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Habia
utzi ezinik
Etxebidek emandako datuen arabera, Gipuzkoan ia 12.000 etxe daude hutsik, baina gazte askok
gurasoen etxetik joan ezinik jarraitzen dute b Arazo bihurtu da alokatzeko etxeen eskaintza falta 2-3
b
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Etxebizitza bat alokagai Donostian; gazte asko gurasoen etxetik joan ezinik daude, ordaintzeko moduko alokairurik ez dagoelako. JON URBE / FOKU

Gipuzkoan, 11.610 etxe hutsik daude Etxebideren arabera, baina milaka gazte gurasoenetik
alde egin ezinda daude, ordaintzeko moduko alokairurik topatzen ez dutelako. Etxe agentziek «oso
baliagarritzat» jo dituzte erakundeen diru laguntzak; ez, ordea, Madrilek hartu berri dituen neurriak.

Gurasoen etxean harrapatuta
Aitziber Arzallus Azpeitia

ipuzkoan,
etxebizitzen %2
hutsik daude;
11.610 etxebizitza, hain zuzen
ere. Sei hilabete
eta bi urte artean daramatzate
itxita, inork erabiltzen ez dituela.
Halaxe dio Etxebide Etxebizitzaren Euskal Behatokiak joan den
urtean egindako azterketa batek.
Bien bitartean, milaka gazte, 30
urtetik gorakoak asko, gurasoen
etxean harrapatuta daude, laneko
ezegonkortasunak, soldata apalek eta alokairuan hartzeko moduko etxebizitzarik ezak behartuta.
Azpeitian, esaterako, dozenaka
gaztek alde egin nahi lukete gurasoen etxetik, euren kontura bizi-
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tzen hasteko. Baina ezinezkoa
zaie, alokairuan hartzeko etxebizitzarik ez dagoelako. Egurtza
etxe agentzian, esaterako, une
honetan ez daukate alokairuan
eskaintzeko etxebizitza bakar bat
ere. Jabi Agirrek hiru urte daramatza agentzia horretan lanean,
eta denbora tarte honetan egoera
horixe bera izan dela dio. «Oso
etxe gutxi irteten da merkatura,
eta irteten direnak berehala alokatzen dira». Egurtza etxe agentzian zerrenda bat dute etxebizitza alokairuan hartu nahi duten
bezeroekin, eta zerrenda horretara jotzen dute etxebizitzaren bat
daukatenean. «Denetariko jendea dago zerrendan. Gazteak bai,
baina baita adinekoak ere, eta
asko eta asko atzerritarrak».
Bat dator Azpeitiko Amube
etxe agentziako Patxi Elustondo

ere. «Orain sartu zait alokairurako etxeren bat, baina normalean
ez dut izaten bakar bat ere». Baina zergatik? Ez ote dago, bada,
etxe hutsik herrian? «Ez, arazoa
ez da hori», ziurtatu du Elustondok. «2003an edo 2004an azterketa bat egin zuen Kale Gorrian
kolektiboak, eta herrian 1.700
etxe huts zeudela ondorioztatu
zuen. Horietatik 600-700 alde zaharreko etxebizitzak lirateke, zaharrak eta baldintza eskasetan
daudenak, baina beste 1.0001.100 egoera onean leudeke». Jabeek ez dituzte alokairuan jarri
nahi, ordea. «Esperientzia txarrek oihartzun handia izaten
dute, eta horrelakoak egon badaude, baina ez da bidezkoa denak zaku berean sartzea».
Beste arrazoi bat ere badela dio
Elustondok: «Kultura talka.

Kontua da atzerritarrak direla
etxebizitzak alokairuan hartuko
lituzkenetako gehienak, eta horrek, oraindik, erreparo handia
ematen die jabeei. Zer gertatzen
da? Etxebizitzak itxi egiten dituztela atzerritarrei alokatu nahi ez
dizkietelako, eta herriko gazteek,
alokairu bila hasten direnean, ez
dutela topatzen etxerik».

Etxe turistikoen eragina
Alokatzeko etxe gutxi, eta daudenak, gero eta garestiago. Azkenaldian prezioetan neurrigabeko
igoera sumatu duela adierazi du
Elustondok. «Adibidez, lehengo
batean Internetera atera zen etxe
bat, Azpeitiko alde zaharrekoa.
Berrituta zegoen, baina laugarren
solairua zen, igogailurik gabea,
eta hilean 780 euro eskatzen zituzten. Nora goaz prezio horie-

kin? Horiek ez dira Azpeitirako
prezioak».
Prezioen neurrigabeko igoera
hori etxe turistikoen arrakastaren
eragina dela uste du Amube etxe
agentziakoak. «Madril eta Bartzelonako lau kaletan jabe batzuk
sekulako negozioa egiten ari direla ikusi dute, eta Azpeitian ere
gauza bera egin dezaketela pentsatu dute». Alde zaharreko hori
ez baita Elustondok azkenaldian
ikusi duen adibide bakarra. «Ez,
erabat puztuta daude azkenaldian merkatura irten diren alokairuko etxebizitza askoren prezioak. Hilean 700 eta 800 euro eskatzen ari dira, eta Azpeitian
prezio horiek ez daukate zentzurik, oso etxebizitza esklusiboa ez
badaukazu, behintzat».
Elustondoren arabera, gazteek
ez daukate prezio horietan aloka-
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tzeko modurik. «Herriko egoera
ekonomikoa, berez, ez da txarra.
Langabezia tasa baxua daukagu,
%7 ingurukoa. Arazoa da soldatak
ere baxuak direla. Gazteek hilean
900 euro inguru kobratzen dute,
eta soldata horiekin gutxienez bi
lagun behar dira etxebizitza bat
alokairuan hartzeko, ez baita
errenta bakarrik; argia, ura, gasa,
asegurua... beste gastu asko ditu
etxebizitza batek. Hilean 700 edo
800 euroko errenta ordaintzeko,
1.500 eurotik gorako soldatadun
bi lagun behar dira, eta gaur egun
ez dago horrelakorik».
Ildo horretan, Azpeitiko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak alokairua ordaintzen laguntzeko ema-

Jaurlaritzak abian du
23 eta 35 urte arteko
gazteei alokairua
pagatzen laguntzeko
Gaztelagun programa
Alokabideren
webgunean eman behar
da izena. Laguntza
horiekin, errentaren erdia
ordaintzen da gehienez
ten dituzten laguntzak «oso baliagarritzat» jo ditu Elustondok;
ez, ordea, Espainiako Gobernuak
etxebizitzen alokairuen merkatua arautzeko abenduan onartu
zuen legea. «2013an, [Mariano]
Rajoyren gobernuak bost urtetik
hirura jaitsi zuen alokairu kontratuen iraupena. Neurri egokia
izan zen etxebizitza alokairuan
jarri ala ez zalantzan zeuden etxe
jabeak animatzeko. Baina, orain,
atzera egin dute berriz, eta bost
urtera luzatu dute iraupena.
Atzerapauso argia da». Elustondoren ustez, alokairuen prezioak
mugatzeko neurriak behar dira,
eta ez kontratuen iraupena luzatzekoak. «Agian hiriburuetan
eragina izango dute neurri horiek, baina herrietan behar duguna da errentari muga jartzea, gazteei erraztasunak emateko».
Azpeitiko Udalak urteak daramatza 18 eta 35 urte arteko gazteei
alokairua ordaintzeko laguntzak
ematen, eta urtetik urtera gehiago dira diru laguntza eskatu duten herritarrak. Laguntza jasotzeko, ezinbestekoa da gutxieneko
baldintza batzuk betetzea; esate
baterako, alokairuagatik hilean
ordaintzen den errenta gehienez
550 euro izatea eta gutxienez urtebeteko kontratua izatea. Eusko
Jaurlaritzak ere iaztik abian du 23
eta 35 urte arteko gazteei alokairua pagatzen laguntzeko Gaztelagun programa. Alokabideren
webgunean izena eman behar da
laguntza eskatu ahal izateko.
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Herri askotan ez dago alokairuko etxebizitzen eskaintzarik: ez Interneteko atarietan eta ezta
etxe agentzietan ere. Ingurukoen etxeak eta salgai daudenak alokatzen dituzte gazte askok.

Salgai daudenak alokatuta
A. Arzallus Azpeitia

txebizitza oso gutxi daude errentan, eta are gutxiago gazteentzat. Bilatzen jakitea da kontua.
Jone Arregik eta haren bikotekideak, esaterako, urtebete egingo
dute aurki euren kontura bizitzen. 23 urte ditu Arregik, oñatiarra da, ikaslea, eta Azpeitian bizi
da, alokairuan, iazko otsailetik.
«Egia esan, dezenteko zortea izan
genuen, pare bat hilabetean topatu baikenuen guretzako moduko
etxe bat».
Aurrena, Interneteko webguneetan hasi ziren bila. «Ikusi genuen herrian bazeudela pare bat
etxebizitza alokairuan, eta haiek
eskaintzen zituzten etxe agentzietara joan ginen, baina ez ziren
guretzako modukoak». Bila jarraitu zuten, eta, azkenean, jakin
zuten ezagun batek bazuela etxebizitza bat. «Nire bikotekidearen
amonaren lagun baten etxebizitzaren berri izan genuen. Inon ez
zuen eskaintzarik jarria, baina
galdetu egin genion, eta baietz
esan zigun, alokatuko zigula».
Halaxe, baldintzak hitzartu zituzten, eta kontratua sinatu zuten.
Lanean ari da Arregiren bikotekidea, eta Arregik ikasi egiten du
batez ere, nahiz eta asteburu batzuetan lan ere egiten duen. «Baldintzak betetzen genituenez, Azpeitiko Udalak alokairua pagatzen laguntzeko gazteei ematen
dien diru laguntza eskatu genuen,
eta orain dela gutxi erantzun digute ordaindu dugun errentaren
%30 emango digutela». Oraingoz, alokairuan bizitzen jarraitzeko asmoa dute Arregik eta haren
bikotekideak. «Agian, aurrerago,
aztertuko dugu etxebizitza bat
erostea, baina, oraingoz, ez gara
ari horrelakoetan pentsatzen».
Jon Larrañagak, berriz, hilabete
batzuk daramatza alokairuan.
Hark ere ez zuen denbora askorik
behar izan beretzako moduko
etxea topatzeko, baina bila ibili
zen denboran ondo saiatu zelako.
31 urte ditu Larrañagak, eta azpeitiarra da. Lau bat urte munduan
zehar lanean eta bidaiatzen pasatu ostean, irailean iritsi zen herrira. «Gurasoen etxera bueltatu
nintzen hasieran, baina berehala
hasi nintzen etxe bila». Berriz
ikasketei heldu dienez, kontuak
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Azpeitiko etxe agentzia baten erakusleihoa, hainbat etxebizitzaren kartelekin. GIPUZKOAKO HITZA

egin behar izan zituen bere kontura bizitzeko modurik bazuen jakiteko. «Asteburuetan lan eginda
irabazten dudanarekin eta alokairua ordaintzen laguntzeko udalak
ematen duen laguntzarekin, ikusi
nuen banuela modua neure kontura bizitzen jartzeko, eta animatu egin nintzen». Herriko etxe
agentzietan galdetuz eta Interneteko atarietan begiratuz ekin zion
bilaketari. «Agentzia horietako
batean etxebizitza bat bazutela
esan zidaten, baina hilean 650 euroko errenta zuen, handiegia,
udalak ematen duen laguntza jasotzeko 550 euro baita gehienezko errenta».
Beste eskaintzarik topatzen ez
zuela eta, salgai zeuden etxebizitzekin saiatzea pentsatu zuen.
«Webgune batean ikusi nuen herrian hamahiru etxebizitza zeudela salgai, eta guztien jabeei idatzi nien. Batzuek erantzun zidaten
ordurako alokatua zutela etxea,
baina batek esan zidan libre zeukala. Etxea ikusi nuen, niretzako
modukoa iruditu zitzaidan, eta
hartu egin nuen». Hilean 550 euro ordaintzen du, udalak ematen
duen laguntza jasotzeko gehienez
ordain daitekeen zenbatekoa.
Kontratuaren iraupenarekin,
ordea, izan zituen gorabeheratxo
batzuk Larrañagak. «Kontratua
sinatzerakoan ez nintzen ohartu,
baina hiru hilabeterako bakarrik
sinatu nuen. Udalera diru laguntza eskatzera joan nintzenean,
ezin nuela esan zidaten, baldin-

tzak ez nituela betetzen, kontratuak gutxienez urtebetekoa behar
zuelako izan. Etxe jabearengana
joan nintzen, eta aldarazi egin
nion». Kontratu berriarekin, diru
laguntza eskatu, eta orduan bai,
alokairuaren erdia ordainduko
diola erantzun zion udalak.
Ane Bereziartuari, berriz, ustekabean etorri zitzaion alokairuan
bizitzen jartzeko lehendabiziko
aukera. «29 urte nituen, eta bu-

erabaki nuen». Halaxe, Azkoitira
joan zen bizitzera. «Etxe txikia eta
merkea zen; horregatik hartu
nuen, baina ez zegoen oso baldintza onetan».

