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Pertsona ez-binarioa da Sarah Spatz brasildarra; ez da sentitzen ez gizonezko eta ez emakumezko
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«Gizartea bera da
aldatu behar duena»
b
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Gizonezkoen genitalak dituen arren, pertsona ez binarioa da Sarah Spatz, eta ez da ez emakume ez gizon
sentitzen. Emakume izena hartu du, gehiago identifikatzen delako genero horrekin. Brasilen jaio zen,
baina alde egin zuen, mehatxu eta erasoengatik. Donostian bizi da, eta asilo baimena eskuratu berri du.

Eskemak apurtu eta lekua hartzen
lon, eta izandako rolak eta jokamoldeak aldatu egin zituen. Besteak beste, makillatzen hasi zen
eta ekintzaile bihurtu zen. «Galera mingarria izan zen amarena,
baina, aldi berean, aske sentitu
nintzen; ez neukan galtzekorik».
Trans Murder Monitoring elkartearen arabera, iaz Brasilen
izan zen transgeneroen aurkako
hilketa gehien; guztira 369 bildu
zituen elkarte horrek, eta horietatik 167 izan ziren Spatzen jatorrizko herrialdean. Spatzek berak ere
bizi izan ditu pasarte gogorrak.
Sao Paulon bizi zenean, eliza
ebanjeliko bat zeukan etxe alboan. Behin, handik igarotzean, hogeita hamar pertsona inguruko
talde batek iraindu egin zuela
azaldu du Spatzek, eta harriak eta
makilak botatzen hasi zitzaizkiola. «Hots handi bat entzun nuen
bat-batean. Bi tiro eman zizkidaten: bat hankan, eta bestea besoan». Zortzi egunez koman izan
zen, eta hogeita hamar haustura
baino gehiago izan zituen. Ospitaletik atera bezain pronto, Brasiletik ihes egitea erabaki zuen.
Argentinara joan zen, baina
hango egoera «antzekoa» zela
ikusi zuen. Hori dela eta, Europara egin zuen salto, Lisboara (Portugal), hain zuzen ere. «Gogorra» izan zen bizitza berri horren
hasiera, baina LGTBI elkarte batera batu, eta lortu zituen erresidentzia baimena, babes psikologikoa eta lana.

Karmele Uribesalgo Alzola
Donostia

entsatu izan dut
mundu honetan
ez zegoela lekurik niretzako».
Sarah Spatzek
(Sao Paulo, Brasil, 1977) behin baino gehiagotan
izan du sentsazio hori. Gizonezkoen genitalekin jaio zen, baina
ez da hala sentitzen. Spatzek ez
binariotzat du bere burua; hau
da, ez dator bat gizartea emakumeen eta gizonen artean bereiztearekin: «Konplexua da gizakia,
eta ezin gara mugatu esatera pertsona bat emakumea edo gizona
dela». Hala ere, azalpenen bat
eman behar duenean, emakume
sentitzen dela dio, gehiago identifikatzen baita genero horrekin.
«Marka bat jarri behar badiot
nire buruari, nahiago dut emakume izatea, ez baitut izan nahi
talde zapaltzaile baten parte»,
adierazi du.
Spatz 6 urterekin hasi zen eskolan, eta orduan konturatu zen gizartean generoen arteko bereizketa egin ohi zela. «Jabetu gabe
nengoen zatiketa horretaz». Inguruko elementuak kontuan
izanda, identitate propioa eraiki
zuen Spatzek. Eskola garai horretan nesken zein mutilen taldeetatik kanpo gelditzen zela adierazi
du. «Fisikoki gizonezkoa nintzen, eta, beraz, neskek ez ninduten onartzen; baina antzeko arazoa neukan mutilekin: emakume
taxua zuten nire jokaerek».
Gizartean onartua izateko eta
integratuta egoteko, «esfortzu
bat» egin behar zuela pentsatu
zuen Spatzek, eta gizonei ezarri
izan zaizkien rolak hartu zituen.
Hala ere, 16 urterekin alde batera
utzi zituen jarrera eta jokaera horiek, ingurukoak «engainatu»
zituelakoan baitzegoen: «Pertsonaia bat sortu nuen; ez nintzen
jendeari ikusarazten niona». Depresioa ere izan zuen garai horretan, eta homosexuala zela zioten
psikologoek, baina Spatz ez zen
hala sentitzen. Ama hil zitzaionean, bakarrik gelditu zen Sao Pau-
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Hormonak eta feminismoa

Sarah Spatz brasildarra, joan den astelehenean, Gehituk Donostian duen egoitzan; Argentina, Portugal, Galizia, Frantzia
eta Espainia igarota, azkenerako Donostian aurkitu du babesa. ANDONI CANELLADA / FOKU

