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Gipuzkoan hainbat ikastetxek erabiltzen dute Baso Eskolaren metodologia b HHko ikasleak kalera
ateratzen dituzte, eta naturak osatzen du haien ikasgela b Alkizan, bigarren ikasturtea dute aurten 2-3
b
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Baso Eskolako tartea amaitzen
denean, hamaiketakoa egiten dute
eserita; eta ikasgelara itzuli aurretik
abesti bat kantatzen dute
irakasleek eta umeek elkarrekin.
ALKIZAKO ESKOLA

Eider Goenaga Lizaso Alkiza

ritsi da ostirala», dio
abestiak. Ostiralak berez
dira bereziak, eta Alkizako Eskolan, are bereziagoak. Haur Hezkuntzako hemeretzi umeak (26 urte) basora joaten dira, ostiralero, Baso Eskola metodologiari jarraituz. «Gutxitan gelditu behar
izan dugu gelan; normalean, euria, elurra, beroa, hotza... berdin
zaio: basora joaten gara. Umeen
segurtasuna bermatzea, hori da
muga bakarra», azaldu du Jone
Zuaznabar HHko irakasleak. Ez
dago eguraldi txarrik, arropa desegokia baizik, Norvegiako esaera
zahar batek dioenez. «Eta Alkizan kasu egiten diogu horri»,
gehitu du Ana Hernandezek, HHko beste irakasleak.
Kutxa Ekoguneak eman zien
Alkizako umeei arropa egokia,
baita eskolari berari Baso Eskola
martxan jartzeko prestakuntza,
laguntza eta babesa ere. Izan ere,
Ekogunean urteak zeramatzaten
gaiari bueltaka. «Aspaldi ikusi
genuen eredu hori asko ari zela
zabaltzen Europa iparraldean, eta
Alemanian ere bai —mila eskola
baino gehiago daude, eta homologatuak dira gehienak—. Eta
planteamendua geure egitea erabaki genuen», azaldu du Kakun
Orbegozo Ekoguneko Baso Eskola proiektuaren koordinatzaileak.

I

Kutxa Ekogunearen eskutik
Baso Eskola metodologiarekin lanean
bi urte daramatzaten hiru eskola daude
Gipuzkoan. Alkizan, 2-6 urte arteko
umeak basora eramaten dituzte
ostiralero, eta pozik daude irakasleak.

Aldatuz doa
ikasgela
Bost ikastetxeri egin zieten proposamena, eta «bik eutsi zioten
amuari»: Donostiako Amara Berrik eta Hernaniko Langilek. Langilen, 4 urteko hiru gelak joaten
dira basora; gela bakoitzak aste
bat egiten du basoan, eta hurrengo biak, ikasgelan. Amara Berrin,
ordea, 5 urteko gelakoak joaten
dira, astean behin. «Baina adin
nahasketa izango zuen eskola bat
falta zitzaigun, eskola txiki bat».

Hain gertu, hain urrun
Alkizako Udalean, aldi berean,
antzeko kezka bat zuten: «Dagoen tokian egonda, duen ingurune
paregabea edukita, naturatik
hain gertu egonda, pena ematen

zigun Alkizako umeek basoarekin harreman estuagoa ez izateak», azaldu du Alaitz Bilbao Ingurumen teknikariak. Bilbaok
aurretik zuen kontaktua Kutxa
Ekogunearekin, eta hari helarazi
zioten proposamena Alkizak
Baso Eskola proiektuarekin bat
egiteko. «Udala erabat ados zegoen, eta irakasleei egin genien proposamena. Nahiz eta lehendik ere
nahiko maiz ateratzen zituzten
ikasleak kanpora, irakasleei hasieran beldurra eman zien Baso
Eskolaren gaiak», dio Ingurumen teknikariak.
Baina berehala uxatu zuten beldurra Zuaznabarrek eta Hernandezek. Kutxa Ekoguneak eskaini-

tako ikastaroetan parte hartu zuten: lehenik, Philip Bruchnerrekin
—aditua da gai horretan—; eta, gero,
mendian egindako bi eguneko
ikastaro praktiko batean. Basoan
egin zuten ikastaroa, naturarekin
kontaktuan. «Eta berriro ere umeak bagina bezala sentitu ginen:
zuhaitzetara igo, natura sentitu,
basoak ematen duen lasaitasunean barneratu... Erabat konbentzitu
ginen biak», dio Zuaznabarrek.
Beraz, gogotsu hasi ziren metodologia berria txertatzeko lanean.
Baso bila hasi zen Alkizako
Udala, eta Lete Berri baserriko
Gregorio Iruretagoienarekin jarri
zen kontaktuan: «Pinudi dezentea daukagu, eta bertan ez dago
zer puskaturik. Eskolari uztea
erabaki nuen. Bide bat dago pinudiaren erdian, eta egokia da umeak gora eta behera ibiltzeko. Zergatik ez nien, bada, utzi behar?».
Baserriaren aurretik igarotzen diren bakoitzean, umeek «Gregoriooooooo!» hots egiten diotela
kontatu du, bizipoza ematen diotela. Irakasleek diotenez, berriz,
umeentzat «lagun bat gehiago»
da Gregorio.
Lursaila zehaztuta, 20172018ko ikasturtean jarri zuten
martxan Alkizako Baso Eskola
proiektua, Langile eta Amara Berri ikastetxeekin batera. Tolosako
Laskorain Ikastolan eta Samaniego ikastetxean ere hasi dira aurten.

Alkizan bezala beste eskoletan
ere, HHko umeak ikasgelatik atera eta kalera joatea da Baso Eskolaren ezaugarri nagusia; baina ez
da nahikoa kanpora ateratzea,
naturan egotea da xedea. «Beste
ezaugarria da naturan gaudela,
umeei nahi dutena egiten uztea,
autonomia osoarekin. Eta zer egiten dute adin horretako umeek?
Jolastu eta jolastu. Naturan dauden elementuekin jolasten dira,
bertan dauden zuloetan ezkutatu,
errekan busti...», azaldu du Orbegozok. «Azkenean, natura da
haien ikasgela, eta naturak eskaintzen dituen baliabideak, elementuak eta eraldaketak baliatzen dira umeen jakin-mina pizteko, umeek esperimentatzeko,
jolas berriak asmatzeko», gehitu
du Irati Andoñok, Kutxa Ekoguneko Baso Eskolako hezitzaileak.

Aldatuz doan ikasgela
Ikasgela dinamiko bat da natura,
aldakorra; beti eskaintzen du
gauza berriren bat. Hala azaldu du
Orbegozok: «Toki berera joan
arren, umeek espazio berri bat
aurkitzen dute aldi oro. Izaki bizidun berriak, landare eta lore berriak, ezaugarri ezberdinak, gaur
ura, bihar lokatza, elurra, eguzkia... Horrek izugarrizko interesa
eta ikertzeko gogoa sortzen du
umeengan. Eta etengabe jartzen
dizkie erronka txikiak, gainditzeko modukoak normalean».
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Toki berera joan
arren, umeek espazio
berri bat aurkitzen
dute aldi oro»
Kakun Orbegozo
Kutxa Ekoguneko Baso Eskola
proiektuaren koordinatzailea

«Naturak eskaintzen
dituen elementuak
baliatzen dira umeen
jakin-mina pizteko,
esperimentatzeko...»
Irati Andoño
Kutxa Ekoguneko hezitzailea

«Euria, elurra, beroa,
hotza... berdin zaio:
basora joaten gara.
Umeen segurtasuna
da muga bakarra»
Jone Zuaznabar
Alkizako Eskolako HHko irakaslea

«Basoa bera da
denentzat, baina
erronka bat
planteatzen dio
ume bakoitzari»
Arropa egokiarekin, basoan nahi duten gisan ibiltzen dira umeak. ALKIZAKO ESKOLA

Zuaznabarrek eta Hernandezek iazko ikasturte osoa eta aurtengoaren erdia daramate metodologia horrekin lanean, eta aukera izan dute umeek basoan
nola jokatzen duten eta nolako
bilakaera izaten duten ikusteko.
«Basoa bera da denentzat, baina
erronka bat planteatzen dio ume
bakoitzari. Polita da begira jartzea
eta ikustea putzu beraren aurrean
nolako jarrera ezberdinak dituzten», dio Hernandezek. Berehala
sartzen dira batzuk; beste batzuk
begira gelditzen dira laguntxoek
zer egiten duten ikusteko, eta,
agian, hiru bider pasatu behar
dute putzuaren ondotik, salto
egitera animatu arte; beste batzuk inoiz ez dira putzura sartuko; eta, zenbaitetan, putzua lehortu ere egin da ikasleak bertan
sartzea erabaki duenerako...

Irakaslea behatzaile
Basoa ingurune paregabea da psikomotrizitatea lantzeko, baina
baita matematikak edo geometria lantzeko ere, edo urtaroak

ikasteko, harreman sozialak sakontzeko, gatazkak konpontzen
ikasteko, eta abar. Hori guztia
umeek beren kabuz egiten dutela
nabarmendu dute Alkizako bi
irakasleek, hori baita Baso Eskolaren ezaugarri nagusietako bat:
irakasleak isilik egotea, behatzaile rolean jartzea, eta, ezinbestekoa ez bada, ez esku hartzea.
«Segurtasuna eskaintzen diegu guk, babesa; badakite hor gaudela laguntzeko, baina ez dugu esku hartzen. Basora iristen garenean, arriskua egon daitekeen tokiak zaintzen jartzen gara, ahoa
ixten dugu, eta ez dugu irekitzen
behar-beharrezkoa ez bada».
Hernandez hizketan ari den bitartean, buruarekin baietz egin du
Zuaznabarrek, eta gehitu du:
«Esan daiteke hori dela gehien
kostatu zaiguna: ahoa ixten ikastea, isiltzea, eta ez parte hartzea.
Baina ikasi dugu; eta behatzaile
gisa, gidari lanak egin gabe, argazkiak ateraz, egoera ezberdinak
behatuz eta gero baloratuz, ikusten duzu benetan zein den ume

Ana Hernandez
Alkizako Eskolako HHko irakaslea

«Naturatik hain gertu
egonda, pena ematen
zigun herriko umeek
basoarekin harreman
estuagoa ez izateak»
Alaitz Bilbao
Alkizako Ingurumen teknikaria

bakoitzaren garapena, zein diren
ume bakoitzaren gaitasunak, abilezia sozialak, ahulguneak...».
Umeek egin dutenarekin harridura agertu dute irakasle biek.
«Guretzat ez zen berria basora irtetea; Alkizan egonda, Baso Eskola baino lehen ere joaten ginen
mendira. Baina beti eramaten genuen zerbait han jolasteko; soka
dela, baloia dela... Aurten harritu
egin gara umeak nola moldatzen
diren ikusita; nolako jolasak asmatzen dituzten, nola basoan topatzen duten edozerk balio dien
jolasteko...». Irakasleek argazki
ugari atera dituzte urte eta erdian,
eta adierazgarriak dira horietako
asko: ume bat adartxoekin txabola bat egiten, beste bat belarria

Ume bat zuhaitza entzun nahian. ALKIZAKO ESKOLA

zuhaitzari itsatsita zerbait entzun
nahian —fonendoskopio bat eraman zuten hurrengo irteeran—,
pinaburuekin landutako forma
ezberdinak, adartxoekin eginiko
letrak, aizkolarietara jolasten, baratze bat irudikatzen... «Gauza
asko lantzen dituzte basoan».