Txakurra, oztopo

Beste etxe baten bila hasi zen,
Azpeitian. «Herrian dauden etxe
agentzia guztietara joan nintzen.
Pare bat etxe eskaini zizkidaten,
baina txakurra daukat, eta hori
oztopoa da etxea bilatzeko orduan, jabeek atzera
egiten baitute eta lehentasuna ematen baitiete
Egia esan, dezenteko zortea
txakurrik ez dutenei».
izan genuen, pare bat hilabetean Jabeetako batekin hitz
topatu baikenuen
egin zuen Bereziartuak,
guretzako moduko etxe bat»
eta kontratuan klausula
berezi bat jartzea hitzarJone Arregi
Alokairuan bizi den oñatiarra
tu zuten. «Klausula
horrek dio txakurrak
«Asteburuetan lan eginez eta
arazoak sortzen baditu
udalaren laguntzarekin,
kontratua bukatu aurreikusi nuen banuela modua
neure kontura bizitzen jartzeko» tik etxea utzi beharko
dudala». Urtebeterako
Jon Larrañaga
kontratua adostu zuten,
Alokairuan bizi den azpeitiarra
eta iazko maiatzetik alo«Txakurra izatea oztopoa da.
kairuan bizi da BereziarKlausula bat hitzartu genuen,
tua. «Berez, salgai zegoeta, txakurrak arazoak sortzen
en ni bizi naizen etxea,
baditu, etxea utzi beharko dut»
eta ez alokagai. Urtebeteren ondoren ere
Ane Bereziartua
Alokairuan bizi den azpeitiarra
hemen jarraitu nahi
nuke, baina ikusiko
ruan neukan gurasoen etxetik al- dugu». Hark ere udalaren lagunde egiteko ideia, baina artean ez tza jasotzen du alokairua paganenbilen etxe bila. Ezagun batek tzeko. «Sekulako laguntza da.
etxe bat libre utzi behar zuela ja- Bestela, gurasoen etxean jarraitu
kin nuen, ordea, eta probatzea beharko nuke».
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«Ezohikoa delako
harritzen da jendea;
hori aldatu behar
dugu, pixkanaka»
Pili Gartzia b Suhiltzailea

Beñat Alberdi Bergara

Lana eta bizimodua bera ondo
antzean bideratuta zeuzkan Pili
Gartziak (Gabiria, 1967); lanpostu
finkoa zeukan Bergarako Udalean. Erakarri egin zuen, ordea,
suhiltzaile lanak, eta berak ere lor
zezakeela sartu zitzaion buruan.
Buruan sartu bakarrik ez, baita
lortu ere. 2013tik suhiltzaile lanetan ari da bergararra. Genero arloko aurreiritzien gainetik, txoko
bat egin du ustez gizonezkoena
den lanbide batean. Etorkizunean emakume suhiltzaileen irudia
ohiko bihurtzea desio du.
Bergarako Udalean zenbiltzan
lanean, baina suhiltzaile lanari
heltzea hautatu zenuen. Zer dela
eta?
Nire gizona suhiltzailea da. Udaletxean lanean ari nintzenerako,
suhiltzaile lanetan zebilen bera.
Laneko kontuak kontatzen zizkidan etxera itzultzen zenean, eta
harrituta uzten ninduen, inbidia
pixka batekin. «Ni zergatik ez?»
pentsatzen hasi nintzen denborarekin.
Nolakoa da ideia izatetik gauzatzerainoko prozesua?
Gizona laguntzeko prest zegoen
hasieratik. Biok argi geneukan oso
zaila izango zela, lanbide horretan
ia ez dagoelako emakumerik. Zer
eta nola ikasi lagundu dit. Zaila
zen, ordea, emakume izanda probak gainditzea. Nire ustez, gizonezkoei oso bideratuta daude probak. Probatu egin nahi nuela erabaki nuen; zerrendetan sartzea
lortu dut, nahiz lanpostua ez lortu.
Bideari aurkako testuinguru batean ekin zenion, beraz?

Landu daiteke, baina oinarria ez
da berdina. Ogibide honetan
emakumeen presentzia normalizatzen denean proba fisikoak aldatu egingo direla uste dut. Gaur
egun, esaterako, bizkortasuna ez
da neurtzen, eta beharrezkoa da.
Gizonezkoen mundua da, ordea,
eta haiei egokitutako neurriak jarrita daude. Ez diot inori errua
bota nahi: errealitatea da.
Beste gaitasun batzuk neurtu
beharko lirateke orduan?
Hori da. Gizonezkoen gaitasunetara mugatuta daude probak.
Suhiltzaile batek izan beharko lituzkeen gaitasunak zehaztea
falta al da?
Daniela lankideak esaten du talde
lana dagoela beti txanda bakoitzean, eta tresna kutxa baten modukoa dela talde lan hori. Denetik
behar da. Indarrarekin
pieza txikiren bat hautsi
dezakezu adibidez, baina
pertsona txikiren bat behar da zulotik sartzeko,
Potentzia neurtzen dute
bizkorren bat tokiren baprobetan, eta emakumeok,
tean eskalatzeko...
fisiologikoki, ez daukagu
Ohiko suhiltzaile estegizonen oinarri berbera»
reotipoaren eredu alter«Talde lana dago beti
natiboa behar dela, alesuhiltzaileen txanda
gia?
bakoitzean, eta denetik behar Bai, orain artean gizoda tresna kutxa horretan»
nezkoak bakarrik izan
baitira suhiltzaileak.
Proba fisiko gogorrak gainditu Muturreko egoeretan lan egin
behar izaten dituzue suhiltzaile- behar izaten duzue askotan. Inek. Sexuak badauka eraginik darraz harago, baliagarria al da
alde horretatik?
enpatia?
Potentzia neurtzen dute probe- Beharrezkoa izaten da askotan,
tan, gorputzaren goiko zatiko in- bai. Gaur egun, adibidez, gero eta
darra. Arlo horretan, fisiologiko- irteera gehiago egiten ditugu baki, ezin da egin alderaketarik gi- karrik bizi diren adinekoen etxezonen eta emakumeen artean. etara, atea irekitzeko, jendeak
Hasieran, ez neukan aukera askorik lanpostua lortzeko. Ez daukat prestakuntzarik, adibidez,
elektrizitate arloan eta mekanikan; ofizioa falta zait. Baina baserri giroan hazitakoa naiz, eta baserrian denetik egiten dute guztiek.
Azken batean, historikoki gizonezkoei lotutako ofizioak dira
elektrizitatea eta mekanika,
ezta?
Bai. Nire garaian, emakumeek ez
zuten aukeratzen horrelako ikasketarik. Nire ustez, ofizioak eduki
izan du indarra orain arte, baina
orain, pixkanaka, emakumeak
ikusten dira lehen egiten ez zituzten lanetan. Aldatuz joan da egoera. Etorkizunean uste dut belaunaldi berrientzat ez dela muga
izango emakume izate hori.
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Suhiltzaileen lana gizonezkoekin lotuta egon izan da betidanik,
eta hortik sortu izan dira estereotipoak. Gipuzkoan hiru
emakume ari dira lan horretan, Pili Gartzia bergararra tartean.
Urratsez urrats emakumeen presentzia handitzea espero du.

denbora askoan ez dituelako kalean ikusi. Etxebizitzetan sartzen
gara kasu horietan, eta erorita edo
hilda aurkitzen ditugu batzuetan.
Sendia etortzen da, eta enpatia
behar da halakoetan.
Oraindik ez duzu lortu lanpostu
finkorik, baina jarraitutasunez
ari zara lanean. Zein da suhiltzaileen lan errealitatea?
Hiru emakume bakarrik gaude
Gipuzkoan, eta bakar batek ere ez
dauka lanpostu finkorik. Gutxienekoekin ari gara lanean Gipuzkoan, eta lan eskaintza publikoko
lan poltsa erabiltzen dute hutsuneak betetzeko. Oposizioetan,
lanpostu huts guztiak ez dituzte
ateratzen lehiara. 25 lanpostu
zeuden azken lan eskaintzan, bai-

na behar handiagoa zegoen. Gainera, 31 lagunek gainditu genuen
azterketa. Atera ez zituzten lanpostuetan ari gara lanean lan poltsan gaudenak. Ordezkorik gabe
gelditu dira, eta gutxieneko horiekin aritzen gara lanean norbait
gaixotzen denean.
Protestak ere egin dituzue egoeraz kexatzeko.
Denok dauzkagu gure ohiko ordutegitik kanpo ordu asko pilatuta, eta are gehiago eskatzen ari
zaizkigu. Ordu horiek ez dizkigute ordaintzen. Pilatzen ari gara,
eta lan poltsa daukatenean itzuliko dizkigutela esan digute.
Ez da nolanahiko egoera...
Beste lan poltsetan ez daude gutxieneko horietan. Nik ulertzen
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Komunitatea ere aipatu duzu. ra jartzea; ez da oso sentsazio ona,
Harreman estua daukazue suhil- baina pasatu beharrekoa da. Jentzaileen artean?
dea harritu egiten da, baina harriDenetik dago, toki guztietan be- tzekoa delako harritzen da. Gure
zala. Batzuetan, hain harreman presentzia oso murritza da orainona ez daukazun norbait egokitu dik. Gure presentzia handitu ahadakizuke taldean, baina denok la aldatuko da hori. Jendea ez da
oso barneratuta daukagu babes harritzen izatez atzerakoia delazibilaren kontu hori, eta talde la- ko, ezohikoa delako baizik. Hori
nerako prest egoten gara beti. Ez da aldatu behar dena; ez du izan
dut ezagutu jendeari laguntzeko behar harrigarria. Emakumeak
gogorik ez daukan lankiderik; animatu behar ditugu etorkizuguztiok daukagu sen hori. Oso oi- nean suhiltzaile izan daitezen.
narri indartsua da hori.
24 orduko txandak izaten dituzue. 24 ordu igarotzen dituzue lanean?
Atsedenerako tarteak ere Jendeak uste duen baino
izaten ditugu. Bi egune- jarduera gehiago izaten da
tan banatzen dira 24 or- parke barruan. Etzanda gaudela
duak, eta ikastaro bat pentsatzen dute askok»
izaten dugu egun bakoitzean. Baina bestelako «Gipuzkoako suhiltzaile parke
lanak ere izaten ditugu. guztiak igaro ditugu hiru
Ibilgailuak gainbegira- emakumeok, eta normalizatuta
tzen ditugu iristean, ea dago gure presentzia»
ezer falta zaien edo egoki
dauden. Etxetxukun plana izaten Egongo al da aldaketarik etorkidugu ondoren; egutegian jarrita zunean?
edukitzen dugu egun bakoitzean Bizkaian jada emakume batek
zer gela edo toki garbitu behar lortu du lanpostu finkoa, eta Aradugun. Eta, azkenik, Ibilgarbi; ban ere beste bat sartu dela uste
egunero garbitzen dugu ibilgailu dut. Oposizioetan, oraindik, oso
apala da emakumeen presentzia;
bat.
Suhiltzaileak, orduan, ez zarete %1 inguru dela uste dut. Baina
gora begira egoten alarmak normala iruditzen zait. Ahalegin
handia eskatzen du, eta ez da
noiz joko zain?
Atsedenerako tarteak ere izaten erraza emaitza ona lortzea.
ditugu, bai. Baina jendeak uste Suhiltzaile lanetik kanpo, Berduen baino jarduera gehiago iza- garako Martxanterak talde
ten da parke barruan. Ateak itxita feministarekin ere aritu izan
ikusten ditu jendeak, eta lasai zara.
ederrean etzanda gaudela pen- Ez nago talde barruan, denborarik ez daukadalako. Baina haietsatzen dute askok.
Erabiltzen al dituzue filmetan kin dago nire bihotza. Ilusioz gainezka bizi izan dut mugimendu
ikusten diren barra horiek?
Egon badaude, baina alarmak jo- hori; Bergaran dagoen mugimentakoan nahikoa denbora egoten durik emankorrena dela esango
nuke. Asko mugitzen dira. Taldea
da eskaileretatik jaisteko.
2013an zu izan zinen Gipuzkoa- ez da handia, baina jende asko
ko lehenengo emakume suhil- mobilizatzen dute. Gauzak egitetzailea. Horrek eraginik izan al ko oso modu parte hartzailea
daukate. Bergaran, urte askoan,
zuen kolektiboaren barruan?
Berez, egungo hiru emakumeok ez da ezer egon, eta lanerako
gainditu genuen azterketa. Ehu- gogoa dago. Izan ere, errealitate
neko batzuk gehiago neuzkan gogorra dago munduan... La
nik, eta horregatik deitu zidaten Manada-ren epaiarekin argi gelniri. Bitxia da, baina hirurok gain- ditu da ez dagoela justiziarik.
ditu genuenean, parke guztietan Lanetik kanpo oraindik ere iraemakumeentzako aldagelak ego- bazteko borrokak badauden
seinale al da hori?
kitu zituzten.
16 urteko alaba bat daukat nik,
Nolako harrera egin zizueten?
Oso ona. Beti egokitu daiteke ar- eta beldurra ematen du gauez
tabururen bat, baina bere tokian bakarrik dabilela jakiteak. Baina
jartzen dute gainerakoek. Lan hori lortu behar dugu. Lantokiko
poltsetan egon gara hirurok, eta kide batekin aipatu nuen gure
parke guztietan ibili gara; alde alabei ez diegula murriztu behar
horretatik, normalizatu egin da euren bizitza. Kontu horrekin
borrokan aritzen naiz beti. Eurek
egoera.
Eta zer-nolako harrera egin di- nahi dutena lortzen dute erasotzaileek: neskek ibili behar dute
zue gizarteak?
Emakumeak garela ikustean, kontuz, neskak ezin dira irten
ohikoa izaten da denak guri begi- kalera.

