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Azken araudi aldaketak auditoria zorrotz bat pasatzera behartzen ditu IATak b Ibilgailuak aztertzeko
denbora ia bikoiztu egin da, horren ondorioz b 15-30 egun behar dira azterketarako ordua lortzeko b 2-3
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Eider Goenaga Lizaso Irun

I
bilgailuaren Azterketa
Teknikoa (IAT) pasatu
behar duten ibilgailuen
jabeei ohartarazpen argi
bat egin die Alfonso Ar-
tolak: ibiltzeko garaiz,

eta ez uzteko ibilgailuaren azter-
keta azken unera arte. Arrazoi ar-
gi bat dago horren atzean, Gipuz-
koan, IAT azterketa egiten duten
zentroetan, ordua ez dute ematen
berehalakoan. Irungoan ez dago
ordurik martxoaren 20ra arte;
Urnietan, berriz, martxoaren
26rako ari dira ordua ematen.
TÜV Rheinland enpresako Gi-

puzkoa eta Nafarroako estazioe-
tako zuzendaria da Alfonso Arto-
la. Gipuzkoako hiru IAT estazioe-
tako bi kudeatzen ditu Alemania-
ko enpresak (Urnieta eta Irun), eta
Nafarroan, berriz, Iruñea, Donez-
tebe eta Arbizukoak. Euren esta-
zioetan «hilabete inguruko atze-
rapenarekin» dabiltzala aitortu
du Artolak. «Baina, gehiago edo
gutxiago, denok gabiltza berdin.
Denok egin behar izan ditugulako
egokitzapenak Espainiako Go-
bernuaren azken errege dekretu-
ra egokitzeko». Itasua enpresak
kudeatzen du Gipuzkoako hiru-
garren IAT estazioa, Bergarakoa,
eta han otsailaren 27rako ari dira
ematen ordua. 
Baina, zergatik halako atzera-

penak? Artolak hainbat arrazoi
aipatu ditu horretarako, eta ho-
rietako bat ibilgailu parkearen za-
hartzea dela dio. «Ibilgailu parkea
ez da asko hazi azken hamar urte-
etan; %5 haziko zen, hor nonbait.
Baina ibilgailu parkea zahartzen
ari da, eta horrek zuzenean eragi-
ten digu guri». Turismoen ka-
suan, lau urtetik gorakoek bi urte-
tik behin pasatu behar izaten du-
te, eta hamar urtetik gorakoek,
berriz, urtero; taxi, autobus eta
abarrek, urtero egin behar izaten
dute azterketa. 2017an 219.538
autok pasatu zuten IAT azterketa,
Gipuzkoako hiru estazioetan; eta
IATa igarotzera Nafarroara joaten
direnak gehitu behar zaizkio ho-
rri, han ez delako behar aurrez
hartutako ordurik.

8-12 minututik, 15-20ra 
Ibilgailuen zahartze hori dela eta,
azken urteotan IATak lanez lepo
dabiltzala azaldu du Artolak. Bai-
na horrek ez ditu bere horretan
azaltzen udaz geroztik izaten ari
diren atzerapenak. «Europako
azken zuzentaraua eta zuzenta-
rau horretara egokitzeko Espai-
niako Gobernuaren 920/2017
errege dekretua; horixe da atzera-
penaren arrazoia», dio Artolak.
Izan ere, zailtasun apartekorik ga-

Orduak emateko atzerapen handiarekin dabiltza IAT estazioetan. Hilabetekoa da
Irun eta Urnietan, eta bi astekoa, Bergaran. Araudi berriarekin ia bikoiztu egin da
azterketa baten denbora, eta baliabideak ez dira egokitu, oraindik, horretara.

Itxaronaldi luzea IATn
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Auto baten azterketa —arazorik gabekoa— ia bikoiztu egin da maiatzean 920/2017 errege dekretua indarrean sartu zenetik. GORKA RUBIO / FOKU
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Autoak, ilaran, Irungo IAT estazioan. GORKA RUBIO / FOKU

Gasen emisioa neurtzen. GORKA RUBIO / FOKU Aztertzaile gehiago kontratatu dituzte Urnietan eta Irunen. GORKA RUBIO / FOKU

Aztertzaileek tableta erabiltzen dute, papera beharrean. GORKA RUBIO / FOKU

beko azterketa bat egiteko lehen
8-12 minutu behar baziren, orain
15-20 minutu behar dituzte.
«Inoiz izan dugun aldaketarik
gogorrenetakoa izan da hau; ego-
kitzen ari gara, eta bai enpresa-
rentzat eta bai langileentzat gogo-
rra ari da izaten egokitzea». 
Artolaren arabera, Europako

araudiak azterketa zorrotzagoa
ezarri zuen ibilgailuentzat, gasen
emisioari dagokionean, batik bat.
Baina ez da hori atzerapenen arra-
zoi nagusia. «Espainiako Gober-
nuak hainbat puntu gehiago sartu
ditu zuzentarau horretara egoki-
tzeko errege dekretuan, eta hor
dago atzerapenaren gakoa. Izan
ere, egiaztatzeko betebeharra jaso
du Industria Ministerioak, eta ur-
tean zehar Eusko Jaurlaritzak egi-
ten dizkigun hiru auditoriez gain,
beste bat pasatu behar dugu
orain, Espainiako Egiaztatze Era-
kundearen aldetik. Eta oso zorro-
tza da auditoria hori».
Artolaren arabera, laster pasa-

tuko dute auditoria Urnietako eta
Irungo estazioek, eta horretarako
prestatzen ari dira azaroaz geroz-
tik. «Kontua da azterketaren
emaitza guztiak informatizatzea
eskatzen duela auditoria honek.
Lehen, informatizatuta zegoen
makinek egiten zutena, baina
aztertzaile bakoitzak gero pape-
rean jasotzen zituen azterketan

ikusten zituenak. TÜV Rheinlan-
den estazioetan tabletarekin egin
dugu informatizazio hori, langile
bakoitzak tabletean jasotzen ditu
ikuskatzen dituen guztiak, bai
eskuz egindakoak eta bai meka-
nikoak. Eta kontuan izan, azter-
keta bakoitzean ibilgailu baten
500-600 puntu ikuskatzen dire-
la; beraz, hor dago atzerapenaren
gakoa».
Langileak lan egiteko beste

modu bat ikasten ari direla argitu
du Artolak, eta, batzuei gehiago
besteei gutxiago, denei ari zaiela
kostatzen egokitzea. «Prozesu
bat da hau, eta beste estazio ba-
tzuetan pasatu dena ikusita, ziur
nago hemen ere lortuko dugula
denborak hobetzea. Beste batzuk
lehenago hasi ziren, guk azaroan
jarri genuen martxan, eta ari gara
hobetzen. Baina ez dugu lortuko
lehengo denboretara itzultzerik,
eta arazoak jarraitu egingo du».
Aldaketak atzerapena ekarriko

zuela jakitun, Artolak dio TÜV
Rheinlandek %15 handitu zuela
aztertzaileen lantaldea. «32 az-
tertzaile zeuden lehen, eta 37 dira
orain. Baina ez da nahikoa, argi
dago; denbora bikoiztu egin da,
eta bost langile gehiago ez dira
nahikoa bezeroei zerbitzua ber-
matzeko». Orain arte, langile be-
rrien kontratazioa enpresa kude-
atzaileen kontura egin dela gaine-

ratu du Artolak, baina argi du ara-
zoari konponbidea Eusko Jaurla-
ritzarekin batera bilatu beharko
zaiola. 
Izan ere, IAT zerbitzua Eusko

Jaurlaritzaren kontzesio bidez
kudeatzen dute enpresek, eta al-
daketaren ondorioak ere nego-
ziatu beharko direla dio Artolak.
«Oraindik ez gara hasi, baina
egin beharrekoen artean dago
Eusko Jaurlaritzarekin hitz egitea
eta negoziatzea». Kontzesioaren
baldintzak aldatu beharko direla
uste du aurrera begira zerbitzu
ona ematen jarraitu behar bada.
«Nik argi dut: Gipuzkoan, eta
baita Araban eta Bizkaian ere, IAT
estazio gehiago beharko dira es-
kariari erantzuteko. Gureari da-
gokionean, hor dago beste azter-
keta lerro bat jartzearena ere;
epeak murrizten lagunduko luke
horrek, baina inbertsio handia es-
katzen du».

Erabiltzaileak, estu
Astelehenean, eguerdian, ilara ari
zen sortzen Irungo IAT estazioan.
Artolaren arabera, aurretiazko
orduekin ez da ohikoa atzerapen
handiak sortzea, orduak ere ego-
kitu egin dituztelako azterketa
denbora berrietara. «Ez dakit
nola egin duten, baina nik
12:00etan nuen ordua, eta 12:20
dira jada. Eta ikusten duzu...»,

dio Jon Alkain hondarribiarrak,
auto ilarei begira. Hiru ilaratan
daude autoak, eta bere ilaran bos-
garrena da Alkainen autoa.
«Duela hiru aste eskatu nuen or-
dua, eta lasai ibili naiz, aitagina-
rrebarena delako, eta berak ez
duelako behar. Baina, nire autoa-
ri duela bi hilabete pasatu nion,
eta larri ibili nintzen, baimena
iraungi ostekoa zelako ematen zi-
daten eguna».
Halako egoerak gertatzen dire-

nean egiaztagiri moduko bat
eman beharko luketela uste du
Martin Muñoz lasartearrak. «Or-
dua hartzen duzunean agiriren
bat eman beharko luketela uste
dut. Alegia, hilabete bat itxaron
behar baduzu IATrako ordua izan
arte, baimen bat eman dezatela,
ibilgailu horrek ordua baduela
esaten duena, eta tarte horretan
zirkulatzeko baimena emango
diona. Beraiena da ordua atzera-
tzearen ardura; beraz, jar dezatela
konponbidea ere». Carmen Fer-
nandez donostiarrak ere neurriak
eskatu ditu. «Beraiena da ardura.
Ez dakit, hartu dezatela jende
gehiago lanerako. Bada hilabete
bat ordua eskatu nuela, eta oso
estu ibili naiz. Lehen, Irungo IAT
estazioan, ordua emateko asko
jota egun pare bat itxaron behar
izaten genuen, eta hilabete bat
gehiegizkoa da».

ZENBAIT ALDAKETA 

Hainbat eskakizun zorroztea

edo aldatzea ekarri du IAT Ibil-

gailuen Azterketa Teknikoak

arautzen dituen Europako zu-

zentarauak. Hauek dira maia-

tzetik aurrera indarrean diren

aldaketa aipagarrienetako ba-

tzuk:

Gasen emisioa. Gasen emi-

sioan egon daitezkeen aka-

tsak detektatzen dituzte auto-

ak daraman OBD (On Board

Diagnostics) sistemaren bi-

dez. IATko aztertzaileek autoa-

ren ordenagailuarekin lotzen

den konektagailua baliatzen

dute horretarako. Euro5 eta

Euro6 ibilgailuetan egiten

dute azterketa hori; alegia,

2009tik aurrerako autoetan.

Zaharragoetan betiko mo-

duan neurtzen dituzte emisio-

ak, ihes hodian neurgailua

sartuta. Autoaren adinaren eta

erregai motaren araberakoak

dira emisioen neurketa balio-

ak; auto zaharrei ez zaizkie

baldintzak zorroztu.

Bigarren azterketan toki al-

daketa. Ibilgailuak ez badu le-

hen azterketa gainditzen, bi-

garrena beste toki batean pa-

satu dezake, espedientearen

leku aldatzea eskatu gabe.

Hori bai, azterketa berriro or-

daintzea dakar toki aldaketak.

Akats arinik ez. Desagertu

egin dira akats arinekin gain-

ditutako IAT azterketak. 

Maiatzetik aurrera, azterketa

gainditzen da edo ez da gain-

ditzen.

Hilabete aurreratzeko auke-

ra. IAT azterketa gehienezko

data baino hilabete lehenago

egin daiteke, hurrengo urteko

IAT azterketaren datari eragin

gabe.