Eguraldia, kezka
Baso Eskola aipatzean, eguraldi
txarra izaten da jende askoren
kezka, eta, batez ere, gurasoena.
Alkizako irakasleek argi dute:
«Umeek ez dute hotzik pasatzen;
ondo jantzita egoten dira, eta mugimenduan. Hotz handiagoa pasatzen dugu guk», adierazi du
Zuaznabarrek. Alkizan, bestalde,
elurra dagoenean edo eguraldia
oso txarra denean, txikienak gelan utzi izan dituztela kontatu
dute. «Izan ere, bi urteko gelako
batzuek, oraindik, ez dauzkate bi
urte. Oso txikiak dira». Diotenez,
umeek hartzen dute pena handiena, gelan gelditu behar dutela
jakiten dutenean. Gurasoei dagokienez, berriz, Alkizan zein beste

eskoletan, «proiektua martxan
jartzeko ezinbesteko pieza» direla diote bai irakasleek, bai Kutxa
Ekoguneko ordezkariek.
Orbegozoren esanetan, Europa
iparraldean sortutako eredua da
Baso Eskola, eta eguraldi txarra
eta hotza ez ziren aitzakia izan
pausoa emateko: «Danimarkan
sortu zen, 1950eko hamarkadan». Hainbat eskola bisitatu
izan dituzte Kutxa Ekoguneko kideek: Eskozian, Alemanian, Danimarkan... Tartean badira «baso
eskola puruak», basora egunero
joaten direnak eta ikasgela harrera leku gisa soilik erabiltzen dutenak; baina baita mistoak ere, basora astean behin edo bitan irteten direnak. «Hala ere, Baso Eskola metodologiaz harago, gelatik
kanpora ateratzeko ohitura oso
handia da han, eta ez bakarrik
HHko umeekin; nagusiagoak ere
irteten dira, adibidez, hirietako
gune berdeetara. Nik ikusi ditut
Kopenhagen parke batean antzerkia egiten, edo hiriko hilerrian
matematika lantzen».
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«Txirrindularitza bizitzeko
modu bat izan da; asko
eman dit eta asko zor diot»
Ainhoa Artolazabal Royo b Txirrindulari ohia

Josu Artutxa Dorronsoro Tolosa

Gurasoei orain taldekide dituenei
bezainbeste edo gehiago zor diela
uste duten horietakoa da Ainhoa
Artolazabal Royo (Tolosa, 1972).
Kirolzale amorratua da, zazpi urtez goi mailan aritutakoa, eta gutxik bizi izandako amets baten jabea. Burugogorra bezain atsegina;
alaia bezain lehiakorra. Bizipenei
heldu die emaitzei baino gehiago.
Gazte garaian galdutako parrandak sumatzen ditu faltan, baina
bizi izandakoa baloratzen ikasi
du. Bizikleta erabat maite du tolosarrak, eta bi haur ditu.
Txirrindulari ohia zara, baina txirrindularitzari lotuta jarraitzen
duzu oraindik ere, ezta?
Bai, eta hala jarraituko dut ahal
dudan arte. Gipuzkoa Ogi Berri
taldean ari naiz orain, zuzendari
lanetan; 15 urtetik gorako emakumeen talde bat da. Urte batzuetan
txirrindularitzatik kanpo ibili ondoren, kargua eskaini zidaten, eta
gure alde lan handia egin zutenekin zorretan nengoela sentitu
nuen. Horregatik onartu nuen.
Noiz hasi zinen pedalei eragiten? Zein da bizikletarekin duzun lehen oroitzapena?
Gogoan daukat haurra nintzela,
auzoan, jolasteko erreminta zela
bizikleta; asko erabiltzen genuen.
Etxean, aitak barneratu zidan kirol horretarako grina; Euskal Herriko Itzuliko eta Frantziako Tourreko etapak ikustera joaten ginen harekin. 15 urterekin-edo
neureganatu nuen lehiaketarako
grina. Iraupen eskian aritzen nintzen orduan. Martxoan amaitzen
zen denboraldia, eta, beraz, irailera arte ez nuen izaten entrenamendurik. Tarte horretan geldirik egon beharrean, zerbait egitea
komeni zela esan zidan entrenatzaileak, eta txirrindularitza egokia izan zitekeela. «Zergatik ez?»,

pentsatu nuen. Lehian probatu bestera iritsi nintzen Espainiako
gabea nintzen, eta Tolosan, Oria- selekziora. Berria zen dena, baina
ko Txirrindulari Eskolan, bazen aprobetxatu beharreko aukera
aukera horretarako. Han aritzen eder bat neukan aurrez aurre.
ziren nire bi ahizpak. Helburua ez Motza baina bizi-bizia izan zen
zen lehiatzea, eski denboraldira- 90eko hamarkadaren hasiera
ko ahalik eta sasoirik onenean zuretzat, ezta?
Helburu bat jarri zidaten 19 urte
egotea baizik.
Beraz, beste kirol batetik sortu- besterik ez nuenean: 1992ko Bartzelonako Olinpiar Jokoak. Talde
tako aukera izan zen?
Bai. Santi Lekuona entrenatzaile- txiki bat osatu, eta Madrilen elak bultzatuta hasi nintzen txirrin- kartu ginen, prestaketa lanetaradularitzan lehiaketa zer zen eza- ko. Jarduera Fisikoaren eta Kirogutzen. Aitari, ordea, burutik pa- laren Zientzietako graduari ekin
satu ere ez zitzaion egiten lehiake- berritan nengoen, eta orduan, aitako bizikleta bat erostea. Bizikle- tari ez, akaso amari eman nion leta zaharrekin ibiltzen
ginen gu, Andazarratetik
barrena kostaldera ibilaldiak eginez. Hortaz,
bizikletan ibiltzen nin- Pelbisa hautsi nuen 1992ko
tzen, bai; baina niretzat Olinpiar Jokoak baino
ez zen kontu oso serioa. bi hilabete lehenago;
Kirol ugari egin izan dut jota gelditu nintzen orduan»
haur garaitik, ipurtarina
izan naiz betidanik, eta «Deskonektatuta bizi ginen
izaera horri esker sortu garai hartan; heldutasuna eman
zitzaidan aukera. Bi urtez zidan gurasoak hilabetean
uztartu nituen eskia eta behin soilik ikusteak»
bizikleta, atsedenik gabe.
Orduan jabetu nintzen bizikletak hen nahigabea. Ikasketak eten ez,
erabat betetzen ninduela, eta es- utzi egingo nituela esan nion,
Olinpiar Jokoetara joango zen talkia uztea erabaki nuen.
dean sartzeko aukera nuelako.
Zu zara ahizpetan gazteena?
Erdikoa naiz ni. Nekane zaharra- Ama ezkor jarri zen hasieran, eta
aitak eman zidan bultzada txiki
goa da, eta Josune, gazteagoa.
Eurek ere izango zuten eragina, bat. Horrelako aukerak bizitzan
ez direla maiz sortzen eta etorri
agian?
Eurak lehian ikustera joaten nin- bezala hartu behar direla esan zitzen ni, eta animatuko ote nintzen dan aitak. Jokoak pasatuta berrigaldetu zidan behin aitak. Eran- ro ikasketei helduko niela baieztzun nion ez nuela gustuko , baina tatu nion amari, lasaitu asmoz.
denborarekin ohartu naiz asko Nolakoa izan zen prestaketa?
1991n, hainbat txirrindularik
eman didala txirrindularitzak.
Lehiatzen berandu hasi zinela kontzentrazioa egin genuen Maazaldu duzu, baina 17 urterekin drilen. Gainera, nazioarteko eguhartu zenuen parte Munduko tegi osoan lehiatu ginen bi urtez.
Hilero, Europako lasterketetan
Txapelketan. Garaizegi, agian?
Aitortu beharra daukat berehala igarotzen genituen bi aste. Tartelortu nuela maila ona eta azkar ka, astebeteko baimena ematen
eman nuela jauzia. Urte batetik ziguten etxera itzultzeko, baina

‘‘

nik oso gustuko nuen etxetik kanpo toki batetik bestera ibiltzea.
Lagun talde moduko bat geneukan. Urteetan atzera itzultzeko
aukera banu, berriro une horiek
bizitzea gustatuko litzaidake.
Entrenamenduak, ordea, oso
gogorrak ziren, 365 egunez egunean lau saio egiten genituelako.
Entrenatzaile errusiar bat geneukan. Helburu bakarra zuen hark:
Bartzelonara ahalik eta sasoirik
onenean iristea. Oso gogorra izan
zen. Gosaldu aurretik hasten ginen, ordu erdiz bizikleta estatikoan. Goizero, jokoetarako zenbat
egun falta ziren gogorarazten zigun entrenatzaileak. Gosaldu ondoren, bizikletan ibiltzera joaten
ginen, lau orduz. Bazkaldu ostean, berriz, derrigorrezkoa zen
siesta. Gure artean, baina, ez zen
izaten siestarik, eta festak antolatzen genituen. Arratsaldean, bizikletan, gimnasioan edo igerilekuan aritzea tokatzen zitzaigun,
eta, azkenik, afalostean izaten genuen laugarren saioa. Igerilekua
zeukan hotela aurkitzeaz arduratzen zen entrenatzailea, ordu erdiko saioak egin ahal izateko.
Oroitzapen onak dauzkat, niretzat ez zelako izan oso neketsua.
Beste bost taldekideak zaharragoak ziren , eta jokoetara hiru joango
zirenez, uste nuen ez nuela aukerarik izango. Baina urduri ez jartzeak eta lasaitasunak emaitza
onak lortzen lagundu zidaten.
1992an, Espainiako txapeldun
izan zinen, 20 urte besterik ez zenuela.
Bai, baina bitxia izan zen. Maila
onean ari nintzela, Portugalgo
Itzulira joan nintzen ekainean. Lider nengoen puntukako sailkapenean, baina erori, eta pelbisa
hautsi nuen etapa batean. Jota geratu nintzen. Bi urteko lana pikutara zihoala pentsatu nuen, bi hilabete baino gutxiago nituelako

JOSU ARTUTXA / TOLOSALDEKO ATARIA

20 urte besterik ez zuela, Bartzelonako Olinpiar Jokoetan izan zen. 17 urterekin hasi
zen lehiatzen, eta 24rekin erretiratu behar izan zuen. Inork, baina, ez dio kendu
bizikletarako grina, eta badaki eskainitako aukera guztiak aprobetxatu behar direla.

osatzeko. Ahalegina egin nuen,
ahal nuen moduan entrenatzen
jarraituz. Saio ugari egin nuen igerilekuan, gerrian flotagailua jarrita, eta gimnasioan. Hil ala bizi aritu
nintzen uztailean, Espainiako
Txapelketan, irabazi ezean ez nuelako aukerarik Bartzelonan aritzeko. Oso urduri nengoen, eta sentsazioak txarrak izan ziren. Baina,
zorte apur batekin, helmugara bakarrik iristea lortu nuen. Orduan
jakin nuen Bartzelonan izango
nintzela. Hasieran, ez nintzen
kontziente zer lortu nuen, baina
handik 10-15 urtera konturatu
nintzen pribilegiatua nintzela.
Hala ere, jokoetan ez zinen gelditu oso gustura, ezta?
34. amaitu nuen. Kathryn Anne
Watt australiarra izan zen txapeldun. Konfiantza apur bat falta izan
zitzaidan aurrerago ibiltzeko. Fisikoki ez nintzen heldu Portugalera
bezain ondo, baina borroka psikologikoan irten nintzen galtzaile.
Ikaragarria zen irteerako komunikabide kopurua. Inoiz elkarrizketarik egin ez zidaten kazetariak
galdezka neuzkan ordubete lehenago. Etxean ari ginen, eta bertan
nuen familia guztia. Oso ondo egin
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MOTZEAN
Txirrindulari bat?
Peter Sagan, lehiatzeko moduagatik eta eremu guztietan
ondo moldatzen delako. Pistarako, Kirsten Carlijn Wild,
transmititzen duen indarragatik. Eta Amalie Dideriksen ere
bai, bi modalitateak uztartzen
zituelako.
Taldekide bat?
Dori Ruano; asko markatu ninduen. Harekin bizi izan nituen
unerik onenak eta txarrenak.
Benetako laguna zen.
Lasterketa bat?
Gizonezkoetan, Euskal Herriko Itzulia. Emakumezkoetan,
udaberriko klasikoak.
Itzuli handi bat?
Giroa. Italiarekin beti eduki
izan dut harreman berezia.
Mendate bat?
Alpe d’Huez eta Tourmalet.
Pista ala errepidea?
Aritzeko, errepidea; ikusteko,
pista.
Ikasgairik onena?
Arazoei aurre egitea.