‘‘

dut baliabideak mugatuak direla.
Ezinezko gauzak eskatzen ditugu
batzuetan, baina ertzain mordoa
dago, adibidez, eta lan eskaintza
publikoak egiten jarraitzen dute
hor. Eta suhiltzaileak zer? Ez al
dago horretarako dirurik?
Konponbiderik ageri al da?
Gipuzkoa Babestu 20_30 plana
aurkeztu zuen buruzagitza berriak. Plan horrekin, esaterako,
Legazpiko eta Oñatiko parkeak
itxiko lirateke, eta handiago bat
zabalduko lukete Bergaran; lanpostu gehiago sortuko lirateke.
Baina parkea non egin aztertzen
ari dira orain. Betikoa: adreiluak
jarri dituzte pertsonak baino lehenago. Noiz handituko dituzte,
ordea, lantaldeak?

Babes zibila da zuen lana. Ahaleginak jasotzen al du bere saria?
Oso lan polita da. Egunero ikasten
da zerbait, eta lanerako gailu asko
erabiltzen ditugu. Oso polita da
suhiltzaileon kolektiboa bera ere:
oso harreman estua daukagu
geure artean. Hori bai, guztia ez
da horren ideala. Egoera ekonomikoa kontuan hartu behar da
hemen sartu aurretik.
Zergatik?
Suhiltzaile bat ez da zuzenean
hasten lanean. Azterketa gaindituz gero, lan poltsan sartzen zara.
Lana egongo dela esaten dizute
sartzean, baina inork ezin dizu
ziurtatu noiz deituko dizuten.
Gainera, ez dakizu zenbat denborarako lana izango den. Gerta dai-

teke hilabetean zortzi orduz bakarrik lan egitea, baina fakturak
berdin ordaindu behar izaten
dira. Pribilegiatua naiz, aurreko
lanean eszedentzian nagoelako.
Lana polita dela esan duzu. Zerk
bihurtzen du hain erakargarri?
Alde batetik, etengabeko formakuntzak. Beti aritzen gara ikastaroak egiten. Alde horretatik, oso
aberatsa da. Bestalde, funtsean larri dagoen pertsona bati laguntzea da gure lana, eta ikaragarria
da hori. Batzuetan tokatzen da
ondoan norbait hiltzea ere, baina
saiatu izanaren sentsazioarekin
amaitzen dugu, gure esku zegoen
guztia egin izanaren lasaitasunarekin. Horregatik, suhiltzaile izatera animatuko nuke jendea.
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Ez da nire asmoa
errukarri agertzea
estu hau ohetik hasi
natzaizu idazten. Kontatu izan didate horixe
bera astero egiten
duten iritzigile dekadentez josita
dagoela berripaper hau, baina ni
bulegoko —egongelako— errutinak gurtzen dituen tipo ezin grisagoa nauzu. Nire kasuan, etsietsian hartutako neurria da.
Dagoeneko bi egun daramatzat
lauzpabost gigawatt energia
askatuko zituzten sabeleko
kalanbreekin. Eta une batetik
bestera espero dute irakurtzera
zoazen pieza erredakzioan. Gaixorik nagoela abisatuz gero,
publizitate betegarri batekin
ordezkatuko lukete, presaka,
niri gordetako espazioa. Zutabe

T

hau publizitate betegarri bat
baino hobea izango denaz ez
nago inola ere ziur. Autonomoa
naiz, ordea, eta beldurrak gobernatzen nau beti. Gaur kale eginez gero, batek daki Hitza-n
berriz argitaratzen utziko ote
didaten.
Irratiko bi solasalditan parte
hartzeari uko egin nion atzo.
Agoniaren agonian, edredoiaren
azpitik aritzea pasatu zitzaidan
burutik. Plan suizida zen: trasteen bila joateko oin bat lurrean
ipini, eta zorabioak nokeatu ninduen. Solasaldietarako ez nengoela jakinarazi eta zintzilik dudan
beste mandatu bat atzeratzeko
tekleatzeari ekin, eta karaktereak dantzan hasi ziren telefonoko

R
IRITZIA
Danel Agirre
pantailan. Ezin izan nuen saihestu, hala eta guztiz ere: mezuak
bidaltzea lortu nuenerako, kaka
eginda nengoen. Inori huts egiteagatik baino gehiago, nire
karrera maldan behera irudikatu
nuelako. Eta ororen gainetik,
nire egoerak okerrera egin eta
sendagilearengana jotzeko premia izanez gero, saltsa handi
samarrean sartzeko arriskuan
nengoelako.
Sei urte eta erdi pasatxo daramatzat inolako osasun estaldurarik gabe. Alemanian ez da unibertsala, eta zergak Gipuzkoan
ordaintzen ditut oraindik. Nire
diru sarrerak apal antzekoak
dira, eta hilabeteko 400 bat euro
gehiago beharko nituzke hemen,

ehenik eta behin,
ondorengo lerro
hauek irakurtzea
gustatuko litzaiguke. Ez da ez
txosten juridiko,
ez administratibo, eta ezta ofizial
bat ere. Zuen denboratik bost minutu besterik ez dizuegu kenduko.
Jakingo duzuen bezala, Donostiako Gros auzoko Claret ikastolak ateak itxiko ditu. Horrelaxe
jakinarazi ziguten joan den abenduaren 11n, guraso gehienengan
izugarrizko kezka sortuz; familien, 200 neska-mutilen, inplikazioa eskatzen zuen hezkuntza
proiektua.
Datu horiek ez direla asko
esango digute, ez dugula enpresa
proiektu baten adinako indarrik.
Ez dugu sindikaturik, ez gara grebara joango, ez dugu gizartea
mobilizatzeko ahalmenik, baina
guretzat dena dira 200 neskamutil hauek. Ez daukagula arazorik esango digute, beste non-

L

bait eskolaratuko dituztela; azken finean, eskolaratuak izateko
eskubidea dute, legez.
Guk, aldiz, ikuspegi ezberdin
bat erakutsi nahi dizuegu. 3-16
urte arteko seme-alabak ditugu.
Batzuentzat, zorionez, igaro beharreko aldaketa bat besterik ez
da izango, lagunarteko harremanak sendotuak baitauzkate dagoeneko (nagusienen kasuan), edo,
beste muturrean, txikienak
oraindik txikiegiak baitira harreman horietaz jabetzeko. Baina
bada beste adin tarte bat, kritikoa
oso, 7-11 urte artekoa. Egoera hau
modu traumatikoan biziko dute
horiek; ikastolarekiko duten harremana, lagunekiko dutena,
bat-batean etenda ikusiko baitute. Helduek hartutako erabakien
ondorioz, ulertu ezin duten arazoen ondorioz, beraien mundua
haustear dago. Dudarik gabe,
etorkizunean ondorio negatiboak pairatuko dituzte bakarrik
utziz gero.
Beraien guraso garen aldetik,
ez dizuegu ezer eskatzen. Ez
dugu ikastola irekita mantentzea
eskatuko. Ez dugu exijituko beste
ikastetxeren batek gure haur taldea osorik onar dezan. Badakigu
ez dela posible izango. Hezkuntza

dela barneratu eta etxera itzultzea, ebidenteena. Edo hirian
soldatapeko lana topatzea. Amorraturik onartuko nituzke irtenbideok, ordea, egoera hau nire
errua soilik ez dena sinetsita
nagoelako.
Ezaguna dut hiru herrialdetako bezeroak dituen eta laugarrenean bizi den ilustratzaile freelance bat. Kontinente osoan
erakusketak fakturatu eta Berlinen kanpamentu basea duen
artista. Ni neu Euskal Herritik
eta Irlandatik (hango enpresa
bati itzulpenak egiten dizkiot,
nire fakturazioaren %70) sostengatzen duten kazetaria naiz.
Guztiok gaude babesgabe Alemanian, ordezkari publikoek ez
dituztelako aurreikusi egun ohikoak diren lan egiteko moduak.
Europan libre mugitu ahal
dugula sinetsarazi digute, digitalizazioa dute ahotan. Eta medikuarengana joate hutsak izua
eragiten dit.

Irundik barrena, Korrika apirilaren 8an
iritsiko da Gipuzkoara, 01:36an

Nora doaz
gure haurrak?
Donostiako
Claret ikastolako
ikasleen familiak

gutxienez, sendagileen kostuaz
gain erretirorako ekarpena apartatu ahal izateko (ez daude kuota
bakarrean bateratuta, gurean
bezala). Bertako sisteman integratzeko sosik ez dudanez, erietxea bisitatzea tokatu, eta faktura potoloa jasoko nuke altarekin
batera. Eta okerrena ez da hori.
Funtzionarioren bati argi gorria
piztu, eta Berlinen asegururik
gabe horren luzaroan nolatan
iraun ote dudan jakin nahiko
luke. Nire betebehar fiskalekin
Europako Batasuneko beste
herrialde batean konplitzen
dudala frogatzea egokituko
litzaidake orduan. Amesgaizto
burokratiko itzelezkoa, agiri
bakoitza dagokion leihatilan
aurkeztuta ere.
Irakurle, ez da nire asmoa
zure aurrean errukarri agertzea.
Ataka honetatik irten nahi izanez gero, baditut alternatibak.
Atzerrian euskarazko berriemaile autonomo izatea ezinezkoa

IRUN b Klika leloarekin, apirilaren 4tik 14ra egingo dute Korrika, eus-

kararen aldeko martxa. Garestik abiatu eta Gasteizen amaituko da,
eta, Hendaiatik barrena, apirilaren 8an egingo du lehen sartu-irtena
Gipuzkoan. 01:36an sartuko da Irunen, eta Nafarroara joango da segidan. Donostiara, berriz, apirilaren 12an iritsiko da, ostiralean, 16:34an.
Departamentuari ez diogu eskatuko onartezinak diren pribilegioak. Eskatzen dugun gauza bakarra zera da: egin beharreko
konponketak ahalik eta modu
egokienean egitea, proportzionaltasuna eta flexibilitatea kontuan harturik, denon artean
adostutako parametroetatik
abiatuta, gure haurren arlo emozionalari lehentasuna emanez.
Claret ikastolak ateak itxiko
ditu. Beste estamentu ofizialek
aterik ez ixtea eskatzen dugu. Inplikatu behar duten entitate guztien jarrera egokian konfiantza
izango dugu, helburu nagusi bat
lortzeko asmoz: ahalik eta traumarik txikienarekin, gure semealabei ahalik eta hezkuntzarik
onena eskaintzea. Administrazioek gurekin batera horretan lan
egingo dutelakoan gaude. Gustatuko litzaiguke Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Departamentuak bizitzen ari garen drama
hau ulertzea, egoera horren inguruan kontziente izatea, zentzuz jokatzea eta flexibleak izatea. Gure haurrak laguntzea, babestea eta gurekin, haur hauen
gurasoekin, elkarlanean aritzea.
Hondoratzen hasi dira, eta ezin
ditugu bakarrik utzi.

«Gabonetako Azokarekin,
emaitza ona zerk ematen duen
aurkitu dugu; jende askok
disfrutatu du. Bide horretan
jarraitu nahi dugu lanean»
Ernesto Gasco
Donostiako alkateordea

Joxan Artze poetaren funtsak eskuratu
ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak
DONOSTIA b Bihar beteko da urtea Joxan Artze poeta, musikari eta
kulturgilea hil zela, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi du haren funtsak eskuratu dituela, «obra zaindu eta ezagutarazteko asmoz». Euskal kultura tradizionala eta metafisika dira bi gai nagusiak.

Zortzi urte pasatxoren ondoren,
apirilean irekiko ditu ateak Txillida Lekuk
HERNANI b «Aldaketa txiki batzuk eginda», apirilean zabalduko ditu

ateak Hernaniko Txillida Leku museoak. Eskultura berriak izango
ditu erdialdean, baina orain arteko izaerari eutsiko dio aurrerantzean
ere. Lehengo itxura izango du museoaren ardatza den XVI. mendeko
Zabalaga baserriak ere. Mireia Massague Gaudi Exhibition Centerreko
zuzendari ohia izango da museoko zuzendari berria.

%

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta GIPUZKOAKO HITZAk mozteko
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suan, baina, alde bakarrarekin ere
funtziona dezake bitartekaritzak.
«Batek bere lanketa egin, eta beste aldea kutsa dezake horrela. Modu horretan errazagoa izan daiteke euren arteko harremana bideratzea, korapiloa askatuz joateko».
Lehen urtea igarota, orain artekoak familiako harremanen arazoengatik bertaratu direla azaldu
dute biek. Ez daude horretara
mugatuta, baina oso gustuko
dute alor hori. «Prozesu batzuk
egin ditugu, eta oso interesgarriak izan dira». Eralda-k, gainera, badu berezitasun bat: komunikazio ez-bortitzaren metodologia erabiltzen du. «Ezinbesteko
oinarria da denon beharrak zaintzen jakitea».