Inoizko aldaketarik
gogorrenetakoa 
izan da; egokitzen 
ari gara, enpresak 
eta langileak»
Alfonso Artola
TÜV Rheinland-eko ordezkaria

«Larri ibili nintzen nire
autoarekin, baimena
iraungi ostekoa
zelako ematen
zidaten eguna»
Jon Alkain
Erabiltzailea

«Ardura beraiena da,
hartu dezatela jende
gehiago lanerako.
Bada hilabete ordua
eskatu nuela, eta 
oso estu ibili naiz»
Carmen Fernandez
Erabiltzailea

‘‘
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Ikerne Zarate Errenteria

Ezagutzen duen orok kamera zin-
tzilik duela irudikatuko du Mendi
Urruzuno (Errenteria, 1971). Ihes
egin ez dezan, une oro momentua
izoztu nahian. Herrigintzari lotu-
ta, argazkilaria baino gehiago ar-
gazki sortzailea dela adierazi du,
«Memek dioen bezala [Jon Urbe
argazkilaria]». Aitortu du garatu
«edo, agian, atzerapausoa
eman» duela, eta, orain, argaz-
kiak beretzat egiten dituela beste-
entzat baino gehiago.
Barrubaso liburua autoeditatu

zuen iaz, urte amaieran. Hitzik
gabekoa da, baina erretratuz erre-
tratu irakur daiteke. Oso lan per-
tsonala dela azaldu du, «transmi-
titzen duenagatik eta egiteko mo-
duagatik»: banan-banan eskuz
egin zituen bi edizioetako 63 libu-
ruak, eta ale bakar bihurtu zuen
bakoitza. www.mendiurruzuno.

comwebgunean ikus daiteke ha-
ren lana.
Argazkilaritza. Noiz eta nola hel-

du zinen mundu horretara?

Txikitatik beti eduki izan dugu
kamera txiki bat etxean. Amare-
kin leku guztietara joaten ginen
kameratxo horrekin. Tomavistas

bat ere [hartzeko kamera] bage-
nuen. Oso goiz hasi nintzen ar-
gazkiak ateratzen. Eguzki bat,
hodei bat eta botoi gorri bat zeuz-
kan argazki kamera bat oparitzen
zuten txokolate tabletarekin, eta
horrekin hasi nintzen; horrekin
ibiltzen zen ama ere.
Gustatzen zitzaidan, eta jaso

nahi nuen dena jasotzen nuen.
Ikasketei ekitea erabaki nuen
2008an, bazirudielako ikasketa-
rik gabe ezin zela izan argazkilari
profesionala; Ivasfot Euskal Ar-
gazkilaritza Erakundean egin
nuen ikastaroa. Bi urtekoa izan
zen, baina nahikoa umezurtz
amaitu nuen.

Iaz argitaratu zenuen Barrubaso

liburua. Berezia da, biltzen due-

nagatik, modu artisauan autoe-

ditatu zenuelako eta barne mun-

dura bidaia proposatzen duela-

ko. Nolako prozesua izan da?

Eta zer jaso duzu?

Bete-betean ari naiz lan horrekin,
eta zeharo hunkituta nago, orain
arte egin dudanarekin alderatuta
erabat ezberdina delako. Eskuz
eta bihotzez egina dago. Ez nuen
planteatu horrela; ez nekien hori
sortuko zenik ere. 2017an pare bat
asteburu igaro nituen Klavdij Slu-
banekin; argazkilari handia da,
eta pertsona jatorra, norberak be-
re buruaz ez dakizkien gauzak
ateratzeko dohaina duen horieta-
koa. Proiektu berezi bat egin be-
har genuen, eta une berezi batean

nengoen, aitari minbizia diagnos-
tikatu ziotelako. Aitarengana ger-
turatzeko esan zidan Klavdijek,
argazkiak bakarrik etorriko zire-
la. Eta hori egin nuen. Aitarenga-
na hurbiltzeko erabili nuen argaz-
ki kamera, aitarekin egoteko, be-
rari erretratuak egiteko... Izuga-
rria izan zen. Minbiziak ama era-
man zueneko hutsunea azaleratu
zitzaidan aitarengana gerturatu
nintzenean. Barne mugimendu
handia eragin dit proiektuak.
Modu positiboan?

Oso positiboan. Ama hiru hilabe-
tean joan zitzaigun minbiziare-

kin, eta gordina dirudi, ziurrenik,
baina izugarrizko bizi ikasketa
izan zen hura. Orain berriz kon-
turatu naiz minbiziak bizitzare-
kin gehiago konektatzen nauela
heriotzarekin baino. Bitxia izan
da liburua jendearengana nola
iritsi den ikustea, jendeak nola
konektatu duen sentitzea; iritsi
egin zaie. Azken batean, gauzak
eskuz eta bihotzez egiten dituzu-
nean, iritsi egiten zaizkio jendea-
ri. Lehenengo edizioko 30 libu-
ruak saldu ziren, eta baita biga-
rreneko guztiak ere.
Banan-banan, eskuz muntatu di-

tuzu guztiak, ezta?

Bai. 63 ale bakar egin ditut, ezber-
dinak direlako guztiak. Artisau
lana izan da. Asko gozatu dut pro-
zesuan, argazkiak egiten baino

gehiago, agian. Izugarria
izan da jendearengandik
jaso dudana. Oso pertso-
nala izan da, oso nirea,
baina klik bat egin dio li-
burua hartu duen bakoi-
tzari. Ez neukan liburu
bat egiteko asmorik, bai-
na hala atera da. Gustatu
zait.
Errepikatu egingo duzu,

beraz?

Ez dakit. Baliteke. Ez dut
askorik pentsatu, eta

ezin dizut esan.
Garapena izan du zure argazkila-

ritzak. Paisaietatik argazki artis-

tikoagoetara bidaia egin duzu,

nolabait esatearren?

Lehen, argazki zuzenaknahi eta
ateratzen zituen jendea nahi iza-
ten nuen inguruan, eta horrexek
kezkatzen ninduen ni ere. Baina
konturatu nintzen unibertso ho-
rrek ez ninduela betetzen; enfo-
katzen baino gehiago desenfoka-
tzen gozatzen dudala konturatuta
nengoen aspalditik. Ziurrenik,
beti egin izan ditut argazki ez-for-
malak; izaera kontua ere izango

da [barrez], baina argazki horiek
erakusten ausartu naiz orain; sor-
menerako mundu zabal batera
gonbita egiten duten argazkiak
dira. Askeago sentitu nahi nuen.
Badakit zailagoa dela autore la-
nak saltzea, baina bizitza ez dut
pasatu nahi Aiako Harriaren eta
Haizearen Orraziaren argazki
ederrak bakarrik egiten; horrek
ez nau betetzen. Kameraren az-
ken modeloaren zain egoten dira
batzuk, baina ni gusturago senti-
tzen naiz analogikoaren erritmo-
an. Ez dakit garapena den; atzera-
pausoa dela esango dute batzuek.
Uste dut beste zerbait aurkitu du-
dala azken urteotan, baina neure
buruari, oraindik, ez diot eran-
tzun askotan egin izan diodan
galdera: norentzat, zertarako egi-
ten ditudan argazkiak. Milaka ar-
gazki ditut artxibategian, eta
orain zer? Ordenagailu aurrean
ez dut disfrutatzen.
Bideo muntaketak ere egiten di-

tuzu: Irri Baratzea proiektua eta

Atlantikaldia, kasurako.

Kamerak aukera ematen duenez,
saltsan aritzen naiz.
Zure lanbideak, berez, zerikusi

gutxi dauka argazkilaritzarekin,

baina hori ere baliatzen al duzu

argazkiak ateratzeko?

25 urte daramatzat Donostiako
Zuhaizti eskolan. Ludotekan hasi
nintzen, ludotekan eta jangelan
ibili nintzen gero, eta jangelan ari
naiz egun. Umeekin eta aisialdia-
rekin lotuta aritu izan naiz beti la-
nean. Lehen, errazagoa zen umeei
argazkiak ateratzea; orain oso zai-
la da. Beti aprobetxatu izan dut ar-
gazkiak ateratzeko, beti eraman
izan dudalako kamera ondoan.
Oiartzungo Girizia mendizale el-
karteko kideekin mendira joaten
ginenean, motxilan sartzen nuen
kamera; burnizko Nikona zen, eta
izugarri pisatzen zuen. Oso gustu-
ra ibiltzen nintzen, hala ere.

«Barrua mugitzen
didana egin nahi dut
argazki kamerarekin»
Mendi Urruzuno b Argazkilaria

Argazki sortzaile sentitzen du bere burua argazkilari baino gehiago. Txikitatik etxeko
giroan hasi zen argazkilaritzan, harrapatu nahi zuen oro klik egiten. Urruzunok dio
urteen poderioz argazki pertsonalagoak egiten hasi dela, beretzako argazkiak sortzen.
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Enfokatzen baino
desenfokatzen gehiago
gozatzen dudala konturatuta
nengoen aspalditik»

«Maitemindu egin nintzen
egurraz, basoaz eta itsasoaz.
Amets egiteko eta ametsak
betetzeko leku ona da Albaola»

‘‘
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Albaola irudiz janzten duzu.

Nola heldu zinen hara?

2002an, Erme Pedroso Albaolako
kidea ikusi nuen Errenterian egi-
ten den eskulangintza azokan;
egurrezko txalupa txiki bat egiten
ari zen beste kide batzuekin. Au-
rretik ere ezaguna nuen; gertura-
tu eta egurrezko txalupak eurek
egiten zituztela esan zidan. Ada-
rra jotzen ari zela pentsa-
tu nuen, eta, are gehiago,
nabigatzeko erabiltzen
zituztela esan zidanean. 

Hurrengo urtean, Al-
baolako kideekin ontzi
horietako batean sartuta
nindoan Irlandara bide-
an. Maitemindu egin
nintzen egurraz, basoaz
eta itsasoaz. Amets egite-
ko eta ametsak betetzeko
oso leku ona da Albaola,
eta lotu egin ninduten
pirata zoro haien asmoek. Bolun-
tario gisa hasi nintzen, niretzat
oso erakargarria zelako irudi al-
detik; estetikoki izugarrizko au-
kera ematen zidan artisautza ar-
loko erretratuak egiteko. 2015ean
kontratatu ninduten argazkilari
ofizial gisa, eta hortxe gabiltza
ahaleginean.
Zer lan egiten duzu? Eta sortzai-

le batentzat zer esan nahi du

sortzaileen gune batean sor-

kuntza lanean aritzeak?

Izugarria da dokumentazio lana,
eta baita artxiboa txukun man-
tentzea ere. Proiektu pertsonala-
go batzuk martxan jartzeko as-
moa daukat: zura, eskuak, ema-
kumeak, itsasoa, arotzak... Hori
dena lotuta. Baina ez da posible,
lan gehiegi eta sormenerako au-
kera gutxiegi daukagulako. Iritsi-
ko da hori ere martxan jartzeko
eguna.
Nola definituko zenuke zeure

burua?

Galdera zaila da hori. Argazkilaria
bai, izango ahal naiz! Hainbeste
argazki aterata... [barrez]. Memek
erabiltzen duen argazkigileahi-
tza gustatzen zait; argazkiak sor-
tzen dituena. Hor nago orain. Le-
hen, agian, ezberdin ateratzen ni-
tuen argazkiak. Barrua mugitzen
didana egin nahi dut nik argazki
kamerarekin. Lehen, besteengan
ikusten nuen hori; argazki bat
ikusi eta zerbait transmititzen zi-
dan. Orain hori lortu nahi dut nire
argazkiekin. Barrukoa transmiti-
tzeko erreminta bat da argazkia.
Ez naiz batere hizlari trebea, eta
are idazle kaskarragoa naiz, baina
asko betetzen nau nire argazkiak
jendearengana irits daitezkeela
konturatzeak, besteei zerbait
transmititzea lortzeak.
Hori al da argazkilaritzaren al-

derdirik politena?

Oso margolari txarra naiz. Oso
berezia da argiarekin margotzea-
ren aukera deskubritzea. Denbo-
ra behar da horretarako, eta orain
askoz gehiago erreparatzen diot
horri, argiak zein aukera ematen
digun berekin margotzeko. Magia
da. Argi horren bila aritzen naiz;
argi horren zain egoten naiz; as-
koz gehiago betetzen nau horrek.

Eta argazkilaritzak ba al du alde

txarrik?

Bai. Abiadura, azkar lan egite
hori, gero eta gutxiago gustatzen
zaidala uste dut. Artxiboak pila-
tzea, ordenagailua betetzea, pro-
zesatu behar izatea... Ez zait gus-
tatzen erritmo azkar hori.
Argazki bakoitzak bere istorioa

dauka atzean, ezta?

