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Gipuzkoan, udal hauteskundeetara aurkeztu diren 295 zerrendetatik 98tan doaz emakumeak
alkategai gisa. Hiru alkate ohi dira Maria Eugenia Arrizabalaga, Ino Galparsoro eta Mertxe Aizpurua,
eta hirurak ados daude gauza batean: bide luzea egin behar da benetako parekidetasuna lortzeko.

Oraindik nahikoa ez delako
Eider Goenaga Lizaso

aria Eugenia Arrizabalaga, Ino
Galparsoro
eta Mertxe
Aizpurua.
Gipuzkoan alkate izandako hiru
emakume. Elkarren jarraian aritu
ziren; 2003tik 2007rako legealdian izan zen Arrizabalaga Zumaiako alkate (EAJ); 2007tik
2011ra Arrasateko alkate izan zen
Galparsoro (EAE-ANV); eta Aizpurua 2011tik 2015era izan zen alkate Usurbilen (Bildu). Politikagintzan jarraitzen dute Aizpuruak
eta Arrizabalagak; Galparsorok
ez. Alkate eta emakume izateari
buruz jardun dute hirurek.
Hauteskunde zerrendek parekideak izan behar dutela agintzen
duen legea ez zegoen oraindik indarrean Arrizabalaga Zumaiako
alkate izendatu zutenean
(2006an onartu zuten). «Hamahiru zinegotzietatik lau bakarrik ginen emakumeak; horietako bi, EAJkoak». Arrizabalagak
argi utzi du denborak ematen
duen perspektibatik hitz egiten
duela, eta «zaila» egiten zaiola
orduan gertatutakoa neurtzea.
«Alkate gisa, zoritxarrez, behin
baino gehiagotan behartuta sentitzen zara herritar bati ezezkoa
ematera, eta oso hurbilekoa izaten da harremana. Halakoetan,
akordatzen naiz nola pentsatzen
nuen ‘aurreko alkateak, posizio
berdina mantendu izan balu, nik
jaso dudan erantzun bera jasoko
zuen?’. Baina pertzepzio kontua
da, eta ez dut esango ohikoa zenik, baina noizean behin gertatzen zen bibotea jantzi behar
hori».
Arrizabalagaren esanetan, alkateari dagokion jardunean inoiz
ez zuen jaso irainik, baina bai kalean. «Alkate izan aurreko edo
ondorengo garaiekin alderatuta,
ez zen berdina festetan ibili eta
goizeko ordu bietan etxera bakarrik itzultzea. Ez nituen entzuten
gauza berdinak, baina ez dut kontatuko zer esaten zidaten. Eta, bai,
baziren generoarekin lotutako-
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Maria Eugenia Arrizabalaga Zumaiako alkatea izan zen 2003tik 2007ra. EAJ

ak». Galparsorok eta Aizpuruak
diotenez, beraiek ez zuten bizi
izan halakorik.

Paternalismoz
Emakume izateagatik sufritu beharreko jarrera paternalista, hori
da hiru alkate ohiek errepikatzen
duten ideia. «Politikagintzan eta
bazter guztietan gertatzen da
hori. Jende askok inkontzienteki
egiten duela esango nuke», dio
Arrizabalagak.
Promotoreak aipatu ditu Aizpuruak. «Marrazoak bezalakoak
dira, eta horiekin, gutxietsia ez,
baina sentitzen nuen promotore
urbanistikoek paternalismoz jokatzen zutela nirekin, emakumea
nintzelako». Hirigintza arloa
«oso eremu maskulinoa» dela
azpimarratu du Aizpuruak, eta
ideia hori berretsi du Galparsorok
ere. «Zurekin zerbait inportanteaz hitz egitera etorri, eta ‘nahi baduzu komite lokaleko norbait zu-

noski, egoera askoz ere okerragoa
zen, oso emakume gutxi aritzen
ginen udalgintzan». Ordutik
egindako bidea nabarmendu
nahi izan du; ezer ez egotetik, berdintasun teknikari bat,
berdintasun plan bat,
emakumearen batzorde
bat... «Arrasaten urteak
dira gai hori lantzen hasi
Akordatzen naiz pentsatzen
ginela, eta alkate gisa
nuela ‘aurreko alkateak
zaudenean hori nabaritu
nik jaso dudan erantzun
eta eskertu egiten da».
bera jasoko zuen?’»
«Orain, udal guztietan daude berdintasun
«Gogor egin behar da
teknikariak; arraroa da
inertziaren kontra; inertziari
ez edukitzea. Baina, duejarraituz, gizon aurpegiak
la ez hainbeste, oso gutxi
ateratzen baitira normalean»
ziren», gehitu du AizpuMaria Eugenia Arrizabalaga
Zumaiako alkate ohia (EAJ)
ruak. Bera Usurbilgo
Udalera irisi zenean, arlo
Galparsoro 1989an hasi zen zi- horretan lan bat egina zegoela
negotzi gisa Arrasateko Udalean, azaldu du, bazegoela teknikaria,
eta, ilegalizazio garaiko lau urte baita berdintasun plana ere. Bilkenduta (2003-2007), udalgin- duko zazpi zinegotzietatik lau
tzan aritu zen 2011 arte. «1989an, emakumeak zirela oroitu du, eta
rekin egon daiteke’ esatea... Paternalismoa. Ez digute aitortzen
erabakitzeko gaitasuna, nahiz eta
ez dizuten esaten. Noski, ezin dizute hori esan, alkatea zara eta».

‘‘

horietatik hiru dedikazio osoan
aritu zirela udalean. «Beraz, uste
dut ni ez naizela eredurik egokiena. Zorte handia izan nuen emakume talde batekin egin nuelako
lan lau urteetan. Zoritxarrez, hori
ez da errealitatearen ispilua».

Gizonezkoek diseinatua
Hain zuzen ere, gizonezkoek
egindako arauen arabera funtzionatu izanaren pena gelditu zaio
Galparsorori. «Zu sartzen zara
historikoki gizonak egon diren
sistema batean, gizonezkoek diseinatu dutenean eta euren neurrira egindakoan. Eta horrek, azkenean, eramaten zaitu zure izaerarekin hain bat ez datorren
funtzionatzeko era bat hartzera,
beraien sistema asimilatzera. Tamalez, alkate zarela oso zaila da
patxada edo tartea aurkitzea, beste modu batera antolatzeko, funtzionatzeko, hausnartzeko, gauzak beste modu batera egiteko».
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banatuta egoten direla nabarmendu du, bestalde, Arrasateko
alkate ohiak. «Bazeuden batzorde batzuk, gai seriotzat jotzen diren horiek, gizonezkoenak zirenak. Hirigintza batzordean, ogasunean eta bozeramaileen
batzordean, adibidez, PPkoa eta
ni ginen emakumeak, eta PPkoa
egoten zen zinegotzi bakarra zutelako. Bozeramaileak ere denak
ziren gizonezkoak, zinegotziak
11 gizon eta 10 emakume ginen
arren».

Alkategaiak, heren bat

Ino Galparsoro 2007tik 2011ra izan zen Arrasateko alkate. JUANAN RUIZ / FOKU

Aizpuruak uste du beraiek lortu
zutela beste modu batera funtzionatzea. «Hau esaten dudanean
gizon askok muturra okertzen
duten arren, nik beti esaten dut
lan batzuetan emakumeak oso
onak garela. Beraiek ere izango
dituzte dohainak, baina gure dohainak dira, adibidez, oso onak
garela talde lanean, eta eraginkortasunaren ikuspegitik oso
onak garela gauzak ixten; eta,
udalean, oso garrantzitsuak dira
bi gauza horiek».
Udalgintzan eta, oro har, politikagintzan, lan arloak generoka

‘‘
Paternalismoa da.
Ez digute aitortzen
erabakitzeko gaitasuna.
Noski, ezin dizute hori
esan, alkatea zara eta»
«Historikoki gizonak
egon diren sistema bat
da, gizonezkoek
diseinatua eta euren
neurrira egindakoa»
Ino Galparsoro
Arrasateko alkate ohia (EAE-ANV)

Gipuzkoan, udal hauteskundeetarako aurkeztu diren 295 zerrendetatik 98tan doaz emakumeak
zerrendaburu, eta 197tan gizonezkoak. Herenak baino ez dira
emakumezkoak. «Nire garaian,
Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian,
hamar alkatetik bi ziren emakumeak. Ikusiko dugu zer gertatzen
den hauteskundeetan, eta goranzko joera bat adierazten
duen», esan du Aizpuruak, datua
ezagutzean.
Hirurek, baina, gauza berbera
nabarmendu dute. «Mantso goazen arren, aurrera goazela dirudi.
Argi dago, ordea, oraindik bide luzea dugula egiteko», azaldu du
Aizpuruak. Usurbilgo alkate
ohiak ondo ikusten ditu parekidetasun klausulak: «Baina kopuruari ez ezik, alde kualitatiboari
ere begiratu behar zaio, kopuruak
bete daitezkeelako emakumerik
aurrean jarri gabe».
Galparsororen aburuz, datu
horrekin ezin da konforme gelditu: «Nik uste dut gizartean gertatzen denaren isla dela; leku gehienetan eta arlo gehienetan gertatzen da hori, eta politikagintzan
eta udalgintzan ere bai. Baina, aldi
berean, pentsatzen dut arlo publikoak honetan eredu izan behar
duela, eta aurretik joan behar
duela, besteei tira eginez. Hor dago parekidetasun legea, baina argi
dago ez dela nahikoa. Beraz, alderdiei konpromiso irmo bat eskatuko nieke nik».

Usurbilgo alkate izan zen Mertxe Aizpurua 2011tik 2015era. GARI GARAIALDE / FOKU

‘‘
Alde kualitatiboari ere
begiratu behar zaio,
emakumerik aurrean
jarri gabe ere kopuruak
bete daitezkeelako»
«Zorte handia izan nuen,
udalean emakume talde
batekin egin nuelako
lan. Zoritxarrez, ez da
errealitatearen ispilua»
Mertxe Aizpurua
Usurbilgo alkate ohia (Bildu)

ekin

Ekitaldia
Maiatzak 13 · 19:00
Gudarien Plaza
Pasaia

«Garen guztien erdika bat baldin bagara, estatistikaren logikaren arabera, edozein kargutan
emakumeak erdiak izatea litzateke normalena edo naturalena.
Pentsatu nahi dut noizbait iritsiko
garela erdi hori izatera», esan du
Arrizabalagak. Ziur dago oreka
hori iritsi bitartean parekidetasun
klausulei eutsi behar zaiela:
«Berdintasuna lortzeko, gogor
egin behar da inertziaren kontra;
inertziari jarraitzen diozunean,
gizon aurpegiak ateratzen baitira
normalean. Oraindik bide luzea
dugu egiteko».
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Erik Gartzia Egaña Oiartzun

Duela lau urte, Jexux Leonet
(Oiartzun, 1968) buru zuen zerrendak gehiengo osoa eskuratu
zuen Oiartzunen. Aurten, zinegotzi gehiago egongo dira jokoan,
baina EH Bilduren alkategaiak espero du proiektuak «jarraipena»
izatea, «egitasmo estrategikoetan sakontzen jarraitzeko».
Maiatzaren 26an ziur aldatuko
da gauza bat: hamazazpi zinegotzi aukeratuko dituzte oiartzuarrek. Eraginik izango al du horrek?
Esperientzia berria izango da, eta
ikusiko dugu zer ekarriko duen.
Taldeak nola gelditzen diren ikusi
beharko dugu; gaur egun EH Bildu eta EAJ gaude udalean. Beste
mota bateko osaketa sortzen
bada, egoera berrira egokitu beharko dugu, oiartzuarrek hala
erabakita. Talde moduan, lan banaketa horretan indarrak banatzeko atea irekitzen digu zinegotzi gehiago lortzeko aukera horrek. Betiere, irabaziko dugula
pentsatuz.
Irabaziz gero, 1995etik karguan
jarraituko lukeen lehen alkatea
izango zinateke...
2011n osatu zen Bildu, eta hauteskunde haietan bazen zerrendetan
aurkeztu ezin zen jendea, kutsatuta omen zeudelako. Ilegalizazio
fase batean geunden lehenago
ere, eta horrek zaildu egiten zuen
taldeen osaketa. Egoerak ez zuen
laguntzen jarraipen horretan, eta
2015ean aurkeztu ginenetik orain
daukagu aukera jarraipen hori
bermatzeko. EH Bilduk bederatzi
zinegotzi ditu orain, eta horietatik
bost gaude zerrendan. Uste dut
Oiartzungo herriak merezi duela
jarraitutasun bat.
Orain arte inbertsio handia egin
duzue mugikortasunean: bidegorri berriak, aparkalekuak...
Mugikortasun arloan konplexua
da Oiartzun: 10.000 biztanle gara,
baina zortzi herri txiki bezalakoak gara. Oinezkoentzako segurtasuna bermatu nahi izan dugu auzoen arteko loturan; trafikoa ere
ordenatu dugu; bidegorria bera
hobetzeko lanak ere egin ditugu...
Ibilgailuentzako toki batzuk
ere egokitu ditugu. Autoa gehiegi
erabiltzen da Oiartzunen, eta pixka bat arduratuta gaude. Eskolako eta ikastolako saturazioa arintzeko parkin berria egin dugun
arren, Oinbusa sustatu dugu, eskolara oinez joateko bideak ziurtatuz. Eta herri barruko autobus
zerbitzua ere zabaldu dugu.
Lintzirineko eremua txukundu
duzue agintaldi honetan. Alde
horretatik, elkarlanean aritu zarete aldundiarekin.