Hormonak hartzen ere hasi zen
Spatz, baina bertan behera utzi
behar izan zuen tratamendua.
Izan ere, albo kalteak eragin zizkion; giltzurrunetako eta gibeleko arazoak, esaterako. Mugimendu feministaren inguruan informazioa biltzen hasi zenean,
pentsaera aldatu zuen: «Konturatu nintzen gizonezkoen zapalkuntzak ezarritako zenbait rol
hartzen ari zirela emakume transak; gustagarriak izatea zuten
helburu». Hori buruan izanda,
makillatzeari eta emakumeen artean ohikoak diren jantziak erabiltzeari utzi zion. «Atzean utzi
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rehun orrialdeko dokumentu bat
idatzi zuen, haren ama hizkuntzan: portugesez. «Bi arrazoi nituen horrela egiteko: alde batetik,
banituen argudioak, eta bestetik,
hain dokumentu luzea izanda,
tramitea luzatu egingo zen, eta
denbora gehiago izango nuen
modu legalean Donostian bizitzeko». Helegite horrek eman zituen
fruituak: asilo eskaera egin eta
hiru urtera baimena eman zioten
Spatzi. Kasu bakanetakoa dela
nabarmendu du; iaz, Espainiako
Estatuan, lau asilo eskaeratik bat
onartu zuten. «Erabaki humanitarioa baino gehiago, burokratikoa izan zen, elkarte askoren babesa nuela ikusi baitzuten, eta
beldur ziren ea zarata handia
egingo nuen», aitortu du. Lorpena «zapalduta» dauden
beste batzuei laguntzeko
erabiliko duela adierazi
du Spatzek.
Diskriminazioa jasaMarka bat jarri behar badiot nire
buruari, nahiago dut emakume ten duten bi kolektibotako parte da Spatz, baina
izatea, ez baitut izan nahi
aitortu du Euskal
talde zapaltzaile baten parte»
Herrian ez dela sentitu
bereziki baztertua.
«Atzean utzi nituen hainbat
talde transgenero, nire jarrera Haren ustez, etorkina
izatean, zerikusi handia
kolektiboarentzat kaltegarria
du jatorriak: «Brasildazela esaten baitzidaten»
rra naizenez, Latinoamerikako beste toki
«Oso harro nago. Gizartean
batzuetakoek baino
onartua izan nadin, nik ez
daukat aldatu beharrik; gizartea ongietorri hobea izan
dudala esango nuke; zer
bera da aldatu behar duena»
esanik ez Afrikatik edo
Sarah Spatz
Pertsona ez binarioa
Asiatik iritsitakoekin
alderatuta». Gizartean
bidetik, Vigora iritsi zen Spatz, «ongi ikusia» egoteko, aberastabaina Galizian Brasilera deporta- sunak garrantzia handia duela
tu beharko zutela esan zion Poli- dio: «LGTB kolektiboko pertsona
ziak. «Ezin nintzen itzuli Brasile- bat, diru asko badauka, onartua
ra; hil egingo ninduten». Parisera izango da». Kultura mailak ere
joatea erabaki zuen, baina Fran- eragina izaten duela uste du.
tziako Poliziak ez zion utzi Frantziako Estatuko lurretara igaro- Etorkizunerako, laguntzen
tzen, eta Donostian gelditu zen. «Oso harro» dagoela adierazi du
«Gehitu elkarteaz hitz egin zida- Spatzek. «Gizartean onartua izan
ten [Euskal Herriko lesbiana, gay, nadin, nik ez daukat aldatu behatransexual eta bisexualen elkar- rrik; gizartea bera da aldatu behar
tea], eta asilo eskaera egiten hasi duena». LGTBI kolektiboaren
nintzen horien laguntzarekin». egoera zein den ulertzeko pauso
Eskaera egiten den unean, asilo bat eman behar dela uste du Spaeskatzaile guztiak harrera zentro tzek, eta ez luketela errudun senbatera bideratzen ditu Espainiako titu beharko nahi duten modukoBarne Ministerioak, eta Madril ak izateagatik. Horrez gain, «giegokitu zitzaion Spatzi. Bi urte zakiaren autodeterminazioa»
pasatxo igaro zituen Espainiako ahalbidetzen duen lege bat aldahiriburuan, baina Donostiara rrikatu du: «Horrela, ez litzateke
itzultzea erabaki zuen CEAR el- transexualetara bakarrik mugakarteak ematen dituen laguntzak tuko; gizarte osoarentzat izango
litzateke», zehaztu du.
agortu zitzaizkionean.
«Nire helburua da nolabait gi«Euskal Herrian nengoela jakinarazi zidaten nire asilo eskaera zartea eraldatzea, eta etorkizuneukatu egin zutela, hamabost bat an, nahiz eta neurri txiki batean
urte baineramatzan dokumenta- izan, lan horrek ondorio positiboa
zioa berritu gabe». Helegite bat izatea». Ekintzaile izaten jarraiaurkeztu zuen, hala ere, egoera tuko du, inork ez dezan bizi behar
horren zergatiak azalduta. Lau- izan antzeko esperientziarik.
nituen hainbat talde transgenero,
nire jarrera kolektiboarentzat
kaltegarria zela esaten baitzidaten». Spatzek ez du berriz hormonarik hartuko, eta ez du egingo ebakuntzarik. Gaineratu du ez
duela gomendatzen horrelakorik
egitea: «Zalantzan jarri behar da
trantsizio sistema, oso determinatzailea baita».
Sistemak ez zuela onartzen
sentitu zuenez, sistema horrekin
atxikimendurik ez izatea erabaki
zuen. Erresidentzia baimena
iraungitzean, ez zuen berritu, eta
Portugalen hamar urtez egon zen
halakorik izan gabe. 2016an harrapatu egin zuen Poliziak, eta
herrialdea uzteko 21 egun zeuzkala jakinarazi zioten. Hori dela
eta, Lisboa utzi, eta, Donejakue
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«Etorkinei lagungarria
zaie bertako pertsona
bat alboan izatea»
Jesus Estomba b Gehituko kidea eta Berdinduko zerbitzu burua
Asilo eskaera egin nahi duten LGTBI kolektiboko kideei laguntza
eskaintzen die Gehituk. Estombak adierazi du azken hiru urteetan
jatorrizko herrialdeetatik ihesean dabiltzanen kasu asko iritsi zaizkiela.

K. Uribesalgo Alzola Donostia

Euskal Herriko gay, lesbiana, bisexual eta transexualen elkartea
da Gehitu, eta bi helburu nagusi
ditu: kolektibo horrentzat sozializazio gunea izatea, eta gizartearen sentsibilizazioan eta pedagogian eragitea. Gehituko kidea da
Jesus Estomba (Irun, 1960), eta
errealitate berri bati aurre egiteko
lanean ari direla azaldu du: gero
eta gehiago dira sexu identitatea
dela medio mehatxupean bizi, eta
jatorrizko herrialdeetatik ihes
egin behar izan dutenak. Etorkin
horiei asilo eskaera egiteko laguntza eskaintzen die Gehituk.
Nola kudeatzen dituzue asilo eskaerak?
2016an hasi ginen kontu horrekin, garai horretan iritsi baitzitzaizkigun lehen kasuak. Ordutik, 30 bat pertsona iritsi zaizkigu
asilo eskaera egiteko interesarekin. Batik bat, Gurutze Gorriak
bideratzen ditu guregana.
Zertan laguntzen diezue?
Lehenengo kasuak iritsi zitzaizkigunean, ez genekien eskaerak
nola egiten ziren, baina ikasten
ari gara pixkanaka. Bi pertsona
mota iristen dira guregana: batetik, CEARekin edo Gurutze Gorriarekin harremana izan dutenak, eta ondorioz, jada eskaeraren prozesuari ekin diotenak;
bestetik, Euskal Herrira iritsi, baina asilo baimenaren inguruko informaziorik ez daukatenak. Bigarren horien kasuan, informazioa
eman, eta CEARera laguntzen
diegu. Horrez gain, bizi izan duten egoeraren txostenak egiten
dizkiegu, eta horrek indar handiagoa ematen die eskaera espedienteei. Egoera latzak bizi izan
dituztela erakutsi nahi izaten
dugu, eta ez datozela kapritxoz;
jatorrizko herrialdeetako egoera
sozialetik eta politikotik ihes egin
nahian dabiltza. Kontuan izan
behar da NBEko 70 herrialdetan
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debekatuta daudela sexu berekoen arteko harremanak, eta horietatik seitan, heriotza zigorra ezarri diezaieketela.
Zein egoerarekin egiten dute
topo asilo bila datozenek?
Nahiko kolapsatuta dago harrera
sistema ofiziala. Izan ere, gora
egin dute eskaerek, baina bere
horretan mantendu dira baliabideak. Hori dela eta, kasu askotan
oinarrizko beharrei ezin izaten
zaie eman erantzunik. Horri aurre egiteko, baditugu zenbait
ideia. Pentsatzen ari gara boluntario talde bat sortzea prest egongo litzatekeena harrera programa
horietan sartu ezin direnak etxean hartzeko. Gainontzean, diru
bilketak egitea ere izan daiteke
beste egitasmo bat, baina ideiak
besterik ez dira oraindik.
Bertakoen eta kanpotik datozenen arteko harremanak eratzeko proiektu bat lantzeko asmoa
ere baduzue, ezta?
Oraindik ez dugu jarri martxan,
baina gai horri buelta batzuk
ematen ari gara. Harremanetarako sareak sortu nahi ditugu. Horretarako, boluntarioak beharko
genituzke asilo eskaera egin dutenekin denbora pasatzeko.
Zertan lagun dezake proiektu
horrek?