Bai. Batzuetan zalantza izaten dut
kontatu edo ez, argazki berak
pertsona ezberdinei mezu ezber-
dinak ematen dizkiela ohartzen
naizelako. Hori gertatu zait libu-
ruarekin; letrarik ez duen liburu
bat nola irakur daitekeen erakutsi
dit jendeak, eta modu ezberdine-
an irakurri dute denek. 
Nola erabakitzen duzu objekti-

boaren aurrean zer jarri?

Asko gustatzen zaizkit desenfo-
kea eta mugimendua. Asko era-
kartzen nau mugimenduak, eta
baita zirrikituek ere. Dena lehen
kolpean erakustea baino gehiago
gustatzen zait zirrikituetatik,
modu sotilagoan, dena ez erakus-
tea, misterio pixka bat uztea.
Zein da argazkiak ateratzeko

unerik egokiena?

Eguzkiak itzal etzanak marrazten
dituenean.
Eta egun eguzkitsu bat edo tru-

moi giroa, zer da hobea?

Argazki interesgarriagoak atera-
tzen dira trumoi giroarekin.
Ba al daukazu proiekturen bat

esku artean?

Amari egindako argazki baten
negatiboa topatu nuen duela bi
hilabete, eta «hau seinale bat da,
martxan jarri behar dut» pentsa-
tu nuen neurekiko. Horren harira
badut, beraz, proiektu bat. Nik ez
dut ikusi ama zahartzen. Berak
gaur egun izango lukeen adineko
emakumeekin egin nahi dut
proiektu hori.

Asko betetzen nau
nik egindako argazkiak
jendearengana irits
daitezkeela konturatzeak»

«Letrarik ez duen liburu bat
nola irakur daitekeen 
erakutsi dit jendeak, eta 
denek ezberdin irakurri dute»

‘‘
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IRITZIA
Leire Narbaiza

‘Tótal bájauta
gare’

H
onezkero jakingo du-
zue Nazio Batuen Era-
kundeak (NBE), Uni-
cefek, Nazio Batuen

Elikadura eta Nekazaritza Era-
kundeak (FAO) eta enparauek
urte bakoitza kausa noble edo
kolektibo ahul bati eskaintzen
diotela. Esloganak eta berba polit
asko isurtzen dituzte erakunde
horietako goi karguek; egin edo
konpondu, ordea, ezer gutxi egi-
ten dela usten dut nik.
2019a Hizkuntza Indigenen
Nazioarteko urtea izendatu du
Unescok. Zer da hizkuntza indi-
gena, baina? Wikipediak hala de-
finitzen du indigenahitza: «Indi-
genak edo herri indigenak estatu
modernoak sortu eta muga poli-

tikoak ezarri baino lehen, lurral-
de batean bizi ziren herriei deri-
tze. Horretaz gainera, herri indi-
genek beste zenbait ezaugarri ere
badituzte (...) Herri indigenak be-
rak bere burua talde kultural be-
reizi moduan ikustea eta inguru-
ko herriek ere izaera berezi hori
onartzea, hizkuntza eta egitura
sozial eta politiko bereziak izatea,
ekoizpen-modu nagusiari (kapi-
talismoari, kasu) jarraitzen ez
dioten ekonomia izatea eta ingu-
rumen naturalarekiko atxiki-
mendu tradizional bat izatea. 
Indigena izendapenaz gainera,
ohikoa da herri horiei eta herri
horietako kideei aborigen, nati-
bo, autoktono edo besterik gabe
bertakoadeitzea».

Ez dakit gu indigena, abori-
gen, autoktono, bertako edo zer
garen, baina estatu modernoek
mugak ezarri dizkigute gainean;
ia beste guztiak betetzen ditugu-
la esango nuke, baina. Hori bai,
gure ekoizpen moduak oso-oso
kapitalistak dira, eta geure burua
oso ekologista eta naturaren
maitale ikusten badugu ere, latza
da ingurumenari egiten diogun
kaltea. Beraz, esango nuke eus-
kaldunoi badagokigula pixka bat
urte hau, gureak hizkuntza indi-
genatik baduelako.
Ba ei dagokigu, baina nago
gure agintari askori izendatze
horrek ez diela grazia handirik
egingo, indigena eta kosmopoli-
ta izaerak bateratu ezin direlako-

an. Uste dut, horregatik, institu-
zioetatik ez dutela ezer egingo
aurten gure hizkuntzari goraza-
rre egiteko. Tira, gorazarre beha-
rrean, hobeto indarra eta presioa
egingo balute. Adibidez, Twitte-
rren. Eguneraketa berriarekin
euskara desagertu egin da web-
gunetik. Hainbeste kostatu zen
euskaraz jartzea! Orain zer,
berriro ere aldarrikapena egin
behar erabiltzaileok? Oso etsiga-
rria da.
Baina agintariek zelan egingo
dute bultza euskara kontuetan,
Eusko Legebiltzarrean euskara
hutsez aurkeztutako lege propo-
samena ez badu tramiterako
onartu Legebiltzarreko Mahaiak?
Edota Ertzaintzari euskaraz hitz
egiteagatik mozal legea aplikatu
badio Segurtasun Sailak, baita
Argia-ko kazetariari ere, gertatu
zenaz informatzeagatik? Eta ez
da ezer gertatu; eta, hori, Euska-
raldiaren osteko klimaxean
egonda...

Argia-n bertan, duela gutxi,
Mikel Soto Txalapartako editore
ohiari elkarrizketa ezin interes-
garriagoa egin diote. Hala dio
Sotok: «Nik esango nuke baxu
gaudela [euskaldunok], zentzu
guztietan, eta kulturan eta litera-
turan ere bai. Beharbada, nor-
mala da, pasatu dugu zerbait oso
gogorra, eta gero gelditu gara
oso une arraroan». Ezin adosa-
go. Plaentxiarrek (Soraluzekoek)
esaten duten moduan tótal
bájauta gare. Indar barik, eta
bertan gozo, zilborrari begira,
hustuta gaudelako, energia fal-
tan.
Itxura baten, gizonak daude
makalen, Euskaraldian ere hiru
partaidetik bi emakumeak izan
baikara. Zer gertatzen zaie gizo-
nezkoei? Abailduago daude?
Indigenago ote gara andrazko-
ak?
Altxa gaitezen, generoak
genero, hizkuntza indigenen
alde!

Irudiab Donostia

Elkartasuna eta babesa Madrileraino
Gure Esku Dago herri dinamikak antolatuta, joan den asteartean elkarretaratzeak egin zituzten Gipuzkoako

hainbat eta hainbat herritan, Kataluniako buruzagi subiranisten aurkako epaiketa salatu eta auzipetuei babesa

emateko. Ehunka herritar bildu ziren —irudian, Donostiako elkarretaratzea— Konponbidea, democracia, lliber-

tat. Elkartasuna aterpe lelopean. Asteartean hasi ziren epaitzen Kataluniako hamabi buruzagi politiko eta sozial

independentista, Espainiako Auzitegi Gorenean, Madrilen. GURE ESKU DAGO

«Akordiotik urrun» daudela salatu
dute Ubik liburutegiko bitartekariek

DONOSTIA bEnpresaren azken eskaintza «miserablea» dela salatu
dute Tabakalerako Ubik liburutegiko bitartekariek. «Arazoa konpon-
du nahi ote duten zalantza daukagu, eta negoziazioa seriotasunez har-
tzeko eskatzen dugu». Ubik-eko langileek abenduaren 22an ekin zio-
ten greba mugagabeari, eta 56. eguna izango dute gaur.

«ACB ligan egoterik 
ez badaukagu, Urrezko 
LEB ligan egon beharko dugu. 
Goian egoten saiatu behar da,
baina ez edozein preziotan»

Nekane Arzallus
Delteco Gipuzkoa Basketeko presidente ohia

19.129
HONDARRIBIKO AIREPORTUAREN ERABILTZAILEAK,

URTARRILEAN

Hondarribiko aireportuak ez dio ondo ekin urteari. AENA Espainiako 

Aireportuak eta Aireko Nabigazioak emandako datuen arabera, 19.129

bidaiari izan zituen urtarrilean, iaz hilabete berean baino %5 gutxiago.

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 ka-

raktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta GIPUZKOAKO HITZAk mozteko

eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:

Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea z/g, 20140 Andoain. Eskutitzak Inter-

net bidez bidaltzeko:gipuzkoa@hitza.eus.

%
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Kopako finalean sartzeko erronka izango
du Realak etzi, Anoetan, Sevillaren aurka

DONOSTIA bAnoeta estadioan 20.000 zale baino gehiago bultzaka zi-
rela, Realak 2-2 berdindu zuen larunbatean, ligako partidan, Athleti-
cen aurka. Etzi, berriz, aukera paregabea edukiko du lehen aldiz Ko-
pako finalean sartzeko. Txuri-urdinek Sevillaren aurka jokatuko dute,
16:30ean, Anoetan. Bartzelona-Atletico Madril da beste finalerdia.



Jon Miranda Anoeta

I
rakurtzeko eta eztabaida

sortzeko jaio da Pitzatu,

Gazte Botereaz Euskal

Herria eraikitzen liburua,

eta «ekintzarako bide»

ere izan nahiko luke, «gazte bote-

rea indartu eta Euskal Herria erai-

kitzeko». Ernai gazte antolakun-

dearen eta GITE Gizarte Ikerketa-

rako Talde Eragilearen ekimenez,

azken bizpahiru urteotan gazte

mugimenduetan izan diren haus-

narketen sintesia bildu nahi izan

dute liburuan, eta momentuko

argazkia atera ere bai, aurrera be-

gira euskal gazteriak eragiteko

gaitasuna berreskura dezan. Ira-

txe Delgado Arribas Ernaiko bo-

zeramailearen hitzetan, gazte

mugimenduak badu indarra

errealitatea eraldatzeko, «baina

ekintza batasun bat eraiki behar

dugu gazte botere hori artikula-

tzeko».

Liburuan jasotakoak ez du izan

nahi proposamen itxi bat. «Gazte

mugimenduaren estrategia eral-

datzaile berriak oinarri izan ditza-

keen elementu batzuk aztertu di-

tugu». Alde horretatik, Delgadok

uste du mugimendua «birpen-

tsatze prozesu batean» murgil-

duta dagoela: «Desegin egin da

aurreko fase politikoan zuen nor-

tasun indartsua, testuingurua ere

aldatu egin delako, neurri handi

batean».

Ernaiko kideak azpimarratu du

gazte mugimenduek modu intui-

tiboan erantzun izan diotela

«gehienetan» paradigma alda-

keta horri. Delgadok gaineratu du

«krisiak eta berregituratze neoli-

beral guztiek» prekaritatea eta

militante izateko eta parte hartze-

ko oinarrien aldaketa eragin di-

tuztela. «Duela hamar urte baino

denbora gutxiago dugu gazteok;

gehiago mugitzen gara, eta azale-

koagoak dira komunitatearekiko

loturak». Nola eman buelta, or-

dea, egoera horri? «Eskubide so-

zial eta politikoen galera horiek

ikusirik, uste dugu ehun komu-

nitario bat eskain dezaketela gaz-

te mugimenduek, segurtasun

eremu bat».

Euskal Herriko egoera politiko

berriak ere izan du eraginik gazte

mugimenduetan, eta ezker aber-

tzalean izan diren aldaketek ere

izan dute eraginik gazte horien

izaeran eta jarduteko moduan.

Hala ere, Ernaiko kidearen esane-

tan, «balio handia» du Euskal

Herrian gazteriak militantziarako

duen kulturak. «Modu kualitati-

boan eta kuantitatiboan, oso leku

gutxitan dago hemen adina auke-

ra politikan aritzeko». Gaur egun,

gaztetxeen mugimenduan, talde

feministetan edo prekaritatearen

aurkako sareetan dabiltza gazte

militanteak; espazio askotan, ale-

gia. «Garrantzitsua da norberak

bere militantzia eremua izatea,

borrokan sakontzeko aukera

ematen duelako, eta hori delako

boterea sortzeko modua». Bote-

reak «errotuta egotea» eskatzen

duela gaineratu du Delgadok.

«Baina maila makroan eragin

nahi badugu, komeni da estrate-

gia bateratu bat eduki-

tzea; elkar aitortzea eta

ekintza batasun bat edu-

kitzea bai, behintzat».

Lau atal nagusi eta bi

ariketa bildu dituzte li-

buruan, eta heldu bote-

rea izena jarri dioten hori

definitzen saiatu dira.