ERIK GARTZIA EGAÑA

«Herritarrak aktibo
izatea da EH Bilduren
ildoetako bat»
Jexux Leonet b Oiartzungo alkatea
Bigarren aldiz jarraian aginte makila hartzea da Leoneten helburua.
1995etik lehenengoa izango litzateke alkate karguan errepikatzen.
Oiartzuarrek jarraipena «merezi» dutela uste du egungo alkateak.
Azken fasean lagundu digu aldundiak. Egoera kaskarrean zegoen Lintzirineko errepidea: oinezkoentzako biderik ez zegoen,
argia falta zen... Gainera, hondamendian zeuden garai bateko Ramon Vizcaino eta Catelsa lantegiak. Irtenbide integrala behar
zuen, inprobisaziorik gabea.
Trafiko azterketa eskatu genuen: jarduerak merkataritzakoa
ez, bestelakoa izan behar zuen,
bideak ezin zuelako jasan bestela.
Inbertsio handia behar zuenez,
hiru fasetan banatu genuen: barruko errepidea konpondu genuen lehenengoan; oinezkoentzako espaloiak hobetu, berriak
egin eta argiteria jarri genuen bigarrenean; eta zerbitzu bide berria eraiki genuen hirugarrenean.
Aldundiarekin harremanetan
izan gara hasieratik, eta hirugarren fasean lagundu digute. Eta

bertako enpresek ere ekarpena
egin dute. Banan-banan elkartu
ginen haiekin, eta denek kolaboratu dute. Uste baino emaitza hobeak ekarri ditu lanketa horrek:
trafikoa ondo bideratu dugu, eta
oinezkoentzako bideak ere ondo
gelditu dira. Ramon Vizcaino lan-

diogu herriko industrialdeen
mantentzeari, eta hala jarraituko
dugu datozen urteetan.
Parte hartzeari garrantzia ematen diozue beti, eta urtero bilerak egin dituzue auzoetan.
500 proposamen inguru jaso genituen 2015eko programan zehazteko, eta agintaldi
honetan gauzatuz joan
«Urte dezente dira herrian
gara programan jasotakultur aretoaren beharra
koa. Herritarrak aktibo
dagoela. Elementu
izatea da EH Bilduren ilkohesionatzailea da kultura»
doetako bat. Aurrekontegi izandakoan industria jardue- tuak aurkeztu aurretik, herritara duen beste enpresa bat jartzea rrekin batera partekatu dugu
lortu dugu, eta oso garrantzitsua udalaren egoera, auzoetan. 100da eraikin hori balio erantsia 150 bat lagunek hartu dute parte
duen jarduera batekin okupa- aurrekontuen diseinuan: propotzea, langileen lan baldintzak dui- samenak egiten dizkiegu, ekarnak izatea bermatzen duelako. penak jaso, eta horrekin osatzen
Agintaldi honetan egin ditugun dugu programa. Gizonek baino
gauza asko laburbiltzen du Lin- emakume gehiagok parte hartu
tzirinek. Guk garrantzia ematen dute azken prozesuan.

GIPUZKOAKO HITZA
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Gazteen arloan, etxebizitza politika jarri duzue martxan etxe hutsen merkatua mugitzeko.
Erronka geneukan. 300-400 gazterekin, diagnosia egin genuen,
eta behar bat zegoela ikusi genuen, etxe huts asko zegoela. Programa bat abiarazi dugu alokairu
duinarekin etxe huts horiek bideratzeko. Bederatzi etxe bideratu
ditugu alokairura, eta alokairu
publikoko 26 etxebizitza proiektatu ditugu aurrera begira.
Proiektu estrategikoak aipatu
dituzu, eta Mendiburu 14 da horietako bat. Kultur aretoaz gain,
erretiratuen elkartea eta udalaren bulego batzuk ere egongo dira hor. Zenbateko garrantzia du?
Urte dezente dira kultur aretoaren beharra zegoela. Izugarrizko
kultur bizitza daukagu herrian;
kultura oso garrantzitsua da guretzat, elementu kohesionatzaile gisa funtzionatzen duelako. Azpiegiturei begira, gabezia nabarmenak dauzkagu. Zer egin dezakegun ikusteko proiekzio bat egin
dugu agintaldi honetan, beste gabezia batzuk ere bazeudelako
kultur azpiegiturenarekin batera:
erretiroa hartutakoen itxurazko
elkarte bat, eta, udaletxea txiki
gelditzen zaigunez, bulego berriak ere bai. Horretarako, Mendiburu kalea da egokiena. Parte
hartze prozesu baten bitartez egin
genuen diseinua:erretiratuek,
beste herritar batzuek eta berrogei kultur eragilek hartu dute parte. Eraikin horri aurten ekitea da
helburua. Egungo azpiegiturak
ere hobetuko ditugu, Arizmendienea ondarearen etxea tartean.
Gizarte zerbitzuen arloari ere
garrantzia eman diozue.
Aurrekontua igo dugu. Etxez
etxeko zerbitzua indartu egin
dugu, eta are gehiago indartuko
dugu. Sail horrek hartzen du udaletxearen beheko solairua, eta
Fermiñenera pasatzea da asmoa,
herritarrek merezi duten harrera
jasotzeko.
Aipatutakoez gain, zeintzuk dira
datozen urteetarako erronkak?
Hor daukagu merkatari txikien
gaia ere. Salmenta kate handiak
hor dauzkagu. Udalaren tresnekin zaila da horien lana baldintzatzea, baina batzuetan lortzen
dugu. Hauspoa eman diogu merkatari txikien Iturri elkarteari, eta
indartu egin da.
EH Bilduren lan egiteko moduan dago bere lana herritarrekin
partekatzea eta haiekin lan egitea.
Parekidetasun ikuspegia behar
dugu, eta harreman estua daukagu herri mugimenduarekin.
Transbertsaltasunarekin eta feminismoarekin batera, euskara
da beste gai garrantzitsua.

Iritzia
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Porlanaren
jonkiak gara
zken boladan nahiko
zeregin gogaikarrian
nabil sartuta; medikutan, alegia. Laguntzaile gisa joaten naiz proba eta
kontsultetara, eta aukera izan dut
Eibarko ospitale berrian probatzeko. Estetikaz ez dut ezer esango, baina barruko kolore eta uniformetasunaz asko idatz liteke.
Aurreko baten, erradiologian sartu ginen. Ez zegoen inor karraju
luze hartan, eta beldurrezko film
baterako lokalizazio egokia izan
litekeela begitandu zitzaidan.
Hormak eta ateak kolore berdekoak, baina ilar-pureak duen
berde hori, 70eko hamarkadatik
ateratakoa iruditu zitzaidan. Dena berdina ospitale osoan, ez dago mediku edota espezialitateen

A

izenik ateetan, zenbakiak besterik ez. Eta zenbakiak Osakidetzako urdin horretan... Ez dira ondo
ezkontzen kolore biak!
Tira, baina iritziak baino ez
dira horiek, eta dekoraziorako
gustu gutxi izateak ez du ezer
esan nahi. Arazoa ospitalea bera
da, nola sortu zen, eta zein izan
zen osasun etxe horren helburua.
Patxi Lopezek, lehendakari izan
aurretik, Eibarren (justu oraingo
ospitale parean dagoen auzoan)
eman zuen mitin baten dago sorburua. Orduan egin zuen promesa. Baina erietxea egiteko orubea
errepide biren artean ez ezik, kutsatuta ere bazegoen. Proiektuak
tikili-takala iraun zuen buruetan,
nahiz eta Lopezen lehendakaridenbora amaitu. Ez zitzaien

R
IRITZIA
Leire Narbaiza
ahaztu, eta kromo trukaketan
lortu zuten gauzatzea.
Eibarkoa anbulatorio handi bat
da. Torrekua osasun etxea hustu,
eta bertara eroan dute, baita
Mendaroko espezialista batzuk
ere. Oheak ere badauzka subakutuendako, baina besterik ez.
Gainera, erdi hutsik dago, aparkalekurik ez dauka, eta elbarriendako espazio bat du gordea
errepidean, baina hiru taxirendako...
Egin behar zen, nahiz eta Mendaroko ospitalearen handitzea
geldirik egon diru faltagatik. Eta
denok pozarren. Nork egin liezaioke kontra ospitale bat egitearen ideiari? Ezin da! Nahiz eta
gero medikuak lanez gainezka
egon, ordezkorik kontratatu ez,

Irudia b Andoain

eta pazienteari emandako atentzio denbora murriztu, oso txarto
dago ikusita ospitale baten aurka
egotea.
Izan ere, desarrollista hutsak
gara. Azpiegiturak egiteak du
erakarmena gure herrian. Bost
aireportu izan arren, Hondarribikoa handitu behar, txikiegia delako. Navarra Arena erraldoia,
Balentziaga museo gaindimentsionatua. Superportu bat ez, bi
behar genituen. Supersur errepidea inork erabiltzen ez badu ere,
bigarren fase bati ekin behar zaio.
Erraustegi demasa egin behar

Egin behar zen.
Eta denok pozarren.
Nork egin liezaioke
kontra ospitale bat
egitearen ideiari?
Ezin da!
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zen, hainbeste erretzeko zabor
nahikorik ez ekoitziagatik. Inora
ez garamatzan abiadura handiko
tren batekin tematuta 25 urtean.
Ez dakit nola ez ditugun proiektatutako lau zentral nuklearrak!
Gero barre egingo diogu Castelloko aireportuari. Berdinak gara,
barren!
«Horrek ez du ogirik jaten»
esaten zuen gure amamak; hau
da, ez zekarrela gasturik zerbait
soberan edukitzeak (seguruenera, «jakiteak ez du ogirik jaten»
esaera zaharraren bere moldaketa izango da). Horrela funtzionatzen dugu, azpiegituren Diogenes
sindromea dugu —barka diezadala Edu Lartzangurenek—, eta
auzo bakoitzean nahi genuke ospitalea, edota abiadura handiko
trenaren geltokia, nahiz eta gero
ospitale horretan ez egon medikurik, eta geltokian trenik inoiz
ezin hartu. Ospitale eta geltoki
horien promesek ilusioz betetzen
gaituzte, edukitzearen lilurak
itsutu. Porlanaren jonkiak gara.

Gaurtik, IATa iraungita daukaten autoek
izango dute lehentasuna Irun eta Urnietan
URNIETA b Behin-behineko neurri gisa, gaurtik aurrera IATa iraungita

edo iraungitzeko zorian daukaten ibilgailuek lehentasuna izango dute
Irungo eta Urnietako estazioetan. Gidariek Internet bidez edo bulegoetan bertan hartu ahal izango dute ikuskatzerako ordua.

Garbitzaileen auzian esku hartzeko eskatu
diote epaileek eta fiskalek Jaurlaritzari
DONOSTIA b Luzatzen ari da Gipuzkoako auzitegietako eta ertzain
etxeetako garbitzaileen lan gatazka. Zazpi hilabete baino gehiago daramatzate greban, eta epaile eta fiskalen elkarteak eskaera argia egin
dio Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailari: esku hartzeko lan gatazkan.
«Higiene baldintza duinak» eskatu dituzte epaile eta fiskalek.