Kontuan izan behar da pertsona
horiek daukaten guztia atzean
utzita egiten dutela ihes jatorrizko herrialdeetatik. Hona iritsi, eta
hutsetik hasi behar izaten dute
berriz ere. Oztopoei aurre egiteko, etorkinei lagungarria zaie
bertako pertsona bat alboan izatea. Horrez gain, beste errealitate
batzuk ezagutzeko aukera ere
izaten dute horri esker. Komenigarria da egoera berean dauden
pertsonak ezagutzea, baina interesgarria da bestelako bizipenak
dituztenekin ere harremanak izatea. Gizartearentzat ere aberasgarria da kanpotik datozenak integratuta egotea.
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«Erraketistak bistaratu behar
genituen, plaza bat behar zuten»
Ainhoa Palomo b Rakestistak Lehen eta Orain Kirol Kultur Elkarteko presidentea
Lanbidez irakaslea bada ere, afizioz ikerlaria da Ainhoa Palomo. Afizio horri eta pilota zaletasunari jarraituz,
erraketisten historia argitara ateratzeko lan eskerga egin du azken bost urtean, Jon Juanesekin batera.
Ikerne Zarate Oiartzun

Kazetaritza ikasketak egin zituen
Ainhoa Palomok (Oiartzun,
1974), baina irakaslea da lanbidez,
Pasaia Lezo Lizeoan, Lehen Hezkuntzan, eta afizioz, berriz, ikerlaria. Ikerlari sena horrek eraman
zuen duela bost urte erraketisten
inguruko hari muturrari heldu
eta tiraka hastera. Elkartea sortu
dute bost urteko bide horretan,
Palomo bera da presidentea, eta

Hego Euskal Herriko 47 herritako
237 errakestita profesionalen berri emango dute urte amaierarako.
Ikerketa ordu ugari dago lan
horren atzean. «Eta badakigu askoz erraketista gehiago ere egongo direla oraindik». Erraketisten
berri izatea eta ikerketari esker
horiek argitara ateratzea «izugarria» izaten ari dela aitortuta,
mina ere sentitzen du oiartzuarrak: «Batez ere, berdintasunetik

erantzuten ari dira erraketisten
kontuari, baina ez kirol edo kultur arlotik. Emakumeak ziren
erraketistak; kirol profesionala
egin zuten Euskal Herriko lehen
emakumeak ziren, eta, zalantzarik gabe, kultur ondarea ere bada
eurena».
Kazetaritza ikasketak egin zenituen. Zergatik?
Oso argi nuen. Ikerketa kazetaritza nuen gustuko, baina kontua
da gerora sekula ez dudala jorratu

alor hori. Oiartzunen Kontakatilu
irratia jarri genuen martxan bi lagunek, Arkaitz Goikoetxeak eta
nik neuk, baina utzi egin behar
izan genuen urte batzuk igarota.
Euskaldunon Egunkaria-n aritu
nintzen lanean, baina ez kazetari
gisa, koordinazio lanetan batez
ere. Lezoko Kilometroak jaian
ere, 2010ean, eta Errenteriakoan,
1999an, hilabete batzuez aritu
nintzen koordinazio lanetan.
Orain arte ez naiz aritu kazetari-

tza lan hutsean; ikerketa arloan
aritu izan naiz beti.
Orain irakaskuntzan ari zara Pasaia Lezo Lizeoan.
Hala da. Nire bizitzan aldaketa bat
egitea erabaki nuen, eta irakaskuntzan gustura senti nintekeela
iruditu zitzaidan. Pasaia Lezo Lizeoan hasi nintzen lanean, DBHn,
dibertsifikazio kurrikularreko
taldeekin. Oso gustura aritu nintzen. Irakasle ikasketak egin nituen han nenbilela, eta Lehen

Elkarrizketa

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2019ko ekainaren 7a

IKERNE ZARATE

Hezkuntzan hasi nintzen. Horretan nabil azken hamar urtean.
Ikerkuntza lanetan edo irakaskuntzan, non aritzen zara gusturago?
Oso gustura nabil irakaskuntzan.
Konplexua da, ahalegin berezia
eskatzen duelako pertsonekin lanean aritzeak; oso pertsonala da.
Ikerketak, berriz, deskubritzearen eta ezagutaraztearen poza
ematen dit. Lan mundurako utziko dut bata, eta afiziorako bestea.
Pilotan ere aritu izan zara, eta
Oiartzungo Txost elkarteko kidea ere izan zinen.
Bai, baina afizionatu bezala aritu
izan naiz beti pilotan. Txost elkartean, berriz, pasaka modalitatea
sustatzeko aritu nintzen lanean.
Horretan ari da Txost elkartea,
galdutako modalitateak berreskuratzen saiatzen. Hura sustatu
nahian, jolasean, ondo pasatze aldera hasi nintzen han, eta taldean
parte hartzeko aukera eskaini zidaten segidan. Zer edo zer egin dut
pasaka modalitatea sustatzeko,
baina erraketistena tokatu zitzaidan gero parean, eta buru-belarri

hasi nintzen han. Taldetxo bat badauka Txostek eta uztea erabaki
nuen iaz, ezin iritsi nenbilelako
eta eurek hori baino gehiago merezi zutelako.
Zuretzat pilotak zer du berezitik? Erraketistengana heltzea ez
baita izan kasualitatea, ezta?
Berez dut gustuko pilota. Berdin
dio zein modalitate izan, guztiak
gustatzen zaizkit. Erraketistenak,
ordea, badu berezitik zerbait;
gaiaren gainean dagoen ezjakintasunak ukitu nau ni bereziki. Nola da posible pilota gustuko duen
pertsona batek ez jakitea erraketistak izan zirenik ere? Nik ez
nuen haien berririk.
Elkarrizketa baten bidez, elkartean kide dudan Jon Juanesen
ama erraketista izan zela jakin
nuen duela bost urte. Aurkikuntza izan zen niretzat. Erraketistak
izan ziren lehen emakume kirolari profesionalak, eta pilota maite
dudan moduan maite izanda, nik
ez nuen haien berri. Ez ikastolan
eta ez herriko elkartean inoiz ez
dut ikasi edo ikusi haien inguruko
ezer; ez erraketarik, ez argazkirik,
ez aipamenik... Uste dut hori guztia ezin dela utzi kontatu gabe.
Lanketa ez naiz ari egiten ikuspegi feminista batetik bakarrik.
Berdintasun alorra da zalantzarik
gabe, baina bada ondare kulturala
ere, eta, batez ere, kirol ondarea.
Ikerketa ez duzula ikuspuntu feministatik egin azaldu duzu, baina erraketistek ez badute bere
lekua izan, emakumeak zirelako
izan dela pentsa daiteke, ezta?
Ziur asko, bai. Kirol ikuspegitik
pilota gizonen eremua izan dela
uste dut, eta ikaragarria da ikustea 1940. hamarkadako estatistikak aztertuta emakume lizentzia
gehiago zeudela. Errealitatea hala
izanik ere, ordea, ez da hala jaso.
Garrantzitsua da, beraz, erraketisten historia, eta leku berezia
eman behar zaio. Munduko lehen
emakume kirolari profesionalak
izan ziren, ziurrenik, baina Euskal
Herrian non gelditzen da erreferentzia hori? Lehenak izan ziren
Gizarte Segurantza lortzen, eta
hori guztia ez dago inon jasota;
Euskal Herriko familia ugari
mantendu zituzten, beharrak
eraman zituelako kanpora; sakrifizioa izan zen eurentzat, gainerakoan ez zuketelako egingo kanpora joateko hauturik. Izugarria
da kontraesana, hemen sekula ez
delako hitz egin erraketaz.
Kirol arloan, konpetentzia ziren emakumeak: frontoiak betetzen zituzten erraketistek, eta
ikusgarria zen euren modalitatea,
ikaragarria; enpresariak ere mugitzen ziren jokora. 1917tik 1980ra
aritu ziren erraketistak, Espainia-

ko Estatuan, Kuban, Mexikon,
Argentinan, Brasilen...
Raketistak Lehen eta Orain Kultur Kirol Elkarteko presidentea
zara gaur egun. Zergatik erabaki
zenuten elkartea sortzea?
Agustina Otaola frontoiarekin
hasi ginen bueltaka. Errenteriako
frontoia da Euskal Herrian emakume izena duen lehenengoa, eta
haren ondotik heldu zen Lezokoari Koldobike Gezala izena jartzea. Txikita de Aizarnak ere badu
bere plaka Aizarnan. Errenteriako frontoiari Agustina Otaola izena jartzea proposatu genuen guk,
erraketistek plaza bat behar zutela uste genuelako, bistaratu egin
behar genituela sentitzen genuelako. Oso polita izan zen prozesua,
Errenteriako Udalari proposatu
eta aho batez onartu zuelako
udalbatzak; guretzat oso adierazgarria izan zen hori. Kontua ez da
orain frontoiak emakumeen ize-

