugarrietara
egokituta.

kaintzea. «Urteko lehen sei hilabeteetan 35-40 lagunek jaso dute
zerbitzua, eta gero eta handiagoa
da itxaron zerrenda; horregatik
erabaki dugu zerbitzua hedatzea
eta zabaltzea», azaldu du Estitxu
Elduaien Azpeitiko Udaleko zinegotziak. Zerbitzuaren helburua
herritarren osasunean eta ongizatean eragitea izanik, Osakidetzarekin hitz egin, eta haiek ere kirol-

Doako aholkularitza

Maider Aizpurua
Azpeitiko KOZeko teknikaria

Kirola egiten hasi nahi duten herritarrei laguntzea da Mugiment
egitasmoaren ardatzeko bat, eta,
horretarako, doako orientazio
zerbitzua sortu dute hainbat herritan. Azpeitian, adibidez, 2017ko
azarotik ari dira lan horretan, Maider Aizpurua teknikariaren gidaritzapean. Aurrena, eragile sare
bat osatu zuten ariketa fisiko gutxi
egiten duen edo ariketa fisikoaren
bidez onurak izan ditzakeen jendea detektatzeko. Herriko ikastetxeak, herriko erretiratuen elkartea, udaleko gizarte zerbitzuak,
eguneko zentroa eta anbulatorioa
dira eragile horiek. «Zerbitzuarekin onurak izango dituztela uste
duten pertsonak detektatu eta bideratzen dituzte hona. Zita jartzen
dugu, eta orientazioa eskaintzen
diegu, jarduera fisikoa egiten hasteko», azaldu du Aizpuruak. Norbere ekimenez zerbitzura jo duenik ere badela esan du, herritar
guztiei irekita baitago. «Ez dira
etortzen profil jakin batekoak; era
guztietako herritarrak etortzen
dira, adin guztietakoak, patologiaren bat dutenak eta baita patologiarik ez dutenak ere».
Erabiltzailearekin elkarrizketa
izaten du Aizpuruak haren egoera
eta beharrak zeintzuk diren jakiteko, eta horien araberako plangintza bat osatzen du gero. Erabiltzaileei kirola egiten hasteko laguntza emateaz gain, haien bilakaeraren jarraipena ere egiten du.
Horretarako, lehen bileratik hilabetera, bost hilabetera eta urtebetera berriz biltzen da haiekin, nola
doazen ikusteko. «Oro har, asko
kostatzen da ohiturak aldatzea,
eta, horregatik, erabiltzaile batzuei gogorra egiten zaie, baina
gehienek esandakoa egiten dute».
Hasieran, igerilekuan eta ikastetxeetan eskaini zuten arreta.
Baina izan duen arrakasta ikusita,
Azpeitiko Udalak erabaki du aurrerantzean anbulatorioan ere es-

‘‘
Asko kostatzen da
ohiturak aldatzea,
eta gogorra egiten zaie
batzuei, baina gehienek
esandakoa egiten dute»

«Osakidetzarekin
egin dugun hitzarmena
tarteko, medikuek ere
bideratuko dituzte
herritarrak zerbitzura»
Estitxu Elduaien
Azpeitiko Udaleko zinegotzia

orientazio zerbitzuaren sarean
sartzea hitzartu dute, azaldu duenez. «Hitzarmen hori tarteko,
medikuek ere bideratuko dituzte
herritarrak zerbitzura».
Azpeitian ez ezik, Gipuzkoako
beste zenbait herritan ere eskaintzen dute kirol-orientazio zerbitzua, hala nola Aretxabaletan, Beasainen, Bergaran, Donostian
hiru lekutan, Eibarren, Elgoibarren, Hondarribian, Lezon, Oiartzunen, Pasaian eta Zarautzen. Eta
aurki, leku gehiagotan ere bai:
besteak beste, Deban, Zumaian
eta Oñatin.

10.000 kirolari gehiago
Foru aldundiaren nahia da jarduera fisikorik egiten ez duten
200.000 herritarreko kopuru hori
%5 murriztea —%7 emakumeen
kasuan— eta 2019rako beste
10.000 gipuzkoar aktibatzea.
«Gure helburua da jarduera fisikoa ongizate iturri unibertsal
bihurtzea», Denis Itxaso Kultura
eta Kirol diputatuaren hitzetan.
«Horregatik, jarduerarik egiten
ez duten gipuzkoarrentzat da programa hau; bereziki, kirola egiteko zailtasun handienak dituzten
horientzat». Hiru biztanleria talde nagusi definitu dituzte: 0-8
urte arteko haurrak, kontziliazio
arazoak dituzten helduak, eta adinekoak. «Biztanleria talde horiek,
orain arte, ez dute izan benetako
espaziorik tokiko eta lurraldeko
kirol zerbitzuen agendetan, eta,
aurreikuspenen arabera, hobekuntza handiak izango dira arlo
horretan».
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EGITARAUA
Bi egunez, hainbat eta hainbat
musika diziplina landuko dituzte
Amua festibalean. Hondarribiko
Itsas Etxea auditoriumean eta auditoriumeko atondoan egingo dituzte emanaldi gehienak. Uxoa tabernan izango dira gaur iluntzeko
bi DJ emanaldiak, eta Psilocybenean bihar iluntzekoak —5 euro
ordaindu beharko dira—.
Gaur