30.242
GIPUZKOAKO LANGABE KOPURUA APIRILEAN
Gipuzkoako langabe kopuruak beherantz jarraitzen du. Apirilean joan
den martxoan baino 976 langabe gutxiago zeuden herrialdean, eta, iazko datuekin alderatuta, duela urtebete baino 2.518 langabe gutxiago
zeuden aurten. Apirilean 30.242 langabe zeuden guztira.

Hamabi urte geroago, Europako
lehiaketa batean ariko da Bidasoa-Irun

«Gipuzkoarrei egingo die kalte bereziki»
Gorabeherekin sortu zen proiektua, eta haserre jarraitzen du Euskal Herriko garraiolari autonomoen sindikatuak (Hiru). Gipuzkoako Foru Aldundiak asteartean jarriko du abian N-1 errepideko bidesari sistema berritua,
eta, orain arte salatu bezala, sistema berriak ere «gehien erabiltzen dutenei» egingo die kalte, Hiruk kritikatu
duenez. «Garraiolari gipuzkoarrak kaltetuko ditu bereziki». Aldundia 2018an hasi zen errepide horretan bidesaria kobratzen kamioilariei, eta hiru hilabetera sistema ez zela egokia ebatzi zuen EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak. Arku batzuk tokiz mugitu eta tarifak egokitu ditu aldundiak. Irudian, Andoaingo arkuetako bat. JON URBE / FOKU

IRUN b Hiru partida falta dira, oraindik, Asobal liga amaitzeko, baina
Bidasoa-Irunek, dagoeneko, badaki hurrengo denboraldian Europako
lehiaketa batean ariko dela; EHF kopa jokatuko du, gutxienez, eta
Txapeldunen Ligan ariko da une honetan daukan bigarren postuari
eutsiz gero. Irundarrak 2007an aritu ziren, azkenekoz, Europan.

%

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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baina krisi garaietan ere «duin»
bizitzea ahalbidetu die ofizioak.
«Irauteko nahikoa lortzen dugu». Ofizioa «izugarri» gustatzen
zaiola gaineratu du donostiarrak.
Martinezek denbora gutxiago
darama zapatak konpontzen,
baina hark ere bide luzea egin du
jada ofizioan: hogei urte. «Ostalaritzan ari nintzen lanean, eta
nekagarria zen oso. Donostiako
Easo plazan Martaren familiak
zuen dendan jendea behar zutela—eta sartu nintzen ofizioan.
Emaztearekin ikasi dut lanbidea;
haren aitarekin eta amarekin batera, Marta izan dut irakasle».
Besteentzat lanean aritu ostean, biak duela hiru urte heldu ziren Errenteriara. Hangoa da Martinez, eta Foru plazako 17. zenbakian zabaldu zuten negozioa.
Duela hiru urtera arte gizonekin
batera aritu ziren lanean, eta Martinezek azaldu du ez dutela izan
arazorik. Baina, haren hitzetan,
lan banaketan nabarmena da ezberdintasuna. «Emakumeak joskintzan aritzen dira batez ere, josteko makinarekin, edo publikoari
begira, eta ez hainbeste makinetan. Gizonak, berriz, ofizial lanetan aritzen dira normalean». Aitak «hasiera-hasieratik» erakutsi zion makinak erabiltzen. «Ofizioaren alderdi guztiak ezagutu
eta ikasi ditut berari esker». Gaur
egun, bien artean egiten dute lan
guztia Orduñak eta Martinezek.

Konponketa gehiago

Marta Orduña eta Begoña Martinez, oinetakoak konpontzeko beren dendaren sarreran. IKERNE ZARATE

Zapata konpontzaileak dira Marta Orduña eta Begoña Martinez.
Artisau moduan, eskuz josten eta konpontzen dituzte zapatak.
Ofizioarentzat ez dira garairik onenak, baina azaldu dute krisia
dela-eta konponketak gero eta jende gehiagok egiten dituela .

Zola urratuen
konpontzaile
Ikerne Zarate Errenteria

apata-konpontzaile ofizioa odolean
darama Marta Orduña donostiarrak,
eta haren eskutik
ikasi du Begoña Martinez errenteriarrak. Aita zapataria zuen Orduñak, eta harengandik ikasi

Z

zuen ikasi beharreko gehiena.
Gaur egun, oraindik, ez da ohikoa
emakume zapatariak ikustea, eta,
are gutxiago, Errenteriako Orduña zapata konpontzaileen dendan gertatzen den bezala, bi emakume ofizio horretan lanean aritzea. Orduñaren emaztea da Martinez. 44 urte dituzte biek, eta Orduñak ia 30 daramatza zapatak,

gerrikoak, zorroak eta larruz egindako beste jantziak nahiz osagarriak konpontzen: «Oinetakoak
neurrira egiten zituen aitak, eta
Gipuzkoako ia zapatari guztien
irakasle izan zen; askok egin zuten
lan harekin, eta zapatari ofizioa
ikasi genuen seme-alabek ere».
Aukeratutako bidearekin ez dela
aberastuko aitortu du Orduñak,

Krisiaren eraginez garaiak onenak ez badira ere, biak pozik daude euren apustuak izan duen
erantzunarekin. Bezero ugari dute, eta, herrikoez gain, Donostia
ingurutik eta Hendaiatik ere heltzen zaizkie eskaerak. «Gogorrak
izan dira lehenengo bi urteak, lur
hartu artekoak. Jendeak ezagutu
gaituen arte eta nola lan egiten
dugun ikusi arte, bidea ez da erraza izan; baina apurka-apurka ari
gara gure espazioa irabazten».
Zolak eta takoiak konpontzetik
harago doa bien prestakuntza.
«Eskuz konpontzen ditugu zapata apurtuak, eskuz josten ditugu». Orduñari aitak erakutsi zion
hori ere, hark eskuz egiten zituelako oinetakoak, «nahiz eta ez
den ohikoena». Bitxikeria bat ere
kontatu du Orduñak: «Garai batean, dirudunek konpontzen zituzten oinetakoak. Gaur egun,
berriz, denok konpontzen ditugu;
oinetakoa merkea bada, oso gustuko izaten dugulako, eta, garestia bada, oinetako ona delako».
Biek baieztatu dute krisi garaian jende gehiago hasi zela oinetakoak konpontzen. «2010etik
aurrera nabarmena izan zen hori.

Aurretik, apurtutakoak bota, eta
berriak erosten zituzten gehienek; krisiarekin, berriz, konpontzen hasi ziren». Harago jo du Orduñak. «Konpontzea ekologikoagoa da, birziklatu egiten duzu,
produktuaren bizitza luzatu.

‘‘
Emakumeak joskintzan
aritzen dira batez ere,
josteko makinarekin,
edo publikoari begira;
ez hainbeste makinetan»
Begoña Martinez
Zapataria

«Konpontzea
ekologikoagoa da;
birziklatu egiten duzu
horrela, produktuaren
bizitza luzatu»
Marta Orduña
Zapataria

Erosten dugun guztiak gutxiago
irauten du, oro har, iraungitze
data bat du. Gurean, gainera,
goma naturalak, produktu naturalak erabiltzen ditugu». Ideia
horretan sakondu du Martinezek:
«Kontsumista da gizartea; erosi,
erabili eta bota egiten dugu, gauzak konponduta produktu horiei
bizitza luzatzen zaiela ahaztuta».
Jendeak gomazko zolak jartzea
eskatzen die gehien, «ez irristatzeko», baita takoiak aldatzea ere.
Baina aurten gora egin dute zorroen eta gerrikoen konponketek. Zapatari baino gehiago, uhalgile ikusten du bere burua Orduñak. «Larrua modu artisauan
lantzen dugulako, eta oinetakoen
kontrahormak ere konpontzen
ditugulako; denak, eskuz». Makina badaukatela onartu du Martinezek. «Baina kontu handiagoarekin josten da eskuz; makinarekin zakarragoa izaten da dena».

Erreminta zaharrekin
Museo txiki bat ere badute dendan. Orduñaren aitak oinetakoak
egiteko erabiltzen zituen tresnak
dira. «Horietako batzuk erabiltzen ditut oraindik; ertz leungailua, adibidez. Larruzko jakak
apurtzen direnean konpondu eta
berriak bezala uzten ditu». Erremintarik onenak zaharrak direla
azaldu du. «Zapatarien ezten zaharra eta berria ditugu, baina 50
urte baino gehiago dituenarekin
aritzen naiz ni, apurtuta dagoen
arren primeran funtzionatzen
duelako». Beren ofizioan zailena,
«edo arriskutsuena», makinak
erabiltzea dela dio Martinezek.
Pozik handiena, berriz, «egunero
lana ondo eginda etxera joatea»
dela azaldu du Orduñak.
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Gurutz Linazasoro neurologoak musikaren
eta garunaren arteko harremana azalduko du
gaur, Ordiziako Musika Eskolan. «Musikak
garuna estimulatzen du; onurak eragiten ditu».

Musika notak
sendagai
Kerman Garralda Zubimendi

usikak zuzenean
eragiten du norberaren emozioetan,
eta, ondorioz, hizkuntza unibertsala da». Gurutz
Linazasoro neurologoak ez dauka
zalantzarik. Ez dago erritmorik ez
duen kulturarik, eta ospakizun
guztiek dute melodiaren bat; are
gehiago, gizakiak hizketan ere ez
zekien garairako bazituzten hezurrez egindako txirula itxurako
instrumentuak; musika betidanik izan da gizakiaren bidelagun,
baina adituak orain gutxi hasi
dira frogatzen zer onura eragin
ditzakeen musikak. Linazasorok
aurrerapen horiek azalduko ditu
gaur, 19:00etan, Ordiziako Musika Eskolan.
«Askotariko gaiak jorratuko
ditugu», azaldu du neurologoak.
«Ikasiko dugu garunak nola bilakatzen dituen soinu uhinak sinfonia; musikari baten garunaren
berezitasunak ikusiko ditugu; aztertuko dugu nola arindu daitezkeen gaixotasun neurodegeneratiboak musikaren bidez...». Neurologoak baieztatu du musikak
«mirariak» egin ditzakeela garunean.
Linazasorok Alzheimerren gaitza jarri du adibide gisa. Alzheimerrak kalte egiten die garuneko
zelulei, eta gaixoak arazo kognitiboak pairatzen ditu kaltetze prozesu horren ondorioz; besteak
beste, memoria galera, orientatzeko zailtasuna eta hizketarako
ezintasuna. «Melodiak ezagutzeko gaitasuna izaten da garunaren
atrofia prozesu horretan galtzen
den azken prozesu kognitiboetako bat. Musika entzuten duten
pazienteek aktiboago izaten dute
garuna, eta emozioak arinagoak
izaten dira». Halaber, adituek
ikusi dute alzheimerra dutenak
musikaren bitartez «gauza berriak ikasteko gai» direla, pixkanaka memoria galtzen duten
arren.
Amusia duten gaixoek, ordea,
zailtasunak izaten dituzte musika

M

doinuak prozesatzeko —musikarekin loturiko nahasmendu bat
da amusia—. «Musikaren eta garunaren arteko harremana aldebikoa da: musikak burmuin osasuntsu bat izaten laguntzen digu,
baina garunak behar bezala funtzionatu behar du soinu uhinak
prozesatu ahal izateko», argitu
du Linazasorok.
Jaiotzatik eduki daiteke amusia, edo gerta liteke burmuineko
kalte baten ondorioz agertzea.
«Musika oso terapia ona da estresak eta antsietateak eragindako
arazoei aurre egiteko. Amusiak,
zuzenean, ez du eragiten halakorik, baina gaixo horiek musika
prozesatzeko ezintasunak izaten
dituztenez, antsietatearekin eta

Gizakia gai da jaio aurretik ere musika doinuak prozesatzeko. KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI

horretatik, Linazasorok ez du birritan pentsatu musika generoren bat besteak baino egokiagoa
den galdetuta. «Halere, jakin
egin behar da gure gorputzak zer musika estilo
eskatzen digun», zehaztu du.
«Nork ez du jarri inoiz
Beti ari gara garuna
abesti tristeren bat aniestimulatzen: konposatzean,
moz triste egon arren?»,
instrumentu bat jotzean,
galdetu du azalpenari
musika entzutean...»
ekiteko. «Funtsean, musika arte bat da, eta emo«Musika entzuten duten
zioak astintzeko eta hunpazienteek aktiboago izaten
kitzeko ahalmena du».
dute garuna, eta emozioak
Adituak gaineratu du
arinagoak izaten dira»
musikaren bidez «uneGurutz Linazasoro
Neurologoa
an uneko egoera emozionala» azpimarratu
estresarekin lotura duten arazoak nahi izaten dela. «Batzuetan, beizan ditzakete».
har baino gehiago sakondu dezaNeurologoak dio musika estilo ke tristura, baina alaitu ere egin
guztiak direla «balekoak»; alde gaitezke, erlaxatu, piztu... Mundu

‘‘

bat da musika, eta, horregatik,
ezin da esan musika estilo bat
egokia denik eta beste bat ez».