entzun duenarekin ari gara osatzen zerrenda hori, eta argazkiak
eta kontakizunak parekatuta ari
gara osatzen puzzlea; Jon Juanes
ari da lan horretan. Benetako baliabideak eta denbora gehiago
izango bagenitu, askoz luzeagoa
litzateke kopurua.
Zuretzat zer izan da ikerketa
abiatu eta datu horiekin topo
egitea? Espero zenuen?
Inondik inora ez nuen espero. Badira urte askoan jokatu zuten oso
pilotari onak, Valentzian [Herrialde Katalanak] 36 urtez pilotari
profesionala izan zen bat, adibidez. Eta baditugu hemezortzi, hogei edo 22 urtez aritu zirenak ere.
Urte pila bat dira profesionaletan.
Beste batzuek, berriz, 14 urterekin
jokatzen hasi, bolada batean jokatu, eta utzi egin zuten bost urte geroago. Niretzat gogorra da ikustea
gaia zein garrantzitsua den eta
zenbat borroka egin behar dugun
garrantzitsua dela adierazteko.
Erraketisten lana ez dela aitortzen esan nahi
Nola da posible pilota gustuko duzu horrekin?
duen pertsona batek ez jakitea Ez da eskaintzen baliabiderik, eta ez dago historia
erraketistak izan zirenik ere?
bera, lorpenak eta maNik ez nuen haien berririk»
mia bilduko dituen ikus«Kirol arloan konpetentzia
pegirik. Frontoiak itxita,
ziren emakumeak: frontoiak
frankismoak neurriak
betetzen zituzten erraketistek, hartu zituen erraketisten
eta ikusgarria zen modalitatea» partidak bertan behera
uzteko. Ekonomia, juris«Errenteriako frontoia da
Euskal Herrian emakume izena prudentzia, kirola, emakume horiek bizi izan zuduen lehenengoa; haren
tena... Dena nahasten da,
ondotik heldu zen Lezokoa»
eta punta asko dituen
«Eskertuta daude erraketistak gaia da. Izugarrizko ondare materiala dago beeurak, baina hain berandu
rez: argazkiak, kartelezergatik iritsi garen ere
rak, erraketak... Mutrigaldetzen digute»
kuko Valentin Zumalanekin betetzea, baina bai gizon pi- bek egiten zituen erraketak, eta
lotarien moduan beren lekua 3.000 egitera heldu zela diote baematea.
tzuek. Hori guztia ez dago inon jaLanketa hori egiten ari ginene- soa. Gauzak bere lekuan jartzeko
an, artean, osatu gabe genuen el- beharra dago, baina ez dago lakartea, eta gaiak zein bilakaera guntza nahikorik lan hori egiteko;
izan duen ikusita eta behar admi- denbora falta da, gainera, etsiganistratibo batzuk sortu zirenez, rriena, adinean aurrera doazelako
elkartea eratzea erabaki genuen. oraindik bizirik daudenak.
Ikerketa lanean, erraketista batek
Mexikon izan gara aurten, eta
beste baten etxera garamatza eta elkarteak hartu du bere gain gastu
horrela ari gara osatzen puzzlea. hori, aurten laguntzarik jasoko
Gaur da eguna, eta gaur diot bihar ote dugun jakin gabe. Han bizi da
aldatu egin daitezkeelako datuok, Julita Beraza anoetarra; 93 urte dinon 237 erraketista profesional tu, eta ikaragarri lagundu digu inaurkitu ditugun, Hego Euskal He- formazio ekarpenarekin. Beste
rriko 47 herritakoak [Gipuzkoko batzuek, bizirik egonda ere, ezin
28, Bizkaiko hamasei, eta Nafa- izan digute egin ekarpenik. Urte
rroako eta Arabako hiru]. Askoz bukaerarako jasotzen dugun lagehiago dira, baina ez dugu jakin guntzaren arabera, 237 emakume
nortzuk ziren edo nongoak ziren. horiek bistaratzea da helburua.
Iparraldekorik ez dugu topatu Udalerriz udalerri ari gara ate joka
oraindik, baina horrek ez du esan eta oso harrera ona egin digute
nahi izan ez zirenik. Erraketisten horietako batzuetan; ezezkoa ere
berri daukan jendearekin, zerbait jaso dugu beste batzuetan. La-
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guntzarik ez badugu, ezingo dugu
egin.
Bizirik dauden erraketistentzat
zer izan da euren historia argitara ateratzea?
Harrituta daude. Batetik, ez dute
oso ondo ulertzen zertan ari garen, bakoitzak bere bizipena duelako baina historia ez dutelako
ezagutzen osotasunean. Ez dakite
erraketistek zein bilakaera izan
duten 1917an jokatzen hasi zirenetik. Harrituta gelditzen dira
kontatzean. Eskertuta ere badaude, baina hain berandu zergatik
iritsi garen ere galdetzen digute,
ea zergatik ez ginen hasi lehenago
lan honetan. Ni ezin nintzen hasi
lehenago, izan zirenik ere ez nekielako. Zorionez, batzuek burua
oso argi daukate oraindik, eta euren ekarpenei esker nahiko txukun ari gara osatzen puzzlea.
Ondarea aipatu duzu, erraketisten partiden kartelak, kromoak,
erraketak... Ez da modurik horiek guztiak bildu eta erakusgai
jartzeko?
Egokiena litzateke zentro egonkor bat izatea, bai ikusteko baina
baita ikertzeko ere. Hainbat erraketistak esan digu pozik emango
luketela euren ondarea esku onetan geldituko dela eta helburu jakin baterako erabiliko dela jakingo balute. Oso bereziak dira Zumalabek egiten zituen erraketak,
larruzko pilotarekin jokatzeko zirelako. Erraketisten kromo bilduma ere badago, erraketisten irudia duen anis botila bat ere bai...
Ondarea ez da nolanahikoa.
Eskatu duzue halako zentro bat
egitea?
Horretan ere ari gara, baina webgunean jarriko ditugun erraketisten fitxak osatzen ari gara orain,
batez ere. Hori izango da hurrengo urratsa; zentro egonkor hori
bultzatzea, alegia. Munduan erreferente izan daitekeela uste dugu,
emakume horiek aitzindariak
izan zirelako euskal pilotan.
Merezi du erraketistak izan zirela erakustea, bizi izan zutena
azaltzea, horrek guztiak zer eragin izan zuen kontatzea... Are
gehiago, nire ustez ezinbestekoa
da isiltasunetik argitara ateratzea,
eta guregana hurbiltzeko eskatuko nioke jendeari. Berdin dio erakundea izan, elkartea edo norbanakoa. Bereziki pilota arloko jendeari eskatuko nioke hurbiltzeko;
jende asko etortzen ari da guregana berdintasun arlotik, eta mina
hartzen dut kirol arloan ez dudalako sumatzen harrera hori.
Emakume hauek diskriminazioa jasan zuten kirol arloan ere,
emakume izate hutsagatik, eta
min ematen dit gaur egun gauza
bera egiten ari garela pentsatzeak.
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Argazkiak, errekorrak
eta esperantza
rudi batek mila berbak baino gehiago balio duela errepikatzen zaigu etengabe. Ia
beti egia izaten da. Argi dago argazki batzuek sakon-sakonean eragiten digutela, eta memorian iltzatuta geratzen zaizkigula. Horrela, elkarrizketetako
berbagai ez ezik, erreferente
bihurtzen dira, eta imajinario
kolektiboa ilustratzen dute.
Inarrosten gaituzten erretratu
horietako bat oraintsu ikusi dugu
nonahi. Everesteko tontorrean
atera zuten, eta hamarnaka lagun ikusten ziren gailurra lortu
nahian, erromesaldia balitz lez.
Hainbeste jende zegoen (zebilen
jartzekotan nengoen, baina geldi
zegoen jende-aldra!), non ezin