Bakearen kultura sortzen

Leire Inzak eta Elena Egigurenek Tolosako Nafarroa etorbidean daukate bulegoa; komunikazio ez-bortitzaren bidez lantzen dute bitartekaritza. JOSU ARTUTXA

Elena Egiguren eta Leire Inza abokatuek bestelako bide bat eskaini nahi zieten bikote
harremanei, komunikazio ez-bortitzaren bitartez. Hortik abiatuta sortu dute Eralda.

Beharretatik bitartekaritzara
Josu Artutxa Tolosa

paitegietako jarduna
oso ondo ezagutzen
duen bikote bat osatzen dute Elena Egigurenek eta Leire Inzak. Zuzenbide ikasketak egin zituzten biek, eta abokatu eta teknikari lan egin izan dute azken urteotan. Baina, duela urtebete
inguru, eskaintza berri bat jarri
zuten martxan. Tolosako epaitegian lanean ari zirela hasi ziren
eratzen proiektu berri hori. «Biok
kezka berberak genituela konturatu ginen; bitartekaritzan lan
egin nahi genuen biok», azaldu
du Inzak.
Beharrei tiraka sortu zen Eralda, ikusi baitzuten epaitegietan
harremanak ez zirela askorik
zaintzen. Hain justu, asteartean
bete zuen urtebete Tolosako Nafarroa etorbidean daukaten bulegoak. «Epaitegietako martxa malgutasun gutxikoa zela ikusi genuen; patroi berbera errepikatzen

E

zen behin eta berriz, eta espazio
falta handia zegoen elkarri entzuteko, elkar ulertzeko eta harremanak zaintzeko», gaineratu du Egigurenek. Aholku juridikoa emateko prestatuta zegoen Egiguren,
baina ez laguntza emozionala
emateko, eta bitartekaritza ikasketak egin zituen orduan. «Horri
esker, baliabide gehiago nuela
sentitu nuen; baina zerbaiten bila
nenbilen artean, eta komunikazio
ez-bortitza aurkitu nuen halako
batean. Beste ate bat zabaldu zidan horrek. Filosofia moduko bat
da, gatazkak kudeatzeko erabiltzen dugun metodologia».
Hain justu, leloak dioen bezala,
harremanak eraldatzen aritzen
dira Eraldan. Bitartekaritza izena
bera ere oso ezezaguna dela ikusi
dute biek ala biek. «Bulkada bera
dute gerturatzen diren askok:
epaitegira joan nahi izaten dute
gatazka bat duten bakoitzean, eurei entzutea eta arrazoia ematea
nahi dutelako». Planteamendu
hori aldatzea da, ordea, Eralda-

«Zer nahiago duzu, arrazoia
izan ala zoriontsu bizi? Hala dio
esaldi ezagun batek, eta horretan
oinarritzen gara gu», adierazi du
Egigurenek. Auzitara ez iristea da
bi abokatuen helburua,
baina
horretarako
«ulermen lanketa handia» egin behar da alde
bakoitzarekin. «EpaiteAlde batek bestearen ahotik
aitortza hori entzuten duenean, gian epailea da protagonista; guk, berriz, gatazzerbait magikoa gertatzen da
kan parte hartzen duten
bitartekaritza prozesuan»
pertsonei eman nahi dieElena Egiguren
Abokatua eta Eralda enpresako kidea
gu garrantzia. Gerra moduko bat bihur daiteke
«Gerra moduko bat bihur
epaiketa; irabazle atera
daiteke epaiketa; irabazle
zaitezke, baina zaurieatera zaitezke, baina zauriekin. kin. Hori saihestu nahi
Hori saihestu nahi dugu guk»
dugu guk», gaineratu du
Leire Inza
Inzak.
Abokatua eta Eralda enpresako kidea
Bitartekaritza lana egiizaten direla beti, alegia. «Pertso- teko, berez, bi aldeen arteko adosna horiek, ordea, kasu askotan el- tasuna behar dela azpimarratu du
karrekin harremana eduki behar Inzak. «Bi aldeek, normalean, boizaten dute kanpoan, besteak rondatez hartu beharra daukate
beste umeak tartean izaten dire- parte prozesuan; alde batek ez balako».
du nahi, ezinezkoa da». Haien karen helburua. «Epaitegi batean
arrazoia eman diezazukete, bai,
baina horrek, gerora, eragina
dauka bestearekiko harremanean». Irabazle bat eta galtzaile bat

‘‘

Saio informatibo batekin hasten
da bitartekaritza prozesua. Pertsonen arteko harremana eta komunikazioa nolakoa den jakin
ondoren hasten dira banakako
saioekin. «Egoera bera eta beharrak aztertzeko egindako hausnarketen ondoren, elkar ulertzera heltzeko urratsak egiten hasten gara». Batak bestearena
aitortzea da helburua, elkarrengana gerturatzea; modu horretan
errazagoa izaten da guztien beharrak aseko dituzten estrategia berriak bilatzea. «Alde batek bestearen ahotik aitortza hori entzuten
duenean, zerbait magikoa gertatzen da».
Europako Bitartekaritzaren
Eguna ospatuko dute datorren
urtarrilaren 21ean. Zentzu horretan, indarkeria matxistaren eraginak ez dauka etenik gizartean.
Egigurenen esanetan, genero indarkeriaren kasuetan, legeak,
gaur egun, ez du uzten bitartekaritza lana aplikatzen. «Kezka
handia sortzen digu gai horrek,
gizartean indar handia daukalako. Bada liburu bat bakea ikasi
egiten dela esaten duena, eta,
hain justu, hori eskaintzen du komunikazio ez-bortitzak». Norberarengandik hasi, eta pauso txikiak emanez ingurukoengana
helduta, nolabaiteko bake kultura bat lor daitekeela uste dute bi
abokatuek.
Inzak azpimarratu duenez, bikote harremanetan funtsezkoa
da komunikazio egokia. «Bi hitz
nabarmendu behar dira: ulermena eta argitasuna. Prozesua sinplea bada ere, bakoitzaren beharrak identifikatzen direnean, argiago ikusten da testuingurua.
Ezinbestekoa da elkarri enpatiaz
entzutea, gauzak zintzotasunez
adieraztea, eta kalitatezko konexioak lortzea».
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Sagardoaren Lurraldeak antolatuta,
hurrengo asteazkenean inauguratuko
dute txotx garaia, Astigarragako
Gartziategi sagardotegian.
Iazko ezohiko kopuruetatik urrun,
sendoagoa eta alkohol gehiagokoa da
aurtengo sagardoa. Euskal Sagardoak
1,5 milioi litro produzitu du.

Emaitzak
jasotzeko
garaia da
Unai Zubeldia

ilabete askoko
isileko lanaren
ondoren, iritsi
da bateko eta
besteko iritziak pilatzen
hasteko garaia. Aurreko urtekoa
baino bizixeagoa dela, alkohol
gehiago daukala, kolorez indartsuagoa dela... Tortilla, bakailao,
txuleta, intxaur eta gazta artean,
txoko askotan sagardoa izango da
hizketagai nagusia hurrengo aste
eta hilabeteetan. Sagardoaren Lurraldeak antolatuta, hurrengo asteazkenean inauguratuko dute
txotx garaia, Astigarragako Gartziategi sagardotegian, Sagardo
Berriaren Egunarekin, eta maiatzeko lehen asteburura arte zabalik egongo dira sagardotegietako
ateak.
Olatz Arrieta kazetariak irekiko du txotx garaia Gartziategi sa-

H

gardotegian; 12:00etan hasiko da
ekitaldia, Sagardoetxean, eta
12:45ean Arrietak sagarrondo bat
landatuko du Sagardoetxeko sagastian. Sagardotegiko ekitaldi
nagusia, berriz, 13:45ean hasiko
da. «Gure sagardo berria»
oihuak lagunduta, orduan hasiko
dute txotx garaia, Gartziategi sagardotegian bertan.
Hori bai, Astigarragakoa ez da
izango txotx garaia irekitzeko
ekitaldi bakarra. Hernanin bi
egun geroago ekingo diote, urtarrilaren 18an, ostiralean, Ezkiaga
pasealekuan, 19:00etan. Pilotaren arloan lanean ari diren hamabost pertsona omenduko dituzte
aurten; pilota eskolako hamabi
eta Galarretako hiru. Azpeitian,
berriz, gaur bertan, 20:00etan,
Añota sagardotegian izango dute
txotx irekiera ekitaldia —Joxe
Apalantza gonbidatu dute—. Eta
Usurbilen eta Zubietan atzo hasi
zen txotx garaia, Saizar sagardo-

Sagar bilketa. Irail-urri
inguruan biltzen dituzte,
normalean, sagarrak.
SAGARDOAREN LURRALDEA

‘‘

‘‘

‘‘

Egun berezia izango da
guretzat. Oso pozik eta
gogotsu gaude, hainbat
urtean egindako lanaren
ondorio baita»

Gero eta sagasti
intentsiboagoak daude,
eta lana errazten du
horrek, mekanizatuago
egoten baita dena»

Iazko datuekin
alderatuta, %30-40
inguru produzitu dugu
aurten. Erabat ezohikoa
izan zen iazkoa»

Nere Lizeaga
Gartziategi sagardotegiko langilea

Aitor Etxeandia
Sagarlan enpresako teknikaria

Unai Agirre
Euskal Sagardoa-ren kudeatzailea
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Ostegunean izango
da Getariako
Txakolin Eguna

R

Alberto Iñurrategi, iaz, txotx garaiaren hasiera ekitaldian. J. C. RUIZ / FOKU

kal Sagardoa egiteko, eta Agirrek
azpimarratu du Gipuzkoan, esaterako, azken urteotan 80 hektarea sagarrondo berri sartu direla.
«Eta asko da hori». Merkatuan,
kapsula edo lepoko sagar gorria
da Euskal Sagardoaren bereizgarria.

Sagar osasuntsuak

tegian —Ketama musika taldea
gonbidatu zuten—.
Sagardoaren Lurraldeak
hurrengo asteazkenean aurkeztuko du uzta berria, eta arduradunek egun horretan bertan
emango dute sagarraren eta
sagardo berriaren ezaugarrien
berri. Baina, dagoeneko, aurreratu dituzte datu batzuk. Euskal
Herrian ia hamabi milioi litro
sagardo egin zen iaz, 2018ko
uztan, eta horietatik 1,5 milioi
litro inguru dira Euskal Sagardoa
sor-markakoak, erabat bertako
sagarrarekin egindakoak. Unai
Agirre Euskal Sagardoa sor-markaren koordinatzailearenak dira
azalpenak: «Iazko datuekin alderatuta, %30-40 inguru produzitu
dugu aurten. Erabat ezohikoa
izan zen iazkoa, lau milioi litro
sagardo produzitu genuen eta.
Askoz datu normalagoa da aurtengoa».
Agirreren esanetan, sagarrondoen ohiko joera izaten da hori.

«Sagarrondoak, normalean, bi
urtez behin ematen du sagar
asko, eta uzta handi baten ondoren normala izaten da hurrengo
urtean gutxiago biltzea». Kantitateak, ordea, ez dio eragin kalitateari. «Gutxiago egin dugu, baina
kalitate handiko sagardoa da;
gogorragoa, intentsitate handiagokoa eta alkohol gehiagokoa».
Sagastiak profesionalizatuta,
egongo litzateke modua urteroko
sagar produkzioa kontrolatzeko.
«Baina ez dugu egiten halakorik». Berezkoari heltzen diote
beti. «Hori bai, gero eta sagasti
profesional gehiago dago, eta
etorkizunean pauso asko eman
daitezke bide horretan. Lanbidea
profesionalizatzen den neurrian,
orduan eta orekatuagoa izango
da uzta».
Gaur-gaurkoz, 50 sagardotegi
daude Euskal Sagardoa sor-markari lotuta: 43 Gipuzkoan, bost
Bizkaian eta bi Araban. 250 hektareatako sagarra erabili da Eus-

Aitor Etxeandia Sagarlan aholkularitza enpresako teknikariak
azaldu du sagarrak zer behar
duen ondoren sagardo ona produzitzeko. «Lehenik eta behin,
ezinbestekoa da sagarra osasuntsu egotea, zati ustelik eta harrik
gabekoa izatea. Eta, horrez gain,
garrantzitsua da eguzkia ondo
barneratzea; normalean, kalitate
eskasagokoak izaten dira sagarrondoaren buruaren barneko
sagarrak eta kalitate hobea izaten
dute sagarrondoaren kanpoaldeko sagarrek».
Gipuzkoan, oro har, hektarea
gutxi izaten du jabe bakoitzak.
«Hektarea bat, bi... horrelako
lursailak izaten dira normalean»,
zehaztu du Etxeandiak. «Baina
egia da azkenaldian aldaketa dezente izaten ari dela arlo horretan
ere; gero eta sagasti intentsiboagoak daude, eta lana errazten du
horrek, mekanizatuago egoten
baita dena».
Gartziategi sagardotegiko langilea da Nere Lizeaga, eta asteazkenerako prestaketa lanetan
murgilduta dabil jada. «Egun
berezia izango da guretzat, oihartzun handia izaten duelako ekitaldi horrek. Presio pixka bat
nabari da, baina oso pozik eta
gogotsu gaude, hainbat urtean
egindako lanaren ondorio baita».
Urtarrilean sartzearekin batera, txotx garaia hasi zain egoten
dira herritar asko eta asko, baina
sagardotegietan hilabete askoko
lana dago atzean. «Irail-urri
aldera egiten da sagar jotzea edo
sagar bilketa, baina egunerokotasuna eskatzen du sagardoak.
Sagastiak zaindu, sagardoa botiletan sartu, merkaturatu... Sagardoak urte guztiko lana dauka

atzean». Gartziategiren kasuan,
Euskal Sagardoa eta Gorenak sormarkekin merkaturatzen du
sagardoa. «Aspaldi egin genuen
kalitatearen aldeko apustua».
Sagastien profesionalizazioa da
sagardotegien etorkizuneko
erronketako bat. «Sagardogileena, gaur egun, normalean, ez
baita izaten lehenengo jarduera;
zaletasunarekin lotuta jarraitzen
du oraindik». Isilean lanean aritu
ondoren, ateak zabaltzera doaz
sagardotegiak. «Animatu, etorri,
eta gozatu guk egiten dugun
lanarekin». Gonbita eginda dago.