Genero jakin bat ez
Musika klasikoa genero jasotzat
hartzen denez, oso zabalduta
dago pentsatzea osasungarriagoa
dela. «Mozart efektua deitzen
zaio horri. Duela urte batzuk zabaldu zen musika klasikoa entzuteak kontzentrazioa eta ikasteko
gaitasuna hobetzen dituela, baina
sekula ez da frogatu», azaldu du
Linazasorok. «Musika eta neurologia munduan ere badira mitoak, eta ez da zuzena esatea musika genero bat entzuteagatik adimentsuagoa zarela».
Musikak garunean sortzen
duen estimulazioa da garrantzitsuena neurologoarentzat. «Musikak, bere forma guztietan, estimulatu egiten du garuna, eta hor-

tik sortzen dira onurak». Hala,
Linazasorok azaldu du musika
instrumentuak jotzea ere onuragarria dela, baina azpimarratu du
jarduera desberdin bat dela. «Beti
ari gara garuna estimulatzen:
konposatzean, instrumenturen
bat jotzean, musika entzutean...». Gehitu du ez dagoela alde
handirik musika zuzenean entzun edo grabatuta entzun: «Testuingurua erabat desberdina da.
Normalean, lagun artean joaten
gara kontzertuetara, eta beste aldarte bat izaten dugu. Ondorioz,
garuna beste era batean estimulatzen da, baina bi kasuetan lortzen
dira onurak».
Musikari esker, gorputzak dopamina askatzen du, jatearen plazerarekin eta sexuarekin gertatzen den bezalaxe. Dopaminak
eragin zuzena izaten du umorean,
logalean eta jarrera kognitiboan.
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Taberna izateko egokitutako autobusa da
Sanprubusa. Elorregi auzoan egongo da,
Arrasatek, Bergarak eta Oñatik bat egiten duten
gunean. Zerbitzu faltari erantzuteko sortu dute.

Txartelaren
ordez, kafea
Karmele Uribesalgo Alzola Oñati

utobusera gerturatu
eta «bi kafesne, mesedez» eskatu du
Bergara aldetik oinez
iritsi den bikote batek. Gainontzeko autobusetan gertatzen ez
den arren, Sanprubusean posible
da horrelakorik hartzea. Baita
ogia erostea edo ardoa edatea ere.
Autobus bat taberna izateko egokitu du Jon Mujikak, eta Arrasatek, Bergarak eta Oñatik muga
egiten duten tokira eraman du:
Elorregi auzora. San Prudentzio
ere esaten dio jende askok, eta
hortik datorkio izena autobusari.
Astelehenean hartu zituen lehen
bidaiariak, eta egunero egongo
da zabalik, 08:30etik 20:00 ingurura arte.
Mugimendu handiko auzoa da
Elorregi. Bidegorria pasatzen da
handik, eta autobus geltoki bat
ere badago. Autobus aldaketa egiteko tokia da bidaiari askorentzat.
«Eta horrelako zerbitzu baten
falta zegoen», adierazi du Mujikak. Lagunarteko afari batean
bururatu zitzaion auzoan taberna
bat jartzea. Proiektuan lanean
hasi zenean jakin zuen ez zela posible eraikinik egitea, Gipuzkoako Foru Aldundiarena baita lurra:
«Pentsatu nuen autobus bat taberna bilakatzea zela aukerarik
onena eta irtenbiderik azkarrena». Mujikaren gertukoek «erokeriatzat» hartu zuten hasieran,

A

ez zitzaien guztiz bideragarria
iruditu, baina proiektuak aurrera
egin ahala, begi onez ikusi dute.
Bi urte behar izan ditu Mujikak
ideia gauzatzeko. Homologazioa
lortzeak asko luzatu zuen prozesua. Baimenak, berriz, nahiko
erraz lortu zituen. Oñatiko Udalarekin egin ditu tramiteak, herri
horretako lurretan baitago autobusa, eta hasieratik laguntza handia eskaini diotela azpimarratu
du.
Mujikarekin batera, lanean ariko dira haren bikotekide Irene
Choan eta sukaldari bat. Choanek
aitortu du hasierako asmoa zela
hain ezagunak diren Londresko

Sanprubusean, autobusaren barruan nahiz kanpoan eska daiteke jan-edana. JAIZKI FONTANEDA / FOKU

zegoela ikustean, erostea erabaki
nuen», azaldu du Mujikak. Irisgarria da, gainera: elbarrientzako
arrapala dauka, esaterako.
Itxuraldatu egin dute autobusa, baina bere esentzia
mantentzen saiatu dira.
Eserlekuak aprobetxatu
dituzte, eta bost mahai
jarri dituzte bezeroenHamabost urte betetzean,
tzat. Kanpoan ere badaerretiratu egiten dituzte
go terraza bat. Horrez
autobusak, eta, salgai zegoela
ikustean, erostea erabaki nuen» gain, Arrasateko bi artistak margotu egin dute
autobusa, eta inguruko
«Artoarekin egindakoak dira
mendiak irudikatu digure mahai tresna guztiak,
tuzte, besteak beste. Aleta, beraz, sekula ez dira
tzariak jartzeaz, berriz,
helduko itsasora»
Mujika arduratu da,
Jon Mujika
Sanprubusa proiektuaren egilea
anaiaren laguntzarekin.
Gasarekin jarri dituzte
bi solairuko autobus gorri bat martxan sukaldeko aparatu guzerostea; baina Euskotreneko bi- tiak, baita kafea egiteko makina
garren eskuko bat hartu zuten az- ere. Horrez gain, eguzki plakak
kenean. «Hamabost urte bete- dituzte, eta negu parterako, eguztzen dituztenean, erretiratu egi- kiarekin energia nahikorik lortuten dituzte autobusak, eta, salgai ko ez balute, sorgailu bat daukate.

‘‘

Autobusaren barrualdea ere bezeroen beharretara egokitu dute. J. F. / FOKU

«Tori kafeak, eta hemen dauzkazue makilatxoak ere. Biodegradagarria da dena», jakinarazi die
Choanek bezeroei. Mujikak adierazi du arreta berezia jarri dutela
horretan: «Badirudi plastikoa
ematen ari garela, baina artoarekin egindakoak dira gure mahai
tresna guztiak, eta, beraz, sekula
ez dira helduko itsasora».

Sinadura bilketa, martxan
Autoa San Prudentzion utzi, eta
autobusera gerturatu da emakume bat. «Oso ideia ona da autobusarena, eta kafea ere ona
dago», esan die Mujikari eta Choani. Bidezko merkataritzako produktuak eskaintzen dituzte Sanprubusean, eta denetik daukate:
tabernetan aurkitu ohi diren edariez gain, ogia, pintxoak eta opilak eskaintzen dituzte. Aurrerago, hanburgerrak egiten hasteko
asmoa ere badaukate.
«Komunak falta dira», adierazi du garagardo bat edaten ari den

bezero batek. Arrazoi duela erantzun dio Mujikak, eta sinadura
bilketa bat egiten ari direla jakinarazi dio. Duela hiru urtetik
dago eginda eskaera Arrasateko,
Bergarako eta Oñatiko udaletan,
baina oraindik ez dago komunik.
Horren beharra dagoela gogorarazteko ari dira sinadurak biltzen.
«Ez dakigu zeinek egin behar dituen; hiru herrien erdian dago
gune hau, eta badirudi denena
dela Elorregi, baina, aldi berean,
ez dela inorena».
Mujikak proiekturako propio
atera zuen autobusen gidabaimena, eta Sanprubusa Bergarako fabrika batean utziko du gauero.
«Orain, ezin dut hartu gaixo baimenik, bestela ea nork mugitzen
duen autobusa», adierazi du
txantxetan. Elorregin egoteko asmoa dauka printzipioz, baina ez
du baztertu ekitaldiren batera
gonbidatuz gero, joatea. «Hala
ere, neurria hartu behar diogu
oraindik».
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Gipuzkoako Orientazio Taldeko kideek emaitza onak erdietsi zituzten Asturiasko Llanes herrian jokatu zen Espainiako Txapelketako proban. GOT

Europa iparraldean arrakasta handiko kirola da orientazioa, eta gero eta zale gehiago
ditu Euskal Herrian ere. Etzi Oñatin izango da Gipuzkoako ligako bosgarren proba.

Altxorraren bila, kirola eginez
Aitziber Arzallus

apa bat eta iparrorratz bat
nahikoa dira
orientazioa
praktikatzeko.
Haiek ondo erabiltzen eta interpretatzen jakitea da gakoa. Europa iparraldeko herrialdeetan
arrakasta handiko kirola da
orientazioa. «Badira 20.000 parte
hartzailetik gorako probak, eta
eskoletan irakasten dute», Ibon
Goikoetxea GOT Gipuzkoako
Orientazio Taldeko kidearen arabera. Gipuzkoan ez da horren kirol ezaguna, oraingoz; baina poliki-poliki ari da lekua egiten. «Azken bost urteotan asko hazi da
praktikatzen dutenen kopurua,
eta azkenaldian ikastetxe askotatik jaso ditugu eskaerak orientazioa zer den azaltzera joateko,
gaztetxoentzat oso interesgarria
delako».
Goikoetxeak aspaldiko afizioa
du orientazioa. 2003an hasi zen
probetan parte hartzen. «Orientazioko sail bat sortu genuen
Irungo mendizale taldearen ba-

M

rruan, eta lagun batzuk han ibili
ginen hamar bat urtez». 2013an,
ordea, «hil edo bizi» zeudela,
orientazioa ardatz izango zuen
talde bat sortzea erabaki zuten.
GOT deitu zioten taldeari: Gipuzkoako Orientazio Taldea.
Gaur egun, herrialde guztiko 150
bazkidek baino gehiagok osatzen
dute taldea. 5 urte dituzte kiderik
gazteenek eta 60tik gora helduenek.
Orientazioaren «bertuterik
handiena» horixe dela dio Goikoetxeak, «adin tarte zabala» hartzen duela. «Edozeinek egin dezake, eta familia giroko kirola da,
herrikoia. 5 urteko haur batek
egin dezake, eta 80ko batek ere
bai; egin daiteke bakarka, taldean
edo familian; eta probak egin daitezke irabazteko helburuarekin
edo goiz-pasa eder bat egitekoarekin». Goikoetxea bera, esaterako, familiarekin joaten da orientazio probetara. «Denok parte
hartzen dugu: nire semeek,
emazteak eta nik. Dagokigun
txandan irteten gara bakoitza eta
mendi buelta bat emateko eta ondo pasatzeko aukera ematen digu

guztioi». Gainera, kirol gisa
«osoa» dela azaldu du, lantzen
diren baloreengatik. «Orientazioa bera zer den ikasteko aukera
ematen du, mapak ulertu eta interpretatzekoa, mendian galduz

Beste kirol guztietan bezala,
orientazioan ere garrantzitsua da
ondo prestatuta egotea. «Entrenamenduak egiten ditugu horretarako, adinaren araberako taldeetan banatuta». 6 urtetik 12ra arteko gaztetxoak biltzen
dituzte Txiki-GOT taldean, eta entrenamenduak
eta topaketak ere egiten
dituzte asteburuetan.
Europa iparraldean badira
Goikoetxearen esanetan,
20.000 parte hartzailetik
haurrak 7 urterekin hasgorako orientazio probak,
ten dira orientazioa ulereta eskoletan irakasten dute»
tzen. «Eta, hortik aurre«5 urteko haur batek parte har ra, praktikatzea da kontua». Helduek, berriz,
dezake, eta 80 urteko batek
beren kasa egiten dituzte
ere bai; eta egin daiteke
bakarka, taldean edo familian» entrenamendu fisikoak,
eta, gero, asteburuetan
Ibon Goikoetxea
Gipuzkoako Orientazio Taldeko kidea
elkartzen dira probak eta
ibilbideak egiteko.
gero zer egin jakitekoa, erabakiak
Orientazioa kirol gisa ezagutahartzekoa... Oso balio politak ditu razteko ere jarduera ugari egiten
atzean, eta beste mila gauza ira- dituzte talde gisa. Hainbat ibilbide
kasteko erreminta izan daiteke». iraunkor prestatu dituzte, batetik.
Talde gisa, GOTek bi helburu Mapak egin dituzte horretarako,
dituela azaldu du Goikoetxeak. eta baliza iraunkorrak ezarri.
«Gustatzen zaigun kirola prakti- «Mapak edonork eskuratu ditzakatzea da bata; eta orientazioa ki- ke Internetetik, eta parketxeetan
rol gisa ezagutaraztea, bestea». ere lor daitezke. Edonork nahi