nahi nituen gauzak, baina zapore
gazi-gozoarekin amaitu nuen lasterketa.
Ez zenuten aukera handirik eduki jokoez gozatzeko, ezta?
Kontzentratuta mantentzeko eskatu zigun entrenatzaileak. Aparteko toki batean geunden, gainerako kirolariekin batere harremanik gabe. Gainera, hasierako
ekitaldiaren biharamunean zen
proba, eta ezin izan ginen joan
olinpiar estadiora. Horixe zen nire
ilusiorik handiena. Gauean, hoteleko gelan egin genuen desfilea
Dori Ruano taldekideak eta biok.
1996an, zergatik utzi zenuen txirrindularitza?
Urtebete lehenago, Espainiako
Txapelketa irabaztea lortu nuen
berriro. Ikasketak amaitzen ari
nintzen orduan, eta hobeto bana
nezakeen denbora. Esperientzia
gehiago nuen, gainera, eta banekien jokoak zer ziren. Ate joka
zeuden 1996koak, Atlantakoak,
eta aurre-selekzioan sartu ninduten. Maila baxuagoan nenbilen,
baina ausarta nintzen, eta 1996ko
Espainiako Txapelketan neukan
gakoa. Ihes eginda ibili nintzen,
baina bost kilometro falta zirela

harrapatu ninduten. Postuagatik
ez bazen ere, Atlantako zirkuitua
niretzat egokia zenez, bertan ikusten nuen neure burua, baina ez
nintzela joango baieztatu zidan
hautatzaileak.
Zer sentitu zenuen?
Kolpe latza izan zen. Oldarkorra
nintzen orduan, eta, bitan pentsatu gabe, betiko bizikletatik jaistea
erabaki nuen, lehiaketak uztea.
Ikasketak amaitzea lortu nuen,
gainera, eta lanpostu bat eskaini
zidaten. Hala ere, arantzatxo bat
sartuta daukat oraindik. Artean
oso gaztea nintzela eta Sydneyko
jokoetarako heldutasuna lortzeko
denbora banuela esan izan balidate, beste zerbaitetaz hizketan ariko
ginatekeen orain. Baina bost urtez
goi mailan aritu eta hainbeste gauza galdu ondoren, «zertarako jarraitu?» galdetu nion neure buruari. Jada bizi izan nituen bizikleta gainean bizi beharreko guztiak.
Zein oroitzapen dauzkazu garai
haiek gogora ekarrita?
Orduan ez zegoen sakelakorik, eta
deskonektatuta bizi ginen. Hilean
behin ikusten nituen gurasoak.
Garai onak eta txarrak igaro nituen, baina eskerrak taldekideen

artean giro ona geneukan; ikaragarri laguntzen genion elkarri. Nolabaiteko heldutasuna eman zidan
etxekoengandik urrun egoteak.
Mundua ezagutu dut bizikletari
esker. Baina hortik ezin nintzela
bizi ikusi nuen, eta antolatzen hasi
beharra neukala jabetu nintzen.
1999an eta 2000n, Euskal Herriko eta Espainiako selekzioen
hautatzailea izan zinen. Nolako
esperientzia izan zen?
27 urte besterik ez, eta hautatzaile!
Gaztea nintzen, eta nirekin lasterketetan aritutakoak zuzentzea
egokitu zitzaidan. Erronka modura hartu nuen, ezagutza handia
nuen, eta, akaso, guztia ondo antolatzea izan zen zailena. Lehenago ikasitakoa praktikara eramaten ahalegindu nintzen, baina
presio handiegia jasaten nuen federaziotik, ezin nuelako osatu nik
nahi nuen taldea. Behar ez zen tokian xahutzen nuen energia handia. Horregatik izan zen hain laburra eta ez oso emankorra hautatzaile gisa egindako bidea.
Azken urteotan, talde askotan
aritu zara lanean, baita afizionatu mailako txirrindulariak prestatzen ere.

Bizitzeko modu bat izan da niretzat txirrindularitza; asko eman
dit, eta, agian, zorretan nago
orain. Garai batean, askok gogotik lan egin zuten nire alde, eta
taldekideekin berdin jokatu beharra daukadala sentitzen dut
orain. Ikastetxe batean ere banabil gorputz hezkuntzako irakasle
gisa, oso gustura, baina txirrindulari talde batean prestatzaile lanetan aritzeak betetzen nau gehien.
Gorputzak uzten didan bitartean,
bizikletari lotuta biziko naiz aurrerantzean ere.
Bi haur ere izan dituzu tarte horretan.
Zorionez, asko laguntzen dit senarrak; ezinezkoa litzateke bestela. Denbora asko kentzen digute
haurrek, gurasoen presentzia eskatzen dutelako. Beraz, hori guztia gauzatzeko beharrezkoa nuen
euskarri bat. Haurrekin ere joaten
naiz bizikletan ibiltzera, eta bere
garaian aitak erakutsi zidan guztia irakasten saiatzen naiz. Asko
laguntzen dit aitak berak ere. Baina, tira, dagoeneko ahaztu zaie
ama biei [barrez].
Zein izan da jaso duzun leziorik
handiena?

Pertsona aberatsagoa naiz txirrindularitzari esker. Jende, ohitura eta kultura asko ezagutu ditut, eta harreman asko egin ditut.
Gogoan dut, Frantziako proba
baten aurretik Kubako txirrindulariek espageti ogitartekoak eta
oilasko izterrak sartzen zituztela
maillotean; guk, berriz, barratxoekin konformatu behar izaten genuen. Orduan jabetu nintzen zein
pribilegiatuak ginen.
Zer eman dizu txirrindularitzak,
eta zer kendu?
Kendu? Denbora. Eta festa eta parranda asko ere bai. Baina ez naiz
damutzen; erabat bete nau txirrindularitzak.
Bitxikeriaren bat edo beste ere
egongo da kontatzeko, ezta?
Gogoan dut mertxikondo eder
batzuk zeudela jokoetan kontzentratuta geunden hotelaren
alboan. Ni beti izan naiz abenturazalea, eta, desfile egunean,
iluntzean, mertxikak hartzera joatea proposatu nion Dori Ruanori. Kanpoan geundela, auto bateko argiak piztu ziren. Guardia Zibila zen. Jokoetako ametsa bukatu zitzaidala pentsatu nuen orduan. Selekzioko txirrindulariak
ginela, hurrengo egunean lasterketa genuela, eta buelta bat ematera atera ginela esan genien, eskuetan mertxikak genituela.
Villabonako proba batean, berriz, buruz ikasita neukan ibilbidea. Bakarrik nindoan aurrean,
eta ertzainak okerreko bidetik joan ziren Zizurkil gainera iristean.
Haiei jarraitu nien, noski, baina
banekien ez zela handik; ukuilu
batean amaitu genuen. Buelta
ematerako, igarota zegoen tropela. Zuzendariak sekulakoak esan
zizkidan helmugara iristean.
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Abangoardia
ikonoklasta
ekula Felipe Gonzalez,
Tony Blair edo Gerhard Schroeder kaletik
ikusten baditut, musu
busti bat ematea lortu arte jazarriko ditut (badakit Feliperi
Cohiba hats sarkorra dariola,
baina berdin zait). Alderdi Sozialistetan aurrerantzean inori
sozialista izatea ez zitzaiola eskatuko erabaki zutenean, fantasiaz, magiaz eta ilusioz betetako
politika bati zabaldu zioten atea.
Egia da Europa sator-zulo insolidario eta xenofobo bilakatu izanaren erantzule nagusiak direla
hirurak, baina gutxienekoa da
hori. Inongo printzipio gogaikarririk babestu beharrik gabe,
burutazio originalenak plazara-

S

tzeko askatasun osoa dute orain
bazterretako zinegotzi eta diputatu sozialistek. Euren irudimena dute muga bakartzat, eta
loteria tokatu zaigun irudipena
dut nik: izan ere, guztietan gureak dira kaskarin eta entretenigarrienak.
Kontatu nizun gascologia
hobbytzat dudala: geografo txit
karismatikoaren emaria ikertzeko orduro sonarra pasatu ohi dut
sarean. Arreta osoa exijitzen
duen denbora-pasa da, baina
zeharo gogobetetzen nau. Egun,
ordea, abangoardia ikonoklasta
baten ordezkari, talentuaren
hub (hitz hori gustuko du ziur)
moduan ulertzen dut Gasco.
Bere aitzindaritza gutxietsi gabe,

R
IRITZIA
Danel Agirre
dinamika zeharo psikotropikoan
dabilen talde dinamiko askoa du
alboan. Maiatzeko bozetarako
programa diseinatzen hasi, eta
Danborarena izena duen danbor
formako eraikin bat asmatu eta
harro aurkeztu duen gizataldeaz
ari gara. Hiru hilabete falta dira
hauteskundeetarako: eman
Gipuzkoako sozialistei beste
lauzpabost bilera, eta imajinatu
ezin duzun lilurazko mundu bati
forma emango diote. Zuri aurkeztu ahal izateko, buzoian lagatako liburuxkaren formatua
hankamotz geratuko zaie, baina
asmatuko dute zerbait.
Ez duzu aurkituko Gipuzkoako sozialisten ekimenei buruzko
meme txukunik. Kontxako

baranda imitatzen duten Gabonetako argiak, pintxoak aztertzeko institutua edo danbor
itxurako pabiloia immuneak
dira txantxari. Memegintza
desaktibatzea lortu dute sozialistek, txantxa aurreikusi, bere
egin eta konplexurik gabe ospatzen dutelako. Arturo Fernandez
eta Pedro Osinagak mukuru bete
izan dute Viktoria Eugenia. Ez da
harritzekoa: bere buruaren
parodia antzezten zuten, eta
genero hori oso estimatua da
inguruan, hirigintza alorrean,
batik bat.
Danborarena Zorroagako
aldapan eraiki nahi dute Gipuzkoako sozialistek. Hiriko etxegabeek egunero igotzen dute
malda hori, auzoan dagoen aterpetxera bidean. Zabor poltsa
urdinekin estaltzen ari diren futbol estadioko obra bukatu, eta
parean danbor orlegi bat eraikitzen hasi direla ohartuko dira
akaso laster. Ez duzu aurkituko

Algorriko bide berrien harira
Aitor Leiza
Zumaiako Natur
Taldearen izenean
rain dela
hamar urte
Zumaia eta
Deba arteko ingurua
babestu
zuten. Turismo xumea zegoen
garai haietan, baina turismoaren
hazkundeak kezka sortu du
orain herritarrengan. Jende asko
etortzen da Zumaiako balio geologikoak ezagutzera, eta Ocho
apellidos vascos eta Juego de
tronos fenomenoek areagotu
egin dute turismoaren presioa.
Behin eta berriz entzuten ari
gara turismo jasangarriaren alde
egiten ari direla, baina zalantzak
ditugu guk.
Horregatik guztiagatik, bide
berri asko sortu dira Algorri inguruan, eta zenbait gunetan lurra
zegoen lekuetan harria ikusi arte
areagotu da higadura. Irtenbideren bat eman behar zitzaion arazo horri. Herritarrei zer egin behar zuten erakustera etorri zen
aldundia. Hori oso ondo iruditu
zitzaigun, baina gero ez du bete
esandakoa. Galdera bat egin beharko genuke natura ingurune
bat babesten denean: zein helbu-

O

ru du ingurua babesteak? Ingurumena babestea edo turismoa
bultzatzea?
Mendiko bidexkak egokitu dituzte turistak errazago ibiltzeko,
bide berriak finkatuz eta leku batzuetan eskailerak jarriz. Inongo
naturgunetan ez da egiten horrelako obrarik. Zergatik egin behar
dute hemen orduan? Gure ustez,
udalarekin eta herritarrekin hitz
egitea litzateke egokiena, eta denon artean erabakitzea nolako
herria nahi dugun. Horrela egiten ez bada, haserretu egiten da
jendea eta manifestazioak egiten
ditu.
Gestio planaren atzerapena da
arazo honen errurik handiena.
Izan ere, gezurra badirudi ere,
hamar urte pasatu eta gero, ez
dago gestio planik. Gestio planak
zehazten du zein bide hartu behar diren, zer erakutsi behar den
eta zer ez, zer egin daitekeen eta
zer ez... Betiere, idatzitako arauen
arabera. Gaur egun ez dago halakorik, eta ez dagoen bitartean,
nahi duena egin dezake aldundiak, eta, noski, babestutako eremua araututa ez dagoenez, nahi
duten lekuetan barrena ibiltzeko
aukera daukate herritarrek.
Are larriagoa da arauak denentzat berdinak ez izatea. Udal baimenik gabe egin dituzte gauza
batzuk, eta kezka sortu denean
baloratu dute ez dela beharrez-

koa obra egiteko baimenik eskatzea. Obra txikiagoetan udal baimena eskatu behar izaten dugu
herritarrok, eta administrazioen
artean zergatik ez dute zehazten
idatziz egin behar dutena? Eta
zergatik ez dute eskatzen obra
egiteko baimena?
Gogoeta batzuk dauzkagu gai
honen inguruan: guztion onura-

Mendiko bidexkak
egokitu dituzte
turistak errazago
ibiltzeko, bide
berriak finkatuz eta
leku batzuetan
eskailerak jarriz.
Inongo naturgunetan
ez da egiten
horrelako obrarik.
Zergatik egin behar
dute hemen orduan?

rako lanetan administrazioek ez
badute betetzen euren lege eta
prozedurek eskatzen dutena,
nork egin behar du? Eta, Ingurumen departamentukoek ez badute egiten izadiaren alde, turismoari mugak jarriz, mendiak urbanizatzeari utziz... Nork egin
behar du? Turista kopuruaren
arabera, bideak egokitu izan dituzte orain arte, bide horretan
agian mugak jarri behar direla
planteatu beharrean.
Horregatik, ondorengoa da Zumaiako Natur Taldearen iritzia:
Bestelako trataera bat beharko
luke garrantzi handia duen
proiektu batek.
Proiektu zehatza aurkeztu behar dute administrazioek, aurrekontu eta guzti, herritarrok alegazioak eta ekarpenak egiteko
aukera izan dezagun.
Udaleko teknikariekin elkarlanean aritu beharko lukete.
Udalaren baimenak lortu eta
beharrezkoak diren pausoak
eman beharko lituzkete. Obra
baimena, kontsulta publikoa,
alegazioak... Edozein obra edo
lan egiteko herritarrok ederki
bete behar izaten ditugu horiek
guztiak.
Gardentasuna, herritarren
parte hartzea, eta legea betetzea
eskatzen dugu. Eta orain arte
egindakoek ez dituzte betetzen
baldintza horiek.