I

zuten ez atzera ez aurrera egin,
Herri Urrats egunean LapurdiGipuzkoako mugan Guardia Zibilen kontrola jarri izan balute
moduan! Ilara ikaragarri horiek
ikusita bazirudien munduko sabaian Berri Txarrak taldearen
kontzertu sorpresa bateko sarrerak erosteko gunea zabaldu zutela!
Everest topera dago, ez ederrena delako, altuenetan altuena delako baizik. Gailurra egitea errekor bat betetzea da, eta horregatik, hain zuzen, lortu beharrekoa
ezinbestean. Errekorgintzaren
gizartean ez du balio beste edozein mendik, garaiena izan behar
da, kosta ahala kosta egindakoa.
Gainera, forma fisikoak ere ez du

gehiegi ardura, antza. Dirua izanez gero, arreburritxiko ere eramango dute ustezko mendizalea.
Dana emon biar yako matte dan
markari.
Eta ahaztu barik, tontorrean
bertan argazkia egin, momentua
betikotu dadin sare sozialetan jarri, balentria denek jakin dezaten. Inor baino ausartagoa izan,
inor baino bipilagoa.
Ez dakit, baina, zelan jaio zen
moda hau. Seguruenera, pertsonok izango dugu joera inork baino gehiago, hobeak, azkarragoak, lehenak... izateko, bestela ez
da ulertzen. Baina ez da hor geratzen kontua. Badirudi gaur egunean ez dela nahikoa mendian
ibiltzea, egindako tontorren ze-

Irudia b Zarautz

R
IRITZIA
Leire Narbaiza
rrenda luzea erakustea, orain
mendian antxintxika egin behar
da. Korrika aldats gora. Eta mendi maratoiak, kilometro bertikalak eta abarrak ditugu. Zorakeria,
nire uste harroan. Lasaitu beharrean, estresatu mendian ere.
Eta mendi lasterketa hauen artean Zegama-Aizkorri mendi
maratoia izan dugu protagonista.
Zer da hori! Lokatzetan, euripean, eguzki galdatan... doaz aldapan gora, ez pausorik pauso, hinka luzean baizik. Ez dakit zeren
bila, sufritzen eta gozatzen, denak Kilian Jornet izan nahian.
Baina inoiz ez da nahikoa. Zer
izango ote da hurrengo erronka,
mendian lasterka ibiltzea mainstream bihurtzen denean? Zer

izango da hurrengoa? Zer egin
desafio gose hori asetzeko? Zergatik disfrutatu nekadura infinitua lortuta? Zeri egiten diete
ihes? Zein furiadak eragingo digu
hurrengo? Ze nezesidade?
Afanean ibiltze horrek ezin du
ekarri ezer onik, anbizio neurribakoak positibotik gutxi duelako
normalean, lortzeko antsiak
beste guztia apaldu eta estaltzen
duelako. Hala eta guztiz ere,
Zegama-Aizkorri lasterketa
honetan izan da kontu berezi
bat, benetako erronka eta ausardia. Mikel Lizarralderena, hain
zuzen. Mikel da esklerosi anizkoitza izanda parte hartu eta
mendi maratoi hau amaitu duen
lehenengoa. Dortsal bat eskatzen
ibili ostean, eskuratu eta ametsa
bete du. Esperantzari ate bat
zabaldu.
Mendian gora eta irribarrez
agertzen den argazkiak barruan
eragiten du zeharo. Bejondeizula,
Mikel!

«Laguntza» eskatu dute Arrasateko
lapur taldeko gazteen gurasoek
ARRASATE b «Etsita eta nekatuta» daude Arrasaten ustez azken hilabeteotan hainbat lapurreta egin dituzten gazteen gurasoak. «Senideok laguntza behar dugu; lagundu mesedez», adierazi dute, ohar bidez.
Euren seme-alabek «askotariko patologiak» dituztela azaldu dute,
eta espetxeak ez duela arazoa konponduko gaineratu.

«Hurrengo urtean ez da izango
Olatu Talka jaialdirik. Ziklo bat
itxi dugu eta hausnarketarako
garaia da orain. Bestelako
jardueraren bat izango da»
Jon Aizpurua
Olatu Talka jaialdiaren zuzendaria

29.933
LANGABE KOPURUA, MAIATZEAN
Beheraka-beheraka jarraitzen du Gipuzkoako langabe kopuruak.
30.000 herritarren langatik jaitsita, apirilean baino 309 langabe gutxiago
zeuden maiatzean, 29.933 guztira. Iazko hilabete bereko datuekin alderatuta, berriz, 2.418 langabe gutxiago zeuden aurten.

Hamasei greba egun deitu dituzte
papergintzan, ekainaren 19an lehena

Aipatutako eguna iritsi... eta itxita
Javier Zarraonandia Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuordeak maiatzaren 2an Euskadi Irratian jakinarazi
zuen «oso-oso epe motzean» zabalduko zutela Zarauzko behin-behineko IAT estazio berria, eta Itasua kontzesionarioak —Bergarako estazioaren kudeatzaileak— maiatzaren 20an adierazi zuen ekainaren 3an zabalduko
zutela estazio hori. Astelehenean itxita jarraitzen zuen, ordea, Zarauzko zentroak —irudian—. Eusko Jaurlaritzak ohar bidez azaldu zuen «aurreikusitako epeak betetzen» ari dela Zarauzko IAT estazioa. GORKA RUBIO / FOKU

DONOSTIA b Lan hitzarmena berritu ezinik, hamasei greba egun deitu
dituzte Gipuzkoako papergintzat. ELA, LAB eta CCOO sindikatuek jakinarazi dutenez, eta langileen batzarraren oniritziaren zain, ekainaren 19an, 20an, 26an eta 27an egingo dituzte lehen lanuzteak, eta uztailaren 3an, 4an, 10ean eta 11n hurrengoak.
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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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Uda garaiko ‘lagun’ ezaguna
Zarautzen eta Orion martxan da udako TAOa, eta ekainaren 15ean iritsiko da Zumaia eta Getariara
Aitziber Arzallus Zarautz

Egutegiak dio bi aste barru iritsiko
dela uda, eta kostaldeko herrietan
ari dira urtaro berrirako egokitzapena egiten. Barrualdeko herrietatik hondartza gosez doan jende
oldea hartzeko prest dituzte zerbitzu eta azpiegitura gehienak,
eta zenbait herritan piztu dituzte
TAO makinak ere (Trafiko eta
Aparkamenduaren Ordenamendua). Zarautz eta Orio izan dira
horretan aurrenak, eta datozen
egunetan gauza bera egingo dute
beste guztiek, Gipuzkoako kostaldean ez baita herririk udako
sistema hori ez duenik. Zumaia
izan zen ezartzen azkena, duela bi
urte, eta Oier Korta jarduneko alkateak «oso balorazio positiboa»
egin du: «Herria ordenatuago
ikusten da, eta nabarmen jaitsi da
atzera eta aurrera bueltaka ibiltzen den auto kopurua. Definituta
daude TAO guneak, eta egoiliarren guneak ere bai; aurrerapauso
handia eta garrantzitsua izan da
mugikortasunaren ikuspegitik».
TAO sistema pixkanaka osatzen
ari dira Zumaian: lehendabizi, herriguneko aparkalekuak arautu
zituzten; eta sistema herri guztira
zabaldu zuten gero. Iazko sistema
bera izango du aurten. Hiru eratako aparkalekuak egongo dira herrian: errotazio handikoak, ertainekoak eta egoiliarrentzakoak.
Zumaiarrek ordu eta erdian doan
aparkatuko dute errotazio handiko guneetan; bisitarientzat, aldiz,
aurreneko ordu erdia bakarrik
izango da doakoa. Guztiek tiketa
atera beharko dute. Egonaldi ertaineko guneetan ere, sei edo 11 orduz —gunearen arabera— doan
aparkatuko dute zumaiarrek; eta
ordaindu egin beharko dute bisitariek. Egoiliarrentzako aparkalekuak —lerro txuria dute eta E edo R
hizkia— egoiliarrek soilik erabili
ahal izango dituzte udako hilabeteetan. Bereizgarria izan beharko
dute autoek, eta dagokion gunean
aparkatu beharko du bakoitzak.
Zumaian lan egiten duten kanpotarrek egoiliarren txartela eskatu ahal izango dute aurten ere, baina datorren urtetik aurrera ez dute
izango aukera hori, egoiliar gehiegi pilatzen delako alde zaharrean.
Hango bizilagunen egoera hobetzeko helburuarekin, herrira lanera doazenei egoiliar txartela ukatzea erabaki du udalbatzak. Ondo-