‘‘

duenean eta nahi duen eran egin
ditzake ibilbide horiek, oinez edo
korrika, altxorraren bila jolasa
izango balitz bezala». Zegaman,
Aiako Iturraran eremuan, Errenteriako Listorretan, Urretxun eta
beste hainbat txokotan daude
ibilbide iraunkor horiek, eta aurki
jarriko dute beste bat Donostian,
Ulian.
Orientazio probak ere antolatzen dituzte, horrez gain. Eta, hain
zuzen ere, Gipuzkoako IV. Orientazio Liga Herrikoia egiten ari dira
aurten. «Sei proba izaten dira urtean, eta hiru ibilbide prestatzen
ditugu proba bakoitzerako: umeentzakoa edo familian egiteko
modukoa izaten da bat, hiru kilometro ingurukoa; bestea, lau kilometrokoa; eta azkena, zailena,
orientazio kirola egiten dutenentzakoa, bost kilometrokoa». Etzi
Oñatin izango da aurtengo ligako
bosgarren proba. Dagoeneko izen
ematea itxita badago ere, interesa
duenakwww.gotorientazioa.
org webgunean topa dezake hurrengo probei buruzko informazioa. Etzi, gainera, leku berean,
eskola kirolean ibiltzen diren
haurrek ere izango dute orientazioa praktikatzeko aukera.
Orientazio proba gehienak
mendikoak izan arren, egon, era
askotakoak daudela azaldu du
Goikoetxeak. «Orientazioa praktikatu daiteke mendian, hirian,
herrian, eta eraikin barruetan ere
bai». Mendikoak zailagoak direla
dio, eta hiriguneetakoek beste
teknika bat eskatzen dutela. «Joan den udan Danimarkan izan
nintzen familiarekin eta Munduko Txapelketako proba batean
parte hartu nuen. Institutu baten
barruan izan zen proba, eta 47 minutu pasatu nituen institutu barruan alde batera eta bestera korrika». Hemen ere antolatu izan
dituzte gisa horretako probak; Asteasuko frontoian, esaterako.

Emaitza onak probetan
Espainiako Txapelketako probetan ere parte hartzen dute Gipuzkoako Orientazio Taldeko kideek.
50 bat kide Asturiasko Llanes herrian izan ziren duela bi aste, eta
emaitza onarekin itzuli ziren
etxera. Ana Lopez donostiarra eta
Aitana Lertxundi zarauztarra nabarmendu ziren batez ere. Lopez
hirugarren sailkatu zen distantzia
ertainean, 50 urtetik gorako emakumezkoetan. Lertxundi, berriz,
35 urtetik gorako emakumezkoen mailan lehiatu zen, eta podiumera igo zen parte hartu zuen hiru probetan: irabazle izan zen
erreleboetan eta esprintean, eta
hirugarren helmugaratu zen distantzia ertainean.
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Realak Espainiako Kopako finala jokatuko du bihar, 20:30ean, Atletico Madrilen aurka,
Granadan. Marian Arizetak eta Ixiar Canelladak badakite zer den titulu hori irabaztea.

Lokatzetan ikasitakoak
Unai Zubeldia Donostia

arkumendegi futbol zelaia, Astigarragan. 1987ko uztailaren 5a. Espainiako Kopako finala, eta Oiartzun eta Añorga aurrez
aurre. «Ikaragarria izan zen hura.
Jendez lepo zeuden harmailak,
autoz beteta errepide bazterrak...». Ixiar Canellada Oiartzungo jokalari ohiak ondo gogoan dauka egun hartan bizi izan
zutena. Kiroletik asko izan zuen
egunak, baina ez zen gelditu futbol partida soilean. «Espainiako
Federazioak aurreko denboraldiko diru laguntza zor zion Oiartzuni, eta, presidentea kopa ematera
zetorrela baliatuta, zor zigutena
ordaindu arte ez ginela zelairatuko erabaki genuen». Tentsio handia izan zen finalaren aurreko minutuetan. Joaquin Urio Velazquez
zen epailea, eta ordubete berandu
hasi zen partida. Azkenerako, 3-2
irabazi zuen Oiartzunek. «Baina
oraindik ez dakit zor ziguten hura
kobratu dugun ere!».
Urte asko igaro dira Añorgak
eta Oiartzunek Espainiako Kopako finalak jokatu eta irabazi zituztenetik, baina bai Canellada eta
bai Marian Arizeta Añorgako jokalari ohia garai hartako bizipenak eguneratzen ari dira azken
asteotan —biek hamabost urte
egin zituzten futbolean—. Realak,
lehen aldiz, Espainiako Kopako
finala jokatuko du bihar,
20:30ean, Granadan (Espainia),
Atletico Madrilen aurka, eta, «oso
erronka zaila» dela onartuta ere,
txuri-urdinak, partida bakarra
izanda, «ezustekoa emateko gai»
direla sinetsita daude biak. «Ilusioz gainezka daude jokalariak,
eta disfruta dezatela». Beste zeregin batzuk tarteko, ez dira joango
Granadara. «Baina telebistaren
aurrean egongo gara, noski».
Apustua ere egin dute: «1-2 irabaziko du Realak», bota du Arizetak, ziur. «Penaltietan irabaziko
du», Canelladaren erantzuna.
1983-1984ko denboralditik
1994-1995era Kopako zazpi final
jokatu zituen Añorgak, eta hiru
irabazi (1989-1990, 1990-1991 eta
1992-1993); Oiartzunek, berriz,
hiru final jokatu zituen, eta bi ira-

Z

bazi (1986-1987 eta 1987-1988).
Ligan, Añorga 1991-1992, 19941995 eta 1995-1996ko denboraldietan izan zen txapeldun —txapeldunorde izan zen 19921993koan eta 1993-1994koan—,
eta Oiartzun 1990-1991koan. Hamabi denboralditan bederatzi titulu. «Pentsa zer-nolako garaiak
izan ziren haiek», egin du hausnarketa Arizetak.

Bidaiak, «neketsuak»
Añorga eta Oiartzungo jokalari
ohien hitzak entzunda, berehala
nabari da garaiak asko aldatu direla. «Nik autobusean egin nituen
Irakasle ikasketak», azaldu du,
barrez, Arizetak. «Autobusean eta
hotelean ikasten nuen nik. Izan
ere, Galiziara, Asturiasera, Madrilera, Bartzelonara... joan behar izaten genuen bi astez behin». «Eta
Tomellosora!», gaineratu du Canelladak. «Lekutan zegoen Tomelloso!». Gogoan daukate «luzeak
eta neketsuak» izaten zirela autobus bidaia haiek. «Oso berandu
etxeratzen ginen igandean. Pentsa, garai hartako errepideekin,
hamabi ordu behar izaten genituen, agian, Galiziatik itzultzeko».

Ikasten aritzen ziren batzuk, lanean beste batzuk... «Eta ahal genuen moduan moldatzen ginen
baimenekin eta». Zailtasunak ez
ziren izaten bidaiatzeko bakarrik.
«Entrenatu ere oso berandu entrenatzen genuen guk, eta ahal
genuen bezala», azaldu du Cane-

tzen ginen eguraldi txarrarekin,
bigaz edo zutabez jositako gune
batean, eta uste dut taldekide asko horregatik zirela hain onak
teknikoki». Urte dezente igaro
arte ez zieten utzi Añorgan entrenatzen, eta Haraneko futbol zelaira joan behar izaten zuten, Usurbilera. «Belar naturaleko
zelaia zegoen Añorgan,
eta gazte mailako mutilek bakarrik jokatzen zuten han».
Partida bakarrean ezustekoa
Arizeta eta Canellada
emateko gai dira Realeko
asko poztu dira emakujokalariak. Ilusioz gainezka
meei Anoeta, San Mames
daude, eta disfruta dezatela»
eta beste hainbat zelaitaMarian Arizeta
Añorgako jokalari ohia
ko ateak zabaldu dizkietela ikusita. «Baina guk
«Garai hartan, pribilegiatuak
ere jokatzen genuen zelai
ginen gu Oiartzunen.
garrantzitsuetan: AtoEntrenatzeko zelaia uzten
txan, Vicente Calderoziguten; tira, zelai erdia, noski» nen, Camp Noun, RiazoIxiar Canellada
rren...». 1984ko ekainaOiartzungo jokalari ohia
ren 10ean, esaterako,
lladak. «Baina gu pribilegiatuak 7.000 zale elkartu zen Atotxan,
ginen Oiartzunen. Entrenatzeko Añorgaren eta Karbo Deportivo
zelaia uzten ziguten; tira, zelai er- Galiziako taldearen arteko Kopadia, noski».
ko finalaren itzuliko partidan;
Eurek entrenamenduak ikas- galiziarrek irabazi zuten titulua.
tolan egiten zituztela gogoratu du
Emakumeen futbolak «pauso
Arizetak. «Behealde batean ari- asko» eman dituela onartu dute

‘‘

biek. «Guk ez geneukan gaur
egungo prestaketarik, materialik,
fisioterapeutarik...». Bitxikeria
gisa, Arizetak gogoan dauka Herbehereetan erosi zituela futboleko lehen botak. «Oso oin txikia
daukat nik, eta hantxe aurkitu
nuen nire zenbakia». Gaur egun
horrelako arazorik ez dagoela
txalotu dute. «Baina pauso asko
eman beharra daude oraindik».

Atzerritarren eztabaida
Añorgak eta Oiartzunek 1980ko
hamarkadan bizi izan zuten lehen loraldia, eta Arizetak gogoan
dauka euren kasuan «Añorgako
jokalariak soilik» zeudela hasierako egitura hartan. Alde horretatik ere asko aldatu da futbola,
eta Realak 2014-2015eko sasoian
ireki zuen atzerritarren atea, Cristina Pizarro Chini espainiarra fitxatuta. «Pena eman zidan hasieran», onartu du Canelladak.
«Baina egia da Reala, bestela,
agian, ez zela egongo gaur egungo
egoeran». Nahikari Garciaren
adibidea jarri dute biek. «Izugarrizko maila dauka eta badirudi
Atletico Madrilera joan daitekeela; Athleticek ere fitxatu ditu Realeko jokalari batzuk... Oso zaila da
horri aurre egitea».
Eurek bizi izan zuten lokatz garai hartatik ari dira gozatzen Realaren denboraldi honetako balentriarekin, eta hasiak dira asteleheneko ongietorriari bueltaka.
«Ederra izango litzateke». Ametsetik errealitaterako pauso zail
hori emateko irrikan daude biak
ala biak.

Marian Arizeta eta Ixiar Canellada, Añorga eta Oiartzun taldeetako jokalari ohiak, aste honetan, Anoeta estadioaren atarian. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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Gipuzkoako lau pilotari eta bi bertsolari
Ipar Amerikan izan dira Pazko astean;
bertsoa eta pilota uztartuta, hiru saio
eskaini dituzte Kaliforniako euskal
etxeetan. Gustura itzuli dira bidaiatik.