Gipuzkoako sozialistei buruzko
etxegabeen irain sumindurik.
Etxegabeen irain suminduak
desaktibatzea lortu dute sozialistek, etxegabeen irain suminduak
aurreikusi, bere egin eta konplexurik gabe ospatu zituztelako
aspaldi.
Kalean lo zegoen pertsona
baten argazkia agertu zen duela
urtebete Ernesto Gascoren Instagrameko kontuan, «logela zerbitzua?» zioen testuarekin.
Alkateordearen autoretza ziurtzat eman zen, bere ibilbide
artistikoa aintzat hartuta. Mezua
laguntzaile batek argitaratua
zela esanez zuritu zuen bere
burua ordea. Inork ez zuen sinetsi, nik salbu. Esan dizut abangoardia ikonoklasta baten ordezkari moduan ulertzen dudala orain
Gasco. Sozialismoaren printzipio
gogaikarririk babestu beharrik
gabe, dinamika zeharo psikotropikoan dabilen talde dinamiko
askoa du alboan.

32.226
LANGABE KOPURUA
URTARRILEAN
Enpleguarentzat hilabete txarra
izaten da urtarrila, eta aurtengoa
ez da izan salbuespena. Abenduko datuekin alderatuta, urtarrilean
548 langabe gehiago zeuden
Gipuzkoan, 32.226 guztira. Iaz,
33.982 zeuden hilabete berean.

«Zinemaldia
ezin da hazi gehiago
kantitatean; tamaina
polita du, eta oso
finkatuta dago.
Kantitatean ez,
kalitatean hazi
nahi dugu orain»
Jose Luis Rebordinos
Donostiako Zinemaldiko zuzendaria

%

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak argitaratzen 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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ten». Zaila izaten da egoera horri
buelta ematea, buruak galga lana
egiten duelako. «Argi eduki behar dugu egoera horretara nola
heldu garen, gero neurri egokiak
hartu ahal izateko».

Kerman Garralda Zubimendi

z da erraza janarekin
harreman osasuntsua
izatea, emakumeentzat
bereziki. «Modu jakin
bateko gorputzak izatera behartzen gaitu patriarkatuak, eta, inkontzienteki bada ere, presio estetiko horren erruz, emakumeok
gureak ez diren gorputzak izateko jarrerak barneratzen ditugu»,
azaldu du Miriam Herbonek,
emakumeen ahalduntze prozesuetako hezitzaileak. Bihar eta
datorren larunbatean, elikadura
kontzientearen inguruko tailer
bat gidatuko du Urola Garaiko
Emakumeen Etxean, Urretxun.
«Jakin behar dugu zerk bultzatzen gaituen jatera, nola jaten dugun, eta gure emozioek zer eragin
daukaten».
Herbonen hitzetan, emakumeek «oso barneratuta» daukate
patriarkatuak ezarritako edertasun kanonak bete behar dituztela
«onartuak, maitatuak eta arrakastatsuak» izateko. «Edertasunaren paranoian bizi gara», laburbildu du. «Gero eta ugariagoak dira krema kosmetikoak eta
operazio estetikoak. Elikadura
nahasmenduren bat dutenen hamarretik bederatzi emakumeak
dira. Ez da kasualitatea».
Presio estetikoak kate motzean
lotzen ditu emakumeak, eta ezin
izaten dute gozatu janarekin.
«Geure buruari jaki batzuk galaraztea, jateari uztea, osasuntsu jatearekin itsutzea... Indarkeria da
hori ere. Patriarkatuak eragindakoa, baina emakumeok geure buruaren aurka gauzatutako indarkeria. Indarkeria sinboliko hori
jorratuko dugu tailerrean, era
praktiko eta teorikoan», azaldu
du. «Patriarkatuaren presioak
zuzenean emakumeoi eragiten
digunez, emakumeei bideratuta
dago tailerra», nabarmendu du
Erbonek. «Guztiak daude gonbidatuta: janarekin harreman osasuntsua izan nahi duen edozein
emakume, pisua galdu edo irabazi nahi izanda ere lortu ezin duena, elikadura nahasmenduren
bat duena...».
Jana kontrolatu behar hori muturrera eramanda, egoera arriskutsu bihur liteke . «Itsutu egin
gaitezke. Emakumeak hainbeste
obsesionatzen badira janarekin,
elikadura nahasmenduak sor
daitezke». Horren ondorio dira,
esaterako, anorexia eta bulimia.
Hebronek argi du presiopetik
irteteko bidea ez dela jan kontuetan norberak bere buruari mugak
jartzea, baizik eta, «barrutik eta
kanpotik, norbera den bezalakoa
maitatzen ikastea». «Bizitza ho-
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Janaria, ihesbide

Herbonen hitzetan, elikadura kontzienteari esker, emakumeek ikusiko dute janarekin duten arazoa sakonagoa dela. K. G.

Miriam Herbon emakumeen ahalduntze prozesuetako hezitzailearen
hitzetan, «patriarkatuaren presio estetikoaren erruz» emakumeek
ezin dute gozatu janarekin. «Norbera maitatzea da gozatzeko gakoa».

Ikasi egiten da
janarekin gozatzen
netan, egin beharreko guztiak
norbere buruarekiko maitasun
ekintza bat izan behar du; jateak
ere bai». Beraz, den bezalakoa dela onartuz gero, bere buruarekin
bakean egongo da, eta janarekin
gozatu ahal izango du. «Oinarrizkoa da kaloriak kontatzeari uztea
eta gozatzeko jaten hastea. Bizi
izateko jan behar da, gozatzeko».
Herbonen ustez, aldaketarako
gakoa buruan dago: «Nork ez du
ezagutzen dietarekin emaitza
onik lortu ez, eta pisua galdu ezi-

‘‘
Geure buruari jaki
batzuk galaraztea,
jateari uztea, osasuntsu
jatearekin itsutzea...
Indarkeria da hori ere»
Miriam Herbon
Hezitzailea

nik dabilen emakumeren bat?
Gure gorputza ez dago prestatuta
pisua galtzeko; buruak ere lagundu egin behar du lan horretan».
Ondorioz, elikadura kontzienteak dietaren osagarri izan behar
du.
Errealitate hori argi ikusten da
pisua galdu ezinik dabiltzan emakumeen kasuan. «Patriarkatuaren edertasun kanonek egiten duten presioak psikologikoki eragindako arazoak direla eta, beren
burua ez dute sekula argal ikus-

Era berean, Herbonek argi du janaria tapaki bat dela: «Alkohola
eta drogak bezalaxe. Estresa, antsietatea, frustrazioa... Horiek
guztiak estaltzeko tapaki bat da».
Haren hitzetan, sarri, goseagatik
ez, «sentsazio desatseginak estaltzeko» jaten dute askok. «Zer ari
zara jaten? Pizza bat edo frustrazioa?», galdegin du.
«Zenbat aldiz iritsi ote gara
etxera pizza edo hanburgesa afaltzeko gogoz, egun luze eta neketsu baten ostean? Janarekin estaltzen ditugu eguneko sentsazio
negatiboak». Halere, argi utzi du
izatez ezer ez dela txarra: «Ez dago jaki on eta txarrik. Jakina, pizza
bat baino osasuntsuagoa da sagar
bat, baina pizza zergatik jan nahi
dugun baldin badakigu, eta neurrian jaten badugu, ez dago arazorik».
Goseari izena jartzea garrantzitsua dela uste du adituak. «Hozkailuari, askotan, ez diogu goseagatik erasotzen. Pentsa dezagun
zerk bultzatzen gaituen hori egitera». Hau da, jakinik jateko gogoa frustrazioak, estresak edo dena delakoak eragiten duela, emozio horiek kontrolatuz errazagoa
da jakiei neurria hartzea. «Eta,
hala, ez gara errudun sentituko».
«‘Zergatik jan dut hainbeste?’
Zenbat aldiz pentsatu ote dugu
antzeko zerbait?», bota du galdera Herbonek. «Errudun sentitzeak are gehiago zigortzen du geure
burua, eta janarekin harreman
osasuntsua izatea galarazten du».
Errudun sentitze hori «edertasunaren presioarekin» lotzen du
Herbonek. «Arazoa ziklikoa izaten da askotan», eta hezitzaileak
gogorarazi du zurrunbilotik irten
eta nork bere burua maitatu behar duela.
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40 Minutu Rock jaialdia

MUSIKA ETA ELKARTASUNA DURANGON
Musika talde ezagun ugarik joko dute 40 Minutu Rock elkartasun jaialdian, otsailaren 23an, Durangoko Landako gunean.

P

resoei, iheslariei eta haien
seme-alabei
eta senideei
elkartasuna
adieraziko
diete 40 Minutu Rock jaialdira bilduko direnek, otsailaren 23an, Durangoko
(Bizkaia) Landako gunean. Euskal Herriko musika talde ezagun
ugarik joko dute egun osoan,
10:30etik aurrera, giro ederrean.
Zea Mays, Esne Beltza, Huntza,
Hesian, Bad Sound, Parabellum,
Nogen, Ezetaerre, Zirkinik Bez!,
Ira eta Rude Pride taldeak ariko
dira oholtza nagusian, eta barruko karpan, berriz, Gorpuzkingz
eta Suaia taldeak, eta Elepunto eta
Alus musika jartzaileak.
Rotten XIII taldeak ere jo behar
zuen, baina, zoritxarrez, ezingo
du, duela aste batzuk Javi baxu jotzailea lan istripu batean hil baitzen; haien ordez, Brigade Loco
taldeak joko du. Bi taldeak lagunak dira, eta, seguruenik, omenaldi hunkigarria egingo diote Javiri, antolatzaileek —Berrogei Minutu kultur elkarteko kideek—
jakinarazi dutenez. «Rotten XIII
familiari animoak eman gura dizkiogu», adierazi dute.

ASKOTARIKO DOINUAK
Jaialdian ariko diren taldeen eskutik, askotariko doinuez gozatu ahal
izango da: «Musika estilo aldetik,
inoizko aberatsena dela esango genuke; ez daude rock taldeak bakarrik: hip-hop, dance hall, folk pop,
punk oi, kaleko doinuak, eta beste
hainbat estilo jotzen dituzten taldeak ere ariko dira».
Zea Mays, Esne Beltza, Huntza,
Hesian eta Parabellum taldeak aski ezagunak dira, eta jarraitzaile
ugari dituzte; haien emanaldiek
ikusmin handia piztuko dute.
Gainera, zazpi taldek disko berria
aurkeztuko dute: arestian aipaturiko Esne Beltza, Huntza eta Hesian taldeek, eta baita Bad Sound,
Nogen, Ezetaerre eta Ira taldeek
ere.
40 Minutu Rock jaialdia egindako aurreko lau urteetan bezala,
jende andana bilduko da aurten
ere, sarrerak aurretik salgai jarri
dituzten toki askotan agortuta

Aurreko urteetan bezala, Durangoko Landako gunea jendez gainezka egongo da 40 Minutu Rock jaialdian, eta giroa ederra izango da. 40 MINUTU ROCK

baitaude jadanik. Orain, Durangoko Plateruenean eta Bilboko
Errondabiden bakarrik eskura
daitezke, eta online ere bai. «Publikoak oso ondo erantzun du
beti. Iaz, sarrera guztiak saldu genituen. Aurten oraindik geratzen
dira, baina oso martxa onean saltzen ari dira. Batez ere gazteen aldetik sumatzen dugu ikusmina.
Jaialdia musikalki beste doinu batzuetara zabaltzearen ondorio
dela uste dugu, baita presoen eskubideen aldeko aldarrikapenak
jendartean gero eta atxikimendu
handiagoa duelako ere».
Elkarrekin arnasteko ordua da
da aurtengo leloa. «Lelo baikor
bat jarri gura izan dugu. Uste
dugu ordua dela presoen auziari
heldu eta konponbidea exijitzeko, eta hori elkarrekin egin behar
dela uste dugu. Horri lotuta, bosgarren urteurrena denez, publiko
ezberdinentzako moduko eskaintza prestatu dugu aurten.
Guztiok batera, elkarrekin, ekiteko garaia da».
Hala, antolatzaileek atsegingo

lukete elkartasun jaialdia gehiagotan egin behar ez izatea: «Jaialdia berriro egin behar ez izatea
gustatuko litzaiguke. Bitartean,
presoen senideen eskubideen
alde lanean eta sakabanaketaren
ondorioen aurka borrokatzen jarraituko dugu».