«Botere zapaltzailearen

armiarma sare gisa irudi-

katu dugu. Ez da belau-

naldien arteko talka soi-

lik: guk errealitatea pla-

no orokorrago batean

kokatzen dugu, eta bote-

re konfigurazio jakin horretaz

hitz egiten dugu; gazteak siste-

man integratzera garamatza ho-

rrek, eta, bide batez, sistema hori

bera erreproduzitzera».

Ernaiko kideek helduen bote-

reari kontrajarrita ikusten dute

gazteena. Gazte boterea nola egi-

turatuta dagoen eta zein ardatzen

gainean eraikitzen den aztertu

dute liburuan. Gazte mugimen-

duak bizi ereduetan nola eragin

behar duen hausnartzeaz gain,

ideologikoki zer ideia transmititu

behar dituen, eta zer alternatiba

plazaratu eta nolako parte hartze

ereduak bultzatu behar dituen

ere jaso dute. «Eskema bat egiten

saiatu gara gazte boterea nola egi-

turatu behar dugun zehazteko,

baina ulertzen dugu askotariko

gazte mugimenduak daudela. Ez-

tabaida hori sortzeko oinarria

izan daiteke lan hau».

Udako Ikastaroak, mugarri
Ernai eta GITEren helburua ez da

hausnarketa ixtea, mugarri bat

jartzea baizik. Alde horretatik,

duela bi urte UEUn Udako Ikasta-

roetan egin zuten lan saioa «in-

flexio puntutzat» hartu du Del-

gadok, eta, bide horretan, GITE-

rekin egindako elkarlana

azpimarratu du: «Herri eta gizar-

te mugimenduei azpiegitura es-

kaintzen die GITEk, eta, norbera-

ren esperientziatik abiatuta, lan-

kidetzarako zubi bat bazegoela

ikusi genuen».

GITEren webgunean bertan es-

kura daiteke liburua, eta salgai

jartzen ari dira herriz herri egiten

ari diren aurkezpenetan ere. Do-

zena bat saio egin dituzte dagoe-

neko; Gipuzkoan, oraingoz Do-

nostiako Kijera gaztetxean eta

Anoetako gaztetxean eman di-

tuzte azalpenak. «Batzuetan, sa-

konagoak izaten dira eztabaidak,

eta beste batzuetan, aurkezpena

bakarrik egiten dugu; baina ekar-

pen guztiak dira egokiak».

Eliezer Markovitx Lissitzki El

Lissitzki SESB garaiko artistaren

irudi bat aukeratu dute lanaren

azala ilustratzeko. Hiruki gorri

bat ageri da zuriune batean sar-

tzen. «Epika pixka bat ematen

dio gaiari, hori ere beharrezkoa

baita askotan. Metafora gisa balio

du koadroak, gazte mugimen-

duak betetzen duen funtzioa iru-

dikatzeko». Delgadoren esane-

tan, «pitzatu» egiten dute gazte

mugimenduek. «Eta pertsona

kontzienteak sortzen dituzte, bizi

osorako militanteak, beste mun-

du ikuskera bat dutenak. Horre-

kin, akaso, orain ez gara ari iraul-

tza egiten, baina arrakala horiek

bilatzea ezinbestekoa da iraultza

egiteko. Gaurtik hasi behar dugu

lanean; bestela, ez dugu sekula

apurtuko zuriunea». Ernaik eta

GITEk eginiko liburua gazteen-

tzako gonbit bat da: «Denbora

hartu, irakurri, murtxikatu, ezta-

baidatu, entzun, hitz egin, eta,

batez ere, ekiteko».

Ernaik eta GITE elkarteak ‘Pitzatu. Gazte Botereaz Euskal Herria eraikitzen’ liburua
aurkeztu zuten joan den abenduan, eta herriz herri aurkezpenak egiten ari dira orain.

Helduen boterea pitzatzen

Joan den otsailaren 2an Anoetako gaztetxean bildu ziren herritarrak, azalpenak entzuten. TOLOSALDEKO ATARIA
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Botere konfigurazio espezifiko
bat da ‘heldu boterea’, 
eta gazteak sisteman
integratzera garamatza horrek»

«Gazte mugimenduen
estrategia eraldatzaile berriak
oinarri izan ditzakeen
elementuak aztertu ditugu»
Iratxe Delgado Arribas
Ernaiko kidea

‘‘



Unai Zubeldia Donostia

Beste behin ere, hitza betetzeko
eskatuko diote Eneko Goia Do-
nostiako alkateari. «Donostia-
rrok eskubidea daukagu zezen-
keten inguruan daukagun iritzia
emateko eta gai horren inguruan
erabakia hartzeko», defendatu
du Ibon Ostolaza Donostia Anti-
taurina Orain plataformako kide-
ak. «Baina 2017an Espainiako
Gobernuak galdeketa egitea de-
bekatu zion Donostiako Udalari,
eta, gure ustez, alderdi politikoak,
ordutik, ez dira ari euren esku da-
goen guztia egiten. Udala eroso
dago debeku horren babesean».
Juan Karlos Izagirre alkate zela

(EH Bildu), 2013an eta 2014an ez
zen izan zezenketarik Donostian,
baina 2015ean, EAJ eta PSE-EE-
ren itunari esker Eneko Goia al-
kate izendatu zutenean, zezenke-
tak egiten hasi ziren, berriz ere,
Illunben. Egoera hori salatzeko,
Donostia Antitaurina Orain pla-
taformak 10.000 sinadura baino
gehiago bildu zituen 2016ko mar-
txoan, eta Goiak berak galdeketa

egingo zutela agindu zuen egun
gutxi geroago. Data ere zehaztu
zuen: 2017ko otsailaren 19a.
Baina Madrilgo debekua iritsi

zen jarraian, eta, udalak helegitea
jarri zuen arren, Espainiako Auzi-

tegi Gorenaren azken erabakia-
ren zain daude alde guztiak.
«Blokeo egoera horren aurre-
an», Donostia Antitaurina Orain
plataformak eta Eguzki talde eko-
logistak deituta elkarretaratzea
egingo dute bihar, 11:00etan, Do-
nostiako Nautikoko terrazan,
Goia, bete zure hitza! Galdeketa

orain! lelopean.
Jon Insausti Donostiako Udale-

ko Kultura zinegotziak eta EAJko
bozeramaileak argitu du 2015ean
udalak ez zituela berrezarri ze-
zenketak. «Enpresa pribatu ba-
tek antolatzen ditu zezenketak,
eta udal instalazio baten alokairua
eskatu du enpresa horrek. Alokai-
rua ordainduta, zezenketak anto-
latzen ditu bertan. Udala ez da ze-
zenketen antolatzailea eta ezta
bultzatzailea ere. Legezkoa den

ikuskizun bat antolatzeari ekin
dio enpresa horrek, eta prezio pu-
blikoa eskatu dio udalak». EAJko
bozeramaileak gaineratu du uda-
lak ez duela bideratzen diru publi-
korik zezenketetarako. «Aldiz,
dirua jasotzen du ekipamendua
alokatzeagatik. Enpresa priba-
tuak dirua galduko du zezenkete-
tara jende gutxi joaten bada, eta,
beraz, berea da antolatzearen ar-
dura eta arriskua, ez udalarena».

%71, zezenketen aurka
Eguzki talde ekologistako kidea
da Juan Mari Beldarrain, eta eu-
rak, lehenengo, zezen plaza egite-
aren aurka egon zirela gogoratu
du, eta zezenketen aurka daudela
Illunbe eraiki zutenetik. «Zori-
txarrez, bi urtez bakarrik debeka-
tu zituzten zezenketak, eta
2015etik beste formula batzuk bi-
latzen hasi ginen donostiar gehie-
nen nahia, pentsamendua edo
sentsazioa adierazteko». Madril-
go debekuak debeku, «eta galde-
keta moduan izan gabe ere»,
udalak donostiarren nahia neur-
tzeko tresnak badauzkala uste du
Beldarrainek. «Eta pauso hori
ematera ausartzen ez badira ere,
orain arte ere badauzkate datuak
donostiarren nahiaren berri iza-
teko».
Eguzkiko kideak gogoratu du

2017an hainbat gairi buruzko iri-
tzia jakiteko inkesta bat egin zuela
udalak. «Eta donostiarren %71k
ez zuten begi onez ikusten Illunbe
zezenketak egiteko alokatzea».
1993. urtera ere joan da Beldarrain
datuak mahai gainean jartzeko.
«Aurreko mendean, Odon Elor-
zaren garaian, beste inkesta bat
ere egin zuten, eta garai hartan ere
%72 zeuden zezenketak egitearen
aurka. Udaletxeak egin zituen bi
inkesta horiek, ez beste inork».
Hain zuzen ere, Ostolazaren us-

tez, donostiarren iritzia islatzeko
bi inkesta horiek nahikoa euska-
rri dira «gutxien-gutxienez gal-
deketa egin artean zezenketak,
behin-behinean, bertan behera
uzteko». Gasteizko adibideari
heldu dio Beldarrainek. «Bi urte
pasatxo daramatzate han, ez ze-
zenketak debekatuta, baina bai
zezenketarik antolatu gabe».
Insaustik defendatu du, «gal-

deketen udal araudiari jarraiki»,
galdeketa «legearen barruan egi-
teko eta loteslea izateko» pauso-
ak eman zituela udal gobernuak
eta udalbatzak. «Eta epaitegiaren
erabakiaren zain dago gaia».
Udalaren jarrera gogor salatu du
Ostolazak. «PSE-EEk baldintza
gisa jarri dizkio zezenak EAJri;
Madrilen debekuarekin, biktima
papera hartu du udalak, baina
eroso dago hala».

Galdeketa egin artean zezenketak
debekatzeko eskatuko dute bihar
Donostia Antitaurina Orain eta Eguzki taldeek elkarretaratzea egingo dute, 11:00etan, Nautikoan

Iazko abuztuan Donostian zezenketen aurka egin zuten manifestazioa. IDOIA ZABALETA / FOKU
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PSEk baldintza gisa jarri
ditu zezenak; Madrilen
debekuarekin, biktima
papera hartu du udalak,
baina eroso dago hala»
Ibon Ostolaza
Donostia Antitaurina Orain-eko kidea

«Enpresa pribatu batek
antolatzen ditu
zezenketak; udala ez da
ez antolatzailea eta
ezta bultzatzailea ere»
Jon Insausti
Donostiako Udaleko Kultura zinegotzia

‘‘





Kerman Garralda Zubimendi

Ormaiztegi

F
amilia batek baino
gehiagok utzi behar
izan du Ormaiztegi,
hainbat arrazoi tarte-
ko, eta kontrako bi-

dea ere egin dute beste askok.
Funtsean, edonor izan daiteke
migratzaile. Horregatik, migra-
zioaren fenomenoa aztertu eta
lantzeko proiektuari ekin dio Zu-
malakarregi museoak, herriko
beste hainbat eragileren lagun-
tzarekin. «Herritarren arteko
berdintasuna ikusaraztea eta el-
karren arteko harremanak estu-
tzea da helburua», azaldu du Mi-
kel Alberdik, museoko langileak.
Hiru adar ditu proiektuak: mun-
duko hainbat jakiren ikastaro eta
bazkari bat egitea, ikasleekin lan-
tzeko gida didaktiko bat sortzea,
eta erakusketa bat egitea.
Bihar egingo dute lehen ekital-

dia: Munduko Sukaldeak. «Hel-
buru soziala du ekintza horrek.

Jendearentzat oso bortitza izan
daiteke zuzenean joan eta ‘etorki-
na zarenez, zurekin hitz egin be-
har dugu’ esatea. Apurka–apurka
egin behar dugu kidetze lan hori,
eta mahai baten inguruan biltzea
izan daiteke lehen urratsa», adie-
razi du Eider Arruti Zumalakarre-
gi museoko hezkuntza arduradu-
nak. Harri zopa, kuskusa eta ba-
barrunak gozoekin egiten ikasiko
dute lehenengo, eta herri bazka-
ria egingo dute ondoren. «Portu-
galgo, Marokoko eta Dominikar
Errepublikako ohiko jakiak dira
horiek, eta Ormaiztegin bizi diren
hango migratzaileak izango dira
irakasleak», gaineratu du Arru-
tik. Ormaiztegin, gutxi gorabehe-
ra, 25 herrialdetako jendea bizi
dela aipatu dute antolatzaileek.
Helduez gain, 11-12 urteko hau-

rrekin ere ari dira migrazioa lan-
tzen. «Garrantzitsua da haurre-
kin lan egitea, arrazakeria eta
pentsamendu negatibo asko xur-
gatzen baitute egunerokoan»,
ohartarazi du Arrutik. Guztiok

gara migratzaile izeneko gida di-
daktikoa sortu dute horretarako:
«Ez da galdetegi bat, migrazioa-
ren gaia lantzeko sortutako mate-
rial didaktiko bat baizik. Modu

irekian landu nahi genuen gaia,
gogoeta eta eztabaida eragin nahi
genuelako. Oso interesgarria iza-
ten ari da lanketa, espero ez geni-
tuen ondorioak ateratzen ari ga-
relako».