Bat-batean
eta errebotez
Irati Saizar Artola

ertsoa eta pilota.
Euskal kulturaren
bi adar horiek batu,
eta, Pazko astearen
bueltan, Gipuzkoako sei gazte Ipar Amerikan ibili
dira, bertso-pilota saioak egiten.
Duela bi urte egin zuten lehen bidaia, Argentinara, eta, aurten, berriro hartu dute itsasoz beste alderako hegazkina. Kalifornian
barrena ibili dira aurten. Aurreko
espedizio hartatik, Oihana Iguaran bertsolariak eta Iñaki Lizaso
pilotariak errepikatu dute esperientzia —Villabona-Amasakoak
dira biak—. Horiez gain, Unai
Mendizabal bertsolari zizurkildarrak, Jon Urbieta eta Xabier Urbieta pilotari asteasuarrek eta
Ibon Aranalde pilotari oriotarrak

B

hiriko Kern County Basque Clubak eta Chino hiriko Chino Basque Clubek.
Apirilaren 14an lur hartu zuten
San Frantziskon, eta han igaro zituzten lehen egunak, ingurua
ezagutzen. Apirilaren 16an egin
zuten estreinako bertso-pilota
saioa, Basque Cultural Center
euskal etxean. «Euskal Herriko
pilotalekuen oso antzeko bat aurkitu genuen han, 1982an eraikitakoa. Txapapean argi ageri zen
idatzita: ‘Pilota gure amodioa-our
love’», azaldu du Iguaranek.

Bigarren bertso-pilota saioaren ostean, bertaratu zirenekin taldeko argazkia atera zuten Bakersfielden. BERTSO PILOTA

Pilotazale «porrokatuak»

Pilotariek takoak jartzerako agertu ziren lehen pilotazaleak frontoira: «Garai batean hara artzain
joandako baztandarrak, baxenabartarrak eta lapurtarrak ziren
gehienak». Euskaraz hasi ziren
guztiak, «bakoitza bere
bustiduran». Pilotazale
«porrokatuak» ziren,
eta, kontatu zietenez,
Euskal Herriko pilota
Guk hara generaman
partiden arabera antolaproposamena zabal zedin
nahi genuen, eta uste dut lortu tzen dute euren egunerokoa. «Euskal etxean godugula; emaitzak izan ditu»
saldu, eta EITB Sat katean
Iñaki Lizaso
Pilotaria
partidak elkarrekin ikusten dituztela kontatu zi«Harrera beroa egin digute
guten», azaldu du Iguaeuskal diasporak eragina duen ranek. Pozik kontatu du
toki guztietan; euskaldun
pilotazaleei partida hasi
izateak ate asko ireki dizkigu» aurretik entzundakoa:
Oihana Iguaran
«Zera esan ziguten: proBertsolaria
fesionalak telebistan ikuizan dute aukera bidaiaz gozatze- si baino nahiago zutela amateuko. «Esperientzia bikaina bizi rrak aurrez aurre ikusi».
izan dugu, eta oso harrera polita
Zaleei gogotsu erantzuteko,
egin digute», aitortu du Lizasok. partida 25era luzatzea erabaki zu«Guk hara generaman proposa- ten pilotariek. Partidaren ondomena zabal zedin nahi genuen, ren, berriz, afaltzera gonbidatu
eta uste dut lortu dugula; emai- zuten taldea. «Afaria laster bilatzak izan ditu».
katu zen kantu afari, mahai bateEuskal Herritik hainbat euskal an elkartutako artzainek hasitako
etxerekin harremanetan jarri os- doinuekin». Azken unean,
tean, haietako hiruk proiektua Johnny Kurutxet hango bertsolabeso zabalik hartu zuten: San ria batu zitzaien kantura.
Frantzisko hegoaldeko Basque
Bigarren geldialdia egin aurreCultural Centerrek, Bakersfield tik —Bakersfielden izan zen—, ber-

‘‘

Chino hirian jokatu zuten azken saioa; pilotalekuak bost metroko ezker eta eskuin paretak zeuzkan. BERTSO PILOTA

tsolariek eta pilotariek ingurua
ezagutzeko baliatu zuten aukera.
Las Vegas eta Arroila Handia bisitatu zituzten, besteak beste.
Sei kideak Pazko igandeko jaira
gonbidatu zituzten Bakersfielden. «Egun berezia zen. Pazko
igandea tokatu zen, eta meza zegoen; gure harridurarako, laurehun lagun inguruk euskaraz
kantatu zituzten meza doinuak,
belaze batean», gogoratu du Lizasok.
Partida hasi aurretik, pilotariek
takoak jarri zituzten jendaurrean,
eta, ondoren, Our dream-Gure
Ametsa pilotalekuan jokatu zuten partida, Kern Country Basque
Cluben. Bertsolariek itzulpenik
egin behar ote zen galdetu zieten
arduradunei, eta harrituta geratu
ziren erantzunarekin: «Hau eus-

kal etxea da, ezta? Ez dakienak
aurkituko du lagunduko dionik;
zuek egin euskaraz». Partida
amaieran, Villabona-Amasako
Behar Zana pilota klubeko elastiko bat utzi zuten han, sinatuta,
oroigarri gisa.

Azken saioa
Chino hirian egin zuten bidaiako
hirugarren eta azken saioa, hango
Chino Basque Cluben. Hango pilotalekua erronka bat izan zen pilotarientzat, dauzkan berezitasunengatik: «Pilota plaza bat zen;
bost metro inguruko ezker eta eskuin paretek zituen». Partida jokatu osteko unea «bidaiako unerik goxoena» izan zela diote.
«Euskaldunez inguratuta, afari
ederra prestatu ziguten euskal
etxean, eta euskal kantuak abes-

ten aritu ginen Mike Bidart abeslariarekin batera».
Iguaranek azpimarratu duenez, euskaldun izate hutsak ate
asko ireki dizkie Kalifornian.
«Harrera beroa egin digute euskal diasporak eragina duen eta joan garen toki guztietan». Bertso
Pilota egitasmoko kideek azaldu
dute aurten gehiago hitz egin dutela euskaraz orain bi urte Argentinan egindako biran baino: «Azken batean, Euskal Herritik hara
joandako lehen belaunaldiak euskarari eutsi dio, eta, gaur egun,
kezkaz bizi dute ondorengoek
nahi beste ikasi ez izana». Euskara eurekin agortuko den sentipena adierazi zieten bertakoek, eta,
errealitate horren jakitun, gazteek euskaraz hitz egiten ikas dezaten nahi dute.
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EGITARAUA
Emanaldi ugari antolatu dute aurtengo Literaturia jaialdirako:
Gaur
18:30-19:30. Jenisjoplin liburuaren
jendaurreko irakurraldia eta Paul
Beitiaren eta Uxue Alberdiren arteko solasaldia, Modelo aretoan.
20:00. Iñigo Astizen manifestua,
eta, ondoren, bertso-maskarada
Andoni Egaña, Maialen Lujanbio,
Uxue Alberdi, Xabier Lizaso eta
Unai Gaztelumendirekin, Modelo
aretoan.
Bihar

Iazko Literaturia jaialdian, Oier Guillan, Zauri Bolodia liburua aurkezten. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Auzolanaren jaialdia
Literaturia jaialdia egingo dute gaurtik igandera Zarautzen b Tailerrak,
liburu aurkezpenak, mahai inguruak eta bertso saioak izango dira tartean
Unai Zubeldia

Plaza bat da Literaturia; letren
plaza. Solasaldiarena, aurkezpenarena, hausnarketarena... Gaur
hasi eta igandera arte, hiru egunez, euskaratik eta euskaraz sortuko dute Zarautzen. Gehiago ere
bada Literaturia, baina hiru oinarri dauzka funtsean: liburu azoka,
liburu aurkezpenak eta solasaldiak, eta askotariko emanaldiak.
Larrabetzun (Bizkaia) dauka sorburua letren jaialdiak —2008an
antolatu zuten estreinakoz—, baina 2014tik Zarautz izaten da gune
nagusia; Literaturiak seigarren
urtea izango du aurten Gipuzkoan.
Zu naiz, ni zara leloarekin,
maskara gaiak egingo ditu lotura
lanak datozen hiru egunetan.
«Zarautzen oso sendotuta dago,
jada, jaialdia», azaldu du Yoseba
Peñak, antolatzaile taldeko kideak. Urtero, maiatz amaieran egiten dute, normalean, Literaturia.
«Baina hauteskundeak dauzkagu aurten, eta aurreratu egin behar izan dugu. Jende asko aritu
zaigu galdezka noiz egitekoak garen, eta zerbaiten seinale da hori». Proiektua Gipuzkoan sustraituta, Peñaren hitzetan, «bizkaitarrak ere erakartzea» da Literaturiaren erronka «epe ertainean».

hori baino literarioagoak». Antolatzaileek ahalegin berezia egin
dute bilaketa lanean: «Nabaria da
gure letren kalitatea ezagutarazteko ahalegina». Peñak Eider Rodriguezen Lisipe saileko azken
lana jarri du adibide gisa. «Eta
mahai inguruan Rodriguez bera,
Arantxa Urretabizkaia, Laura
Mintegi eta Miren Agur Meabe elkartuko dira larunbatean. Kalitate handikoak dira denak».
Sorkuntzaren txoko
bihurtuko da Zarautz
hiru egunez. «Eta, zentzu horretan, guretzat
oso garrantzitsua da, adiDenek ezagutzen dute
bidez, Margolaria filma.
Bernardo Atxaga, baina hortik
Gurean izango dugu Mibehera... Uste baino kultura
espainiarragoa daukagu agian» kel Urdangarin, eta izen
hori entzunda musikaz
Yoseba Peña
Literaturia jaialdiaren antolatzailea
ari garela pentsatuko du
jendeak. Baina ez, ez;
dadin saiatzen. «Agian, uste bai- musika ez, sorkuntza da».
no kultura espainiarragoa daukaSorkuntza lan horrek «auzolagu hemen, eta euskal literaturak na» dauka, gainera, oinarrian.
egunero sufritzen du hori».
«Euskal Herrian auzolanean sorHausnarketa fase bat igarota, tu dira gauza on guztiak: ikastoaurten «letretara» itzuli direla lak, Korrika... Sinetsita gaude
azpimarratu du Peñak. «Azken ezinbestekoa dela lan hori». Kourteotan, agian, ikuskizunera edo mikiak, bertsoak, jendaurreko
musikara jo izan dugu gehiago, irakurraldiak, mahai inguruak,
beste publiko bat erakartzeko. liburu aurkezpenak... «Jaialdia
Baina oinarrira jo dugu aurten, ez da literaturazale sutsuentzat
eta oso literarioa da gaia bera ere: bakarrik; herritar guztientzat zamaskara. Gai gutxi izango dira balik daude ateak».
Bere txikian, bidea egiten ari da
Zarauzko jaialdia, baina antolatzaileak jabetuta daude askorentzat «ezezaguna» dela euskal literaturaren errealitate hori. «Aipatzen diezu Beñat Sarasolaren
lehen nobela, eta begira gelditzen
dira asko. Denek ezagutzen dute
Bernardo Atxaga, baina hortik
behera...». Peñaren esanetan,
«ahaleginak eta ilusioak» laguntzen die, urtero, egoera hori irauli

‘‘

10:00-13:00. Komiki tailerra
Ainara Azpiazu Axpi-rekin,
Etxezabalan.
10:20. Liburu aurkezpena, Garoa
liburu dendan: Patxi Zubizarretaren Julien Vinsoren hegaldia.
10:00-12:00. Mundutik euskarara
labur-labur itzulpen tailerra, EIZIE
elkarteak antolatuta, Modelo aretoan.
11:00. Liburu aurkezpena,
Garoan: Ione Gorostarzuren
Ez da erditzea.
11:40. Liburu aurkezpena,
Garoan: Aintzane Usandizagaren
Kabitu ezina.
11:00-13:30 eta 16:30-19:00.
Liburu azoka, Musika plazan.
11:30-12:30. Ander Iruretagoiena
ipuin kontalaria, Kirol Elkartean
(kioskoan elkartuko dira).
12:30. Otto Pette eleberriaren 25.
urteurrenaren harira, Patxi Santamariaren performancea eta brindisa, Anjel Lertxundi omentzeko,
Musika plazan.
13:00-13:30. Mundutik euskarara
labur-labur, Modelo aretoan.
13:00. Liburu aurkezpena, Garoan:
Miren Amurizaren Basa.
13:40. Liburu aurkezpena,
Garoan: Miren Agur Meaberen Hezurren erretura.
16:20. Liburu aurkezpena, Garoan:
Iñigo Astizen Analfabetoa.
17:00. Liburu aurkezpena, Garoan:
Juan Luis Otamendiren Disoluzio
agiriak.
17:30. Idazleen gorputzak mahai
ingurua, Modelo aretoan, Eider

Kirola eta kultura
bat eginda, Pro
Zarautz lehiaketan

R

Asteazkenean hasi zen
Pro Zarautz surf txapelketa, eta etzi arte izango da goi
mailako lehia Zarautzen. Olatuetako lehia baino askoz
gehiago da, ordea, Pro Zarautz.
170 surflarik parte hartuko dute