BEZPERAN,
BI EKITALDI BEREZI
40 Minutu Rock jaialdiari lotuta,
bi ekitaldi berezi antolatuko dira
bezperan, otsailaren 22an, Durangoko Landako gunean bertan:
18:30ean, elkartasun dantzaldia,
Pirritx, Porrotx eta Marimototsekin; eta 22:00etan, Etxerako Giltzak. Preso, Iheslari eta deportatuen ausentziaz kultur emanaldia. «Euskal Herritik kanpoko
kartzelatan dauden bost umeak
—tartean Haitz Aginako Coello
durangarra— gogora ekarri nahi
ditugu horrela, baita haur motxiladunen egoera ere. Esan bezala,
bosgarren urteurren honetan,
bestelako publiko batengana heltzea gura izan dugu, horregatik

izango da bi eguneko jaialdia, eta
publiko ezberdinentzako eskaintza izango dugu».
Elkartasun dantzaldian, Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoekin batera, Durangaldeko
hainbat eragilek hartuko dute
parte: hezkuntza komunitatekoek, mugimendu feministakoek,
pentsiodunek…
Etxerako Giltzak. Preso, Iheslari eta deportatuen ausentziaz
kultur emanaldia, ostera, Gotzon
Barandiaranek koordinatu duen
sentikaria da. «Hutsuneak, exilioak, distantziak… gorputzean
eduki duen eraginaz, gorputzaren bidez kontatuko da bertan».
Dantza, musika eta bertsolaritza
uztartzen ditu ikuskizunak, eta
Etxerat elkartearekin elkarlanean egingo da. «Berariaz dago
prestatuta ikuskizuna, eta ikusteko aukera bakarra izango da».
Lagun ugari ariko dira lanean
bi egunetako ekitaldiak antolatzeko eta prestatzeko. «Hogei lagun inguruko lantalde bat dago
urte osoan jaialdiaren antolake-

tan. Asteburuan bertan, 400 boluntario inguruk egingo dugu lan.
Segurtasun txandak, barrako
txandak, sukaldekoak, komunikabideen eta musika taldeen harrera eta zaintza… asko dago egiteko. Batez ere Durangaldeko
jendea gaude, eta Bizkaiko beste
herri batzuetako jendea ere etorri
ohi da laguntzera».
Azkenik, antolatzaileek azpimarratu dute indarkeria matxista
ez dutela onartuko, eta jakinarazi
dute edozein eraso salatzeko 60365 99 88 telefono zenbakira deitu
ahal izango dela: «Ez dugu eraso
sexistarik onartuko. Duela bi urte
protokolo bat garatu genuen Durangoko mugimendu feministarekin elkarlanean, eta urtez urte
fintzen saiatzen ari gara».
Sare sozialetan aurki daiteke 40
Minutu Rock jaialdiari, elkartasun dantzaldiari eta Etxerako Giltzak. Preso, Iheslari eta deportatuen ausentziaz kultur emanaldiari buruzko informazio gehiago: «Facebook, Twitter eta Instagramen gaude».
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Osasun Sport Cliniceko arduradunak adibide bat jarri du neurozientziaren oinarria ulertzeko:
«Meniskoa hautsi duen pertsona
batek, adibidez, min handia edukiko du hasieran, inguru hori

‘‘
Oinazea justifikatzen
duen min fisikoren bat
aurkitu nahian jarraitzen
dute askok, eta
bide hori ez da zuzena»
Sergio Sukunza
Osasun Sport Cliniceko arduraduna

Osasun Sport Clinic zentroak Donostian, Zuatzuko industrialdean daukan egoitzako aretoetako bat. JON URBE / FOKU

Lesioak eta min kronikoak tratatzeko neurozientzia baliatzen dute Donostiako
Osasun Sport Clinic zentroan. Lesioa bera ez, lesioa izateko arrazoia aztertzen dute.

puztuta daukalako; ebakuntza
egingo diote artroskopia bidez,
baina belauneko minez jarraituko du, agian». Prestatzailearen
hitzetan, neurozientziaren bidez
jakin ahal izango lukete gorputzaren okerreko mugimenduen
ondorioz pertsona horri zerk eragiten dion belauneko mina.
«Meniskoa hautsi izanarekin
zerikusia dauka belauneko
minak, bai, baina min hori ez da
denboran luzatu meniskoa hautsi delako; hori ondorioa da, eta
ez abiapuntua».

Mundu osotik bisitan

Garunaren abisuei entzunez
Unai Zubeldia Donostia

auso erraldoiak
ematen ari da zientzia, eta duela hamar bat urte aurrerapen
handiak
ematen hasi ziren neurozientziaren alorrean ere. «Zeudenik ere
ez genekien gauza askoren azalpenak ematen hasi ziren orduan». Sergio Sukunza Donostiako Osasun Sport Clinic zentroko arduradunak zehaztu duenez,
gaur egun, oraindik, garunaren
funtzionamenduari buruz %20
besterik ez dakite zientzialariek.
«Baina dakigun gutxi horrek argi
utzi du neurozientzia ezinbesteko
alorra bihurtu dela gaixotasun eta
lesio askoren oinarrian zer dagoen jakiteko».
Zientzia eta kirol arloa uztartuta, Sukunza duela hamar bat urte
hasi zen gorpuzten Osasun Sport
Clinicen proiektua, entrenatzaile
pertsonal gisa lan egin nahi zuela
erabaki zuenean. «Kirolariekin
errehabilitazio lana egitea zen
nire pasioa, haien errendimendua eta bizi kalitatea hobetzen la-

P

Sergio Sukunza, Osasun Sport Cliniceko arduraduna. JON URBE / FOKU

guntzea». Eta fruituak jaso aurretik haziak ereitea komeni zela
pentsatu zuen berehala. «Youtuben bideo bat jartzea bururatu zitzaidan, bizkarreko mina zeukatenentzat ariketa batzuk proposatuz; disko hernia zeukatenei
bideratuta zegoen». Sare sozialen
leherketa betean, berehala zabaldu zen bideoa. «Eta jende asko
hasi zitzaidan idazten eta eskerrak ematen».

Gero eta eskaera gehiago jasotzen ari zen Sukunza. «Eta taldetxo bat sortzea erabaki nuen».
Bizkarrezurreko lesioen errehabilitazioan espezializatu ziren.
«Eta, beharrak eraginda, inbertsio handi bat egitea erabaki nuen
duela urte eta erdi». Ia 400 metro
koadroko egoitza erosi zuen Zuatzu Industria Parkean. «Eta hamabi laguneko taldea osatu nuen:
berregokitzaile fisikoak, fisiotera-

peutak, nutrizionista bat, harrerako langileak...». Bestela ezin
eta, neurozientziaren alorra txertatu zuten euren egunerokoan.
«Burmuinak nola funtzionatzen
duen ikusten dugu guk, minaren
mekanismoei erantzun egokia
emateko. Mekanismo horiek, askotan, zerikusia izaten dute burmuineko aldaketekin, eta hortik
sortzen dira pertsona askoren
min kronikoak».
Lesio edo ebakuntza baten ondoren, sarritan, minez jarraitzen
dute paziente askok. «Azken batean, alarma moduko bat da mina, zerbait ez dagoela ondo abisu
ematen diguna. Baina oinazea
justifikatzen duen min fisikoren
bat aurkitu nahian jarraitzen dute
askok, eta bide hori ez da zuzena
nire ustez». Izan ere, Sukunzak
gaineratu duenez, neurozientziarekin jakin dute askotan mina ez
dela izaten arazo fisiko baten eragina, «baizik eta burmuineko
hainbat aldaketaren ondorio zuzena. Aldaketa horiek pazienteari
ondo azaldu eta horien arabera jokatu ezean, minak hor jarraituko
du».

Abiapuntu horretara iristen saiatzen dira meniskoa zergatik hautsi den eta minak denboran zergatik irauten duen jakiteko. «Neurozientziarekin, jada ez dugu tratatuko ondorioa, arazoaren muina edo abiapuntua baizik, eta
arazoaren abiapuntua tratatzean,
orduan bai, orduan konponduko
dugu min kronikoa; errehabilitazio lana fintzen laguntzen du neurozientziak, tratamendu egokiena zein den zehazten».
«Mundu osora» zabaldu da,
hamar urte eskasean, Youtubeko
bideo txiki batekin hasi zen
bidea. «Europako hainbat
herrialdetatik, Mexikotik, Txiletik, AEBetatik... leku askotatik
etorri da jendea gure zentrora,
eta, egia esan, ez dakit mugak
non dauden». Paziente bakoitzari arreta pertsonala ematea da
Osasun Sport Clinicen sekretua.
«Adibidez, sei astez behin Sevillara joaten naiz Sergio Canales
Betiseko jokalariariarekin lan
egitera, lesioaren ondorengo
erantzuna bakarrik ez, prebentzio lana ere egiten dugulako».
Realean zegoenean ezagutu
zuten elkar. Willian Jose, Gero
Rulli, Raul Navas, Diego Llorente,
Julen Aginagalde eta goi mailako
beste kirolari askorekin ere ari da
lanean Sukunza. «Baina herritar
guztientzat zabalik daude gure
zentroko ateak».
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Azpeitiko Udalak zaharberritu egin du Basazabal jauregia, hura berrogei urtez itxita egon
ostean. XIV. eta XV. mendeen artean egindako eraikin errenazentista bat da, eta 642.000
euro kostatu dira lanak. Turismo eta formakuntza zerbitzuak eskainiko dituzte han.

Ezkutuan zegoen harribitxia

Azpeitiko Alde Zaharreko Enparan kalean dago Basazabal jauregia; 642.000 euroko aurrekontua izan dute hura zaharberritzeko lanek. AITZIBER ARZALLUS-UZTARRIA

Aitziber Arzallus Azpeitia

urismoa eta formakuntza sustatzeko
gune berria du Azpeitiak. Eta ez nolanahiko gunea: Basazabal jauregia, hain zuzen. Alde
Zaharrean dago —Enparan kalean—, eta XIV. eta XV. mendeen artean egindako eraikin errenazentista bat da. Berrogei urtez itxita
egon ostean, eraikina berritu egin
du Azpeitiko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Urtarrilaren bukaeran zabaldu zuten, eta turismo eta trebakuntza zerbitzuak eskainiko
dituzte aurrerantzean.
Izaera zibila du Basazabal jauregiak, etxebizitza gisa erabili
izan baitzen urte askoan. Han bizi
izan zen lehen familiatik datorkio
izena: Basozabal familiatik. Ondoren, beste hainbat familia noble eta aberats bizi izan zen bertan. 1964an, Historia eta Arte Intereseko Monumentu izendatu
zuen eraikina Espainiako Kultura
Ministerioak, eta, handik hogei
urtera, kultur ondare izendatu

T

zuen Eusko Jaurlaritzak. Eraikina
zaharkitu egin zen urteen ondorioz, eta 1990ean erosi zuen Azpeitiko Udalak.
Azken 30 bat urteotan hainbat
proiektu proposatu dituzte Basazabalerako. 1980ko hamarkadatik 2007ra artean, kultur etxea
egiteko proposamena izan zen
mahaiaren gainean. Dena den,
2007ko martxoan udalak jakinarazi zuen Eusko Jaurlaritzari eraikina erostekoa zela; eta, urte hartako maiatzaren 3ko udalbatzarrean, Basazabal hotel bihurtzeko
alokairurako oinarriak argitaratzea ere onartu zuen erakundeak.
Hotela egiteko proiektuak jasotzeko epea zabaldu ere egin zuen,
baina sekula ez zen gauzatu egitasmoa.
Urte askoan ez aurrera eta ez
atzera egon ostean, Azpeitiko
Udalak 2014an heldu zion, berriro, Basazabalen gaiari. Hain zuzen ere, azterketa egin zuen eraikina zertarako erabili erabakitzeko. Eraikin babestua denez,
hainbat proiektu bertan behera
utzi behar izan zituen, eta eraikina errehabilitatzea erdietsi zuen.