Emakume bat Zarauzko TAO makina batetik txartela ateratzen; irailaren 30era arte egongo da udako TAOa.

rioz, egonaldi ertaineko guneetan
utzi beharko dute autoa, besteak
beste, Axularreko eta GKN enpresa inguruko TAO guneetan. Kortaren esanetan, neurria 2020an
aplikatzea aurreikusi dute.
Eta bada egungo alkateak beharrezko ikusten duen beste aldaketa bat ere: TAO sistema urte guztira zabaltzea. «Horren aldekoak
gara gu, eta iritzi hori jaso dugu herritar askorengandik ere, baina
ikusi egin beharko da zein asmo
duen udal gobernu berriak».
Bere aldetik, «orain arte egindako bidean sakontzen jarraitzeko prestutasuna» azaldu du Kortak, erregulazioak onura nabarmenak ekarri dizkiolako herriari.
«Aldaketak eragin ditu herrita-

‘‘
Ordenatuago ikusten da
herria, eta nabarmen
jaitsi da atzera eta
aurrera bueltaka ibiltzen
den auto kopurua»
«Sistema urte guztira
zabaltzearen aldekoak
gara gu, baina ikusiko
dugu zein asmo dituen
udal gobernu berriak»
Oier Korta
Zumaiako alkatea

A. ARZALLUS

rren ohituretan, herri barruan oinez eta bizikletarekin mugitzea
sustatu du, eta guztion bizi kalitatea hobetu du».
Orioko udako TAO sisteman,
berriz, bada berrikuntza bat aurten. Bi eratako aparkalekuak bereizi dituzte lehenengo aldiz: urdinak —ohikoak— eta berdeak —pixka bat merkeagoak—. Hondartza
inguruan bakarrik egongo da udako TAOa, eta autoan egoiliarren
pegatina bereizgarria daramaten
oriotarrek ez dute ordaindu beharrik izango han aparkatzeagatik.
Getarian, ekainaren 15etik uda
denboraldia bukatu arte egongo
da indarrean TAO sistema, eta
portuko eta hondartzen inguruko
aparkalekuei eragingo die. Zerbi-
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tzuaren ordutegian eta tarifetan ez
da aldaketarik espero. Egunero
egongo da martxan, 10:00etatik
20:00etara. Ordu erdia, 50 zentimo ordaindu beharko dute bisitariek; ordua, euro bat; eta egun guztia, hamar euro. Udaltzainei laguntzen ariko diren 11 langile hartu ditu udalak.
Zarautzen, berriz, irailaren
30era arte egongo da martxan
udako TAO sistema, astean zazpi
egunez, 09:00etatik 20:00etara,
eta iaz bezala funtzionatuko du.
Hiru motatako aparkalekuak
egongo dira: urdinak, araututako
gune normaletan; zuri-urdinak,
errotazio handiko guneetan; eta
zuriak, egoiliarrentzako guneetan. Gune urdinetan eta zuri-urdinetan aparkatzeko, beti atera beharko da txartela. Bereizgarria duten autoek bakarrik izango dute
eskubidea egoiliarrentzako guneetan aparkatzeko, eta 24 orduz
zainduko dituzte gune horiek.
Horiez gain, aurten ere, udaldirako aparkaleku bereziak prestatu
ditu udalak. Kortazar, Eguzki Izar
eta Mitxelena kaleko partzeletan
egongo dira, TAO bigunarekin.
Egun osoa, bost euro kostako da;
eta lau orduz aparkatzea, 2,5 euro.

Aparkaleku turistikoak
Zarauztar asko autoa aparkatzeko
lekua bilatu ezinik ibiltzen dira
udan, eta herriko zenbait pentsio,
hotel eta apartamentu turistikok
erreserbatutako aparkalekuak dituzte kalean. Marra horiz inguratutako gune horiek R bat dute erdian, eta tentekako seinale urdin
bat alboan, jabearen izenarekin.
Garabitxoaren ikurra ere ageri da
batzuetan, norbaitek autoa han
utziko balu garabiak eramango
liokeela ohartarazteko. Azken
egunotan, hainbat zarauztarrek
turistentzat erreserbatutako aparkaleku horietako batzuen argazkiak erakutsi dituzte Twitter bidez, herrian halako aparkalekuak
ugaritzen ari direla salatzeko.
Udalak ez du egin nahi izan gaiaren inguruko adierazpenik.
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«Ez zen izan
gardentasun
faltarik»
Hernaniko aire neurgailuak matxura izan zuela
berretsi du Jaurlaritzako Ingurumen Sailak
b Haren jarrera kritikatu dute udalak eta Eguzkik
Unai Zubeldia

Ingurumenaren Nazioarteko
Eguna izan zen herenegun, eta
hamar egun lehenago alarma sortu zen Hernanin; alarma lehenengo, eta zalantza gero. Eusko
Jaurlaritzak airearen kalitatea
kontrolatzeko osasun etxean jarrita daukan estazioak 1.339 mikrogramo sufre dioxido neurtu
zituen une batean, eta lau orduz
ohiko zifretatik oso goitik ibili ziren balioak. Eguzki talde ekologistak Hernaniko Udalari abisu
eman ondoren, Jaurlaritzak biharamunean jakinarazi zuen ez zela
izan isuri kimikorik, matxura batek eragin zuela gorabehera guztia; neurketak ez zirela errealak.
Jaurlaritzak «oso modu epelean» erantzun zuela nabarmendu
zuen Eguzkik. «Kezkagarria iruditzen zaigu erreakzionatzeko
erakutsi duen gaitasun eskasa».
Hernaniko Udalak, berriz, agintarien «gardentasun eza» salatu
du. «Isil-isilik gelditu zen Jaurlaritza; ez ziguten abisatu. Datuak
moztu egin zituzten, eta kito»,
azaldu du Mattin Aldaia Hernaniko Ingurumen zinegotziak.
Hamar egun igarota, Jaurlaritzako Ingurumen Sailak berretsi
du sufre dioxidoa neurtzen duen
gailua matxuratu egin zela maiatzaren 27an, «ura sartu zitzaiolako». Horrez gain, gailu hori ondo
funtzionatzen ari dela kontrola-

tzen duen sistemak ere «akats
bat» izan zuela gaineratu du,
«software bertsio berria daukagulako»: «Bi gauza horien ondorioz, zuzenak ez ziren datuak iragarri ziren webgunean». Hernaniko Udalaren salaketaren aurrean, Ingurumen Sailak erabat ukatu du gardentasunik gabe jokatu
izana. «Ez zen izan gardentasun
faltarik. Gertatu denarekin argi
ikusten da automatikoki egiten
dela balioak neurtzen diren momentutik iragartzeko momentura arteko prozesu osoa». Zentzu
horretan, sistemak kale eginez
gero, «zuzenak ez diren datuak
iragartzeko arriskua» dagoela
gogoratu du Jaurlaritzak. «Horregatik, aditu batek balidatu arte, behin-behinekoak izaten dira
datuak. Horregatik sortzen dira
batzuetan endredoak eta desadostadunak».
Neurgailua, jada, martxan dagoela ziurtatu du Jaurlaritzak, eta,
ondorioz, ez dagoela arriskurik
egunotan isuriren bat egongo balitz herritarren osasuna arriskuan
jartzeko —maiatzaren 26koa da
azken datua, 04:00etakoa, eta
ekainaren 4koa matxuraren ondorengo lehena, 01:00ekoa—. Are
gehiago, Ingurumen Sailaren hitzetan, «Euskadin ez dago herritarren osasuna arriskuan jarriko
lukeen sufre dioxido mailarik».
Ez da iritzi berekoa Garikoitz
Plazaola Eguzkiko kidea. «Her-