Rodriguez gidari lanetan dela.
Gonbidatuak: Arantxa Urretabizkaia, Laura Mintegi eta Miren Agur
Meabe.
17:40. Liburu aurkezpena,
Garoan: Beñat Sarasolaren
Deklaratzekorik ez.
18:20. Liburu aurkezpena,
Garoan: Ainara Maiaren Pepito,
maitasunaren.
19:00. Liburu aurkezpena,
Garoan: Miel Anjel Elustondoren
Kezko bola batek itoak birikak.
19:00-20:40. Margolaria filma,
Modelo aretoan. Ondoren, Mikel
Urdangarini elkarrizketa musikatua egingo diote Karmele Jaiok
eta Oier Aranzabalek.
Etzi
11:00-13:30. Liburu azoka, Musika plazan.
11:20. Liburu aurkezpena, Garoan.
Munduko Poesia Kaierak: Idea Vilariño (Garazi Arrula da itzultzailea)
eta Cesare Pavese (Jon Olano Carlos da itzultzailea).
11:30-12:30. Yolanda Arrieta ipuin
kontalariaren Letren maskarapean, Kirol Elkartearen egoitzan
(kioskoan elkartuko dira).
12:00. Liburu aurkezpena, Garoan: Amaia Uriaren Mayi Pelot.
12:30. Literattipia, literaturaren festa umeentzat, Musika plazan:
liburu trukea, manifestua eta musika. Aitorpena Yolanda Arrietari,
haur eta gazte literaturan egindako lanagatik.
12:40. Liburu aurkezpena, Garoan:
Tupust kolektiboaren Tupust!
13:20. Liburu aurkezpena, Garoan: Edu Zelaietaren Mundutik
mundura.
13:30. Salbatore Mitxelenaren
jaiotzaren mendeurrenean, mahai
ingurua Modelon. Alex Gurrutxaga
izango da gidaria, eta Anjel Lertxundi eta Lourdes Otaegi gonbidatuak. Mitxelenaren hainbat poema musikatuko dituzte Sara Gabirondok, Libe Gastañaresek, Danel
Aizpitartek eta Janet Stangerrek.
17:30. S(u/a)minetik bakera,
Modelo aretoan. Patxi Lurra eta
Mudoh-ren emanaldia. Ana Galarragak eta Imanol Epeldek ere parte hartuko dute.

txapelketan, baina uretatik kanpo ere izango da ikuskizunik.
Gaur, 09:00etan, yoga saioa
izango da hondartzan, eta
11:00etan jarriko dute FederArteren merkatua. Dantz Festibalaren ondoren (19:00), DJ saioak
izango dira gauean, Bederen,
Beraetxe eta Marmol tabernetan. Bihar kontzertua izango da,
eta etzi 16:00etan amaituko da
txapelketa, sari banaketarekin.
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BERGARA Nogen eta eMe.

DONOSTIA Kaotiko

DONOSTIA The Essex Green.

OÑATI Laiotz.

b Gaur, 21:00etan, Seminarixoan.

eta Guilty Brigade.
b Bihar, 20:00etan, Dokan.

b Ostegunean, 20:30ean,

b Bihar, 22:30ean, Kale Zaharrean.

AIA Kupela Taldea.

Dabadaban.

b Igandean, 18:30ean, Aristerrazun.

BERGARA Eñaut Elorrieta &
DONOSTIA Sweet California.

EIBAR Cloverwind.

b Igandean, 13:00etan,

ALEGIA Elizagoien Ahizpak.

Kaabestri String Ensemble: Harian.
b Bihar, 19:00etan, Seminarixoan.

OÑATI Sara Alonso.
b Bihar, 20:30ean, Kursaalean.

b Gaur, 20:15ean, Untzagan.

Maiatzaren 1a plazan.

DEBA Hendrik Rover.

DONOSTIA Solea Morente.

EIBAR Egurra Ta Kitto

OÑATI Ertzak.

b Gaur, 22:00etan, kultur elkartean.

b Bihar, 21:00etan, Dabadaban.

eta Mugi Panderoa.
b Gaur, 23:00etan, Untzagan.

b Igandean, 19:30ean, San Antonen.

DONOSTIA Bageralako Nor Festa:

DONOSTIA Kokein.
b Bihar, 21:00etan, Tabakaleran.

eta Eraso.
b Gaur, 23:00etan, gaztetxean.

Nerabe, Kilimak, Rude Kanka
eta DJ North-Asuna.
b Gaur, 19:00etan, Dokan.

ARETXABALETA Craic’n’Roll Band.

DONOSTIA Euskadiko Orkestra

b Gaur, 22:00etan, Zaraian.

Sinfonikoa: Bihotz mindua.
b Gaur, 20:00etan, Kursaalean.

b Igandean, 16:30ean, plazan.

ANDOAIN La Noche Sabinera.
b Gaur, 20:00etan, Basteron.

ANOETA Odolaren Mintzoa

b Gaur, 19:30ean, Kulturaten.

DONOSTIA Pedrina eta El Remolon.

Orkestra eta Goikobalu eta
Arizmendi abesbatzak.
b Igandean, 19:30ean,
San Frantzisko elizan.

eta M & M DJak.
b Bihar, 22:30ean, Añorgako
Jolas Etxean.
DONOSTIA Laurine, Galiano

DONOSTIA Deus Ez.

Bataiatzailearen parrokian.

ELGOIBAR Fabel, Balza eta Siergun.

PASAIA Donostiako Musika

b Bihar, 21:00etan, gaztetxean.

b Gaur, 23:00etan, De Cyne Reynan.

Kontserbatorioko Orkestra
eta Abesbatza.
b Bihar, 20:00etan, San Joan
Bataiatzailearen parrokian.

ERRENTERIA Cais Cantum

PASAIA Mugarik Gabeko

eta Telleri abesbatzak.
b Bihar, 20:00etan, Madalena elizan.

Txuntxuneroak.
b Igandean, egun osoan, Donibanen.

ESKORIATZA The Riff Truckers

TOLOSA Postal Kolekzionistak.
b Gaur, 20:30ean, Leidorren.

DONOSTIA Moonshine Wagon

b Gaur, 20:30ean, Dabadaban.

ARRASATE Arrasate Musikaleko

b Gaur, 20:00etan, San Joan

b Bihar, 23:30ean, Ez Dok Rocken.

DONOSTIA Chill Addicts.
b Bihar, 22:00etan, Mogambon.

ARRASATE Oreka Quartet.

PASAIA Pasaia Txiki abesbatza.
EIBAR Deus Ez.

ERRENTERIA Raitx.

b Gaur, 21:00etan, Tabakaleran.

eta Orphidal.
b Bihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIA Marea.

DONOSTIA Sara Hebe.

b Gaur, 21:30ean, belodromoan.

b Igandean, 20:30ean, Dabadaban.

eta Natali.
b Bihar, 19:00etan, Inkernun.

DONOSTIA No Sanctuary,

DONOSTIA Xyrinx taldea, eta

ESKORIATZA DJ Jo Ta Txo.

Sons of Decay eta Motorastola.
b Gaur, 22:00etan, Mogambon.

Maria Herrera, Marifx Arias eta Ibon
Gurrutxagaren liburu musikalak.
b Astelehenean, 19:00etan,
Tabakaleran.

b Bihar, 23:00etan, Inkernun.

eta Kompadres Muertos.
b Gaur, 22:30ean, Bonberenean.

GETARIA Izer eta Alabier.

TOLOSA Distopia Mutante Festa:

b Asteazkenean, 23:00etan, Meagan.

DONOSTIA Aire Ahizpak.

HERNANI Unax Noga & Maider

Massa Confusa, Actiq, Ali Truta
eta Pntzk & Zuaitz DJ.
b Bihar, 18:00etan, Box.A elkartean.

b Astelehenean, 19:30ean,

Legarreta, Kaxueira, Beñaranks
eta Revolutionary Brothers Music.
b Bihar, 20:00etatik 06:00etara,
Kontrakantxa gaztetxean.

b Bihar, 20:00etan, Euskal Herria
plazan.

IRUN Black Ice eta Battlefield.

TOLOSA Eztanda.

b Bihar, 21:00etan, Tunk aretoan.

b Bihar, 22:30ean, Bonberenean.

OÑATI Broken Legacy eta Tilikum.

URRETXU Fits eta Dukkha.

b Gaur, 22:30ean, Kale Zaharrean.

b Bihar, 22:00etan, Gaztelekun.

b Ostegunean, 19:00etan,

OÑATI Miel vs Txiki DJ Fest.

VILLABONA-AMASA Makuluken.

udaletxe zaharreko kriptan.

b Gaur, 00:30ean, txosnetan.

b Bihar, 19:30ean, gaztetxean.

AZKOITIA Oswaldovi, Everest

Magma eta Sorotan Babies.
b Gaur, 22:00etan, Matadeixen.

TOLOSA Eskean Kristo

AZKOITIA Suhar abesbatza.
b Bihar, 18:30ean, Santa Kutzen.

DONOSTIA Mikel DJ: Dantza festa.
b Bihar, 17:30ean, Bidebietako

AZKOITIA Riosenti eta Lumi.

frontoian.

b Bihar, 22:30ean, Matadeixen.

AZPEITIA Angelus Apatrida

eta Legen Beltza.
b Bihar, 23:00etan, Sanagustinen.

DONOSTIA Sasibil Lirika Elkartea:

Larrotxene kultur etxean.

Zarzuelaren antologia.
b Bihar, 19:00etan, Viktoria Eugenia
antzokian.

DONOSTIA Daniel Romano.

TOLOSA Maider Zabalegi.

b Asteartean, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIA W.A.B. eta Humilitate.
b Asteazkenean, 20:30ean,

Mogambon.
DONOSTIA Udal Txistulari Taldea.
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VILLABONA-AMASA Xatz Eskifaia

EIBAR Dejabu: Linbo planeta.

VILLABONA-AMASA Brodas

USURBIL Saioa eta bazkaria:

DEBA Idoia Gereñu, Arantzazu

abesbatza.
b Igandean, 19:30ean, Gurean.

b Ostegunean, 15:00etan,

Ane Labaka eta Sebastian Lizaso.
b Igandean, 12:30ean, plazan
eta Artzabal jatetxean.

ZARAUTZ Max Abysmal

ERRENTERIA Huts: Hozkailua.

Bros & Kukairen Topa eta
Amaia Elizaranen Block.
b Igandean, 13:00etan, Txistulari
plazan.

eta Mario Azurza.
b Gaur, 19:00etan, skate parkean.

b Igandean, 19:00etan, Niessenen.

Fernandez, Karlos del Olmo eta
Oier Guillan: Zein dira euskarazko
teatroaren garapenerako erronkak?.
b Astelehenean, 19:00etan,
Tobacco Days liburu-dendan.

Hezkuntza Esparruko antzokian.

ZIZURKIL Alurr Taldea: Irradak.
ERRENTERIA Nogusano:

b Bihar, 22:00etan, Intxaur

frontoian.

b Gaur, 00:30ean, Bederenen.

A pan y agua.
b Igandean, 19:00etan, Mikelazulon.

ZARAUTZ Anwolt eta Xiarroman.

LASARTE-ORIA Pirritx, Porrotx

b Gaur, 00:30ean, Beraetxen.

eta Marimotots: Musua.
b Bihar, 17:00etan, kultur etxean.

ZARAUTZ Frances Be eta Araña.

BERTSOLARITZA

ZARAUTZ Rubio eta Elektropeña.
b Gaur, 00:30ean, Marmolen.

LEZO Patata Tropikala:

ZARAUTZ Pig & Kiss.

Kalean otso, etxean uso.
b Gaur, 17:30ean, Gezalan.

b Bihar, 19:30ean, Santa Marinan.

ALTZO Gipuzkoako Txapelketa:

Manex Astigarraga, Zigor Iriondo,
Martin Berrizbeitia, Beñat Torres,
Iñigo Gorostarzu eta Iban Urdangarin.
b Igandean, 17:00etan,
Batzarremuño kulturgunean.

ZARAUTZ Bertso-maskarada:
Uxue Alberdi, Unai Gaztelumendi,
Maialen Lujanbio eta Xabier Lizaso.
b Gaur, 20:00etan, Modelon.

ZARAUTZ Silence, Lemy River,

Azken balea.