2016an, Eusko Jaurlaritzak
300.000 euroko diru laguntza
eman zion udalari Basazabal eraikina berritu eta hari erabilera berria emateko, eta urte bereko
ekainean hasi ziren jauregia berritzen —eraikina birgaitu zutela

Lanak bukatuta, orain, turismo
eta formakuntza zerbitzuak eskainiko dituzte han. Lau solairu
ditu Basazabalek, eta turismo bulegoa zabalduko dute beheko solairuan. Goiko solairuetan, berriz,
erabilera anitzeko gelak egokitu
dituzte: liburutegia, ikastaroak egiteko guneak,
ekitaldietarako aretoa...
Eraikin babestu gisa aitortuta dago jauregia,
Euskarazkoa izan daitekeen
eta, horregatik, etxearen
beste inkunable bat aurkitu
dugu eraikina lehengoratzeko egitura mantendu eta
eraikinaren filosofiarelanak egin ditugunean»
kin bat egiten duten gela
askotarikoak egin dituz«1516koa da idatzi hori, eta,
te bertan.
euskarazkoa dela frogatzen
Zaharberritze lanen
bada, Etxeparerena baino
luzapenak tarteko, Azzaharragoa izango da»
peitiko Udalak behin
Eneko Etxeberria
Azpeitiko alkatea
baino gehiagotan atzeratu du Basazabal jauregia
35 urte ziren, eta kalte nabarme- zabaltzeko epea, baina urtarrilanak zituen–. Gipuzkoako Foru ren 25ean inauguratu zuten azkeAldundiak ere diruz lagundu du nean. Ikusmin handia sortu zuen
proiektua –200.000 euro bidera- irekierak, eta, aldundiko eta intu ditu Kultura Sailak–, eta Azpei- guruko udaletako ordezkariez
tiko Udalak ordaindu du 642.000 gain, dozenaka herritar bertaratu
euroko aurrekontuaren gainera- zen ekitaldira. Iragan asteburuan
ko zatia.
—eraikina irekita egon den lehe-

‘‘

na—, berriz, mila lagun baino
gehiago joan zen hara. Asteartetik
igandera egongo da irekita: asteartetik ostiralera, 10:00etatik
14:00etara eta 16:00etatik
19:00etara; eta larunbatetan,
igandeetan eta jaiegunetan,
11:00etatik 14:00etara.

Beste harribitxi bat
Eneko Etxeberria Azpeitiko alkatearen hitzetan, «historia berreskuratzeko beste pauso bat» izan
da Basazabal. Eta, horri lotuta, datu esanguratsu bat jakinarazi
zuen: «Bernart Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae [1545]
da historiako euskarazko lehen
inkunablea, baina euskarazkoa
izan daitekeen beste inkunable
bat aurkitu dugu eraikina lehengoratzeko lanak egin ditugunean.
Hain zuzen ere, Martin Zurbano
Tuyko gotzainak idatzitakoa da,
1516koa, eta hark Alejandro VI.a
Aita Santuaren aurrean egindako
diskurtsoa dago jasota inprimaki
horretan. Testua euskarazkoa dela frogatzen bada, beraz, Etxeparerena baino zaharragoa izango
da».
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Dibertsitate funtzionala daukaten artistek nekez egin izan dute lekua, orain arte,
gizarteko hainbat esparrutan. Antzerki edo dantza taldeetatik aparte egon izan
dira gehienak, baina, ahalegin nekaezinari esker, pauso asko eman dituzte
azken urteotan. Irungo Ezezagunok eta Donostiako Verdini dira adibideetako bi.

Berdintasunaren atea
alderik alde zabalduta
Unai Zubeldia Donostia

ekeza izateak
ez du esan nahi
ezinezkoa denik; trabak
egongo dira
parean, zailtasunak, begirada zitalak, ezinikusiak... Baina, sarritan, ezin askori
aurre egiten laguntzen du nahi

N

izate hutsak. Garai ilunenak
ahaztuta, eta oztopoei begietara
begiratuta, duela urte gutxi ezinezkoa zena lortzen ari dira hainbat diziplina uztartzen dituzten
hamaika talde.
Dibertsitate funtzionala horixe
bakarrik dela erakusten ari dira
hainbat eta hainbat artista, dibertsitatea, bestelakotasuna, arauz
kanpokoa, baina ez besterik.

Irungo Ezezagunok antzerki taldea eta Donostiako Verdini dantza taldea dira konpainia horietako bi. Ezezagunok taldeak joan
den otsailaren 2an taularatu zuen
bere azken lana, La paz y otras lunas, Irungo Amaia antzokian, eta
Verdinik etzi eskainiko du
25 urteotako ibilbidea biltzen
duen ikuskizuna: Nire, zure, gure
Verdini: 25 urte.

Kultur arloan nor izateko, gogotik lan egin behar izan dute artista
horiek, baina herritarren babesa
jasotzen ari dira antzokietan. Joan
den larunbatean 600 lagun bildu
ziren Amaia antzokian, eta sarrera
gehienak salduta daude jada Verdiniren etziko emanaldirako. Berdintasunaren atea alderik alde zabaltzeko borrokan jarraitzeko
prest daude bi konpainia horiek.

Irungo Ezezagunok antzerki taldea. Hamabi urtez, dozenaka antzoki bete ditu dibertsitate
funtzionala duten aktorez osatutako taldeak; joan den astean estreinatu zuten euren azken lana.

Ezezagunak ezagutarazten
Imanol Saiz Irun

epo beteta. Joan den larunbatean hala gelditu
zen Irungo Amaia antzokia. 600 lagun bildu
ziren urteko emanaldi berezienetako batekin gozatzeko prest. Ia bi
urteko lanaren ostean, La paz y
otras lunas antzezlana estreinatu
zuen Ezezagunok hiriko antzerki
taldeak. Ez dira askotan atera Gipuzkoatik, baina pixkanaka ezagun bihurtzen ari dira Euskal Herrian; euren merituari esker, gainera. Ilusioa eta lana dago meritu
horren atzean.
Dibertsitate edo bestelakotasun funtzionala duten aktorez
osatutako taldea da Ezezagunok.
Herritar gutxik dute oholtzara
igotzeko eta interpretazio lan ona
egiteko trebezia, eta, emanaldiz
emanaldi, eurek badaukatela erakusten ari dira Ezezagunok taldeko aktoreak. Urruti gelditu dira
dibertsitate funtzionala zutenek
euren bizitza etxera mugatzen zuten garaiak; mugaz beteriko bidea
egin behar izaten zuten lehen, eta,
esparru askotan, baita orain ere.

L

Hamalau bider egin dute Romeo eta Julieta obra arrakastatsua. JAIME RAZKIN

Baina lan eremuan pausoak emateaz gain, dozenaka aukera sortzen ari dira kolektibo horrentzat,
eta, Luisma Morenok adierazi
duenez, Irunen «den-denek» zabalik dituzte ateak. Ezezagunok
antzerki taldeko zuzendaritzako
kidea da Moreno, Miren Etxeberria eta Ana Perezekin batera.
2007tik, kalean antzerkia egitea izan da elkartearen zeregina.
Morenok azaldu du «hiru hilabeteko probatxo batekin» hasi zutela bidea. «Eta ondo atera zen dena». Horrek motibazioa areagotu
zien aurrera egiteko. «Izugarri
gustatu zitzaigun emaitza. Guk
eta, bereziki, aktoreek eurek hura
nola bizi izan zuten ikusita, hasierako indarra handitu eta martxan
hasi ginen», gogoratu du, harro,
Morenok. «Ia konturatu gabe»,
hamabi urte pasatu dira jada, eta
gero eta kide gehiago batu zaizkio
hasierako talde txiki hari.
Zuzendariaren esanetan, dibertsitate funtzional intelektuala
dutenei aktore gisa lehen pausoak emateko aukera eskaintzeaz
gain, «euren egunerokoan baliagarriak izango zaizkien tresnak

eskura jartzea» da proiektuaren
asmo nagusietako bat. Lanabes
horiek erabiltzen ikasi dute.
Lan metodologia «profesionalizatuz» joan dira lehen emanaldia egin zutenetik, eta aktoreek
asko findu dute interpretazio lana. «Ohiko antzerki talde batean
bezalaxe egiten dugu lan guk.
Erritmoa eta testuen egokitzapena sakonagoak dira gure kasuan,
intentsitate handiagokoak». Hala, obra ugari egin dituzte azken
hamarkadan, eta guztiek «sekulako arrakasta» izan dutela aitortu du zuzendaritzako kideak. Romeo eta Julietada adibiderik onena; hamalau aldiz taularatu dute.

Umorea, izaeraren parte
Orain arteko lan guztiak bezala,
umorez josita dago estreinatu berri duten lana ere; barrez lehertzeko horietakoa da. «Umorea eta
ironia dauzkate gure obra guztiek; gure izaeraren parte da hori.
Biraoak esaten ditugu, ez gara politikoki zuzenak; umore urratzailea bilatzen dugu». Umoreaz
gain, kritika sozialak, eta, oro har,
aldarrikapenak ere badu tartea
funtzio guztietan. Zuzendariak
kontatu duenez, Paz y otras lunas
lan berrian indarkeria matxista
eta migrazioa landu dituzte bereziki, baina sorkuntza guztietan gizarte gaiak lantzeko joera handia
izaten dutela zehaztu du.
Inoiz Ezezagunok taldearen
obra bat ikusi dutenek badakite,
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Verdini dantza taldearen etziko
emanaldirako entseguetako bat.
VERDINI DANTZA TALDEA

koak dira koreografia guztiak, eta
hori da arrakastaren gakoa. Barre
asko egin dugu, negar asko ere
bai, bitxikeria asko kontatu dizkiogu elkarri... Emozioekin lan
egiten dugu, beldurrekin, barruko ezinegonekin, eta, horri esker,
gozatu egiten dugu lanean; ezin
da eskatu askoz gehiago».
Sortzaileak goratu du Verdini
taldea osatzen duten dantzariak
ez direla inoiz kexatzen egiten ari

‘‘
Emozioekin lan egiten
dugu, beldurrekin,
barruko ezinegonekin,
eta, horri esker, gozatu
egiten dugu lanean»
Isabel Verdini
Verdini dantza taldearen sortzailea

jada, oihala ireki bezain laster
zerekin topo egingo duten. «Ziur
ikusleak ez duela espero dibertsitate funtzionala duen pertsona
batek zuk zeure kabuz pentsatu
beharko zenituzkeen gauza
horiek esango dizkizun antzezlan
bat ikusiko duenik», azaldu
du Morenok. Are gehiago,
antzezlanen helburua ez da erantzunak ematea, ikusleari galderak planteatzea baizik. Hori da
erronka.
Zuzendaritzako kidea harro
dago aktoreen lanarekin eta zaleen erantzunarekin. Irungoak
bertakoak ez diren askok emanaldi bakar bat ere ez dutela galtzen azpimarratu du. «Askotan
ez gara ohartzen aktore horiek
zer egiteko gai diren. Mezu asko
iristen zaizkit antzezlana ikaragarria eta ikusgarria izan dela
esanez; esaten didate eurak sekula ez liratekeela gai izango halakorik egiteko».
Hamabi urteko ibilbideari esker, antzerkiaren munduan txoko bat egitea lortu du Ezezagunok
taldeak. «Horrelako taldeak oso
ezezagunak izan dira orain arte,
eta horregatik jarri genion izen
hori elkarteari. Halere, izena aldatzea litzateke helburua, eta
Ezagunok jartzea», azaldu du,
barrez. www.ezezagunok.org
webgunea eskura daukate hurrengo emanaldien berri jakin
nahi dutenek edo taldea lanean
ikusteko interesa dutenek.

Donostiako Verdini dantza taldea. ‘Nire, zure, gure Verdini: 25 urte’
emanaldia eskainiko du etzi Verdini konpainiak. Hemezortzi dantzarik
osatzen dute dantza taldea, eta Downen sindromea daukate hamalauk.