Fermin Muguruza zuzendaria tartean dela, Black is Beltza filmaren lantaldea, Donostiako Zinemaldian; Muguruza Amua jaialdian izango da bihar. J. CARLOS RUIZ / FOKU

Lehen aldiz, Amua Disko eta Musika Jaialdia egingo dute Hondarribian, gaur eta bihar.
Musikaren errealitatearen inguruan hausnartzea eta kontzientzia sortzea da erronka.

Hausnarketarako sortutakoa

11:00-14:00 eta 16:00-21:00.
Musika Diskoaren Feriaren hasiera.
11:00. Alex Gasulla DJaren emanaldia (Cosmic Records).
12:30. Jesus Bombin DJaren
(Radio3).
17:00. Con la música a otra parte
dokumentalaren aurkezpena eta
emanaldia.
18:30. Mahai ingurua: Musikaren
inguruko lanbideak gaur egun.
Moderatzailea: Asier Leoz
(Euskadi Irratia).
19:00. Bisonte DJaren emanaldia
(Bartzelona-Hondarribia).
19:45. Educa con música proiektuaren aurkezpena.
20:00. Bohemian Rhapsody
filmaren estreinaldia.
22:00. DJ M_faben emanaldia
(Bartzelona).
23:00. DJ Flororen emanaldia
(Radio3).
Bihar

Unai Zubeldia

zken urteotan
musikaren alorra
oso gogor astindu
dute krisi ekonomikoak, erabaki
politiko okerrek eta musika industriaren eta teknologia berrien
eraldaketek». Ernesto Toledo
Amua Hondarribiko Musika eta
Disko Festibalaren antolatzailearen hitzetan, ez da samurra gaur
egungo egoera, «azken urteotan
modu larrian murriztu baitituzte
musikarekin zerikusia daukaten
enpleguen kalitatea eta kantitatea».
Beste askok bezala, Hondarribiak ere ezin izan dio izkin egin
errealitate horri. «Eta herrian espazio bat eskatu eta sortzeko beharretik gorpuztu da esku artean
daukagun proiektua». Musikaren sektoreko profesionalekin,
musikariekin eurekin eta irratiko
esatariekin elkarlanean, egungo
errealitatearen bozgorailu izan
nahiko luke festibalak. Erronka
horri helduta, DJ emanaldiak, dokumentalak, mahai inguruak, fil-

A

kezpen eta zuzeneko musika
emanaldiekin musikaren arlo
desberdinak herritarrengana
gerturatzea, bestetik».
Doakoak izango dira auditoriumeko eta Uxoa tabernako emanaldi guztiak, eta bost euro ordaindu beharko dira Psilocybenea aretoko kontzertuez gozatu
ahal izateko. Hiru emanaldi izango dira gune horretan,
bihar,
22:00etan,
23:00etan eta 01:00ean.
Makala DJak eta Jawata
antiDJak elkarlanean esAzken urteotan modu larrian
kainiko duten emanalmurriztu dituzte musikarekin
zerikusia daukaten enpleguen diak bukatuko du aurtengo jaialdia. Amaitu
kalitatea eta kopurua»
aurretik, ordea, bihar,
Ernesto Toledo
Amua festibalaren antolatzailea
19:30ean, Black is Beltza
filma emango dute Itsas
DJen emanaldiak izango dira ja- Etxea auditoriumean, eta bertan
rraian. Baina jaialdiak ez du geldi- izango da Fermin Muguruza zutu nahi musika emanaldi soilean; zendaria eta musikaria bera ere.
bi erronka nagusi zehaztu ditu Goizez, Goazen 5.0 telesailaren
Amuak: «Gaur egun sektorean lehenengo kapituluaren aurredagoen behin-behinekotasun estreinaldia izango dute,
egoera hori film, dokumental eta 11:00etan, eta Joseina Etxeberria
eztabaiden bidez jakinaraztea, Gazteako eta Euskadi Irratiko
batetik; eta elkarrizketa, tailer, aurkezleak musika eta irrati tailezuzeneko irrati saio, liburu aur- rra eskainiko du 12:00etan.
mak, irrati saioak eta tailerrak...
hainbat diziplinatako eskaintza
izango da gaur eta bihar, Hondarribiko Itsas Etxea auditoriumean, auditoriumeko atondoan,
Uxoa tabernan eta Psilocybenea
aretoan.
Gaur 11:00etan inauguratuko
dute Musika Diskoaren Feria, eta
Alex Gasulla eta Jesus Bombin