Arrazakeria «hain fina eta nor-
malizatua» denez, ia nabaritu ere
ez dela egiten jabetu dira ardura-
dunak. «Hemen jaio bai baina gu-
rasoak etorkinak dituzten

seme–alabek esaten zu-
ten sekula ez dutela jasan
arrazakeriarik. Baina
lanketa egin ostean azal-
tzen dira, adibidez, azala-
ren koloreagatik tratu
desberdina jaso duten
egoerak», dio Arrutik,
eta gaineratu du ez dela
adibide solte bat. «Bi-
daiari, eskale, immi-

grante, errefuxiatu,

kanpotar, turista eta bi-

sitari hitzak gizartean
ikuskera onena duenetik
txarrenera antolatzeko
eskatu genien ikasleei.

Eta ez zekiten zergatia, baina, oro
har, hitzak berdin zerrendatu zi-
tuzten denek».
Aurreiritzi horiek iraultzeko,

ezinbestekotzat jo dute etorkinen
egoera lehen pertsonan ezagu-

tzea. «Arrazakeriatik aldendu eta
gune neutral batetik pertsonak
ezagutzeko, ikasleek herriko mi-
gratzaile bat elkarrizketatuko
dute Guztiok gara migratzaile

proiektuaren amaieran. Euren
historiari buruz galdetuko diete,
zergatik etorri diren Ormaiztegi-
ra, nolakoa izan den herriaren
harrera...». Etorkinak gertuago-
tik ezagutu nahi dituzte, pertsona
horiek, funtsean, hobeto ezagu-
tzeko.

XIX. mendeko errealitatea
«Maila ekonomikoarekin ere lo-
tzen dugu etorkina; behartsua da
etorkina», hasi du azalpena
Arrutik. «Diruarekin datorrenari
ez diogu erreparatzen non jaiota-
koa den, eta ez dugu desberdin
tratatzen. Diruari eta jatorriari
erreparatu gabe, denak berdinak
garela erakutsi nahi dugu guk».
Proiektuaren bukaeran, ikasturte
amaieran, erakusketa bat antola-
tuko dute egindako elkarrizketa
guztiak herritarrei erakusteko.
Ez da izango erakusketa baka-

rra, XIX. mendean Euskal He-
rrian izan ziren migrazio fenome-
noen inguruko erakusketa bat ere
antolatuko dutelako irailean.
«Zumalakarregi museoak beti
lantzen ditu XIX. mendeko gaiak,
eta migrazioaren inguruan egitea
erabaki dugu oraingoan, bere ga-
raian gaia puri–purian egon zela-
ko», azaldu du Alberdik. «Era-
kusketa gaur egungo egoeraren
ispilu izan dadin nahi dugu, bi
mende igarota ere errealitatea
nahiko antzekoa delako». EHU-
ko Soziologia sailarekin eta Im-
migrazioaren Euskal Behatokia-
rekin elkarlanean ari dira presta-
tzen erakusketa.
Joan–etorri askokoa izan zen

XIX. mendea. «Karlistaldiak di-
tugu, batetik; gerraren eraginez
kanpora joan behar izan zuten as-
kok. Gerra hori amaitzean, jazar-
pen politikoagatik erbesteratuak
ere izan ziren. Eta, azkenik, in-
dustrializazioaren eraginez, jende
asko etorri zen Goierri ingurura,
Extremadura eta Andaluzia alde-
tik [Espainia], bereziki», xehatu
du Alberdik.
XIX. mendearen amaieran eta

XX.aren hasieran sortu ziren Iri-
zar, CAF eta beste hainbat enpre-
sa, eta garai horretakoa da Or-
maiztegi zeharkatzen duen Ma-
dril–Hendaia trenbidea ere
–1863an eraiki zuten Ormaiztegi-
ko zubia—. Horrek nabarmen
erraztu zuen migrazioa. Ordutik,
jendearen joan-etorriek ez dute
izan geldiunerik, baina batzuen
eta besteen hartu-emana ezin
izan da egonkortu. Bideari ekin
diote ormaiztegiarrek.

Migrazioari buruzko proiektu bat abiarazi du Zumalakarregi museoak. Erakusketa,
gastronomia topaketa eta ikasleekin lantzeko gida didaktiko bat prestatu dituzte.

Harremanak estutzeko zubia

Aurreko urteetan ere antolatu izan dute Munduko Sukaldea proiektua. Irudian, iazko ekitaldia. ZUMALAKARREGI MUSEOA
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XIX. mendean puri-purian
zegoen migrazioa, eta 
gaur egungo errealitatearen
oso antzekoa zen ordukoa»
Mikel Alberdi
Zumalakarregi museoko langilea

«Haurrek arrazakeria
eta pentsamendu negatibo
asko xurgatzen dute
egunerokoan»
Eider Arruti
Zumalakarregi museoko hezkuntza arduraduna

‘‘



Aitziber Arzallus 

H
erentzia kontuek

liskar handiak era-

gin izan dituzte fa-

milia batzuetan.

Baita gurasoek eu-

ren ondarea banatzeko testamen-

tua egina zuten kasuetan ere. «Eta

baserri bat tartean denean, are

gehiago», dio Ana Mari Eizagirre

Hitzez emakume baserritarren el-

karteko presidenteak. Haren ara-

bera, nekazari munduan, «kale-

an baino arazo handiagoa» dago

herentzia kontuekin, «ikuspun-

tuaren arabera testamentu baten

interpretazioa erabat alda daite-

keelako». Horrelako arazoak

saihesteko asmoz, Euskal zuzen-

bide zibila, zertarako egin testa-

mentua? jardunaldiak egin zituz-

ten, iragan astean, Azpeitian.

Francisco Javier Lazaro Azpeitiko

notarioak eman zuen hitzaldi na-

gusia, eta kudeatzaile agentzia ba-

ten ordezkariak ere aritu ziren za-

lantzak argitzen.

Historikoki, Arabak, Bizkaiak

eta Gipuzkoak, bakoitzak bere fo-

ruak izan ditu, eta horiek arautu

izan dituzte testamentuak. «Tar-

tean baserri bat dagoen kasuetan,

hari ematen zaion balioa izaten da

gakoa. Baserritarrak kontuan

izango du han bizitzeak eta han-

dik bizitzeak duen balioa. Horre-

tarako, aldundira, Lurgintzara,

Abelurrera edo landa garapene-

rako beste edozein erakundetara

joan zaitezke, eta haietako edozei-

nen bidez joango da aldundiko

norbait baserria balioztatzera».

Erakunde horietakoren batera

joan beharrean, etxe agentzia ba-

tera joanez gero, eta baserriak

zenbat balio duen hark erabakiz

gero, emaitza «oso desberdina»

izango dela azpimarratu du Eiza-

girrek. Haren esanetan, hortik

sortzen dira familia liskarretako

hainbat. «Izan ere, epaiketa bate-

an, denek daukate arrazoia. Bi

abokatu egoten dira, bakoitza be-

rea defendatzen, berez arrazoia

batek izan behar lukeenean. Zer

gertatzen da? Ikuspegi desberdi-

nak direla. Kazolak bere tapa iza-

ten du, baina beste tapa bat ere

egokia izan daiteke».

Eizagirrek ondorio «argia»

atera zuen jardunaldietatik:

«Testamentua egin behar duen

pertsona, izan gazte, izan zahar,

joan dadila, gutxienez, bi notario-

rengana dituen zalantzak argitze-

ra». Notarioek zerbitzu hori ez

dutela kobratzen argitu du elkar-

teko presidenteak. «Eta, beraz, ez

dadila gelditu lehenak esaten dio-

narekin; joan dadila, gutxienez,

beste batengana edo birengana.

Eta ez testamentua egiterakoan

bakarrik, bizi garen artean ere

gauza asko egin daitezke gure in-

teresak defendatzeko».

2016an aldaketak egin zituzten

EAEko Kode Zibilean, eta testa-

mentu eta oinordetza kontuei ere

eragin zieten aldaketa horiek.

«Adibidez, senar-emazteek elka-

rri utz diezaiokete dena, eta bizi-

rik gelditzen denak erabaki deza-

ke ondasunekin zer egin. Gaur

egun ez baitago ia inolako betebe-

harrik eta seme-alaba bakoitzari

gutxienekorik utzi beharrik. Nahi

izanez gero, atariko txakurrari utz

diezaiokezu ia dena. Edo egin dai-

tezke alde guztien onespenik gabe

atzera bota ezin diren akordioak

ere». Gauza asko egin daitezkeela

adierazi du Eizagirrek. «Azpeiti-

ko notarioak esan zuen: ‘Legea

bera da guztiontzat, baina hura

ikusteko eta ulertzeko modu bat

baino gehiago egon daitezke. Be-

raz, kobratzen ez dugunez, onena

da notario batengana baino

gehiagorengana joatea, iritzi bat

baino gehiago entzutea, eta ondo-

en datorkigunaren araberako

erabakiak hartzea’». Aholku ho-

rixe emango luke Eizagirrek ere.

Urola Kostako bost emakume

baserritarrek sortu zuten Hitzez

elkartea, 2007an, landa ingurune-

ko emakumeen osasuna hobetze-

ko helburuarekin. «Historikoki,

landa inguruneko emakumeek ez

dute izan gunerik base-

rrian duten eginkizunen

inguruko bizipen, zailta-

sun, beldur, poz eta an-

tsietateak adierazteko.

Badakite euren lana fa-

miliako kideen zainketa

dela, baina, askotan,

ahaztu egiten zaie euren

burua ere zaindu behar

dutela. Izan ere, besteak

zaintzeko, aurrena nor-

berak egon behar du

ondo». Eizagirreren esa-

netan, horretarakoxe

sortu zuten Hitzez, eta

dozena bat urte geroago, horretan

jarraitzen dute. «Emakume base-

rritar gisa, gure inguruan ditugun

arazoak azaleratzen saiatzen gara

gu. Gauza ez da etxean dauzka-

gun arazoak lau haizeetara zabal-

tzea, baizik eta haietaz hitz egitea

eta hausnartzea, egoera horretan

egon daitezkeenei irtenbidea to-

patzen laguntzeko». Elkarteko

presidenteak onartu du, askotan,

arazoak norberak bakarrik ditue-

la pentsatzen dutela askok. «Ara-

zo horiez hitz egiten hasten garen

arte, orduan jabetzen gara ingu-

rukoak ere antzera dabiltzala, eta

ez garela bakarrak».

Laguntza pertsonalizatua
Era askotako ekintzak antolatzen

eta garatzen dituzte elkartean,

hala nola hitzaldiak, laguntza tal-

deak eta tailerrak, betiere osasun,

soziologia eta zuzenbide arloetan

gaitasuna daukaten profesiona-

len laguntzarekin. Eta taldeko

jarduerez gain, laguntza pertso-

nalizatua ere eskaintzen dute.

«Norbait arazoren batekin etor-

tzen bazaigu, saiatzen gara hari

argi pixka bat ematen, behar di-

tuen profesionalengana bidera-

tzen eta hari jarraipena egiten»,

azaldu du Eizagirrek.

Apirilaren 1erako antolatu di-

tuzte hurrengo jardunaldiak.

Mendekotasunaren gaia jorratu-

ko dute, Zarauzko Zarautz hotele-

an, 15:00etan hasita. «Gure ingu-

ruan, zoritxarrez, gero eta pertso-

na gehiagok du mendekotasunen

bat, eta ez alkoholarekikoa baka-

rrik, era guztietako mendekota-

suna baizik. Horregatik, erabaki

dugu hurrengo jardunaldian gai

hori jorratzea; interesa duen oro

azaldu dadila».