Asteazkenean txotx denboraldia zabalduta, txakolinaren txanda iritsiko da ostegunean, San Anton egunarekin batera. Urtero bezala,
Txakolin Egunarekin aurkeztuko dute Getariako Txakolinaren
uzta berria. 12:15ean hasiko da
ekitaldi nagusia, pilotalekuan,
eta bertaratzen direnek aurtengo txakolina dastatu ahal izango dute gero.
Gastronomiaren, euskal kulturaren eta txakolinaren alde
lan egiten duten pertsona edo
elkarteei omenaldi txiki bat egiten zaie urtero, eta Jakitea elkartea izendatu dute aurten Mahasti Jaun, bertako produktua
eta sukaldaritza tradizionala
bultzatzeagatik, eta Euskal Herriko produktuak nazioartean
zabaltzeagatik. Gaur egun 432
hektarea baliatzen dira Getariako Txakolina egiteko, eta 150
mahastizale aritzen dira lanean
mahastietan.
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GI-631 errepidea da Urola Erdiko biztanleek Zumarragako ospitalera joateko duten bide bakarra. GIPUZKOAKO HITZA

Gipuzkoako Foru Aldundiak Urola Erdia eta Garaia lotzen
dituen errepidea egokitzeari ekingo dio laster. 45,5 milioi euro
kostako zaizkio lanak, eta hiru zatitan egingo dituzte, premia
handieneko eremutik hasita: Aizpurutxoko zeharbidetik.

Hurbilduko dituen
errepidea, bidean
Aitziber Arzallus Azpeitia

rola Erdiko eta
Urola Garaiko herritarrekin duen
aspaldiko zorretako bat kitatzen
hasteko asmoa du Gipuzkoako
Foru Aldundiak: Azkoitia eta
Urretxu lotzen dituen GI-631
errepidea egokituko du. Bi herri
horien artean dauden hamahiru
kilometroek berebiziko garrantzia dute eskualdearen bi aldeetara bizi diren herritarrentzat: Urola
Erdiko biztanleek Zumarragako
ospitalera joateko duten bide bakarra da, eta Urola Erdiko ibilgailu astunek N-1 autobidera joateko
gehien erabiltzen duten bidea ere

U

bai. Egunean, batez beste, 3.300
ibilgailu pasatzen dira handik;
%10, kamioiak.
Lanak 45,5 milioi euro kostako
zaizkio aldundiari, eta hiru zatitan egitea aurreikusten du, premia handiena duen eremutik hasita; hau da, Aizpurutxoko zeharbidetik. Oinezkoentzako eremua
ibilgailuenetik bereizteko, bi metro zabaleko espaloia egingo dute
han, eta ibaia gurutzatzeko 26
metro luzeko egurrezko igarobidea ere bai.
Auzotarrentzat, «berez, berri
ona» dela uste du Mikel Labaka
Aizpurutxoko bizilagunak; egiazki, sinistea kosta egiten zaio, «azken urteotan erakundeek auzoarekin zer-nolako jarrera izan du-

ten ikusita. Ondo legoke jakitea
nolako txikizioa egin nahi duten,
eta, guri, oraingoz, inork ez digu
ezer azaldu».
Azpeitiarra da Labaka, baina
Aizpurutxon bizi da duela dozena
bat urtetik. «Botopaperak bakarrik ailegatzen dira gure buzoietara. Behar duguna eskatzeko esaten digute, eta, eskatzen diegunean, kasurik ez». Ez dute ezinezkorik eskatzen: zebra bide bat margotzeko, herrigunetik ibilgailuak
mantsoago pasatzeko neurriak
hartzeko, eta haurrentzako parke
bat jartzeko. «Auskalo zenbat aldiz jo dugun Azkoitiko Udalera,
baina alferrik. Frontoia guk garbitzen dugu, belarra guk mozten
dugu... Beste inork ez du egiten».

Labakaren hitzetan, «ikustekoa» da auzotarrak nola iristen
diren auzoko tabernara: «Bizitza
arriskuan jartzen dute errepidea
gurutzatu behar duten bakoitzean, ez dagoelako zebra biderik, eta
errepide ertzetik oinez joan behar
izaten dutelako, autoen atzerako
ispiluetatik zentimetro batzuetara». Haietako asko adinekoak direla azaldu du, 80 urtetik gorakoak. «Gugatik ez bada, gutxienez
egin dezatela haienganako errespetuagatik. Badirudi zerbait pasatzeko zain daudela neurriak hartzen hasteko». Aizpurutxo erabat
baztertuta daukatela gaineratu
du. «Lehen ere hogei urte behar
izan zituzten auzoaren bi aldeak
lotzeko zubi bat egitera etortzeko,
eta goiz bakarrean egin zuten. Lotsagarria da».
Aldundiak espero du urtea bukatzerako amaituko dituztela
Aizpurutxon egin beharrekoak,
eta gero hasiko dira bigarren zatiko lanekin. Aizpurutxotik Urretxura arteko errepidea egokituko
dute orduan. Hiru gunetan hirugarren erraila egingo dute, aurreratzeak errazteko, eta zenbait
bihurgune egokituko dituzte.
«Ea nola moldatzen diren lanak
egiteko, errepidea ezingo baitute
guztiz itxi», esan du Labakak.
Urola Erdia eta Garaia lotzen dituen errepide bakarra da. Errepidea zabalik dela egin beharko dituzte lanak, beraz.

«Sekulako arindua»
Amaia Errazkin azkoitiarra da
izatez, baina Azpeitian bizi da, eta
Urretxun lan egiten du. Astean
bost aldiz egiten du joan-etorria.
Aitortu du «poztu» egin zela
errepidea berrituko dutela jakitean. «Egiten dutena hoberako
izango delako». Trafiko handia
izaten da eguneko zenbait garaitan. «Dudarik gabe, eguerdi partea da astunena, 14:00ak-15:00ak
inguru hori». Errazkinen arabera, kamioi asko ibiltzen da, eta zirkulazioa moteltzen dute. «Errepidea estua denez, segurtasunez
aurreratzeko leku gutxi daude,
eta atzetik poliki-poliki joatea tokatzen da batzuetan». Okerrenak
zama berezia daramaten ibilgailuak direla azaldu du. «Haietakoren bat egokitzen bada, pazientziaz hartu behar, ez dago beste
erremediorik; ezinezkoa da aurreratzea». Horregatik, uste du
ibilbideari «sekulako arindua»
emango diola zenbait zatitan hirugarren erraila ateratzeak.
Dena dela, Urretxura joan-etorrian dabilen hiru urteotan ez zaio
egokitu errepidean denbora luzez
geldituta egon beharreko egoerarik. «Errepidea moztu izan dute

istripuen ondorioz, eta auto ilara
luzeak sortu izan dira, baina ez nire parean. Errepideko lanengatik
egin behar izan ditut geldialdirik
luzeenak, eta, egia esan, horiek
bai, nahiko sarri tokatzen zaizkit.
Bestela, geldituta egon izan naiz
harrobian leherketaren bat egin
behar zutelako, baina, gainontzean, ez».
Errazkin jabetuta dago Azkoitia
eta Urretxu arteko errepidea moldatzeko lanen zailtasunaz. Aukerak asko mugatzen ditu alde batera mendia eta bestera ibaia izateak, eta baita ibilbide bera egiteko

‘‘
Lehen ere hogei urte
behar izan zituzten
zubi bat egitera
etortzeko, eta goiz
bakarrean egin zuten»
Mikel Labaka
Aizpurutxoko bizilaguna

«Onerako izango dira
lanak; egiten ari diren
bitartean sor daitekeen
kaosak eragiten dit
beldurrik handiena»
Amaia Errazkin
GI-631 errepidearen erabiltzailea

«Arazoa ez dute
konponduko. Nahikoa
da eskualdera enpresa
indartsu bat etortzea
bide hori kolapsatzeko»
Pello Eizagirre
GI-631 errepidearen erabiltzailea

beste biderik ez egoteak ere. «Beldurrik handiena horrexek eragiten dit: lanak egiten ari diren bitartean sor daitekeen kaosak. Dena erabiltzaileon onerako izango
dela pentsatu, eta pazientziaz
hartu beharko dugu».
Errepideak hobekuntzak behar
dituela uste du Pello Eizagirre Lurraldebuseko gidariak ere, «orain
penagarri dago eta». Ondo ezagutzen du bidea, Zumaia eta Zumarraga arteko zerbitzua ematea
egokitzen zaionean egunean dozena erdi bat joan-etorri egin behar izaten baititu inguru horretan. Haren ustez, ordea, aldundiak esku artean duen proiektua
«berehala» geldituko da txiki.
«Arazoa arinduko du, bai, baina
ez du konponduko. Krisiaren ondorioz, industria arloko enpresetako eguneroko jarduna asko jaitsita egon da azken urteotan, eta
baita kamioien joan-etorria ere.
Baina nahikoa litzateke eskualdera enpresa indartsu bat etortzea
errepide hori kolapsatzeko. Hala
gertatzen zen Corrugados martxan zenean».
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Arbelaitzek garrantzia eman
dio lortutako adostasunari ere,
izaera ezberdineko lau udal elkarlanean hasi baitira. «Hausnarketa bateratu bat egiteko gai
izan gara. Egungo eredu energetikoa ez da jasangarria; horretan
bat egin dugu, eta horri aurre egiteko neurriak hartu behar ditugula ikusten dugu denok».

Kultura berri bat zabaldu

Oarsoaldea Garapen Agentziaren Oiartzungo egoitzan parte hartuko duten eragileen ordezkariek joan den hilabetean aurkeztu zuten 50/50 proiektua. ERIK GARTZIA

50/50 proiektua jarri dute martxan Oiartzualdeko lau ikastetxe publikotan. Energia
aurreztea eta modu eraginkorragoan erabiltzea da helburua, ikasleak ahaldunduta.

Eskoletatik energia iraultzen
Ikerne Zarate

nergia aurreztea eta
eraginkortasun
energetikoa sustatzea: helburu hori
dauka Oiartzualdeko lau ikastetxe publikotan martxan jarri duten 50/50 proiektuak, eta baita energia arloan
parte hartzea, kontzientziazio
lana egitea eta prestakuntza bultzatzea ere. Errenteriako Cristobal Gamon herri eskolan, Lezo
herri eskolan, Oiartzungo Elizalde eskolan eta Trintxerpeko Karmengo Ama ikastetxean ekin
diote proiektuari.
Eneritz Arbelaitz Oiartzungo
alkateordea da, eta Oarsoaldeko
Energia Mahaiko udal ordezkaria.
Hark azaldu du duela bi urte
energia diagnosia egin zutela
Oiartzualdeko lau herrietan, Ecooolocal programaren barruan.
«Herri bakoitzean hutsuneak
non geneuzkan, eragiteko guneak zein ziren, eta energia gehien

E

non gastatzen genuen erakutsi zigun diagnosi hark». Ezberdinak
dira lau udalerriak, baina antzeko
emaitza izan zuten laurek. Eremu
bertsuetan daukate gasturik handiena; ikastetxeetan, esaterako.
«Funtsezkoa zen hezkuntza arloan eragitea, eta lanean hastea erabaki genuen. Alde horretatik,
tresna egokia iruditu zitzaigun
50/50 proiektua». Arbelaitzek
azaldu du energiaren gastua murrizteko balio duela, batetik, baina hezkuntza proiektua dela bereziki: «Lau udalek erabaki genezake ikastetxeetan energiaren
gastua murrizteko hainbat neurri
hartzea, baina ez dugu hala egin;
ikasleak bihurtu nahi ditugulako
protagonista; zer neurri hartu eurek erabaki dezaten nahi dugu».
Motibazioa da proiektuak duen
beste indarguneetako bat, «ezinbestekoa» udal ordezkariaren iritziz: «Ikastetxeek erabakiko dute
aurreztutako kopuruaren %50
zertan inbertitu; eskolako sarrera
egokitu, bertako jolas parkea

‘‘
Hausnarketa bateratu
bat egiteko gai izan gara
lau udalak: egungo
eredu energetikoa
ez da jasangarria»
Eneritz Arbelaitz
Oiartzungo alkateordea

«Energia kultura berri
baten balioak zabaltzea
eta ohituren aldaketa
sustatzea da 50/50
proiektuaren helburua»
Alberto Bezunartea
EkoOn kooperatibako ordezkaria

«Haurrengan ohitura
aldaketa sustatuko du,
energia ondo kudeatzen
ohitzen badira betiko
egingo baitute hala»
Olatz Aldabe
Lezo herri eskolako zuzendaria

konpondu... Eurek erabakiko
dute diru hori zertara bideratu».
Aurreztutako beste erdiarekin,
berriz, ikastetxeetan bertan energia eraginkortasuna bermatzen
eta, ahal den neurrian, aurrezten
saiatuko da udala.
Ikastetxeetan egingo dute lanketa, baina Oiartzualdeko lau
udalak jakitun daude horrek eragina izango duela herritarrengan.
«Izan ere, ikasleek etxera eramango dituzte eskolako ohitura
egokiak, eta energia aurrezteko
eta egoki erabiltzeko neurriak
hartuko dituzte bertan, gurasoekin partekatuta». Urola Garaiarekin batera, Oiartzualdea aitzindaria izango da 50/50 proiektuarekin. Arbelaitzek ez dauka
zalantzarik lanketa horrekin
onurak lortuko dituztela. «Ahalik eta egokien egiten saiatuko
gara, inguruko eskualdeetako
udal eta ikastetxeetan ere interesa
pizteko. Azken batean, garrantzitsuak dira proiektuaren bidez
landuko ditugun balioak».