ASTEASU Unai Agirre

Sunset Sons eta DJ Eddie Mae.
b Bihar, 20:00etan, Beraza kantinan.

b Igandean, 18:00etan,

eta Jexuxmari Irazu.
b Asteazkenean, 16:00etan,
Sarasola sagardotegian.

ZARAUTZ Bertso bazkaria: Markel

Eizagirre, Hodei Iruretagoiena eta
Ane Peñagarikano.
b Bihar, 14:30ean, gaztetxean.

Igor Elortza eta Alaia Martin.
b Asteartean, 19:00etan, Modelon.

TOLOSA Titiriguiri: Martin’s journey.
ASTIGARRAGA Bapo Kantari:

ZIZURKIL Txiki: 40 urte eta aldapan

Aitor Mendiluze eta Haritz Mujika.
b Gaur iluntzean, Petritegin.

ARRASATE Amaia Etxenausia eta

behera niek bakarrizketa.
b Gaur, 22:30ean, Atxulondon.

ASTIGARRAGA Andoni Egaña

eta Sebastian Lizaso.
b Asteazkenean, egun osoan.

DONOSTIA Pixkolabis: 7 mujeres.
b Gaur, 20:00etan, Larratxon.

ALEGIA Sutarri taldeak 20 urte.

AZKOITIA Bertso saioa.

b Igandean, 11:30ean, kalejiran.

b Ostegunean, 22:00etan,

Salestarren aretoan.

DONOSTIA Nueve Teatro:

Damnificados.
b Gaur, 20:00etan, Lugaritzen.

BEASAIN Aukeran: Biz Hitza.

DONOSTIA Clara Sanchis:

DONOSTIA Myriam Perez

Una habitación propia.
Antzoki Zaharrean.

Cazabon: Iceberg.
b Gaur, 19:00etan, Nestor
Basterretxea plazan.

DONOSTIA Moma Teatre:

DONOSTIA Compañia Flamenca

José K. Torturado.
b Bihar, 20:00etan, Gazteszenan.

Kelian Jimenez: Encuentro.
b Bihar, 20:00etan, Lugaritz
kultur etxean.

b Gaur eta bihar, 20:00etan,

b Gaur, 22:00etan, Usurbe aretoan.

BERASTEGI Gipuzkoako Txapel-

keta: Libe Goenaga, Haritz Mujika,
Aratz Igartzabal, Danel Olano,
Lierni Rekondo eta Mikel Tapia.
b Bihar, 17:00etan, udaletxean.
DONOSTIA Kantu-jira: Anjel Mari

DONOSTIA Arte Eszenikoen Taile-

rra. Belen Cruz: Euriaren ostean.
b Asteartean, 19:30ean,
Gazteszenan.
DONOSTIA Potxin eta Patxin:

Zirkoko izarrak.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Munto plazan.

b Gaur, 20:30ean, Koliseoan.

Eta... zer gehiago?.
b Bihar, 20:00etan, Itsas Etxean.

EIBAR Euskal Jaia: Ezpalak

HONDARRIBIA Beñat Lizaso

dantza tradizionalen jaialdia.
b Igandean, 12:00etan, kalejira
Urkizutik Untzagara; 12:30ean
Ezpalak jaia, 17:00etan erromeria,
eta 19:00etan larrain dantza.

eta Aitor Mendiluze.
b Asteazkenean, egun osoan,
Guadalupen.

DONOSTIA Arriaga: Garai zekenak.
b Asteazkenean eta ostegunean,

ERRENTERIA Gazte Mailako

20:00etan, hurrengo ostiralean,
22:00etan, eta larunbatean,
18:00etan, Viktoria Eugenian.

I. Aurresku Txapelketa Nagusia.
b Bihar, 18:00etan, Niessenen.

DONOSTIA Arte Eszenikoen Taile-

rra. Teresa Calo: Bigarren eskukoa.
b Ostegunean, euskaraz, eta
ostiralean, gazteleraz, 19:30ean,
Gazteszenan.

Peñagarikano eta Oihana Iguaran.
b Bihar, 12:00etan, Loiolako Eliza
kalean.
HONDARRIBIA Andoni Egaña:

EIBAR Dantzaz: Bat.

ERRENTERIA Kukai: Maria
Antonieta lanaren entsegu irekia.
b Asteartean, 19:00etan, Niessenen.
IRUN Eraiki taldea.

LEZO Gipuzkoako Txapelketa:

Antton Aizpurua, Maialen Akizu,
Jon Gurrutxaga, Asier Ibarguren,
Iñigo Izagirre eta Unai Mendizabal.
b Igandean, 17:00etan, Gezalan.
MUTRIKU Gipuzkoako Txapelketa:

Eneko Araiztegi, Eneko Beretxinaga,
Unai Izagirre, Ane Labaka, Gorka
Maiz eta, Julen Zulaika.
b Bihar, 17:00etan, kultur etxean.

b Bihar, 19:00etan, Amaia zentroan.

OIARTZUN Bertso afaria: Sebastian
EIBAR Anita Maravillas: Jon Braun.

LEGAZPI Sustraiak: Kapela dantza.

b Asteartean, 15:00etan,

b Bihar, 12:00etan, Euskal Herria

Hezkuntza Esparruko antzokian.

plazan, eta ondoren kalejiran.

b Bihar, 22:00etan, eta igandean,

ESKORIATZA Dorleta Kortazar
ANDOAIN Samara Velte, Amaia

b Bihar, 18:30ean, Topic zentroan.

DANTZA

ELGETA Anthony Blake.

18:00etan, Espaloian.

b Bihar, 19:00etan, Forondan.

b Gaur, 21:30ean, Soreasu antzokian.

AZKOITIA Anthony Blake.
b Gaur, 22:00etan, Baztartxon.

ZUMAIA San Pedro abesbatza.

AZPEITIA Borobil: Jokoz kanpo.

BESTELAKOAK

ZARAUTZ Bertsozientzia:

Zufia eta Zaloa Basabe: Indarkeria
matxistaren inguruko begiradak.
b Ostegunean, 19:00etan,
Martin Ugalde kultur parkean.

ANTZERKIA

eta Laura Pego: La tortura.
b Bihar, 18:30ean, Egia kultur etxean.

HITZALDIAK

PASAIA Tomaxen Abenturak:

Donibaneko kultur aretoan.

DONOSTIA Paco Etxeberria

Lizaso eta Maialen Lujanbio.
b Bihar, 20:30ean, Arraguako
Aldeguna elkartean.

Iraitz Agirre: Nafarroaren konkista
eta sorgin ehiza Euskal Herrian.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Kulturaten.

kontalaria: 80 amandre.
b Gaur, 22:30ean, Inkernun.
OIARTZUN Gure Zirkua.
b Gaur, 18:00etan eta 20:30ean,

bihar, 17:00etan eta 19:30ean, eta
igandean, 12:00etan, Elizalden.
ZIZURKIL Maria Urroz, Oihana Ar-

tola eta Garazi Otegi: errezitala.
b Gaur, 19:00etan, Plazida Otañon.
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«Garrantzitsua da
itsuentzat eskultura
bat ukitu ahal izatea»

s
ELKARRIZKETA

Igor Leturia b Elhuyarreko langilea
Elhuyar Fundazioko Igor Leturia gustura agertu da Usurbilgo Harria Hitz
kultur ibilbidea inklusibo bihurtzeko garatu duten teknologiarekin.
Ziur dago aplikazioa beste toki askotarako baliagarria izan daitekeela.

Eider Goenaga Lizaso

Igor Leturiak (Arrasate, 1971) Elhuyarreko Hizkuntza Teknologien sailean egiten du lan, eta sail
horrek garatu du Usurbilgo Harria Hitz kultur ibilbidea inklusibo egiten duen aplikazioa. Usurbilgo Udalak, Elhuyarrek eta
Accessible For All enpresak, elkarlanean, edonor iristeko modukoa egin dute ibilbidea.
Zer eduki eskuratzen du aplikazioa eskuratzen duenak?
Accessible For All enpresarekin eta
haren irisgarritasun aholkularitzarekin garatu dugu aplikazioa.
Espezialistak dira. Ibilbidea aztertzen dute irisgarritasun ikuspegitik, aldaketak proposatzen dituzte, toki batera heltzeko informazio
gehigarria landu... Beraz, ibilbideko interes puntuei buruzko azalpen historiko, kultural eta artistikoez gain, irisgarritasuna bermatzeko informazioa lortzen du aplikazioa eskuratzen duenak.
Adibidez?
Eskultura bat deskriba dezakezu,
baina pertsona itsuentzat garrantzitsua da, adibidez, eskultura
ukitu ahal izatea. Beraz, honako
informazio hau gehitzen zaio:

«Eskultura bat dago, uki daiteke,
baina, kontuz, eskailerak daude
hara iristeko».
Zer izan da konplexuena?
Itsuentzako egokitzea izan da zailena. Ez da erraza izan puntu bakoitzera iristeko informazio gehigarria lortzea, norabide azalpenak audioz ematea... GPS bidez
egiten da guztia. Pertsona itsu batek aplikazioa eskuratzean, aplikazioak berak ikusten du ea telefonoan instalatuak dituen itsuek
erabiltzen dituzten irisgarritasun
aplikazioak (Talkback eta Voice
Over). Hala bada, azalpen guztiak
audioz ematen hasten da.
Itsuaurreko bihurtua, beraz, telefonoa?
Aplikazioak, GPS bidez, une oro
daki erabiltzailea non dagoen,
eta, interes puntu batera iristen
denean, esaten dio: «Iritsi zara
Dema plazara», edo «iritsi zara
Mikel Laboaren eskulturara; entzun nahi duzu azalpena?». Azalpenak amaitzean, hurrengo interes punturako norabidea zehazten dio, eta, pausoz pauso, behar
diren azalpenak emanez, haraino
eramaten du. Eta despistatu edo
galduz gero, abisatu eta bidera
bueltatzen laguntzen dio.

Dena den, aplikazioa ez da soilik
itsuentzako egina.
Ez, helburua izan da ibilbidea inklusiboa izatea, edonork egiteko
modukoa: itsuek, aulki gurpildunean daudenek... Aniztasun funtzionala duen jende ahalik eta
gehiena barnean hartzeko moduan garatu dugu. Aulki gurpildunean daudenei bideko zailtasunen inguruan abisatzen die, eta
aholkua ematen: «aldapa handia
dago hemen», edo «eskailerak
daude, eta beste bide honetatik
joan»... Bestalde, ezgaitasun kognitiboa dutenentzat Irakurketa
Errazeko gidalerroak jarraituta
idatzi dira azalpenak.
Eduki eta testu guztiak hainbat
hizkuntzatan daude eskuragarri, ezta?
Bai, sei hizkuntzatan daude testuak: euskara, gaztelera, frantsesa, galegoa, katalana eta ingelesa.
Elhuyarren lan asko egiten dugu
hizkuntzekin eta hizkuntza teknologiekin, eta irisgarritasunean
adituak direnek esaten dute hizkuntzak garrantzi handia duela
irisgarritasunaz ari garenean.
Alegia, zuk hizkuntza batean edo
bitan jartzen baduzu, eta, pertsona bat etortzen bada hizkuntza
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horiek ez dakizkiena, harentzat
jada ez da irisgarria.
Accessible For All-ekin landu
duzue inklusioaren gaia.
Bai, eta asko ikasi dugu bai guk
eta bai Usurbilgo Udalak. Beraiekin lan eginda konturatu gara
zenbat gauza hartu behar diren
kontuan irisgarritasun hori bermatzeko. Izan ere, aplikazioa probatu eta baliozkotu ere egin dute
beraiek. Alegia, benetan aniztasun funtzionala duen jendearekin
probatu da aplikazioa: zer aldaketa behar duen, zer informazio ez
den nahikoa, zer den nahasgarria...

Aplikazio hori beste hainbat arlotan aplikagarria dela diozue...
Teknologia, metodologia, aholkularitza eta hemen egin den lan
guztia baliagarria da beste ibilbide
batzuetan integratzeko, eta ez soilik kaleko ibilbideetan. Kanpoan
GPS bidez egiten dena, bluetooth
balizen bidez egin daiteke barruko espazioetan. Oraindik inon jarri ez badugu ere, egin ditugu probak, eta funtzio bera betetzen du.
Aplikazioak balio dezake museoetarako eta halakoetarako, baina
baita eraikin publikoetan orientatzeko ere; ospitale batean, adibidez.