‘‘

«Partaidetza bideak» ireki
nahiko lituzke gaur-biharretan
landuko duten jaialdiak. «Eta, alde horretatik, artista gazteenentzat entsegu lokalak lortzea da
helburuetako bat», zehaztu du
Toledok, «musika taldeak sortu
eta finka daitezen sustatzeko».
Azken urteotan, aldaketa handia
izan du musikaren sektoreak.
«Baina garai batean biniloek eta
kaseteek, eta gaur egun CDek
gainbehera handia jasan duten
arren, gure ustez ezinbestekoa da
balio erantsia daukaten euskarri
horiek mantentzea. Gure emozioen eta oroimenaren parte dira».

Txikienentzako eskaintza
Musikaren gaur egungo egoeraz
hausnartzea eta herritarrek kontzientzia hartzea da jaialdiaren
erronka nagusia, eta bide horretan keinu berezia egin nahi diete
etxeko txikienei. «Askotan ahaztu egiten ditugun arren, 5 urtetik
gorako haurrentzat tailer bereziak eskainiko ditugu, musikara
hurbildu daitezen. Eta, nerabeentzat, DJ saio bat eta irrati saio bat
ere antolatu ditugu».

11:00-14:00 eta 16:00-21:00.
Musika Diskoaren Feria.
11:00. Goazen 5.0. Lehenengo
kapituluaren aurre-estreinaldia.
12:00. Joseina Etxeberriarekin
(Euskadi Irratia) musika eta irrati
tailerra.
12:00. DJ M_faben emanaldia
(Bartzelona).
13:00. Bisonte DJaren emanaldia
(Bartzelona-Hondarribia).
16:30. Patti CakeS filmaren emanaldia.
17:00. Afamada Orquestina DJaren emanaldia (Hondarribia).
18:00. Eddie Mae DJaren emanaldia.
18:30. Autos de choque irrati saioaren grabazioa. Jesus Mombin eta
Felipe Cabrerizo (Radio3 eta M21
Radio).
19:30. Felipe Cabrerizo. Expediciones Polares editorialeko liburuen aurkezpena.
19:30. Black is Beltza filmaren
emanaldia, Fermin Muguruza
bertan dela.
22:00. En el lugar donde nace la
lluvia, Didac Alcarazen eskutik.
23:00. Jesus Bombin eta DJ Floro
DJen emanaldia (Radio3).
01:00. Makala (Globalfunk) eta
Jawata antiDj Djen emanaldia.
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AZPEITIA Hika: Txarriboda.

Donostia b Dantza

b Bihar, 21:30ean, Soreasun.

AIA Izer eta Alabier.
b Bihar, 23:00etan, Urdanetan.

AZPEITIA Benetan Be: Inondik

ANDOAIN Iban Nikolai.

b Igandean, 17:00etan, Soreasun.

inora.
b Igandean, 19:00etan, gaztetxean.

AZPEITIA Anodino: Maita(k)ale
ARRASATE Anari.

borroka.

b Ostegunean, 22:00etan,

b Ostegunean, 20:00etan,

gaztetxean.

Plaza Nagusian.

AZPEITIA El Sonido de la Metralla

AZPEITIA Node: Cronopia Express.

eta The Bobby’s.
b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.

b Ostegunean, 21:00etan,

DEBA Hartz eta Abereh.

BERASTEGI Ramon Agirre, Inazio

b Gaur, 23:00etan, Itziarko

Tolosa eta Asier Sota: Putinen
despedidakoa.
b Bihar, 22:00etan, herriko gelan.

Sanagustin kulturgunean.

Burugorri ostatuan.
DONOSTIA Balio dute festa:

BERGARA Logela Multimedia:

Sorotan Babies, Mice eta Pelax.
b Gaur, 19:30ean, Dokan.

Drag-E uraren bila.
b Igandean, 18:00etan,

DONOSTIA Ekintza abesbatza eta

Seminarixoan.

Emakumezko Gregoriana Kapera.
b Gaur, 19:30ean, Aieteko Kolegioan.