Halabeharrez sortutako
«mirari txiki bat»
U. Zubeldia Donostia

tzera begira jarri, eta
kosta egin zaio hitzak
bata bestearen ondoan jartzea. «Mirari
txiki baten modukoa izan zen».
Downen sindromearekin jaio zen
Isabel Verdiniren iloba, Haizea,
eta, familiaren nahigabe hari argi
pixka bat eskainita, bere-beretik
ekarpena egitea erabaki zuen donostiarrak. 1992an, Haizea jaio zenean, dantza ikasketak egiten ari
zen Verdini, Bartzelonan. «Eta lasai egoteko esan nion ahizpari,
Haizea ere dantzaria izango zela».
Behar bati segika sortu zuen Donostiako Verdini dantza taldea,
eta 25 urteko ibilbide oparoa biltzen duen ikuskizuna taularatuko
du etzi, 19:30ean, Viktoria Eugenia antzokian: Nire, zure, gure
Verdini: 25 urte.
Dantza taldearen sortzailearen
hitzetan, ibilbide bat proposatuko
dute etzi. «25 urteotan egin dugu-

A

na ekarriko dugu gogora, baina
dagoeneko gurekin ez dauden
horiek izango ditugu gogoan bereziki; Carlos Salaberri, esaterako.
Nire ama, aitaginarreba... Horiek
guztiek asko babestu ninduten
momenturik zailenetan». Lehen
urte haiek «oso gogorrak» izan
zirela aitortu du Verdinik. «Kultur arloa zaila delako izatez, eta
are zailagoa dibertsitate funtzionala daukatenentzat. Badirudi
beste guztiek baino askoz gehiago
lan egin beharra daukatela gizartearen aurrean defendatzeko eurak ere pertsonak direla eta eskubideak dauzkatela. Zorionez, badirudi bidea egiten ari garela pixkanaka».
Verdini «dantza talde bat baino
askoz gehiago» dela esan du donostiarrak. «Ondo lan eginez gero edozer gauza lor daitekeela erakusten duen konpainia bat da.
Inoiz ezeri ez zaio esan behar
ezetz». Gaur egun, hemezortzi
dantzarik osatzen dute dantza tal-

dea, eta hamalauk daukate Downen sindromea. «Baina horixe da
gutxien axola zaiguna. Denok gara proiektu beraren parte. Haiek
asko ikasi dute nirekin, baina nik
ere bai haiekin. Sentimenduen
mundu magiko batean sartzen
gara klase bakoitzean». Sekretu
bat ere kontatu du Verdinik:
«Dantzariek eurek aukeratuta-

diren horretaz. «Zoragarria da
haien jarrera, oso zintzoak dira,
eta askotan behin eta berriz eskatu behar izaten zaie mesedez atseden hartzeko. Ez dira nekatzen».
Konpainiaren sortzaileak 25 urteotan bertatik bertara ikusi ahal
izan du «etengabeko ikasketa
prozesu bat» dela bizitza.

Sexualitateaz galderak
1992an bideari ekin ziotenetik,
hamar ikuskizun handi sortu ditu, jada, Donostiako konpainiak.
«Eta beste hainbat ekintza txikiago ere egin ditugu», zehaztu du
sortzaileak. «Egun handia» izango da etzikoa, eta, azken asteotako
lanaren ondoren, «pare bat asteko atsedena» hartuko du donostiarrak. «Nekatuta nago, eta arnasa pixka bat behar dut; burua
argitu beharra daukat». Geldialdi
txiki bat egin nahi du ideiak argitu
eta martxoko beste bi emanaldi
prestatzen hasteko. Baina hainbat
proiektu dauzka, jada, buruan.
«Hauxe baita nire bizitza». Sexualitatearen gaia ere landu nahiko luke konpainiako dantzariekin, «galdera asko daude-eta arlo
horretan».
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BERGARA Buffalo.

DONOSTIA Fredi Pelaez Trio.

HERNANI Olatz Salvador.

b Gaur, 22:00etan, Seminarixoan.

b Astelehenean, 20:00etan,

b Ostegunean, 20:00etan, Biterin.

AIA Aristerrazuko erromeria:

Mirari Azkune, Aintzane eta
Lutxurdio.
b Igandean, 18:30ean, Andatzan.
ARRASATE Herdoil, Streetwise

eta Erasoka.
b Bihar, 22:00etan, gaztetxean.

Viktoria Eugenia antzokian.
BERGARA Olatz Zugasti.

IRUN Rat-Zinger eta Flitter.

b Bihar, 19:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIA Wrekmeister

b Gaur, 20:30ean, Tunk aretoan.

DEBA Brigade Loco, Against You,

Harmonies.
b Astelehenean, 20:00etan,
Dabadaban.

IRUN M-Cano.

The Demencials eta Barne Guda.
b Gaur, 21:00etan, gaztetxean.

b Bihar, 22:30ean, Tunk aretoan.

DONOSTIA Echo & The Bunnymen.

IRUN Esjava.

DONOSTIA Tristtan Mourguy.

b Asteartean, 20:00etan,

b Igandean, 17:30ean, Tunk aretoan.

ARRASATE Ebri Knight.

b Gaur, 19:30ean, Añorgako

Viktoria Eugenia antzokian.

b Ostegunean, 22:00etan,

gaztetxean.

IRUN Lituus Metal Boskotea.

gaztetxean.
DONOSTIA Euskadiko Orkestra
AZKOITIA Empty Files

DONOSTIA Gabriel Alonso

b Igandean, 19:00etan, Amaian.

eta Mercedes Bernabeu.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Viktoria Eugenia antzokian.

LAZKAO Eñaut Elorrieta &

eta Kvalvika.
b Gaur, 22:30ean, Matadeixen.

Sinfonikoa eta James Ehnes
biolin jotzailea.
b Gaur, 20:00etan, Kursaalean.

AZKOITIA Donostia, Azkoiti eta

DONOSTIA Sara Zozaya.

b Ostegunean, 19:00etatik

OÑATI Discipulos de Dionisos.

Etxarri Aranazko biolin ikasleak.
b Gaur, 19:00etan, Elkargunean.

b Gaur, 20:00etan, Tabakaleran.

22:00etara, gastropotea
San Martin azokan.

b Gaur, 22:00etan, Pako tabernan.

Kaabestri String Ensemble: Harian.
b Bihar, 22:00etan, kultur etxean.

DONOSTIA Havana 537.

DONOSTIA Fernando Alfaro.
AZKOITIA La Furia eta Txapelpunk.

b Gaur, 21:00etan, Dabadaban.

Üda batez eskainiko du bihar Beritza
dantza konpainiak, Arrasaten. BERITZA

OÑATI Manez eta Kobreak.
DONOSTIA Hesian eta Nau.

b Igandean, 12:30ean,

b Ostegunean, 20:00etan, Dokan.

Gaztelekuan.

DONOSTIA Desira.

DONOSTIA The Magic of Motown.

TOLOSA The Northagirres

b Bihar, 21:00etan, Dokan.

b Ostegunean, 20:00etan,

Viktoria Eugenia antzokian.

eta Schizophernic Spacers.
b Gaur, 22:30ean, Bonberenean.

DONOSTIA Musik & Flow meets

USURBIL Kokein, Eraso

King Konsul.
b Ostegunean, 20:00etan,
Tabakaleran.

eta DJ Bull.
b Bihar, 23:30ean, Aginagako
eliza zaharrean.

b Bihar, 23:00etan, plazan.

DONOSTIA Sex Museum
AZKOITIA Udal Musika Banda.
b Igandean, 12:30ean, Baztartxon.

eta Kurt Baker Combo.
b Gaur, 21:30ean, Doka
kafe antzokian.

AZPEITIA Nomadak eta Dekot.

DONOSTIA Los Mambo Jambo,

b Gaur, 22:30ean, Sanagustin

DONOSTIA Yung Beef DJ Set

kulturgunean.

eta Brava.
b Gaur, 00:00etan, Dabadaban.

Hot Potato Blues Band eta Ispirit.
b Bihar, 22:00etan, Intxaurrondo
kultur etxean.

DONOSTIA History of Rock.

DONOSTIA Los Hermanos Cubero.

b Bihar, 20:00etan, Kursaalean.

b Bihar, 22:00etan, Dabadaban.

AZPEITIA Luar Na Lubre.
b Bihar, 22:00etan, Soreasun.

AZPEITIA Joseba Irazoki & Idurre

DONOSTIA Juanjo Navas vs.

ANTZERKIA

Azkue: Dantzagurea.

DONOSTIA Yo La Tengo.

DONOSTIA Caramuerto, Actiq

b Igandean, 19:30ean, Sanagustin

b Bihar, 20:00etan,

kulturgunean.

Viktoria Eugenia antzokian.

eta Principia Discordia DJ.
b Bihar, 22:00etan, Mogambon.

Enrique Morente eta Sonic Trash
vs. Omega.
b Ostegunean, 20:30ean,
Dabadaban.

DONOSTIA Axel Casas DJ.

EIBAR Hendrik Rover & Los

DONOSTIA Zirika Zirkus: Eolo 68.

b Bihar eta etzi, 23:30ean,

b Bihar, 17:00etan, Okendo

Covent Gardenen.

Miticos GT’s.
b Igandean, 19:30ean, Portalean.

DONOSTIA Roman Flugel,

ELGETA Brigade Loco,

DONOSTIA Titzina: La zanja.

Simon Rigg eta Goo!.
b Bihar, 00:00etan, Dabadaban.

Barne Guda eta The Demencials.
b Bihar, 21:30ean, Espaloian.

b Igandean, 19:30ean,

DONOSTIA Txalo: Rita.
b Gaur eta bihar, 20:00etan,

Antzoki Zaharrean.

kultur etxean.

Gazteszenan.
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EIBAR Taupada: Ikasgaia.

IRUN Juan Canales: Ingeniaritza

b Gaur, 20:30ean, Koliseoan.

genetikoa.
b Asteazkenean, 17:00etan,
Argoiak elkartean.

ELGOIBAR Dejabu: Linbo planeta.

EIBAR Arizmendiarrieta,
el hombre cooperativo.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Koliseo antzokian.

b Igandean, 16:30ean, antzokian.

IRUN Jon Amantegi: The Big Bang
IRUN Vaiven Produkzioak:

Ultimo tren a Treblinka.
b Bihar, 20:00etan, Amaia zentroan.

Theory.
b Ostegunean, 19:30ean, Kabigorri
ateneoan.

LEZO Xake: Lur.

LEINTZ GATZAGA Martin Ttipia

b Igandean, 20:00etan, Gezalan.

eta Marimotots: Musua.
b Gaur, 18:00etan, kiroldegian.

Elkartea: Nafarroa euskal estatua.
Baina zer dela eta, Erdi Aroko
kontu bat 2019an?.
b Astelehenean, 19:00etan,
liburutegian.

ORDIZIA Primital Bros & Yllana:

OÑATI Joxerra Aihartza: Gaua

The Primitals.

gauekoentzat.
b Asteazkenean, 19:00etan,
kultur etxean.

LASARTE-ORIA Jainkoak ez dit
barkatzen.
b Gaur, 22:00etan, kultur etxean.
URNIETA Exit, un corto a la carta.

MUTRIKU Pirritx, Porrotx

b Gaur, 22:15ean, Herri Antzokian.

TOLOSA Onbeat: De Simba

a Kiara: El Tributo del Rey León.
b Gaur, 20:00etan, Leidorren.

Malandain balletaren Maria Antoinette
ostegunean izango da Donostian. HITZA

TOLOSA Jesus Torquemada:

Filipinas, el país de las 7.000 islas.
b Gaur, 19:30ean, Topic gunean.

b Ostegunean, 19:00etan, Lekaio
kultur etxean.

Baile de huesos.

ZARAUTZ Bertso afaria:

ZARAUTZ Miren Camison:

Danel Olano eta Aitor Urbieta.
b Gaur iluntzean, Kurpil elkartean.

Haurtzaroaren garrantzia:
binkuloa, elikadura eta loa.
b Ostegunean, 18:00etan,
ikastolan.

DANTZA
ZESTOA Erniarraitz Bertso Astea:
ARRASATE Beritza: Üda batez.
b Bihar, 19:30ean, Amaia antzokian.

DONOSTIA Kukai: Kirol legez.

Unai Iturriaga, Beñat Lizaso,
Jokin Uranga eta Jone Uria.
b Igandean, 18:00etan,
kultur etxean.

b Bihar, 18:00etan eta 20:00etan,

eta igandean, 17:00etan eta
19:00etan, Tabakalerako atarian.

HITZALDIAK
AZPEITIA Imanol Aleson eta

DONOSTIA Verdini Dantza Taldea:

Nire, zure, gure Verdini: 25 urte.
b Igandean, 19:30ean,

Ixaka Oñederra: Lasterketa bat
familia giroan.
b Gaur, 19:30ean, kultur etxean.