Inguruan dituzten arazoez hausnartzeko ekintzak antolatzen ditu Hitzez emakume
baserritarren elkarteak. Testamentua ondo egitearen garrantziaz aritu berri dira.

Lapiko bakoitzari, bere tapa

Francisco Javier Lazaro Azpeitiko notarioa, joan den astean, azalpenak ematen. HITZEZ ELKARTEA

Testamentua egin nahi duena,
izan gazte, izan zahar,
gutxienez bi notariorengana
joan dadila zalantzak argitzera»

«Gaur egun, ia ez dago inolako
betebeharrik. Hala nahi 
izanez gero, atariko txakurrari 
utz diezaiokezu ia dena»
Ana Mari Eizagirre
Hitzez elkarteko presidentea

‘‘
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Unai Zubeldia 

Gaur hasiko da, Ibarrako Sendi
Ekintza elkartean (20:00), eta api-
rilaren 5ean amaituko da, Deban,
Lasturko plazako tabernan. Gi-
puzkoako Eskolarteko Bertsolari
Txapelketak zehaztuta dauka hu-
rrengo bi hilabeteetarako egute-
gia. Ikastolen Elkarteak eta Bertso-
zale Elkarteak elkarlanean antola-
tzen dute txapelketa, eta, iaz beza-

la, bi zati izango ditu aurtengoak
ere: bat-batekoa eta idatzizkoa. 14
eta 18 urte arteko gazteek lau kan-
poraketa eta finala izango dituzte
bat-batekoan —23 bertsolari ariko
dira lehian, eta iaz baino saio bat
gutxiago egingo dute—, eta zortzi
saio egingo dituzte idatzizkoan,
bailaraka antolatuta.
Ondo dagoena ez aldatzea ko-

meni izaten da gehienetan. «Egi-
turari dagokionez, aurten ez dau-
kagu berritasun handirik», zehaz-
tu du Jokin Labaienek, Gipuzkoa-
ko Bertsozale Elkarteko kideak.
«Afari giroko saioak izaten dira
bat-batekoak. Hala egiten ari gara
azken urteotan, eta gazte horien-
tzat formula polita dela uste dugu.
Areto itxi batean jendaurrean kan-

tari hasi beharrean, errazagoa iza-
ten da afalosteko goxotasunean
aritzea». Finala iaz eraman zuten
lehen aldiz Lasturrera. «Eta oso-
oso ondo atera zen dena. Ehun la-
gun baino gehiago elkartu ziren
mahai inguruan, oso giro onean».
Bertsolariak eserita aritzen dira
kanporaketa guztietan. «Eta zu-
tik finalean; hori izaten da aldake-
ta bakarra». Gaurko Ibarrako
saioaz gain, Zestoako Lau Itturri
elkartean ariko dira martxoaren
1ean, Orioko Aldapa ellartean
martxoaren 15ean, eta Oñatiko
Larrain-Gain elkartean martxoa-
ren 22an. Parte hartzaileen artean
dira iazko txapelduna (Oihana
Arana) eta txapeldunordea (Aner
Peritz Manterola Euzkitze).

Idatzizkoari dagokionez, be-
rriz, ondorengoa da egutegia: Le-
zoko Gezala aretoan ariko dira
martxoaren 26an, Zumarragako
Zelai Arizti kultur etxean martxo-
aren 27an, Tolosako Laskorain
ikastolan martxoaren 28an, El-
goibarko ikastolan martxoaren
29an, Eskoriatzako Arizmendi
ikastolako Almen gunean apirila-
ren 2an, Azpeitiko Soreasu antzo-
kian apirilaren 3an, Hernaniko
Biteri kultur etxean apirilaren
4an, eta Orioko Karela kirolde-
gian apirilaren 5ean. «Ordubete-
ko tartea uzten zaie bertsoak egi-
teko, eta bertaratzen direnei saio
didaktiko bat eskaintzen zaie ge-
ro». Sari banaketa bakarra egiten
zuten garai batean. «Baina, es-
kualdez eskualde, egunean ber-
tan banatzen dira sariak orain, eta
bailara bakoitzean mugimendua
sortzen laguntzen du horrek».

Harreman sareak sortzen
Gipuzkoan bertsolaritza «oso
osasun onean» dagoela azpima-
rratu du Labaienek. «Azken urte
luzeotan, bai hezkuntza arautuan
eta bai hortik kanpo, bertso esko-
len bidez, asko indartu da bertso-
laritza, eta hori nabaritu egiten da
gero plazan. Hainbat egitura ba-
liatuta, bertsoarekiko zaletasun
handia sortzen ari da gaztetxoen
artean». Eta kantitatearekin ba-
karrik ez, askotan bertsolari gaz-
teen mailarekin ere harrituta gel-
ditzen direla onartu du Gipuzkoa-
ko Bertsozale Elkarteko kideak.
«Eskolartekoei edo udalekuei es-
ker, tokian tokiko bertso eskole-
tatik kanpo ere harreman sareak
sortzen ari dira gazte horik, eta
nabari da euren espazioak balia-
tuta zaletasuna areagotzen ari de-
la».
Labaienen hitzetan, gazte ho-

rientzat bertsolaritza ez da izaten
bertsoak osatze hutsa. «Zerbait
gehiago da; lagunartea, motiba-
zioa...». Eta iazko finaleko saioa
da horren erakusgarri. «Oso jen-
de gaztea zegoen entzuleen arte-
an, eta hori ez da kasualitatea».

Gaurtik, 23 bertsolari ariko dira
lehian Gipuzkoako Eskolartekoan
Bost saio izango dira bat-batekoan, iaz baino bat gutxiagob Idatzizkoan zortzi saio egingo dituzte

Oihana Arana, iazko txapelduna, txapela jantzita kantari, iazko apirilaren 20an, Lasturren. GIPUZKOAKO BERTSOZALE ELKARTEA
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Areto itxi batean
jendaurrean kantari hasi
beharrean, errazagoa
izaten da afalosteko
goxotasunean aritzea»

«Hezkuntza arautuan
eta hortik kanpo, asko
indartu da bertsolaritza,
eta hori nabaritu
egiten da gero plazan»
Jokin Labaien
Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko kidea

‘‘



Unai Zubeldia 

H
an urrutian, iristea

ezinezkoa den

leku ezezagun ho-

rretan, halako ba-

tean bat egiten

dute zeru urdinak eta itsaso bare-

ak. Itsasertzetik begira, eguzki

epeletan, lasaitasuna sentitzen da

gorputzean; baina azaleko kon-

tua besterik ez da hori. Begirada

finduta, zabortegi erraldoi bihur-

tzen ari da itsasoa. «Eta, gaur

egun, zabor guztiaren %20 beste-

rik ez dago itsas gainean; itsas

hondoan dago zaborraren %80.

Eta itsasora iristen den zaborra-

ren %70 ez da zuzenean itsasora

botatakoa; zakarrontzira bota-

tzen ez dugunak, lehenago edo

geroago, itsasoan amaituko du

azkenean», zehaztu du David

Sanchezek, Cimasub Nazioarteko

Itsaspeko Zinema Zikloaren zu-

zendariak.

Itsas zabalaren argi-ilunak

kaxa berean sartu, dena nahasi,

eta, 11. aldiz, Cimasub Nazioarte-

ko Itsaspeko Zinema Zikloa egi-

ten ari dira Lasarte-Orian, Reala-

ren Itsaspeko Jarduera Sailak an-

tolatuta. Astelehenean egin zuten

lehenengo saioa, Manuel Lekuo-

na kultur etxean, eta hurrengo bi

astelehenetan hemezortzi film la-

bur emango dituzte guztira.

19:00etan hasiko dira bi saioak,

eta 20:30ean amaituko dira —ez

da sarrerarik ordaindu beharko—.

1975ean ekin zioten zikloari, Do-

nostian, eta itsaspeko errealitatea

islatzeko egitasmoa herriz herri

zabaltzen ari da pixkanaka. «La-

sarte-Orian, esaterako, oso ha-

rrera ona egiten digute beti».

Aurten handitu egin dute, gai-

nera, Lasarte-Oriako eskaintza,

film laburrez gain Txikiziklo egi-

tasmoa ere landu zutelako joan

den astelehenean. «Umeek itsa-

soarekiko eta ingurumenarekiko

errespetua barneratu dezaten.

Gure itsaso eta ozeanoak salba-

tzea euren esku dagoela ikusarazi

nahi diegu txikienei». Lehen hez-

kuntzako ia berrehun ikaslek

parte hartu zuten asteleheneko

saioan; hiru film labur ikusi zituz-

ten, eta Aztiko bi biologorekin so-

lasaldia izan zuten ondoren.

Eta, horrez gain, argazki era-

kusketa ere ikusgai egongo da hi-

laren 26ra arte. Argazki, film la-

bur eta dokumental lehiaketa

egiten dute urtero Donostiako zi-

kloaren barruan, eta horko 22 ar-

gazkirik onenak ikusgai daude

Lasarte-Orian. «Berrikuntza

gisa, itsas hondoan daukagun za-

bor kopuru handia salatzen du-

ten lanen sariketa ere sortu dugu

aurten». Sanchezek azaldu du

«itsaspeko mundu zoragarria is-

latzen duten lanak» jaso izan di-

tuztela azken urteotan. «Baina

salaketa itxurako bideo, doku-

mental eta argazkiak ere jaso di-

tugu azkenaldian, eta horregatik

eman dugu pausoa».

Sentsibilizazio lana
Hondar2050 film laburrak jaso

zuen salaketaren sari nagusia.

«Eta herritar guztiek ikusi behar-

ko lukete Cesare Maglioniren lan

hori; barrua mugitzen

du», adierazi du jaialdia-

ren zuzendariak. Eskul-

torea eta margolaria den

surflari bati buruzkoa da

lana. «Hondartzan aur-

kitzen dituen plastikoak

eta botilak biltzen ditu,

eta artelanak egiten ditu

material horrekin. Azti-

koekin hitz egitera joa-

ten da gero, hainbat datu ematen

ditu, eta harridura sortzen du».

Ariketa pertsonaletik abiatuta,

film horrek «gauza asko zalan-

tzan jartzeko» aukera ematen

duela azaldu du Sanchezek. «Zer

eta non erosten dugun, sortzen

dugun zaborra nola kudeatu be-

har dugun, garai bakoitzean zein

produktu erosi behar ditugun...».

«Itsasoan zer dagoen erakus-

tea» da egitasmoaren erronketa-

ko bat. «Tokian tokiko espezieak,

horien mugimenduak, arrainek

defentsarako baliatzen duten ko-

lore aldaketa...». Baina sentsibili-

zazio lana ere egin nahiko lukete.

«Guztion artean itsasoa zaindu

dezagun». Beste helburu bat ere

badauka Sanchezek: «Jendea

itsasoarekin maitemintzea, eta,

gainerakoei errua bota gabe, gure

esku dagoen guztia egitea».

Itsas hondoko errealitatea islatzeko, Nazioarteko Itsaspeko Zinema Zikloa egiten ari
dira Lasarte-Orian. Hemezortzi film labur eskainiko dituzte hurrengo bi astelehenetan.

Azaleko begiradatik harago

David Sanchez Cimasub jaialdiaren zuzendaria, joan den astelehenean, Lasarte-Oriako Manuel Lekuona kultur etxean, azalpenak ematen. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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EGITARAUA 

Lasarte-Oriako Manuel Lekuona

kultur etxean ondorengo proiek-

zioak izango dira hurrengo bi aste-

lehenetan. 19:00etatik 20:30era

izango dira bi saioak.

Otsailak 18

Underwater Basque Country.
El otro mar de los vascos.Alberto

Santolaria. Euskal Herria. 3 min.

Ruido. Jose Antonio Valverde. 

Lagunas de Ruidera (Espainia).

6 min.

Out of The Black & Into The
Blue. Anilao.Alex del Olmo. 

Filipinak. 4 min.

Impermanencia.Julian Rodriguez.

Thailandia. 5 min.

Hondar2050.Cesare Maglioni.

Gipuzkoa-Bizkaia-Lapurdi. 45 min.

Maldivas.David Galdañ Fernan-

dez. Maldivak. 5 min.

Deep.Mikel Yarza. Gipuzkoa. 

4 min.

Pura Maro.Maite Erauskin. Eus-

kal Herria-Australia-Mexiko. 6 min.

Scorpionfish.Guy eta Anita

Chaumette. Mexiko. 8 min.