Alberto Bezunartea EkoOn kooperatibako ordezkaria arduratuko da laguntza teknikoa emateaz.
«Ahalik eta pertsona gehienen
artean energia kultura berri baten
balioak zabaltzea eta ohituren aldaketa sustatzea»: Bezunartearen hitzetan, hori da proiektuaren helburua. Orain ikastetxez
ikastetxe egingo dute Oiartzualdeko lau herrietan egindako diagnosia, argazki energetiko zehatza
lortzeko eta batezbestekoak kalkulatzeko. «Gaur egungo egoera
zein den jakingo dugu horrela, eta
alderaketa egingo dugu urtebete
geroago, zenbat elektrizitate, gas
eta ur aurreztu dugun jakiteko».
EkoOn kooperatibako ordezkariaren ustez, «osagai pedagogiko garrantzitsua» dauka proiektuak. «Izugarri garrantzitsua da
ikasleak kontzientzia hartzen eta
erabakiak hartzen hastea». Egitasmoak Alemanian du jatorria,
Hanburgon zehazki, eta Angel
Ruiz Casas Ecooo enpresako kideak Rubira (Herrialde Katalanak)
eraman zuen duela zortzi urte.
«Hango emaitzak ikusita, beste
hainbat lekutan errepikatzen ari
gara orain», azaldu du Bezunarteak. «Oso emaitza onak lortu dituzte Rubin; hezkuntza komunitateko kide guztiek barneratu dute kultura energetiko berria». Finean, ohitura aldaketen sustapenerako eta energia arloa gertuago
sentitzeko tresna da 50/50
proiektua. «Instalazio baten erabiltzaile direnek etekina lortzea
da asmoa, aktibo izatea, motibatzea, eta balio horiek guztiak barneratzea».
Lezo herri eskola da proiektuan
murgildu diren ikastetxeetako
bat, eta oso pozik daude han,
«erronka delako, baina baita aukera ere». Hala dio Olatz Aldabe
zuzendariak. «Denbora askoan
ari gara lanean ingurumenaren
inguruan, eta praktikotasuna da
proiektu honen gauzarik positiboena». Aldaberen ustez, gainera, hausnarketa sustatzen du
50/50 proiektuak, eta baita kontzientziazioa ere. «Haurrengan
ohitura aldaketa sustatuko du,
energia ondo kudeatzen ohitzen
badira betiko egingo baitute
hala».
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jakitea». Wayne Gould programatzaileak sei urte behar izan zituen sudokuak sortzeko programa perfekzionatzeko.
Bitxikeria ugari suertatu izan
dira sudokuak eta ordenagailuak
uztartzeko bidean. «Problema
ebatzi ahal izateko gutxienez zen-

Kerman Garralda Zubimendi

renean, lanerako
bidean, hondartzan, eguzki epeletan, edo egunkariaren azken orrietan
sudokuak egiten dituena matematika erabiltzen ari da ia konturatu ere egin gabe. Matematikak
janzten du sudokuaren taula biluzia. «Denbora-pasak dira sudokuak, noski, baina horrek ez du
esan nahi zientzia ez direnik. Matematika arloko ikerketa eta argitalpen asko eginda daude horren
inguruan», azaldu du Maria Merinok, EHUko Matematika Aplikatuaren eta Estatistika eta Ikerkuntza Operatiboaren Saileko
irakasleak. Sudokuek matematikarekin duten harreman estuaren inguruan jardungo da gaur
Merino Beasaingo Lemniskata zikloan, 19:00etan, Igartza jauregian.
Sudokuek mundu osoan daukate sona handia. «Haren sinpletasunean dago jolasaren arrakasta», adierazi du Merinok. Arau
bakarra du: ezin da zenbakirik
errepikatu zutabe, lerro eta kutxa
berean. «Logika baino ez da behar jolasteko. Sudokua ebazteko,
ez da izan behar matematikari fina», gaineratu du.
Merinok istorio bat gogoratu du
sudokua zein sinplea den jabetzeko: «1984an Ameriketako Estatu
Batuetara bidaia bat egin behar
izan zuen Maki Kaji japoniarrak.
Denbora-pasa aldizkari bat erosi
zuen, baina bi joko besterik ez
zuen ulertzen, ingelesarekin zituen arazoengatik. Number Place
zen horietako bat (zenbakien lekua), eta, txundituta utzi zuenez,
Japoniara eraman zuen. Berehala
argitaratu zuen jolasa Monthly
Nikolist egunkariak Suji wa dokushin ni kagiru izenarekin (zenbakiak bakarrik). Laburtuta, sudoku».
Halere, Merinok azpimarratu
du sudokuaren jatorria ez dagoela
erabat argi. «Ziurrenik, karratu
latindarra da logikako denborapasa honen aitzindaria. n x n elementuko matrizea da izate matematiko hori, eta, bertan, n ikurretako bat behin baino ez da agertzen zutabe eta errenkada bakoitzean».
Jolasteko sinplea izanagatik,
matematikarientzat erronka
handia da sudokuena. «Erronka
handia da, bereziki, programazio
matematikoarekin, konbinatorioarekin eta talde teoriarekin
duen loturagatik», nabarmendu
du irakasleak. Sudokuek matematikariei «galdera asko» sortzen dizkietela azaldu du Meri-

T

‘‘
Denbora-pasak dira
sudokuak, noski,
baina matematika
arloko ikerketa eta
argitalpen asko dago»
«Sinplea da sudokuak
ordenagailu bidez
ebaztea. Matematika
graduko ikasle batek
erraz egingo luke»
«Beste aldaera
batzuetako sudokuak
garatu dituzte,
eta izugarri aberatsa da
mundu berri hori»
Maria Merino Maestre
EHUko Matematika irakaslea

bat zenbaki behar diren, hori izaten da ohiko galdera. 2012an frogatu zuten gutxienez hamazazpi
zenbaki behar direla ordenagailuen laguntzarekin». Hala, aurrerapauso handia eman zuten ahalik eta sudokurik zailena sortzeko
ahaleginean, muga non zegoen
jakin ahal izan zutelako.
Milioika eta milioika konbinazio dauzka sudoku tradizionalak. KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI

Lehen begi kolpean, denbora-pasa sinplea dirudi sudokuak,
baina matematikaz jositako mundu bat du atzean.
Erronka handiak eragiten ditu programazio matematikoetan.
Ordenagailuen laguntzarekin, asko aurreratu da azken urteetan.

Matematikak,
eta denbora–pasak
nok: zein ote da jokoaren konplexutasun konputazionala? Ekuazio sistema sinple baten bidez
adieraz daiteke sudoku bat? Programa batek zenbat denbora beharko du sudoku bat ebazteko?...».
Gaur egun, posible da sudokuak ordenagailu bidez ebaztea.
Horretarako, aurrez, matematikari batek sudokua eta ordena-

gailua bera moldatu beharra dauka eragiketak zuzen eta zorrotz
egiteko. «Baina dirudien baino
sinpleagoa da lan hori; erraz egingo luke Matematika graduko
ikasle batek», ziurtatu du Merinok. «Arazoa ekuazio bitar bidez
planteatzea da kontua», borobildu du. Beste era batean esanda,
sudokuaren itxura aldatu egin behar da ordenagailuak uler dezan,

eta, horretarako, zero eta bat motako aldagaiez osatutako ekuazio
bat sortu behar da. «Azken finean, sudokua kodifikatzea eta algoritmo bat sortzea da gakoa».
Merinoren hitzetan, sudoku bat
ebaztea baino zailagoa da sudokua
bera sortzea. «Sudokua ez da problema hutsal bat. Prozesu konplexua da gutxieneko zenbakiak zein
diren eta haien kokapena zein den

Konbinazio guztien bila
Jakina da sudoku kopuru jakin
bat dagoela. Hau da, sudokuak ez
dira infinituak, 1etik 9rako zenbakien konbinazioak finituak
baitira. Halere, kontuan izan
behar da konbinazio guztiak ez
direla zuzenak, ilara, zutabe edo
kutxa batean zifraren bat errepikatzen baita. Hala, urteetako
lanaren ostean, eta ordenagailuen laguntzarekin, milioika eta
milioika sudoku daudela ebatzi
zuten Bertram Felgenhauer eta
Frazer Jarvis ikertzaileek:
6.670.903.752.021.072.936.960
(6.671 trilioi). Ia ezinezkoa da,
beraz, pertsona bakarrak sudoku
guztiak ebaztea.
3x3ko kutxaz osatutako 9x9ko
sudoku tradizionalen errealitatea
da hori, baina hainbat ezaugarritako sudokuak agertu dira azken
urteotan: «Beste aldaera batzuetako sudokuak garatu dituzte, eta
izugarri aberatsa da mundu berri
hori», azaldu du Merinok. Kutxa
irregularreko sudokuak, elkarren
artean gainjarritako sudokuak
edo hiru dimentsiokoak garatu
dituzte, besteak beste.
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ten bertan, elkartearen Facebook
orrian eta webgunean ere eros
daitezke argazkiak. 1.020 euro
bildu zituzten iaz, 1.500 euro
2017an, eta 1.350 euro 2016an, estreinako urtean.

‘‘
Koloreagatik eta
paisaiaren egituragatik,
udazkenak aukera
asko eskaintzen du
argazkiak ateratzeko»
Anibal Carmona
Artgazki elkarteko presidentea

Laugarren urtez antolatu dute
lehiaketa-erakusketa, eta gai berbera aukeratu dute urtero: udazkena. «Azken finean, koloreagatik eta paisaiaren egituragatik,
udazkenak aukera asko eskaintzen du argazkiak ateratzeko».
Gai zabala dela azpimarratu du
Carmonak: «Zuhaitzak, basoak,
itsasoa, hiria, animaliak... Alde
horretatik ez dugu jartzen mugarik, eta nahi duen argazkia ateratzen du argazkilari bakoitzak».
Pablo Perez Herrero argazkilariaren Bajo el cielo argazkiak jaso du Artgazki elkarteak antolatutako lehiaketako lehen saria. PABLO PEREZ HERRERO

Gaurtik hilaren 26ra egongo da ikusgai Artgazki elkarteak antolatutako ‘Udazkena
Euskal Herrian’ erakusketa-lehiaketa, Arrasateko Kulturateko erakusketa aretoan.