Viktoria Eugenia antzokian.
DONOSTIA Nahikari Garcia, Vero
DONOSTIA Malandain balletaren

Marie Antoinette koreografia, eta
Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren
Croissant, Plié eta Relevé.
b Ostegunean eta ostiralean,
20:00etan, Kursaalean.
TOLOSA Udaberri taldea.
b Bihar, 17:00etan, Uzturre

zentroan.

BERTSOLARITZA

Boquete eta Aintzane Encinas:
Ellas también juegan.
b Gaur, 19:00etan, Viktoria
Eugeniako Club aretoan.

DONOSTIA Joseba Iztueta:

Bertso berriyak, geronek jarriyak.

Okendo kultur etxean.
DONOSTIA Manuel Arias:

Fuentes para la anatomía
de la Pasión: tormento corporal
y redención.
b Ostegunean, 19:00etan,
San Telmo museoan.
ESKORIATZA Bittor Rodriguez:

Iguaran, Maialen Lujanbio, Jon
Maia, Jon Martin eta Iker Zubeldia.
b Bihar, 19:00etan, Donibaneko
Juanba Berasategi aretoan.

Porrotaren alde.
b Asteartean, 19:00etan, Elizpe
zineman.
ANOETA Fabricando mujeres.
b Astelehenean, 18:30ean,

Mikelasagastin.

b Asteazkenean, 19:00etan,

b Gaur, 21:00etan, Beartzana

PASAIA Andoni Egaña, Oihana

ALEGIA Alberto Iñurrategi:

AZPEITIA Gerra hemen hasten da.

Denbora izeneko leku bat.

Xabi Igoa, Agin Laburu eta
Sebastian Lizaso.
b Gaur iluntzean, Santa Ageda
auzoan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

Cristina Blanco eta Belen Perales:
Hablemos del suicidio.
b Asteartean, 19:00etan, Okendo
kultur etxean.

b Asteazkenean, 19:00etan,

ARRASATE Bertso afaria:

Emaiozu muxu bat. Zer da
biolentzia?.
b Astelehenean, 16:45ean,
Pedro Mari Otaño ikastetxean.

DONOSTIA Izaskun Andonegi,

AMEZKETA Bertso jarrien afaria:

jatetxean.

ZIZURKIL Patricia Melgar:

Elikadurari buruz egunero
entzuten dituzun mitoak eta
gezurrak.
b Asteartean, 19:00etan, Zaldibar
antzokian.

Sanagustin kulturgunean.
DONOSTIA Paddy Steer plays

‘The Road’.
b Bihar, 19:00etan, Tabakaleran.

abenturak euskal mitologian ipuin
kontaketa.
b Ostegunean, 17:30ean,
liburutegian.
DONOSTIA AEK eta Korrikaren

omenaldia Txillardegiri.
b Bihar, 19:00etan, Musikene
ikastegian. Gonbidapenak,
ekitaldiak@korrika.eus helbidean.
EIBAR Itzamna poesia tailerra

ERAKUSKETAK
DONOSTIA Gorputza asmatzen.

Biluziak, anatomia, pasioak.
b Otsailaren 17ra arte, San Telmo
museoan.
ZARAUTZ Xabier Artola: Kameren

aurrean dantzari: ‘Dantza’ filmeko
argazki sorta bat.
b Datorren asteartetik martxoaren
19ra, Photomuseumen.

URNIETA Teatro Estudio:
b Igandean, 19:00etan, Saroben.

BEASAIN Onintze Goitiz: Enaitzen

BESTELAKOAK
ATAUN Joxan Artze Agirre gogoan!
ekitaldia.
b Bihar, 12:00etan, Erroiondozar
baserrian; ondoren, hamaiketakoa.

eta Alberto Luis Egia: Entre versos
errezitaldi musikatua.
b Ostegunean, 19:30ean,
liburutegian.
ELGOIBAR Pello Añorga

ipuin kontalaria.
b Ostegunean, 17:00etan,
udal liburutegian.
TOLOSA Elkarri begira eskul-

turaren aurkezpena. Olatz Peon
alkatearen hitz hartzea, eta errezitaldi musikatua Juantxo Zeberio,
Miren Zeberio, Igor Estankona
eta Laskorain abesbatzaren
eskutik.
b Bihar, 12:00etan, San Frantzisko
pasealekuko 25.ean.
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s
Aitziber Arzallus Azpeitia

2019a urte berezia izango da Azpeitiko Lagun Onak futbol taldearen bueltan ibiltzen diren guztientzat, eta, nola ez, baita Iñigo
Arregi klubeko presidentearentzat ere (Azpeitia, 1967). Taldeak
75 urte beteko ditu aurten, eta
merezi duen bezala ospatzeko asmoa dute. Urte guztirako egitaraua prestatzen ari dira, era guztietako ekitaldiekin. Futbol zelaitik herrira zabaldu nahi dituzte
ospakizunak, eta, ospakizun horien aitzakian, ahalik eta herritar
gehienengana iritsi nahi dute.
«Futbola, gure pasioa izateaz
gain, besteengana hurbiltzeko bitarteko aproposa ere bada, eta,
aurten, futbola eta urteurreneko
ospakizunak baliatu nahi ditugu
herritarrengana eta herriko gainerako elkarteetara gerturatzeko».
Futbola bihotzean, balioak zelaian leloa aukeratu duzue urteurrena ospatzeko. Zergatik?
Lelo bat aukeratu beharra geneukan, eta iruditu zitzaigun lelo horrek oso ondo adierazten duela
gure filosofia: futbola daramagu
bihotzean, guretzat dena baita
futbola, baina uste dugu balioak
lantzeko erreminta ere izan behar
duela futbolak; gaztetxoekin ari
garenean, batez ere.
Zeintzuk dira balio horiek?
Futbol eskolan, 9 urteko neskamutilekin hasten gara lanean. Beraz, haien heziketaren arduraren
parte bat daukagu. Saiatzen gara
irakasten garrantzitsua dela ahalegintzea, lehiatzea eta borrokatzea, baina badirela horiek baino
gauza garrantzitsuagoak ere; adibidez, kirola egitea bera, taldean
aritzea, gainontzekoak errespetatzea eta ondo pasatzea. Adin horietako gaztetxoek irabazten eta
galtzen ikasi behar dute, eta emaitza ez dela inporta duen bakarra,
hori ere ikasi behar dute. Gure
helburua izaten da, irabazi edo
galdu, denak ondo pasatu izanaren sentipenarekin joatea etxera.
Horrek ez du esan nahi zelaira
lehiatzera eta irabaztera ateratzen
ez garenik.
Gurasoek ere landu beharko al
lituzkete gaztetxoekin lantzen
dituzuen balio horiek?
Batzuei ondo etorriko litzaiekeela
uste dut.
Zergatik diozu hori?
Guk futbolean jokatzen genuen
garaian, gurasoak azaldu ere ez ziren egiten zelaira. Eta, orain, bai
entrenamendu eta bai partida,
gainean dituzte denbora guztian.
Uste dut askatasun eta konfiantza
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«Balioak lantzeko
erreminta izan
behar du futbolak»
Iñigo Arregi b Lagun Onak futbol taldeko presidentea
Azpeitiko futbol taldeak 75 urte beteko ditu aurten, eta urte guztirako
ospakizun egitaraua prestatzen ari dira. Futbolari lotutako ekitaldiez gain,
bestelakoak ere antolatuko dituzte, herritar guztiek parte har dezaten.
pixka bat gehiago eman behar
zaiela gaztetxoei, askoz erosoago
ibiltzen direlako. Eta zelaian bakarrik ez, etxean ere bai, entrenamendurako motxila egiteko garaian, adibidez. Haiei utzi behar
zaie motxila egiten: kapaz izan behar dute behar dituztenak hartzeko, euren materiala zaintzeko eta
bueltan gauza guztiak ekartzeko.
Askorako ematen dute 75 urtek,
eta estualdiak ere pasatu izan ditu klubak. Gaur egun, zer moduz
dago osasunez?
Oso sendo dago. Denoi eragin zigun krisiak, eta baita klubari ere.
Baina oso lan ona egin zuen aurreko zuzendaritza taldeak, eta zailtasunik handienak gaindituta
zeuzkan guk hartu genuenerako.
Hamazazpi talde dauzkagu fede-

ezik, gainerakoak musu truk aritzen gara lanean. Pertsona bakarra dugu kontratupean: klubaren
kudeaketaz arduratzen dena.
Ospakizunetarako azalpenak emateko egin ze«Saiatzen gara irakasten
nuten agerraldian aipagarrantzitsua dela lehiatzea
eta borrokatzea, baina badirela tu zenuen emakumeen
gauza garrantzitsuagoak ere» taldea indartzea dela
erronketako bat.
«Gure helburua izaten da,
Guk taldearen zuzendairabazi edo galdu, denak
ritza hartu genuenean,
ondo pasatu izanaren
ordurako bazegoen emasentipenarekin joatea etxera» kumeen taldea. Egia da,
ordea, emakumeen tallan. Horiez gain, bederatzi entre- deak osatzeko arazo handiagoak
natzaile, teknikari eta laguntzaile izaten ditugula gizonenak osatzeditugu; zazpi kide gaude zuzen- ko baino, emakume gutxiago anidaritzan; eta beste dozena bat la- matzen delako futbolean aritzera.
gun ibiltzen dira laguntzen. Bo- Gaur egun osatuta daukagu gazluntarioak gara denok; bat izan tetxoetatik lehen taldera arteko
ratuta —horietatik lau, neskenak—
eta 311 jokalari dauzkagu guztira.
Oinarriak ere onak ditugu, 165
gaztetxo baitabiltza futbol esko-

eskailera hori, eta egitura hori indartzea eta sendotzea da gure helburua, etorkizunean ere nesken
talde indartsu bat izango dugula
bermatzeko.
Mutilen lehen taldean ahalik eta
azpeitiar gehien egotea, hori ere
zehaztu duzue erronka gisa. Gutxi daude, ala?
Exijentzia handikoa da Hirugarren Maila, eta ez da erraza azpeitiarrekin bakarrik osatutako talde
batekin lehiatzea. Duela urte batzuk, Aitor Zulaika entrenatzaile
zela, lehen postuan bukatu zuten
liga; Bigarren B Mailara igotzeko
kanporaketak jokatu zituzten, eta
ia igo ere egin ziren. Orduan, azpeitiarrak ziren taldekide guztiak.
Zoragarria litzateke berriz egoera
hartan egotea, baina ez da erraza.
Beheko mailetako taldeetan, salbuespenenak salbuespen, azpeitiarrak dira den-denak, eta burutik pasatu ere ez zaigu egiten kanpokoak ekartzea. Hirugarren
Mailari eusteko, ordea, behar ditugu momentu honetan, nahiz
eta ahalik eta gehienak azpeitiarrak izatea den gure helburua.
75. urteurrena dela eta, udalak
Lagun Onak-i eskaini zion San
Sebastianeko karroza, eta iragan igandeko Zuhaitz Egunean
ere parte hartu zenuten. Zer ekitaldi gehiago egingo dituzue?
Gauza asko dauzkagu buruan, eta
pixkanaka-pixkanaka ari gara lotzen, baina oraindik ezin ditugu
aurreratu data zehatzak. Ospakizunetan ahalik eta herritar gehienek parte hartzea da gure asmoa,
bai herriko beste kirol elkarteetakoek eta baita norbanakoek ere.
Izango dira futbolari lotutako ekitaldiak, baina baita bestelakoak
ere. Adibidez, futbolaren hainbat
ertz jorratzeko hitzaldiak antolatuko ditugu. Hil honen bukaeran
izango da lehenengoa, elikadurak
futbolerako duen garrantziaren
ingurukoa.
Zer gehiago daukazue lotuta?
Maiatzean, Jokoz kanpoantzezlana ekarriko dugu herrira, eta argazki erakusketa bat ere ari gara
prestatzen; baita haur eta gaztetxoentzako ipuin bat eta klubaren
historia jasoko duen liburu bat
ere. Ereserkia berritzen ere ari gara: hitzak eginda daude, eta Unai
Frantzesena musika sortzen ari
da. Grabaketa herritarrekin egiteko asmoa dugu; polita izango da.
Eta, noski, futbola ere izango dugu: uztailean, Garmendipen jokatuko du Realaren lehen taldeak;
jokalari ohien partida bat ere antolatu nahi dugu; eta nesken Euskal Kopako finala hemen jokatzeko negoziazioetan gabiltza.