‘Erritu’, norbanakotik kolektibora

DONOSTIA Band Jovi.

Jaiotzaren eta kaosaren artean, bizitzan zehar norbanakotik kolektibora egindako bidaia dantza ikuskizun
bihurtu du Kukai taldeak. Erritu lana, Jon Maia eta Sharon Fridman koreografoen zuzendaritzapean, bihar eta
igandean taularatuko du Kukaik Donostiako Viktoria Eugenia antzokian. Kantuaren, dantzaren eta esperientzien bidez, naturari lotutako zentzuen bidaia bat bihurtuko da Erritu. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

b Gaur, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIA Fino Oyonarte

DONOSTIA Behibis: Egunen batean.
b Bihar, 17:00etan, Okendo

kultur etxean.
DONOSTIA Pixcol@bis:

Siete mujeres.
b Astelehenean, 20:00etan,

eta Giorgio Bassmatti.
b Gaur, 21:00etan, Dabadaban.

Lugaritz kultur etxean.
DONOSTIA Buffalo.

LAZKAO Toño Muro.

TOLOSA Aco Biscevic

DONOSTIA Slug Abuse

b Ostegunean, 20:00etan,

b Asteazkenean, 18:30ean,

eta False Act.
b Gaur, 22:00etan, Mogambon.

Tabakaleran.

Gerriko Txokoan.

eta Breda Zakotnik.
b Bihar, 17:00etan, Topic aretoan.

DONOSTIA Emakume Ausartak:

Divorciadas, evangélicas
y vegetarianas.
b Asteartean, 20:00etan, Lugaritz
kultur etxean.

DONOSTIA The Hi-Risers.

OÑATI Goiz Argi eta Aloña koroak.

TOLOSA Hodeiertz, Oroith eta

DONOSTIA Cum Jubilo eta

b Ostegunean, 21:00etan,

b Bihar, 18:00etan, Santa Ana

Betiko Ametsa abesbatzak.
b Bihar, 19:30ean, Aieteko
Seminarioko elizan.

Dabadaban.

antzokian.

Loinaz abesbatzak: African Sanctus.
b Bihar, 19:00etan, Leidorren.

ERRENTERIA Enkore eta

OÑATI Duo L’Incontro.

TOLOSA Tolosako Abesbatza

La segunda oportunidad.

b Igandean, 19:00etan, Santa Ana

b Ostegunean, 19:00etan, Lugaritz

antzokian.

Lehiaketako Sari Nagusia.
b Igandean, 11:00etan, Leidorren.

b Bihar, 20:00etan, Dokan.

The Grace of Dionysus.
b Bihar, 22:00etan, Niessen
aretoan.

ORDIZIA Alberto Urretxo

TOLOSA Euskal Herriko Gazte

HONDARRIBIA Xake: Mami Lebrun.

DONOSTIA Akauzazte eta Ibon RG.

HONDARRIBIA Alex Gasulla

eta Jesus Bombin DJak.
b Gaur, 11:00etan, Itsas Etxeko
atondoan.

Abesbatza.
b Igandean, 19:00etan,
San Frantzisko elizan.

b Igandean, 19:30ean, Itsas Etxean.

b Bihar, 20:30ean, Dabadaban.

eta Spanish Brass.
b Igandean, 18:30ean,
Jasokundearen parrokian.
OREXA Beñat Igerabide:

URRETXU Batavia Madrigal

Geldialdi bakoitzean.
b Gaur, 22:00etan, Ostatuan.

Singers.
b Igandean, 19:00etan, Tourseko
San Martin elizan.

ZARAUTZ Beatriz Egizabal: Ttak!.

b Bihar, 22:30ean, Ostatuan.

ZARAUTZ Kammerchor

ZUMAIA Beatriz Egizabal: Ttak!.
b Asteazkenean, 19:00etan,

TOLOSA Tolosako Abesbatza

Saarbuecken.
b Bihar, 20:30ean, Antoniano
aretoan.

DONOSTIA Anestesia eta Hilotz.

DONOSTIA Tenpora eta Itzulika.

DONOSTIA Helduen Hitza:

b Bihar, 20:30ean, Tabakaleran.

HONDARRIBIA Bisonte DJ.
DONOSTIA Lena Willikens eta Tutu.

b Gaur, 19:00etan, Itsas Etxeko

b Bihar, 00:00etan, Dabadaban.

atondoan.

kultur etxean.

IRUN Teatro Corsario: Traidor.
b Igandean, 19:00etan, Amaian.

b Ostegunean, 19:00etan,

Antoniano aretoan.