Otsailak 18

Cimasub 2018 ekitaldiko argaz-

ki irabazleak. Javier Ferrer, Massi-

mo Giorgetta, Manuel Campillo,

Iñaki Alcalde eta Aldo Gustavo 

Galante. 6 min.

Momentos robados.Borja Inza.

Gipuzkoa. 7 min.

Out of The Black & Into The
Blue. Philippines.Alex del Olmo.

Filipinak. 4 min.

Ocean Shock’s.Alberto Santola-

ria. Kantabria (Espainia)-Bizkaia-

Gipuzkoa. 4 min.

Los secretos del Ángel.Elodie

Turpin. Kanariak (Espainia).

26 min.

Pisciforms.Olivier Van den 

Broeck. Maurizio. 11 min.

Black & Blue. Julie Ouimet. Itsaso

Gorria-Indonesia-Alaska. 5 min.

Out of The Black & Into The
Blue. Truk Lagoon.Alex del

Olmo. Mikronesia. 3 min.

De cerca.Daniel Aldaya. Mexiko.

19 min.

Gaur egun, zabor guztiaren
%20 besterik ez dago
itsas gainean; itsas hondoan
dago zaborraren %80»
David Sanchez
Cimasub jaialdiaren zuzendaria

‘‘



MUSIKA

AIAElizagoien Ahizpak.
b Igandean, 18:30ean, Aristerrazun.

AIZARNAZABALSufre, Oki Moki
eta Arrotzak.

bGaur, 22:30ean, gaztetxean.

ANDOAINDama Beltzak.
bBihar, 20:00etan, Basteron.

ANDOAINQuartet Party.
bAsteartean, 18:30ean, Basteron.

ANOETALa Furia eta Lilith Selektah.
bGaur, 23:00etan, gaztetxean.

ARRASATEOpera 2001 & Hirosaki
abesbatza: Madame Butterflyopera.

bAstelehenean, 20:00etan, Amaian.

ARRASATEVoltaia.
bOstegunean, 22:00etan,

gaztetxean.

ATAUNUnidad Alavesa 
eta Cabezafuego.

bBihar, 22:30ean, Oargi elkartean.

AZPEITIABake Faltsua, Aurrez 
Aurre eta 1312 Zubizarreko Zaratak.

bBihar, 22:30ean, gaztetxean.

AZPEITIAThe Wizards 

eta The Hammer Killers.

bBihar, 23:00etan, Sanagustinen.

AZPEITIABerri Txarrak.
bOstegunean, 20:00etan,

Sanagustinen.

DONOSTIABuffalo eta Nus.
bGaur, 19:30ean, Covent Gardenen.

DONOSTIAAuritz.
bGaur, 20:00etan, Dokan.

DONOSTIAAngel Unzu Cuarteto
Electrico.

bGaur, 20:00etan, Lugaritz 

kultur etxean.

DONOSTIALos Tiki Phantoms 
eta Monte del Oso.

bGaur, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIA Isildu Zaitez.
bGaur, 21:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAGatibu.
bGaur eta bihar, 22:00etan, 

eta igandean, 19:00etan,

Intxaurrondo kultur etxean.

DONOSTIAGuzural eta Tonto.
bGaur, 22:00etan, Mogambon.

DONOSTIAAxel Casas.
bGaur eta bihar, 23:30ean, 

Covent Gardenen.

DONOSTIAUmami eta 
Atodamadre.

bGaur, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIARaitx.
bBihar, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAAntilopez.
bBihar, 21:00etan, Dokan.

DONOSTIAGus Dapperton 
eta Lois.

bBihar, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIATemple of Dub: 
Watts Attack meets Dreadrive.

bBihar, 23:00etan, Mogambon.

DONOSTIAGiuliano Lomonte 
eta Pizky.

bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAUdal Txistulari Taldea.
b Igandean, 12:15ean, Konstituzio

plazan.

DONOSTIARobby Peoples 
& The Congress.

b Igandean, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIARrucculla.
bAstelehenean, 19:30ean, Fnac-en.

DONOSTIAKamchatka.
bAsteartean, 20:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIAAldakan Beltz.
bOstegunean, 19:00etatik

22:00etara, San Martin azokan.

DONOSTIALauburu Saxo Quartet.
bOstegunean, 19:30ean,

Donostiako Orfeoiaren egoitzan.

DONOSTIACloud Nothings 
eta Oki Moki.

bOstegunean, 20:30ean,

Dabadaban.

EIBAR Igelaren Banda.
bGaur, 20:30ean, Koliseoan.

EIBARCielito musika banda.
b Igandean, 12:30ean, Koliseoan.

ELGOIBARVulk.
bGaur, 23:00etan, kultur etxean.

ELGOIBAR Jon Gurrutxaga.
bBihar, 23:00etan, kultur etxean.

ERRENTERIATelleri eta 
Agate Deuna abesbatzak.

bBihar, 19:30ean, Maria Madalena

basilikan.

ESKORIATZAMugaldekoak Band.
bGaur, 22:00etan, Inkernun.

HONDARRIBIAEneritz Furyak 
eta Denver Broncos UK.

bBihar, 22:00etan, Psilocybenean.

IRUNNogen.
bBihar, 20:00etan, Amaian.

IRUNArmando Rock, Kauce 
eta Artefacto.

bBihar, 21:00etan, Tunk-en.

IRUN Irun Hiria musika banda.
b Igandean, 12:30ean, Amaian.

IRUNCaramelo de Francia, 
El Balilla eta Yon & Rasko Vazquez.

b Igandean, 20:00etan, Tunk-en.

OIARTZUNJean Mixel Bedaxagar,
Titika Rekalt eta Juan Mari Beltranen

Caubet gogoan ikuskizuna, eta 

Dulzaineros Hermanos Ramos.

bBihar, 18:30ean, Ergoiengo

Auzokalte elkartean.

OIARTZUNAfter Noon.
b Igandean, 12:00etan, Pagoan.

OÑATIEskean Kristo eta Saia Goiat.
bGaur, 22:00etan, Antixena

gaztetxean.

OÑATIModus Operandi 
eta Nomadak.

bBihar, 19:30ean, Gaztelekuan.

OÑATIAmorante.
b Igandean, 12:00etan, Antixena

gaztetxean.

OÑATIUdal Musika Banda.
b Igandean, 12:45ean, Santa Anan.

TOLOSAUdal Musika Banda.
b Igandean, 11:30ean, Iurramendi

egoitzan.

TOLOSAOma & G.W SOK.

bOstegunean, 20:00etan,

Bonberenean.

URRETXURo eta Trigger.
bGaur, 22:00etan, gaztetxean.

ZARAUTZZarautz abesbatza.
bGaur, 20:30ean, Berdura plazan.

ZARAUTZBertsio gaua.
bGaur, 21:00etan, Putzuzulo

gaztetxean.

ZARAUTZAinhoa Garmendia,
Andoni Egaña, Pello Ramirez, 

Garikoitz Mendizabal eta German

Ormazabal: Artxipielagoa.

bBihar, 20:00etan, Modelo aretoan.

ZIZURKILPiano blues bermuta.
bBihar, 13:00etan, Izarra tabernan.

ZIZURKIL Jon Gurrutxaga 
& Urbil Artola.

bBihar, 22:00etan, Paususen.

ZIZURKILThe Black Note.
bBihar, 23:15ean, Atxulondon.

ZIZURKILA Contra Blues.
bBihar, 00:30ean, Egarrin.

ZUMAIAHezurbeltzak.
bGaur, 22:00etan, Aita Marin.

ANTZERKIA

ANDOAINClara Sanchis: 
Una habitación propia.

bGaur, 21:30ean, Basteron.

ARRASATEXake: Lur.
bBihar, 17:00etan, Amaian.

AZPEITIAGehitu & Kamikaz: 
Kaffka.

bGaur, 19:30ean, Soreasun.

AZPEITIAPirritx, Porrotx 
eta Marimotots: Musua.

bBihar, 16:00etan eta 18:30ean,

Soreasun.

BEASAINEidabe: 
Mari eta gaileta fabrika.

b Igandean, 17:00etan, Usurben.

BERGARADejabu: Linbo planeta.
bBihar, 18:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIATxiki: 40 urte 
eta aldapan behera niek!.

bGaur, 20:00etan, Etxarriene 

auzo etxean.

DONOSTIATxinparta: 
Zurrunbiloan.

bGaur, 20:00etan, El Nidon; eta

igandean, 19:00etan, Via Foran.

DONOSTIAElisa Lledo: 
Si te he visto no me acuerdo.

bGaur, 20:00etan, Lau tabernan;

eta bihar, 20:00etan, Tomasenen.

DONOSTIARafael Maza: 
Fabiolo connection.

bGaur, 20:00etan, Arduben; 

eta bihar, 20:00etan, Altxerrin.

DONOSTIATomaxen Abenturak:
Espien eguna.

bBihar, 17:00etan, Aiete kultur etxean.

DONOSTIAEidabe: Futbolariak
eta printzesak.

bBihar, 17:30ean, Tomasenen.

DONOSTIA Intujal: Ama Alu lur.
bBihar, 19:00etan, Kontadores

aretoan; eta igandean, 19:00etan,

Picachilla tabernan.

DONOSTIASecuencia 3: 
Un marido ideal.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:30ean, Viktoria Eugenian.

DONOSTIABarry Manley: 
Bakarrizkanta.

b Igandean, 19:30ean, Itsas Aurren.

DONOSTIATeatro Estudio: 
Baile de huesos.

bDatorren asteazkenetik ostiralera,

20:00etan, eta hurrengo

larunbatean, 22:30ean, 

Viktoria Eugenia antzokian.

Zarautz b ‘Artxipielagoa’ ikuskizuna

Modelo, eraberrituta
Urtebete baino gehiago eraberritze lanetan jardun ondoren, atzo zabal-

du zituen ateak Zarauzko Modelo aretoak, eta bihar 20:00etan eskainiko

dute zuzeneko lehen ikuskizuna: Artxipielagoa—irudian, partaideak—.

Emanaldi horren azken zuzenekoa izango da biharkoa. BELEN IBARROLA
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DONOSTIA21:12 Produkzioak:

Sekretu polita.
bOstegunean, 20:00etan, Ardube

tabernan.

DONOSTIA Javi Sancho: 

Del deporte también se sale.
bOstegunean, 21:00etan, Garain.

ELGOIBARVaiven: Último tren 
a Treblinka.
bGaur, 20:30ean, Herri Antzokian.

ERRENTERIAUnai Lopez de 

Armentia & Parasite Kolektiboa:

Hot water.
b Igandean, 19:00etan, Niessen

aretoan.

IKAZTEGIETADidau: Beldartxo
jatuna.
bGaur, 17:30ean, liburutegian.

LASARTE-ORIATxalo: Rita.
bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

LEZOA Panadaria: Elisa y Marcela.
b Igandean, 20:00etan, Gezalan.

ORDIZIATxalo: Rita.
bGaur, 21:15ean, Herri Antzokian.

TOLOSATxalo: Juntos.
bGaur, 20:30ean, Leidorren.

TOLOSALa Canica: Historia 
de un calcetín.
bBihar, 18:30ean, Topic espazioan.

URNIETALes Figuretes: Mimos.
bBihar, 19:00etan, Saroben.

URRETXUDejabu: Linbo planeta.
b Igandean, 17:00etan, Labeagan.

VILLABONA-AMASAGlu Glu: 

Pinotxo.
b Igandean, 17:00etan, Gurean.

ZARAUTZEne Kantak: Satorjator.
b Igandean, 12:00etan eta

16:30ean, Modelon.

ZUMAIAPausoka: Go!azen 5.0.
bBihar, 17:00etan eta 19:00etan,

Zumaiena ikastetxean.

DANTZA

BEASAINAurtzaka taldeko 

haurren emanaldia.

bBihar, 17:00etan, Usurben.

DONOSTIAMalandain balletaren

Marie Antoinettekoreografia, eta
Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren

Croissant, Plié eta Relevé.
bGaur, 20:00etan, Kursaalean.

ERRENTERIALouise Bedard 

koreografoarekin topaketa.

bAsteartean, 19:00etan,

Dantzagunean.

BERTSOLARITZA

ASTIGARRAGAZaporeak-en 

aldeko bertso bazkaria: Amets 

Arzallus eta Maialen Lujanbio.

b Igandean, 14:00etan, Ipintza

sagardotegian.