Hernaniko osasun etxeko neurgailuak zortzi egunez emandako datuak ez daude ikusgai. A. CANELLADA / FOKU

‘‘
Aditu batek balidatu
arte, behin-behinekoak
izaten dira datuak.
Horregatik sortzen dira
desadostasunak»
Eusko Jaurlaritzako
Ingurumen Saila

«Eusko Jaurlaritzaren
azterketak datu berdina
ematen du beti, baina
datu horiek ez datoz bat
errealitatearekin»
Mattin Aldaia
Hernaniko Ingurumen zinegotzia

«Neurgailuak nola
funtzionatzen ari diren
ikusita, zer-nolako
bermea daukate
errauste plantarenek?»
Garikoitz Plazaola
Eguzki talde ekologistako kidea

nani da Gipuzkoan arrisku kimikoa duen gune nagusia, eta neurri
bereko zaintza merezi duela uste
dugu. Gure ustez, joan den asteko
gertakariak argi utzi du ez dela ari
hala izaten, guk deitu arte ez zelako eman abisuaren berri; eta
ezohiko balioak neurtu eta hurrengo egunean jakinarazi genuen guk». Plazaolaren esanetan, edozein gorabeheraren aurrean, «udalei jakinaraztea» da
protokoloaren lehen urratsa.
«Baina maiatzaren 27an ez zuten
egin halakorik; oinarrizkoenak
huts egin zuen: lehen alertak».
Horrez gain, Eguzkiko kidearen ustez «oso-oso murritza» da
Hernani inguruan dagoen neurgailu bakarrak bospasei elementu
bakarrik neurtzea. «Ez ditu neurtzen beste hainbat elementu, eta
gure ustez hori ez da biderik egokiena herritarron osasun publikoa zaintzeko, horretaz hizketan
ari garelako: osasun publikoaz».
Beste pauso bat ere eman du
Plazaolak: «Hor daukagu errauste planta ere, eta lau neurgailu berri jarri dituzte airearen kalitatea
neurtzeko. Orain arteko neurgai-

luak nola funtzionatzen ari diren
ikusita, zer-nolako sinesgarritasuna eta bermea daukate aparatu
horiek?». Egunotan Gipuzkoako
beste hainbat herritako estazioen
azterketa ere egin du Eguzkik.
«Eta gabezia batzuk aurkitu ditugu, Usurbilen, Lasarte-Orian eta
Lezon, esaterako. Ingurumen
Saila ez da ari behar bezala zaintzen arnasten dugun airearen kalitatea».

Kataluniarekin elkarlanean
Duela bi urte bere kabuz aire kalitateari buruzko azterketa egiten
hasi zen Hernaniko Udala, «herritarrak oso arduratuta daudelako sortzen diren kirats episodioekin, eta Eusko Jaurlaritzaren
neurgailuak airearen kalitateari
buruzko datu berdina ematen
duelako beti: ona edo oso ona.
Datu horiek ez datoz bat errealitatearekin». Kataluniako Unibertsitate Politeknikoarekin elkarlanean hasi ziren 2017an. «Eta bestelako kutsadurak neurtzen ari
gara ordutik. Gure ustez oso urria
da aire kalitatearen araudia; oso
gauza gutxi neurtzen da».
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heltzen hasten garenean etortzen
zaigu joateko ordua, eta noizbait
jarraitu izan dugu hurrengo astean».
Biainentzat garrantzitsua da
eztabaida aurrez aurrekoa izatea.
Teknologiari esker, edozein tokitan jarrai dezake eztabaidak,
«baina galdu egiten dira ñabardurak», eta eztabaida «narrastu» egiten da. Izan ere, foroetan
nahiz sare sozialetan egiten dira
sareko eztabaidak, «eta bertan
zailtasunak egoten dira argudioak luze eta zabal plazaratzeko».
Gainera, pantailak ematen duen
babesak sarritan hauspotu egiten
ditu hitz txarrak eta troll-ak. Filosofoaren ustez, «sakonagoak eta
lasaiagoak» izaten dira aurrez
aurreko eztabaidak.

Filosofia, bogan

Kafe Filosofikoen hirugarren urtea da aurten; orain arte, nagusiki emakumeak gerturatu izan dira eztabaidetara. ASIER ZALDUA

Pello Biain filosofia irakasleak Kafe Filosofikoak prestatu ditu ekaineko ostiraletarako.
Aurrez aurreko elkarrizketak eta hausnarketak bultzatzen saiatuko da Zumarragan.

Filosofia egarria asetzeko, kafea
Kerman Garralda Zubimendi
Zumarraga

kaineko ostiralak eztabaida eta hausnarketa sakonetarako
dira Zumarragan.
Pello Biain filosofia
irakasleak antolatuta, Kafe Filosofikoak topaketak egingo dituzte hirugarrenez: «Filosofia egarriz sumatzen dut gizartearen zati
bat», azaldu du Biainek. «Inguratzen gaituzten gai politikoez,
erlijio gaiez, gai etikoez... hitz egin
nahi du jendeak, baina ez daukagu foro egokirik. Inoiz baino behar handiagoa dugu halako gaien
inguruan hausnartzeko, baina ez
dago aukera askorik. Horregatik
antolatzen ditut Kafe Filosofikoak». Gaur egingo dute aurtengo
lehen eztabaida, 18:00etatik aurrera, Zelai Arizti kultur etxean.
Sarrera irekia da, eta ez dago aurrez izena eman beharrik.
Filosofiaren inguruan bi joera
identifikatu ditu Bianek: «Duen
garrantzia kendu nahi diote ba-

E

tzuek; hau da, ezabatu egin nahi
dute, nolabait. Beste batzuek, aldiz, kalera atera nahi dute filosofia». Bigarren korronte horretakoa da Zumarragako irakaslea.
«Duela hamar urte hasi zen mugimendu hau, Frantzian bereziki.
Umeentzako filosofiaren, praktika filosofikoaren eta kafe filosofikoen bidez, herritarrengana gerturatu nahi da filosofia». Biainen
ustez, «nolabait, filosofiaren hasierako zereginera itzultzea» da
gizartea filosofiarekin harremanetan egotea: kalean, hiritarren
artean, eztabaidatzea eta hausnartzea. Horrela sortu zen demokrazia, lotura estua baitute biek
ala biek».
Herritarrek «ongi» erantzun
dute orain arte. Biainek onartu du
kezka izan zuela ea bera bakarrik
agertuko ote zen lehen topaketara, baina beti izan dira, gutxienez,
dozena bat lagun. «Helduak izaten dira gehienak, baina 20 eta 30
urte arteko gazteren bat ere hurbildu izan da. Hori bai, emakumeak izaten dira gehienak»,