OREXA Puro Relajo eta DJ Txoko.
DONOSTIA The Poodles

HONDARRIBIA M Fab eta Floro

eta Overloud.
b Igandean, 19:00etan, Dokan.

DJak.
b Gaur, 22:00etan, Uxoan.

DONOSTIA Ateneo Chamber

HONDARRIBIA M Fab eta Bisonte

Singers.
b Astelehenean, 20:00etan,
Loiolako elizan.

DJak.
b Bihar, 12:00etan, Itsas Etxeko
atondoan.

Lehiaketa: Schola Cantorum,
St. Jacobs Vokalensemble,
Mikrokosmos, The Salt Lake
Vocal Artists eta Kamer Koris.
b Gaur, 19:00etan, Leidorren.

DONOSTIA Zuriñe eta Fran.

HONDARRIBIA Afamada

TOLOSA Lanbroa.

b Asteartean, 19:30ean,

Orquestina eta Eddie Mae DJak.
b Bihar, 17:00etan, Itsas Etxeko
atondoan.

b Gaur, 22:00etan, Boxan.

Euskaltzaindiaren egoitzan.
DONOSTIA Euskadiko Orkestra

Sinfonikoa: Sustrai nordikoak.
b Ostegunean, 20:00etan,
Kursaalean.

HONDARRIBIA Jesus Bombin,

Floro, Makala eta Jawata DJak.
b Bihar, 23:00etan, Psilocybenean.

ZUMARRAGA Txalo: Moko zorrotza.
ZARAUTZ Kamer Koris.

Lehiaketa: Convivium Singers,
El Leon De Oro eta Kammerchor
Saarbruecken.
b Bihar, 11:00etan, Leidorren.

b Gaur, 22:30ean, Zelai Ariztin.

b Igandean, 20:30ean, Antoniano

aretoan.

ANTZERKIA

DANTZA
DONOSTIA Sara Baras: Sombras.
b Gaur eta bihar, 20:00etan,

ARRASATE Glu Glu: Pinotxo.
TOLOSA Tolosako Abesbatza

Oxford aretoan.

Kursaalean.

b Bihar, 17:00etan, Amaia aretoan.

DONOSTIA Kukai Dantza & Sharon
AZPEITIA Atx Teatroa: 7ak bat.

Gaiztoetan gaiztoenak.
b Gaur, 22:00etan, Soreasun.

Fridman: Erritu.
b Bihar, 20:00etan, eta igandean,
19:00etan, Viktoria Eugenian.
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DONOSTIA Angela Cruces:

b Asteartean, 19:00etan, Okendo

Rapsodia flamenca.
b Asteazkenean eta ostegunean,
20:00etan, Viktoria Eugenian.

kultur etxean.
DONOSTIA Fermin Leizaola Calvo:

plazan.

Creencias meteoro fenológicas en
el area rural de Euskal Herria.
b Asteartean, 19:00etan, San Telmo
museoan.

TOLOSA Tolosalsa, dantza

DONOSTIA Roberto Valencia:

latinoen topaketa.
b Bihar, 18:00etan, kultur etxean.

Carta desde Zacatraz.
b Asteartean, 19:30ean,
Ernest Lluch kultur etxean.

IRUN Mutxikoak.
b Igandean, 12:00etan, San Joan

Azpeitia b Euskal Antzerki Topaketak

DONOSTIA Ana Sanchez: Goya.

plazan.

b Asteazkenean, 19:00etan, Aiete

Frankenstein. 200 urte puskak
josten erakusketa. Menina tailerrak
eginiko munstroa, Judas Arrietaren
photocall-a, Elena Odriozolaren
antzokitxoa, filmetako kartelak,
liburuak, komikiak...
b Abenduaren 31 arte, Zuloaga
Etxea liburutegian.
OÑATI Gure bidea XXV. urtetan,

Oñatiko Ganbara Abesbatzak
parte hartu duen lehiaketetako
argazki erakusketa.
b Azaroaren 18ra arte,
kultur etxean.

ZARAUTZ Alaken: plaza dantzak.
b Igandean, 12:00etan, Musika

HONDARRIBIA Mary Shelleyren

kultur etxean.
URRETXU Urrelur Museoa:

BERTSOLARITZA
DONOSTIA Emakume idazleen
AIA Bertso afaria: Amets Arzallus

eta Angel Mari Peñagarikano.
b Bihar, 21:00etan, Urdanetako
Indamendi elkartean.

topaketa: Pinar Selek.
b Ostegunean, 19:30ean,
San Telmo museoan.
DONOSTIA Irantzu Pastor: Kurdistan.