AZPEITIAErniarraitz Bertso 

Astea. Maddalen Arzallus eta 

Unai Mendizabal: Bertso jasa, 
bat-bateko jolasa, haurrentzat.
b Igandean, 18:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

ERREZILErniarraitz Bertso Astea.
Bertso afaria: Unai Agirre eta 

Jexux Mari Irazu .

bGaur, 20:30ean, Borondegin.

IBARRAGipuzkoako Eskolarteko

Bertsolari Txapelketa. Bertso afaria.

bGaur, 20:00etan, Sendi Ekintzan.

LASARTE-ORIABertso afari litera-

rioa: Uxue Alberdi, Ane Labaka eta

Maialen Lujanbio.

bBihar, 21:00etan, Xirimiri elkartean.

ORDIZIABertso afaria: 

Iker Zubeldia, Aitor Sarriegi 

eta Maddalen Lujanbio.

bGaur, 19:00etan, Tximista

sagardotegian.

HITZALDIAK

ARRASATEPaloma Martinez, 
Joana Manzisidor eta Najia Lotfi:

Emakume ekintzaileak.
bGaur, 18:00etan, Kulturaten.

AZKOITIAUrtzi Urrutikoetxea:

Erabakitzeko eskubidea: 
XXI. mendeko estatu berriak.
bGaur, 19:00etan, Elkargunean.

AZPEITIAEztena eta Tolosaldeko

Autodefentsa Sarea: Oroimena 
ez da delitua.
bBihar, 17:00etan, gaztetxean.

BERGARAEider Otxoa eta 

Maite Urzain: Galerak, heriotza 
eta dolua nola bizi.
bAsteartean, 19:00etan, 

Irizar jauregian.

BERGARAAndres Gostin: 

Memoria pertsonala, memoria 
kolektiboa.
bAsteazkenean, 19:00etan,

Seminarixoan.

DONOSTIAMiguel Garcia: Hermes
Trismegisto zenaren Jakintza.
bGaur, 20:00etan, Astoria 7n.

DONOSTIAEli Gallego: 

Osasuna elikaduraren bitartez 
programatu daiteke?.
bAsteartean, 17:30ean, Tomasene

kultur etxean.

DONOSTIABrisa Fenoy, Izaro 

Andres eta Iker Lauroba: Musika,
mundua aldatzekomahai ingurua.
bOstegunean, 18:30ean, 

San Telmo museoan.

ELGOIBARXabier Odriozola:

Maskulinitate berriak.
bAsteazkenean, 18:30ean, 

kultur etxean.

IRUN Juan Luis Merino, Agus 

Hernan, Esther Piñeiro eta Maite

Santamaria: Palestina.
bOstegunean, 19:30ean, 

Kabigorri ateneoan.

OÑATIEstibaliz Apellaniz: 
Lurraren historian zeharreko 
aldaketa globala. Nora goaz?.
bAsteartean, 19:00etan, 

kultur etxean.

OÑATI Jon Betanzos:Gizakia, 
lehen mailako eragile geologikoa.
bAsteazkenean, 19:00etan, 

kultur etxean.

USURBILCoral Herrera: 
Maitasunaz gozatzen duten 
emakume eta gizonak.
bGaur, 18:30ean, Potxoenean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

OÑATIFelipe Uriarte: Zetaren 
bidea eta Koskulak mendiaren 
igoera diapositiba emanaldia.
bOstegunean, 18:00etan, 

udal euskaltegian.

BESTELAKOAK

ARRASATELur Korta ipuin 
kontalaria.

bOstegunean, 18:00etan,

liburutegian.

ATAUN Joxemartin Apalategiren

omenaldia.

b Igandean, 12:00etan, 

San Martingo Herri Antzokian.

DONOSTIAAmaia Fernandez eta

Itziar Lertxundi: ipuin musikatuak.

bAsteartean, 18:00etan, Aiete

kultur etxean.

DONOSTIAGiza Eskubideen 

aldeko Baliabide Pedagogikoen 

I. Nazioarteko Mintegia.

bAsteazkenean eta ostegunean,

San Telmo museoan eta Aiete

jauregian. Izen ematea:

www.eskurazentroa. eus.

EIBARBernardo Atxaga eta 

Jose Cruz Gurrutxaga: Euskal 
literatura zaharrari buruzko 
hitzaldia Martuteneko kartzelan
irakurraldi dramatizatua.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

udal liburutegian.

ESKORIATZA Javier Luxor: 

¡Imposible! ikuskizuna.
b Igandean, 19:00etan, Zaldibar

antzokian.

IRUNDorleta Kortazar ipuin 

kontalaria: Amets erraldoiak.
bAsteazkenean, 17:30ean, 

udal liburutegian.

LAZKAOTxan magoa: Infernutik
natorren artista bat naiz ni.
bGaur, 17:00etan, Areria aretoan.

ORDIZIAMertxe Aizpurua ipuin

kontalaria.

bAsteartean, 17:15ean, liburutegian.

URNIETAMarisa Tabernero ipuin

kontalaria.

bGaur, 17:00etan, kultur etxean.

URNIETAKidam magoa.

bGaur, 18:00etan, Saroben.
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UrbilBox
Zure planaz goza ezazu deskontuarekin.

OcioPlan

13€

PartyPlan

9,5€

SuperPlan

12€

BeautyPlan

27€

PrettyPlan

50€

ShoppingPlan

57€

BAZKARIA EDO AFARIA +
ZINEMARAKO SARRERA

ILEAPAINDEGIA +   
AZAZKAL-BERNIZA  

+ MAKILLAJEA

TXIKIGUAY SARRERA  
DENBORA MUGAGABEA  

+ ZINEMARAKO SARRERA

TXIKIGUAY SARRERA DENBO-
RA MUGAGABEA + 50€-KO 
OPARI TXARTELA MODAN

VIPS SMART MENUA  
(12 URTE ARTE)  

+ ZINEMARAKO SARRERA

MAKILLAJE SAIOA ETA  
AHOLKUAK + 50€-KO OPARI 

TXARTELA MODAN

UrbilBox-ak lortu ditzazkezu www.urbil.es web orrialdean,  
Bezeroenganako Arreta Gunean edo honen ondoko Totem interaktiboan. 

urbil.es



Eider Goenaga Lizaso 

Hiritik At elkarteko kidea da Iker
Eizagirre (Irun, 1988), eta San Mi-
gel auzoaren 2025. urterako plan-
gintza diseinatzeko prozesuan
buru-belarri aritu da lanean. Iru-
nen hiria oso perspektiba zentra-
listatik eraikitzen dela azaldu du,
eta auzotarrek euren hiriaren di-
seinuan parte hartzeko eskubidea
aldarrikatu du. 
Non du jatorria Irungo San Migel

auzorako egin duzuen planak? 

San Migel auzoan sortu zen Hiri-
tik At elkartea, Lakaxita gaztetxe-
an. Ekonomia mailan autogestioa
zabaltzeko zerbait egin behar ge-
nuela ikusi genuen, eta hori izan
zen sorburua. Gure helburuetako
bat da hiria era parte hartzaile ba-
tean birdefinitzeko espazioak
martxan jartzea. Demokrazia es-
paziala da oinarria: hiritarrak bizi
diren ingurunearen eta hiriaren
eraikuntzan parte izatea.
Baina plangintza ez da Hiritik At-

ek soilik egina...

Ez, Lakaxitan beti izan dugu oso
harreman estua San Migeleko
auzo elkartearekin. Gauza asko
egin ditugu elkarrekin, eta esaten
ziguten beraiek bazituztela auzo-
rako aldarrikapen batzuk, baina
ez zituztela ordenatuak, aldarri-

kapen horiek auzoan sozializatu
eta babesa lortzea falta zitzaiela...
Guk berehala ikusi genuen proze-
su bat martxan jartzeko aukera,
prozesu serio eta formalago bat.
Erakundeek eman al dizuete la-

guntzarik?

Gipuzkoako Foru Aldundiaren
diru laguntza bat lortu genuen
partaidetza sustatzeko laguntza
lerrotik. Baina Irungo Udalare-
nik, ez. Hain zuzen ere, parte har-
tze prozesu honek lotura zuzena
dauka udalak hiria planifikatzeko
daukan moduarekin, auzoei
ematen dien garrantzi eskasare-
kin. Udalak oso ikuspegi zentra-
lista du hiria planifikatzeko or-
duan, auzoak ez ditu kontuan.
Udazkenean hasi zineten plana

diseinatzen.

Bai, irailean hasi ginen prozesua-
ren diseinua egiten eta eragilee-
kin kontaktuan jartzen. Izan ere,
prozesu honetan, guretzat, plan-
gintza bera bezain garrantzitsua
zen auzoan saretze lan bat egitea,
komunitatea sendotzea...
Lau faseko prozesua izan da;

zeintzuk izan dira pausoak?

Lehen fasean, auzoaren diagnosia
egin genuen, sei lan ildoren ingu-
ruan: hirugarren adina, gazteria,
kultur artekotasuna, generoa, hi-
rigintza eta azpiegiturak. Bestal-

de, auzoko eragileekin bilera
txanda bat egin genuen, gure as-
moen berri eman eta prozesua di-
namizatuko zuen talde eragilera
gonbidatzeko. Prozesuaren za-
balpen komunikatiboa ere hasi
genuen, guztiek jakin zezaten
prozesu honen berri. Bigarren fa-
sea izan zen talde eragilea sortzea.
Lortu zenuten eragileen partai-

detza zabal hori?

Baietz esango nuke. Ordezkatuta
egon dira, besteak beste, auzoko
bi ikastetxeak, gazte asanblada,
Lakaxitan egoitza duen etorkinen
integraziorako Indoamerika He-
rria elkartea, Urantzu merkatuko
saltzaileak, hirugarren adineko-
en zentroko kideak... Eta baita
inolako taldetan parte hartzen ez
duten auzotarrak ere. Talde ho-
rrek gidatu du prozesu osoa. Au-
zotar guztiei irekitako hiru lan
saio egin ditugu, eta talde eragile-
ak txukundu eta taxutu ditu bile-
ra bakoitzean ateratako ondorio-
ak, hark egin dizkie proposame-
nak auzotarrei...
Eta 23 jarduera zehazten dituen

plana atera da hortik?

Bai, eta talde teknikoak taxutu du

hori. Bileretan ateratako gauzak

egingarritasunaren ikuspegitik

landu, nork gauzatu beharko li-

tuzkeen aztertu... Txosten sendo

bat landu genuen; auzotarrei dena

ondo xehatuta aurkeztu genien,

onar zezaten. Eta hura onartuta,

maketatu eta itxura ematea izan

zen hurrengo lana. Laugarren fa-

sean gaude orain, zabalpenean.

Jarduera batzuk udalak egiteko-

ak dira —igogailua, kasurako—,

baina beste batzuk auzotarrek

beraiek egin beharrekoak dira,

ezta?

Bai, 23 jarduerak ez dira besterik
gabe udalari egiten zaizkion eska-
erak, ez da aldarrikapen zerrenda
huts bat. Lehen esana dizudanez,
plana bada garrantzitsua, baina
hori bezain garrantzitsua edo ga-
rrantzitsuagoa da planaren buel-
tan ehuntzen den sarea, eraiki-
tzen den komunitatea. Eta hain-
bat neurri edo jarduera komuni-

tate horrek eraman behar ditu au-
rrera, zalantzarik gabe. Adibidez,
kultur artekotasunean eta genero
ikuspegiari dagokionez, auzo
mailan landu beharrekoa da, neu-
rri handi batean. 
Nola gauzatuko duzue zabalpen

fase hori?

Aurkezpen publiko ohiko bat egin
genuen lehenengo, eta ibilbide
moduko bat egin genuen joan den
larunbatean, planean jasotzen di-
ren ekintzak eta jarduerak berta-
tik bertara azaltzeko. 60 lagun in-
guruk parte hartu zuten; auzota-
rrak ziren asko, baina baita alder-
di politikoetakoak —prozesuan ez
zaie parte hartzen utzi— eta Irungo
beste auzo batzuetako elkarteak
ere. Interesa sortu du, eta pozik
gaude.

«Udalak oso ikuspegi
zentralista du; auzoak
ez ditu kontuan»

Iker Eizagirre b Irungo Hiritik At elkarteko kidea

23 neurri jasotzen dituen plan bat osatu dute Irungo San Migel auzoko
bizilagunek eta eragileek, eta zabalpen lanetan ari dira orain. Eizagirrek
dio plana bezain garrantzitsua izan dela auzoko eragileen saretzea.
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