Elkartasuna argazki bihurtuta
Unai Zubeldia

z da argazki lehiaketa
soil bat, eta ez da erakusketa arrunt bat
ere. «Ekintza honek
Aspanogi Gipuzkoako Haur Minbizidunen Gurasoen
Elkarteari laguntzeko erronka
dauka oinarrian». Hala azaldu du
Artgazki Arrasateko argazki elkarteko presidente Anibal Carmonak. 2015. urtean sortu zuten
elkartea, eta 2016tik antolatu dute
Udazkena Euskal Herrian argazki lehiaketa-erakusketa. Aurten
61 egileren 171 argazki jaso dituzte
—gehienez hiru argazki bidal ditzake argazkilari bakoitzak—, horietatik 45 argazkik gainditu dute
galbahea, eta ikusgai izango dira,
gaurtik hilaren 26ra arte, Arrasateko Kulturateko erakusketa aretoan, astelehenetik larunbatera,
17:30etik 20:30era.
Erakusketaren azken pausoa
izango da hori, aurretik, abendu
erdialdetik, Arrasateko hainbat
taberna, denda eta aseguru etxe-

E

Benjamin Ramosen Otzarreta, hirugarren sariaren irabazlea. BENJAMIN RAMOS

tan ikusgai izan baitituzte argazki
horiek guztiak; baita herriko osasun etxean ere. «30 euroan salgai
dago 45 argazki horietako bakoitza, eta Aspanogi elkarteari
emango diogu biltzen dugun diru
guztia», azaldu du Carmonak.
Jessica del Campo, Iker Iglesias
eta Ane Idigoras argazkilari profesionalak aritu dira epaile lane-

tan, eta, lehen galbahea eginda,
eurek aukeratu dituzte hiru argazkirik onenak ere: Pablo Perez
Herrero Zumarragako argazkilariaren Bajo el cielo lanak jaso du
lehen saria [Zeruaren azpian]
—garaikurra eta 300 euro—, Alfredo Losada arrasatearraren Aterkin Urdina argazkiak bigarren
saria —garaikurra eta 200 euro—,

eta Benjamin Ramos arrasatearraren Otzarreta argazkiak hirugarrena —garaikurra eta 100
euro—. Edonork parte har dezake
lehiaketan. «Baina egia da gure
eskualdekoak izaten direla parte
hartzailerik gehienak. Hazten jarraitu nahi dugu alde horretatik». Iaz, Igor Altuna arrasatearrak irabazi zuen lehen saria, Txoria argazkiarekin; 2017an, Amaia
Arzamendi oñatiarra izan zen irabazlea, Perretxikoa argazkiarekin; eta, 2016an, Carmona bera
izan zen irabazlea, Sensual argazkiarekin.
Hilaren 26an egingo dute aurtengo lehiaketaren sari banaketa,
12:00etan, Kulturaten bertan, eta
egun horretan emango diote bildutako diru guztia Bittor Andonegi Aspanogiko presidenteari.
Erosleek ere urtarrilaren 26an jasoko dituzte euren koadroak.
«Dagoeneko saldu ditugu argazkietako batzuk», jakinarazi du
Artgazki elkarteko presidenteak.
«Baina azken egunera arte egongo da aukera erosteko». Kultura-

Egoitza berriaren zain
Hasiera-hasieratik, Artgazkiko
kideek oso argi zeukaten Debagoienean argazkilaritza sustatzeaz gain hainbat elkarterekin elkarlanean aritzea zela euren helburua. «Inguruan bageneukan
minbizia zeukan haur bat, Fernando; haren osaba ezagutu
nuen, eta horrela jarri ginen harremanetan Aspanogirekin».
Bestela ezin, eta «oso harrera
ona» egin zieten hasieratik, eta
aurreratzean ere elkarlanean jarraitzeko asmo irmoa daukate
Artgazkiko kideek. «Diru kopurua bera baino gehiago oihartzuna nahi izaten dutela jakinarazi
ziguten Aspanogiko kideek,
modu horretan herritarrek elkartearen berri izan dezaten».
Urtetik urtera indartzen ari da
Artgazki elkartea. «Eta, horren
erakusgarri, ekitaldi askotatik
deitzen digute gure argazkiren
bat erabil ote dezaketen galdezka.
Ekintza askotan parte hartzen
dugu». Hori bai, gaur egun «egoera zailean» daudela onartu du
presidenteak. «Izan ere, gaurgaurkoz ez daukagu egoitzarik.
Udalak egoitza bat utzi zigun bere
garaian, baina oso txikia zen, eta,
uholdeak tarteko, hezetasun arazoak izan genituen, gainera».
Udalak beste egoitza bat utzi zain
daude elkartean, bilerak eta ikastaroak egin ahal izateko, eta biltegi gisa baliatzeko. «Deituko zigutela esan ziguten, baina zain jarraitzen dugu».
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Donostia b Antiguako jaiak

AIA Ansorregi eta Larrañaga.
b Igandean, 18:30ean, Aristerrazun.

ALEGIA Lukiek, Yo Ciervo

eta Tenpera.
b Gaur, 22:30ean, gaztetxean.
ARRASATE Sumision City Blues

eta Señor No.
b Gaur, 22:00etan, gaztetxean.
ASTIGARRAGA Musik & Txotx:

Nogen eta Nerabe.
b Gaur, 20:00etan, Petritegi
sagardotegian.
AZKOITIA Rodeo eta Dunne.
b Gaur, 22:30ean, Matadeixen.

AZPEITIA Freedonia.
b Gaur, 23:00etan, Sanagustinen.

AZPEITIA Willis Drummond

eta Delient.
b Bihar, 23:00etan, Sanagustinen.
BERGARA Udal Txistulari Banda.
b Igandean, 13:00etan, udaletxean.

DONOSTIA Ispirit.
b Gaur, 20:00etan, Lugaritz kultur

etxean.

Festa giroan, danbor hotsak baino askoz gehiago
San Sebastian egunerako entsegu giro betean, azken asteotan ozendu egin dira danbor hotsak Donostian, baina, donostiar askorentzat urteko egunik bereziena denaren atarian, eskaintza zabalarekin dator Antiguako jaietako lehen asteburua —irudian, kuadrillek iaz Pio Baroja kiroldegian egin
zuten bazkaria—. Gaur bertan, 22:30ean, Izenik Ez Band, Oihu eta Herenegun taldeen kontzertuak izango dira frontoian, eta Mad Muasel, Etsaiak
Eroak eta Rotten XIII taldeen txanda izango da bihar, ordu eta leku berean. Bestalde, Txillardegiren Antigua ibilbide gidatua egingo dute etzi,
11:00etan, Gaskuña plazatik hasita. Astelehenean zazpi urte beteko dira Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi hil zenetik. ESTITXU ZABALA / IRUTXULOKO HITZA

DONOSTIA Los Vinagres

eta Radiocaster.
b Gaur, 20:00etan, Covent Gardenen.

DONOSTIA Kilimak.

DONOSTIA The Upper Room.

IRUN Helter Skelter: The Beatles

ZUMARRAGA Golden Apple

b Bihar, 21:00etan, Dokan.

b Asteazkenean, 20:00etan,

Tabakaleran.

Tribute Show.
b Bihar, 21:30ean, Tunk aretoan.

Quartet.
b Gaur, 22:30ean, Zelai Ariztin.

Etsaiak Eroak eta Rotten XIII.
b Bihar, 22:30ean, Antiguako
frontoian.

DONOSTIA Leah Senior.

IRUN Carlos Apellaniz, Oscar

b Asteazkenean, 20:30ean,

DONOSTIA Ttan-ttakun Festa:

DONOSTIA Joseba Irazoki

Oliver, Jaime Atristain eta Jorge
Pacheco.
b Igandean, 19:00etan, Amaia
kultur zentroan.

Nueco Catecismo Catolico, Pelax,
Rukula, Bamms, Manu Pogo DJ,
Mujer Fraktal DJ Set, Olor Live,
Actiq Live, Telmo Trenor DJ Set
eta Magnolia DJ Set.
b Bihar, 23:00etatik 06:00etara,
Gazteszenan.

eta lagunak.
b Ostegunean, 20:30ean,
Dabadaban.

DONOSTIA Terrier, His Majesty

The King eta The Bloody Magic
Nails.
b Gaur, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIA Madmuasel,

Dabadaban.

DONOSTIA The Guilty Brigade,

Cirrhose Atak eta Motor Riot.
b Gaur, 21:30ean, Mogambon.
DONOSTIA Izenik Ez Band,

Oihu eta Herenegun.
b Gaur, 22:30ean, Antiguako
frontoian.

ARETXABALETA Xake: Lur.
b Igandean, 17:00etan eta

b Ostegunean, 23:30ean,

OÑATI EraBatera.

ARRASATE Tartean: Ghero.

Dabadaban.

b Igandean, 12:30ean,

Azken euskalduna.
b Igandean, 19:00etan, Amaia
antzokian.

ELGOIBAR Natalia Mellado.

Sugar & Spice, Miqui Puig eta
Arbi Squad DJs.
b Bihar, 00:00etan, Dabadaban.

b Gaur, 20:30ean, Herriko

ORMAIZTEGI Lagun Artean

Antzokian.

emanaldia.
b Bihar, 19:30ean, San Andres
elizan.

ELGOIBAR Sein saxofoi laukotea.

eta Kino International.

DONOSTIA Udal Txistulari Taldea:

b Ostegunean, 12:30ean,

b Gaur, 00:00etan, Dabadaban.

San Sebastian aurreko kontzertua.
b Igandean, 12:00etan, udaletxean.

Herriko Antzokian.

AZKOITIA Titzina: La zanja.
b Bihar, 19:30ean, Baztartxon.

BERGARA Musikarium
TOLOSA Cafe Quijano.
b Gaur, 20:30ean, Leidor aretoan.

HERNANI Orreaga 778,
DONOSTIA Abba Tribute.

19:00etan, Zaraia aretoan.

DONOSTIA La Goony Chonga.

DONOSTIA Dock of the Bay Festa:

DONOSTIA El Twanguero.

arrastoan sartzen.
b Gaur, 22:00etan, Zaraia aretoan.

eta eMe.
b Gaur, 22:30ean, Herri Antzokian.

Gaztelekuan.

DONOSTIA Ishmael Ensemble

ARETXABALETA Txalo: Rita

LEGORRETA Olatz Salvador

DONOSTIA Dock of the Bay Festa:

Axel Casas.
b Gaur, 00:00etan,
Covent Gardenen.

ANTZERKIA

haur antzerki musikatua.
b Igandean, 18:00etan,
Seminarixoan.

TOLOSA Los del Rayo

b Igandean, 19:00etan, Kursaalean.

Kaleko Urdangak eta Perlata.
b Gaur, 21:30ean, gaztetxean.

b Bihar, 20:00etan,

DONOSTIA Reunion Big Band.

IRUN Adriano Mr. Lobster.

Viktoria Eugenia antzokian.

b Astelehenean, 20:00etan,
Viktoria Eugenia antzokian.

b Gaur, 20:00etan, Oiasso

TOLOSA Ro eta Medussa.

museoan.

b Bihar, 22:30ean, Bonberenean.

DONOSTIA Hot Potato Blues

IRUN Dub On: Manuca Selektah,

VILLABONA-AMASA Morau.

Drag-e, uraren bila.

Band.
b Asteartean, 19:30ean, Fnac-en.

Iker Selektah eta Errege Sound.
b Gaur, 22:00etan, Tunk aretoan.

b Igandean, 19:00etan, Rbote

b Bihar, 18:00etan, Lugaritz

tabernan.

kultur etxean.

b Bihar, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIA Ensemble Kroma.

eta El Desvan.
b Gaur, 22:30ean, Bonberenean.

eta Joselontxo: Txirinbolo.
b Bihar, 17:00etan, Okendo

DONOSTIA Angelus Apatrida,

Hilotz eta Overloud.
b Bihar, 20:30ean, Larratxo
kultur etxean.

DONOSTIA Gari, Montxo

kultur etxean.
DONOSTIA Logela Multimedia:
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DONOSTIA Aiko Elkartea:

Juzo, Ken’o eta Ainen.
b Bihar, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIA O espírito de Pucho

Lazkao b Astotxo Eguna

Boedo.
b Gaur, 21:15ean, Trueba zineman.

EIBAR Pausoka: Go!azen 5.0.

DONOSTIA Camarón: flamenco

b Bihar, 15:00etan eta 17:00etan,

Koliseoan.

y revolución.
b Gaur, 22:45ean, Trueba zineman.

EIBAR Juanma Cano eta

DONOSTIA Mientras el cuerpo

Maite Lorenzo: Los teloneros
del chocolate.
b Igandean, 12:00etan, Koliseoan.

aguante.
b Bihar, 12:00etan, Antzoki
Zaharrean.

ESKORIATZA Kukumix: Venecia.

DONOSTIA My Generation.

b Igandean, 19:00etan, Zaldibar

b Bihar, 18:45ean, Trueba zineman.

antzokian.
DONOSTIA Matangi Maya M.I.A.
HONDARRIBIA Yllana: Gag movie.

b Bihar, 21:00etan, Antzoki

b Igandean, 19:30ean, Itsas Etxean.

Zaharrean.

LAZKAO Egiptorako ihesa,

DONOSTIA Studio 54 eta Dock

Astotxo Eguneko kale antzerkia.
b Igandean, 13:00etan, herrian.

of the Bay jaialdiko sari banaketa.
b Bihar, 23:15ean, Antzoki
Zaharrean.

LEZO Benetan Be: Inondik inora.
b Gaur, 17:30ean, Gezalan.

LEZO Txalo: Rita arrastoan sartzen.
b Igandean, 20:00etan, Gezalan.

OIARTZUN Axut, Artedrama

eta Le Petit Theatre de Pain:
Zazpi senideko.
b Igandean, 19:00etan,
udaletxean.
OÑATI Tartean: Ghero.

Azken euskalduna.
b Gaur, 22:30ean, Santa Ana
antzokian.
OÑATI Ekain Txou pailazoa.
b Igandean, 17:00etan, Antixena

gaztetxean.

Asto gainera igota, Egiptoraino
1652an du jatorria Lazkaoko Astotxo Egunak, eta urtero-urtero jendetza elkartzen da herri horretan astoari gorazarre egiteko. Urteroko moduan, enkarterri arrazako astoen Gipuzkoako Kalifikazio Ofiziala eta lehiaketa bera
egingo dituzte etzi, eta, goizean goizetik, ehun bat asto ikusgai egongo dira plazan. Ohiturei eutsita, Egiptorako
ihesa kale antzezpena egingo dute gero, 13:00etan —irudian, iazko antzezpena—. AIMAR MAIZ / GOIERRIKO HITZA

AZPEITIA Txotx irekiera:

Andoni Egaña, Sebastian Lizaso
eta Iñaki Murua.
b Gaur, 20:30ean, Añota
sagardotegia.
GETARIA Amets Arzallus,

Onintza Enbeita, Unai Iturriaga,
Aimar Karrika, Alaia Martin eta
Danel Olano.
b Igandean, 18:00etan,
Balentziaga museoan.