AIA Andoni Egaña eta Xebastian

Lizaso.
b Igandean, eguerditik arratsera,
Urdanetan.

Eguzkiaren eta suaren seme-alabak.
b Ostegunean, 20:00ean,
Ikasbide kultur elkartean.

Udazkeneko loraldia
Joan den larunbatean hasi eta azaroaren 24ra arte, antzerki eta dantza
emanaldiak ugari izango dira Azpeitian, 36. Euskal Antzerki Topaketetan. Gaur, Atx Teatroaren 7ak bat —argazkian— emango dute Soreasu
antzokian; bihar, Hikaren Txarriboda; eta, etzi, Benetan Beren Inondik
inora. Tailerrak eta antzezlan alternatiboak ere izango dira. ATX TEATROA

OÑATI Jose Antonio Azpiazu:
ANDOAIN Gaztetxearen urteurre-

na. Bertso afaria: Ion Beloki,
Unai Mendizabal eta Eli Pagola.
b Ostegun iluntzean, gaztetxean.

El estraperlo en la posguerra
y sus protagonistas.
b Asteartean, 17:30ean, Pake Lekun.
OÑATI Rebeka Ubera, Jesus

HITZALDIAK

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ZUMARRAGA Sergio de la Fuente:

Óleos, acuarelas y lápices sobre
tela, madera o papel.
b Igandera arte, Zelai Ariztin.

BESTELAKOAK
DONOSTIA Fantasiazko eta

OÑATI Go!azen.

BERASTEGI Asier Kidam magoa:

Beldurrezko Zinemaren 29. Astea:
Film Laburren Maratoia.
b Gaur, 19:30ean, Viktoria Eugenian.

b Igandean, 17:00etan eta

Aroa eta mirariak.
b Bihar, 18:00etan, erabilera
anitzeko gelan.

IRUN Kabigorriko Bertso Gauak:

Oñate eta Karlos Ibarguren:
Jokin Bergara, Aitor Errazkin, Manu Osakidetzako LEPen eskandalua.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Goiogana eta German Urteaga .
b Ostegunean, 19:30ean, Kabigorrin. kultur etxean.

Seinalizazio berritua, arroken
panela, aro geologikoak,
fluoreszentzien txokoa...
b Igandera arte, Portaloian.

18:30ean, Gaztelekuan.

ERAKUSKETAK
DONOSTIA Fantasiazko eta

Beldurrezko Zinemaren 29. Astea.
Bukaera: He’s out there.
b Gaur, 20:00etan, Antzoki
Zaharrean.

BERASTEGI Azoka eta talo jana.
DONOSTIA Virginia Ameztoy

b Igandean, 10:00etatik aurrera,

& Eleanor Park.
b Igandera arte, Ekain arte galerian.

herrigunean. Eta, 18:00etan,
Sara Caminos eta Maider Agirre
trikitilariak.

DONOSTIA Patxi Zapirain:
BERGARA Pascual Roman Polo:

ANDOAIN Go!azen.

DONOSTIA Fantasiazko eta

Espionaje y azar en el aislamiento
del wolframio.
b Asteartean, 11:00etan,
Seminarixoan.

b Bihar eta etzi, 17:00etan, Basteron.

Beldurrezko Zinemaren 29. Astea:
Film labur irabazleak eta Monstrum
luzemetraia.
b Gaur, 20:00etan, Antzoki
Zaharrean.

DONOSTIA Mikel Alberdi:

Nicolas Ollo jeneralaren txapela.

AZKOITIA Javier Arenasen

Urola ibaia dokumentala.
b Datorren astelehenetik
larunbatera, 17:00etan,
Elkargunean.

b Igandean, 12:00etan, San Telmo

museoan.
DONOSTIA Arturo Martinez:

Islandia, tierra de aventura.
Tras los pasos de los balleneros
del siglo XVII.

DONOSTIA Fantasiazko eta

Beldurrezko Zinemaren 29. Astea:
Una gota de sangre para morir
amando eta Abrakadabra.
b Gaur, 16:00etan, Antzoki
Zaharrean.

Kontrakcion.
b Astelehenera arte, Arteko galerian.

ELGETA Sun magoa: Spectacular
Magic.
b Bihar, 18:00etan, Espaloian.

DONOSTIA Gurs experiences.
b Abenduaren 14ra arte, Okendo

kultur etxean.

LEZO Ines Bengoa kontalaria:

Otsoa dator.
b Asteazkenean, 18:15ean,

EIBAR Asier Errasti Eibarko

Film Laburren Jaialdia.
b Astelehenean, 20:00etan eta
21:30ean, Koliseoan.

EIBAR Eibarko emakumeen
aztarnak.
b Azaroaren 16ra arte, Portalean.
ELGOIBAR Alex Berasategiren

HONDARRIBIA Fermin Muguruza:

Black is Beltza.
b Bihar, 19:30ean, Itsas Etxean.

argazkiak: Islandia.
b Azaroaren 10era arte,
kultur etxean.

liburutegian.
PASAIA Euskaraldiaren barruan,

euskaraz ez dakiten herritarrei egitasmoa aurkezteko eta haien jarrera aktiboa sustatzeko saioa.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Antxoko kultur etxean.
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Debabarreneko ESIan pediatra da
Patricia del Rio (Abadiño, Bizkaia,
1984), eta edoskitze naturalaren
aldeko BPSO programaren arduraduna da, Maribel Lopez erizainarekin batera. Bikaintasun programarekin hainbat urte daramatzate Mendaron, eta duela bi urte
edoskitzeari buruzko argazki
lehiaketa antolatzen hasi ziren.
Hirugarrena da aurten, eta azaroaren 10era arte aurkez daitezke
argazkiak. «Sentsibilizatzeko eta
mitoak hausteko modu bat» dela
dio Del Riok.
Zer da BPSO programa, eta noiz
hasi zineten horrekin lanean?
Jatorria Kanadan duen bikaintasun programa bat da, eta zenbait
osasun arlotan aplikatzen da.
Hiru BPSO programa ditugu Debabarreneko ESIan: edoskitze naturala, erorikoen prebentzioa eta
presio ultzeren prebentzioa. Oinarri zientifikodun programak
dira, eta guk 2014an jarri genituen martxan, hirurak batera.
Zuen jarduna aldatu du horrek?
Gure ospitalean, 2005ean, aldaketa handiak egin ziren edoskitze
naturala bultzatzeko, eta, 2014an,
beste bi pauso garrantzitsu eman
ziren norabide berean. BPSO programarekin hasi ginen, batetik,
eta Mendaroko ospitala ESI (erakunde sanitario integratu) bihurtu zen, bestetik. Ordutik, arreta
integrala ematen zaie ospitaleko
eta oinarrizko laguntzako pazienteei, eta dena dago bateratuta:
haurdunaldian emaginak ematen
duen formakuntza; erditzean eta
ondorengo lehen orduetan ospitalean ematen diegun formakuntza eta babesa; eta, etxera joan ostean, emaginak, pediatrak eta erizainek egiten dieten kontrola.
Helburu, irizpide eta informazio
berarekin egiten dugu lan denok.
Zein dira edoskitze naturala sustatzeko egiten dituzuen jarduera zehatzak?
Umea jaio aurretik hasten gara laguntza eskaintzen. Laguntza hori
oso garrantzitsua dela uste dut
nik, baina ez dela nahikoa baloratzen. Gure ESIan formakuntza eskaintzen zaie guraso izango direnei, eta iaz %59koa izan zen parte
hartzea. Oso baxua da. Oso garrantzitsua da aurrez lan hori egitea; egin ezean, hutsune batzuk
sortzen dira, eta erditzeko unetik
beretik antzematen da hori.
Berebiziko garrantzia dute erditu osteko lehen uneek. Nola lantzen duzue momentu hori?
Oso une garrantzitsua da. Erditzea ahalik eta errespetu handie-
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«Zesareaz jaiotako
umeekin ere ‘azal-azal’
ukipena egiten dugu»
Patricia del Rio b Mendaroko ESIko pediatra
Debabarreneko ESIko pediatria sailak 2005ean egin zuen edoskitze
naturalaren aldeko apustua, eta 2014an indartu zuen apustu hori.
Edoskitze esklusiboaren tasa %90ekoa da amak ospitaletik irtetean.
narekin egiten, praktika inbasiboak saihesten eta maneju ahalik
eta fisiologikoena egiten ahalegintzen gara, horrek ondorioak
baititu amarentzat: nekea, anemia... Eta ama ospitaleratuta dagoen 48-72 orduetan, ama eta
umea une oro elkarrekin egotea
bultzatzen dugu, gela berean, separatu gabe. Azal-azal ukipena
errazten eta lantzen saiatzen gara
ahal den neurrian.
Azal-azal ukipenak lotura zuzena du edoskitzearekin?
Amaren gainean jartzeak umeari
lagundu egiten dio umetokitik
kanpo egokitzen; amaren taupadak, usaina, ahotsa... eta, noski,
bularretik gertuago dagoenez,
errazagoa da hartualdia egitea.
Duela bi urtetik, zesareaz jaiotako
umeen kasuan ere azal-azal ukipena egiten dugu, ebakuntza gelan bertan. Oso argi dago azal-

azal ukipenak onurak dauzkala
eta lehenengo 120 minutuetan
mantendu behar dela, edo, gutxienez, lehenengo hartualdia
egin arte. Gero eta ebidentzia
gehiago dago horri buruz.