ORDIZIA Yllana & Primital Bros:

The Primitals.
b Gaur, 22:15ean, Herri antzokian.
PASAIA Markeliñe: Euria.
b Igandean, 18:00etan,

Donibaneko Juanba Berasategi
kulturgunean.

ERAKUSKETAK

Andoni Egaña eta Sebastian
Lizaso.
b Ostegunean, 13:00etan eta
19:00etan, herriko plazan.

ARRASATE Udazkena Euskal

Herrian argazki lehiaketako lanen
erakusketa.
b Gaurtik urtarrilaren 26ra arte,
Kulturaten.

b Urtarrilaren 20ra arte, Atari Eder
plazan.

Taldeak 50 urte: Urtaroen azalak
gaueko lubakian.
b Urtarrilaren 26ra arte, Okendo
kultur etxean.

b Urtarrilaren 31ra arte, Loiola

kultur etxean.
VILLABONA-AMASA Benetan Be:

DONOSTIA Provisional Danza:

Inondik inora.
b Igandean, 17:00etan, Gurean.
ZUMAIA Glu Glu: Pinotxo.

Magdalena, De Amor y de Aire
eta En Blanco.
b Gaur, 20:00etan, Viktoria Eugenia
antzokian.

b Igandean, 12:00etan eta
16:30ean, Aita Mari antzokian.

DONOSTIA Errusiako Ballet

BERTSOLARITZA
ARETXABALETA Lekaixoka

Bertso Eskola: bertso musikatuak.
b Gaur, 19:30ean, Orly tabernan.

BESTELAKOAK

TOLOSA Targazki elkartea:

barreta ipuin kontalaria: Mamuak.
b Bihar, 11:30ean, liburutegian.

Ari gaitun.
b Urtarrilaren 19ra arte,
Aranburu jauregian.

HITZALDIAK

nirekin jolastu nahi? ipuina.
b Asteazkenean, 17:30ean,
liburutegian.
BERGARA Mixel Ducau, Ekaitz

La ópera en el siglo XIX;
el bel canto y el verismo I.
b Asteazkenean, 10:00etan,
Seminarixoan.

Goikoetxea, Eneko Galdos eta
Andoni Salamero: Adi, adi, izan
hadi! sorkuntza.
b Bihar, 19:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIA Vicente Palomera:

DONOSTIA Tor magoa:

Cuando la soledad se hace
síntoma.
b Gaur, 19:30ean, San Telmo
museoan.

Hator magiara.
b Gaur, 17:30ean, Gaskuña plazan.

b Otsailaren 10era arte, San Telmo

DONOSTIA Alberto Rodriguez:

museoan.

Elcano 1519-1522: el mundo
ya no será igual.
b Asteartean, 19:00etan, Aiete
kultur etxean.

Biluziak, anatomia, pasioak.
b Otsailaren 17ra arte, San Telmo
museoan.

BEASAIN Kiliklon taldea: Miru,

BERGARA Marina Lertxundi:

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ERRENTERIA Beti Prest taldea:
mutxikoak.
b Igandean, 12:00etan,
Herriko plazan.

DONOSTIA Berdintasunerako

DONOSTIA I used to be normal:

bide luzea: Euskadiko emakumeak
XX. mendean.
b Otsailaren 17ra arte, Tabakaleran.

A boyband fangirl story.
b Gaur, 11:00etan, eta bihar,
16:45ean, Antzoki Zaharrean.

LEGAZPI Gazteen Gipuzkoar

HONDARRIBIA Igor Obeso:

Aurresku Txapelketa.
b Bihar, 16:30ean, Latxartegi
aretoan.

beira puztuarekin egindako lanak.
b Urtarrilaren 31ra arte, Medievo
kafetegian.

DONOSTIA Els ulls s’aturen
de créixer.
b Gaur, 19:00etan, Trueba
zineman.

ASTEASU Txotx irekiera:

Mañukorta, Unai Mendizabal
eta Haritz Mujika.
b Bihar, 20:30ean, Sarasola
sagardotegian.

barkatzen dokumentala.
b Gaur, 18:30ean, udaletxean.

ARETXABALETA Nerea Arizna-

DONOSTIA Arrikrutzeko lehoia.

DONOSTIA Gorputza asmatzen.

Klasikoa: Giselle.
b Bihar, 20:00etan, Kursaalean.

OIARTZUN Jainkoak ez dit

Menchu Gal aretoan.

DONOSTIA Panpin Parada.

DONOSTIA Eskola bideak.

DANTZA

Bizibidaiatzeko irlak.
b Gaur, 19:30ean, kultur etxean.

b Urtarrilaren 13ra arte,

DONOSTIA Kresala Dantza
GETARIA San Anton Eguna:

IRUN Jose Gracenea.

LEGAZPI Mikel Bringas:

DONOSTIA Txillardegiren Antigua

ibilbide gidatua, eta haren heriotzaren urteurreneko ekitaldia.
b Igandean, 11:00etan, Gaskuña
plazatik abiatuta.
DONOSTIA Ana Molinarekin,

ipuin musikatuak.
b Astelehenean, 10:30ean,
Okendo kultur etxean.
HERNANI Pello Añorga ipuin

kontalaria.
b Ostegunean, 17:30ean eta
18:00etan, liburutegian.
LAZKAO Astotxo Eguna.
b Igandean, 10:00etatik aurrera,

plazan.
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Beñat Alberdi Irun

Filosofia eta Musikaren Historia
eta Zientzia ikasketak eginda
dauzka Alaia Oronozek (Hondarribia, 1977). Bizitzak hamaika
buelta ematen ditu, ordea, eta
historialari lanetan bukatu du azkenean. Orion egin zituen lehen
urratsak memoria historikoa berreskuratzeko lanean, garai bateko testigantzak batuz, eta gero lan
berbera egitea proposatu zion
Irungo Nicolas Guerendiain elkarteari. Artxiboak arakatu eta
arakatu, bertan lanean jardun ziren presoen datuak aurkitu arte.
Horrela sortu zen A pico y pala:
trabajos forzosos en Gipuzkoa
proiektua, eta aurkeztu berri du
lana. Behartuta lanean jardun zirenak oroitu ditu ikerketan, historiak irentsitako 207 pertsona.
1942 eta 1944 artean osatu duzu
ikerketa lana. Ba al dago arrazoirik epe hori aukeratzeko?
Pertsona horiek guztiak obretan
lan egiteko ekarri zituzten Irunera; Olaberria erreka bideratzeko
lanetara, zehazki. Momentu bat
iritsi zen non zenbaitzuek baldintzapean aske geratzea lortu zuten
eta beste asko Burgosera edo beste kartzela batzuetara mugitu zituzten beste lanen bat egiteko.
Langile behartuak ziren, azken
batean; presoak, funtsean. Estatuak zehazten al zuen zein lan
egin behar zuten?
Ferrocarriles y Construcciones
ABC enpresak egin zuen proiektua. Enpresa horrek Irunen zuen
zigor destakamentuaz gain, beste
bost ezarri zituen Gipuzkoan.
1938an ezarritako Patronato para
la Redención de Penas por el Trabajo erakundeak kudeatu zuen,
berriz, preso horien lana.
Nola sortu zen proiektua? Nondik jaso duzu informazioa?
Gipuzkoako artxiboan ari nintzen
lanean, irundarren espediente
edo dosierren bila. Begira nenbilela, ohartu nintzen Irun jartzen
zuela espediente batzuen lehen
orrian. Ez nuen ulertzen zergatik.
Espediente horiek sakonago aztertzen hasi nintzen, eta gauzak
lotzen. Ondorioztatu nuen kanala
egin zuten presoen espedienteak
zirela.
Halako ikerketa lan baterako
ohikoa izango da artxiboak aztertzea, baina erraz aurkitzen al
da bilatu nahi den hori?
Lan handia eskatzen du. Gipuzkoako artxiboan, kaxetan sartuta
daude espediente guztiak. Gainera, Ondarretako kartzelatik irten
ziren urtearen arabera daude ordenatuta, ez sartu ziren urtearen

ELKARRIZKETA

JON URBE / FOKU

«Niretzat, garrantzia
du Irunen jazotakoa
dokumentatu izanak»
Aiala Oronoz b Idazlea
‘A pico y pala: trabajos forzosos en Gipuzkoa’ liburua aurkeztu du
Aiala Oronoz hondarribiarrak. Diktadura garaian presoek Irunen
egindako obrak aztertu ditu. 207 presoren izenak lortu ditu guztira.
arabera. Irungoak edo beste herri
batekoak ziren jakiteko, bananbanan begiratu behar izan nuen
espediente bakoitza. Liburua ez
da lodikotea, baina izugarrizko
lana dauka atzean.
Nola ikertzen da horrelako gai
bat?
Detektibe lana izan da ia-ia. Sherlock Holmesen pare sentitu naiz
batzuetan. Espedienteen atzean
informazio asko zegoela ikusi
nuen izenak biltzen hasi nintzenean. Esaterako, Irunera eraman
zituzteneko datak errepikatu egiten ziren. Nolabait, ni ere neure
metodologia sortuz joan naiz.
Alde horretatik, oso autodidakta
izan naiz. Informazioa lortu ahala, galdera gehiago egiten nizkion
neure buruari. Horiek erantzu-

an, espedientea ere mugitu egiten
zuten. Hari horri segika begiratu
dut zein zen presoa azkenekoz
egon zen presondegia, non arakatu jakiteko. Madrilera ere
joan behar izan dut.
«Lotsagarria da dokumentu
mota bat Oñatin, Guadalajaran Artxibo bereziren bat al
dago Madrilen?
zein Jaenen kontsultatu ahal
izatea eta Madrilen, berriz, ez» Justizia Ministerioaren
artxiboa dago han. Publi«Ez dira soilik 207 preso,
koa da. Tira, Madril hiriizen-abizenak zituzten.
buruan ez, Alcala de HeGainera, interesgarria da zein
naresen dago. Artxibo
delitu egotzi zizkieten jakitea» horretan daude gordeta
preso bakoitzaren azken
Espedienteetan al dago gakoa? kartzela zein izan zen eta antzeko
Eta non aurki daitezke espe- datuak.
diente horiek?
Frankismo garaiak dena ez dauGiltzaperatzen zutenean fitxa bat ka agerian oraindik; dokumenzabaltzen zitzaion preso bakoi- tuekin lotuta ez, behintzat. Datu
tzari. Kartzelaz aldatzen zutene- guztiak lortu zenituen?
nez joan naiz poliki-poliki, liburua osatu arte. Prozesua bera oso
aberasgarria izan da niretzat.
Mordoa ikasi dut.

Espediente batzuk ez ditut aurkitu, eta beste batzuk begiratzen ez
didate utzi, Barne Ministerioko
artxiboan, adibidez. Heriotza
txostena eskatzen zidaten presoen fitxak begiratzeko. Baina nola
eskatuko diot txostena familia
bakoitzari? Lotsagarria iruditzen
zait dokumentu mota bat Oñatin,
Guadalajaran zein Jaenen kontsultatu ahal izatea eta Madrilen,
berriz, ez. Dokumentu berbera
da. Gogorra da egoera, badakizulako non dagoen eskuratu nahi
duzun dokumentua, baina ez dizutelako uzten. Nola da posible
gaur egun, oraindik, horrela ibiltzea?
207 presoren izenak bildu dituzu. Ondo egindako lanaren seinale?
Memoria historikoa berreskuratzeko oso garrantzitsua da izenak
biltzea. Hasieran ez nekien zenbat presoren informazioa lortuko
nuen, eta 207 izan dira azkenean.
Ez dakit guztiak diren, edo gehiago badauden. Ez dago kontrastatzeko iturririk. Niretzat, garrantzitsua da Irunen jazotakoa dokumentatu izana. Bide bat zabaldu
du lan honek. Orain artean ikertu
gabe zegoen gaia.
Presoen izen-abizenez gain,
haien jaioterria, adina, lana eta
beste zenbait datu bildu dituzu.
Pertsona horiek hezur-haragizko bihurtzeko balio du lan horrek?
Hori da gakoa azkenean: pertsona
gisa tratatzea. Ez dira 207 preso
soilik, izen-abizenak zituzten.
Gainera, interesgarria da jakitea
zein delitu egozten zizkieten edo
zein epai jaso zuten. Irunen, esaterako, askori jarri zieten heriotza
zigorra. Gero, bizi osorako zigorra
jarri zieten azkenean.
Dokumentazio lanaz gain, orduko testigantzak ere jaso dituzu.
Baliogarriak izan al zaizkizu?
Lan osagarria izan da testigantzena. Irunen bizitzen gelditu ziren
bi presoren senideekin hitz egin
dut, baten semearekin eta bestearen alabarekin. Destakamentua
gertatu zen auzoan bizi zirenen
testigantza ere jaso dut, zer gogoratzen duten jakiteko.
Liburuarekin lanean hasi aurretik, dena den, jasota zeneuzkan
beste testigantza batzuk.
Jendeak ez zuen esan ezer gertakari horiei buruz. Nik bizipenak
jaso nituen azkenean. Ez da elkarrizketa bat. Norberarentzat garrantzitsuena izan den hori kontatzen du bakoitzak. Alde horretatik, garrantzitsua iruditzen zait
lan hau, halako gertaerak ere jasota gelditzen direlako.