«Gutxienez hasierako
oritz edo kalostro hori
emateko aholkatzen
diegu gurasoei; esaten
diegu urre likidoa dela»
BPSO programaren barruan
gauzatu duzue zesareen kasuan
eginiko aldaketa?
Hainbat aldaketa egin ditugu, eta
hori izan da bat. Profesional askoren laguntzarekin egin behar izaten dira halako aldaketak. Prozesuan ginekologoek, erizainek,
anestesistek, emaginek... parte
hartzen dutenez, denek egokitu
behar izaten dute, eta askotan

kosta egiten zaigu aldaketak egitea; badakigu ona dela, baina beti
ez da erraza izaten aldaketak egitea.
Lehenengo hartualditik harago,
edoskitzea finkatzeko garaian
sortzen dira maiz zailtasunak...
Ospitalean dauden bitartean laguntza asko eskaini behar zaie guraso berriei. Izan ere, edoskitzearen lehenengo bi egun horietan
teknikoki eboluzio ona izatea da
inportanteena; umeak bularrari
ondo eusten diola kontrolatzea,
xurgatze eraginkorra egiten duela
ziurtatzea... Oso garrantzitsua da
ospitaleko erizainen eta erizain
laguntzaileen lana; etengabe egoten dira gainean.
Zer emaitza izan du edoskitze
naturalaren aldeko apustu horrek? Nabaritu da kopuruetan?
Etxera joaten direnean, %90ekoa
da edoskitze natural esklusiboa-

ren tasa, eta oso tasa handia da hori. Edoskitze mistoa edo edoskitze
artifiziala egiten dute gainerako
%10ek. Guztiz errespetatzen dugu
erabaki hori; edoskitze mota edozein dela ere, zelan egin erakusten
diegu, zelan eman biberoia, azalazal ukipena ere egiten dugu...
Gurasoen erabakia da umea nola
elikatu, beti-beti, eta guk egin dezakegun bakarra da informazioa
ematea eta aholkatzea.
Edoskitze artifiziala hautatu duten hainbat guraso kexatu izan
da presio egin dietela sentitu
dutelako.
Bai, guri ere hainbat amak esan
izan digu hori. Gero eta indartsuagoa da edoskitzearen aldeko joera, ebidentzia zientifikoak ere gero eta gehiago dira, eta baliteke gizartearen presioa sentitzea. Baina
guk beti esaten diegu erabakia eurena dela. Guk informazioa ematen dugu; dauden mitoak apurtzen saiatzen gara...
Zer mito, adibidez?
Amak ez zuela esnerik izan eta berak ezin izango duela bularra
eman; bular txikiak edo handiegiak izanik, ez duela esne nahikorik izango; haurdunaldian ezin
dela bularrik eman; edota bikiekin edoskitze naturala ez dela posible. Halakoetan, gutxien-gutxienez, hasierako oritz edo kalostro hori emateko aholkatzen diegu. Lehen txertoak bezain garrantzitsua da hori; esaten diegu urre
likidoa dela, aprobetxatu egin behar dela, ezin dela galtzen utzi...
Osasunerako Mundu Erakundeak edoskitze naturala aholkatzen du lehen sei hilabeteetan...
OMEk, Unicefek eta beste hainbat
erakunde garrantzitsuk. Baina
aholkua ez da soilik sei hilabetez
edoskitze natural esklusiboari
eustea; aholkua da umea beste elikagai batzuekin hasi ondoren ere
edoskitzea bi urte arte luzatzea.
Badago mugarik?
OMEk aholkatzen du bi urte arte
ematea, baina mugarik ez da.
Hortik aurrera, amaren eta umearen borondateak jarriko du muga.
Nahi den bitartean edoskitze naturalari eustearen alde gaude gu.
Badaude edoskitzea posible
egiten ez duten arrazoiak?
Oso kontraindikazio gutxi daude,
hiru baino ez: amak hiesa izatea,
amak toxikoak kontsumitzea, eta
umeak galaktosemiaren gisako
gaixotasun metabolikoren bat
izatea. Gero, badaude edoskitzeari eustea zailtzen duten beste arrazoi batzuk; baina, normalean, babes handia eta laguntza emanez
gero, ama ahaldunduz gero, lortzen da.