da hasteko galderak: heriotzaren
ingurukoak, maitasunari buruzkoak, etika arlokoak, identitateari buruzkoak... Adibidez, Egia behar dugu bizitzeko? eta Maitasun
erromantikoari agur
esan behar diogu? galderetatik abiatu ziren
aurreko saioetan.
«Erantzun guztiak baInguratzen gaituzten gai
lekoak diren galderak
politikoez, etikoez... hitz egin
izaten dira», borobildu
nahi du jendeak, baina
du Bianek. «Galdera fiez daukagu foro egokirik»
losofikoek ez daukate
behin betiko ebazpenik,
«Galdera filosofikoek ez dute
eta horregatik dirau bizibehin betiko ebazpenik,
rik filosofiak. Baina bebaina beharrezkoa da
harrezkoa da galderen
gaiaren inguruan aritzea»
inguruan aritzea, arazoa
Pello Biain
Filosofia irakaslea
hobeto ulertzeko eta ezagutzeko, eta norberaren
Eztabaidetara hurbiltzen den ikuspuntua lantzeko».
jendeak erabakitzen du saio baTopaketen asmoa ez da munkoitzean zeren inguruan hitz dua egun bakarrean konpontzea.
egingo duten. «Badaezpada, nik Bakoitzak beretzat gordetzen ditu
ere eramaten ditut poltsikoan ez- ateratako ondorioak, eta norbetabaidari ekiteko galdera batzuk, rak egin behar izaten du jarraipebaina inoiz ez ditugu behar izan». na. «Ordu eta erdiko eztabaidak
Askotarikoak izaten dira eztabai- egiten ditugu. Gaiaren mamira
azaldu du. «Galdera filosofiko on
bat dago hor. Zergatik etortzen da
emakume gehiago halako ekitaldietara?». Erantzunik gabe, airean utzi du galdera.

‘‘

Iaz, 9,9koa izan zen Filosofiako
gradura sartzeko gutxieneko
nota, duela bi urte baino lau puntu gehiagokoa eta duela hamar
urtekoaren bikoitza. Ohartarazpen bat egin du Bianek: «Esku
bakarrarekin zenba ditzaket Filosofia gradua egin duten nire ikasleak».
Ikasleek maitasun–gorroto lotura izaten dute filosofiarekin.
«Adinagatik, jendaurrean hitz
egiteko lotsagatik, besteek zer
pentsatuko ote duten beldurragatik... hasieran kosta egiten zaie
parte hartzea. Baina askatzen direnean nabaritzen da gazteak ere
gogotsu daudela euren inguruko
gaiez filosofatzeko». Adituaren
ustez, «gainerako materiei tokia
kendu gabe», ikasleen artean posible da elkarrizketa filosofikoak
lantzea.
Ordea, Biainek zailtasunak
ikusten ditu ikasleen gogoa asebetetzeko garaian: «Irakaskuntzan gero eta pisu gutxiago du filosofiak, eta, antolatuta dagoen
moduan, azterketa bat gainditzeak soilik axola digu irakasleoi eta
ikasleei», azaldu du. «Filosofia
oso alor akademikoa bilakatu da
azken urteotan, eta edukiak pentsatu gabe transmititzeko modu
bat bilakatu da, jarduera praktiko
bat baino gehiago».
Joera horrek kezkatuta dauka
Biain, «hondar–materiatzat» har
daitekeelako filosofia. «Baina,
bestalde, gero eta jende gehiagok
uste du oso diziplina transbertsala dela filosofia, eta edozer egiteko
baliagarria dela». Esaterako, enpresa eta ekonomia jardueretan
ugaritzen ari da filosofoaren lanpostua. «Erabakiak hartzean oso
komenigarria izaten da filosofiak
eskaintzen duen ikuspegi orokorretik egoera aztertzen duen pertsona bat edukitzea».
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tu. «Adibide moduan, aterpeko
atea itxiz gero, ahuntzek buruarekin kolpatzen zuten atea. Bazekiten lo non egiten zuten normalean», azaldu du De Miguelek.

Taldearen hastapenak

Gaizka de Miguel Aizkorri Bizirik taldeko kidea, elastikoarekin. ANDONI CANELLADA / FOKU

Aizkorri Bizirik taldea Aizkorriko aterpetxea berritzen hasi zen
2016. urtean. Erabat lan boluntarioa egiten ari dira, eta ez dira
gelditu. Atea, tximinia... dena konpontzen ari dira. Kamisetak
jarri dituzte salgai, kontzientzia sortzeko eta gastuak asetzeko.

Mendi gainetako
altruismoa
Beñat Alberdi Aretxabaleta

uskal Herriak makina bat aukera eskaintzen du mendian gora egiteko. Hamaika
tontor izatetik harago, mendi gain asko prest daude
gaua bertan pasatu ahal izateko.
Txoko horiek, zentzu handi batean, badauzkate mendizaleen paradisu izateko ezaugarriak. Baina
norenak dira bordak? Nork kudeatzen ditu? Nork mantentzen ditu? Aterpetxe bakoitzak badu be-

E

re historia. Kasu honetan, ordea,
Aizkorrin dago fokua. Bertako
borda baldintza txarretan zegoela
igarri zuen lagun talde batek; igarri eta konpondu. Horrela sortu
zuten Aizkorri Bizirik taldea. Eraberritu egin zuten eraikina eta lanean jarraitzen dute mantentzeko. Kamisetak jarri dituzte salgai
kontzientzia zabaltzeko eta finantziazio bide bat lortzeko.
«2016ko abuztuan edo irailean
hasiko ginen martxan», hasi du
azalpena Gaizka de Miguelek,
Aizkorri Bizirik-eko kideak.

Mendira sarri joateko ohitura
zeukan lagun talde batengan sortu zen kezka: ia-ia utzita eta baldintza txarretan zegoen aterpetxea. «Bost zentimetroko kaka
eta zabor kapa zegoen lurrean eta
lehenengo ohatzean».
Mendizaleei lo egiteko aukera
ematearren eraiki zuten aterpetxea, baina euren egin zuten animaliek. Atea hautsi egin zen denboraren poderioz, eta nahi zutenean sartzeko aukera zeukaten,
beraz, animaliek ere. Ondo ikasia
zuten hotza edo beroa non saihes-

Dozena bat pertsona elkartu zen
eraikinaren egoerarekin kezkatuta. Arropa aldatzeko ere baldintza kaxkarrak zituela nabarmendu du Aizkorri Bizirik-eko kideak. Argi zeukaten zerbait egin
behar zutela. Horrela hasi zuten
mendian esku hartzeko bidea.
Txabola norena zen ikertzea izan
zen lehen pausoa. «Partzuergo
batena da berez», argitu du mendizaleak. «Partzuergoak 50 urteko erabilerarako uzten dio beste
norbaiti». Jabea nor zen, ordea,
ez zeukan argi ez erakundeak berak, ez Zegamako Udalak. Baimena eskatu zuten, dena den, aterpetxea eraberritzeko. «Begi onez
ikusten zutela esan ziguten».
Obra gauzatzeko diru-laguntza
eskatu zieten erakundeei, baina
ez zuten jaso babesik. Materiala
erosi zuten; hala nola, margoak
eta eskuilak. Auzolanerako eguna
deitu zuten 2016ko irail bukaeran, eta sare sozialen bidez ere zabaldu zuten deialdia. «Hogei bat
lagun elkartu ginen», zehaztu du
De Miguelek. Aizkorriko tontorrean ekin zioten lanari. Egun bat
aski izan zuten barruko lohi kapa
kentzeko: «Eskuila ere pasatu genuen, desinfektatu, margotu eta
atea konpondu». Egun batetik
bestera eraberritu zuten aterpea.
Hala ere, eraikinaren beharrak
ez ziren bukatu egun horretan.
Astebetera itzuli ziren, beste margo kapa bat emateko. Baina ahalegin hori ere ez zen izan nahikoa.
«Atea ahal izan genuen moduan
konpondu genuen, baina markotik kanpo zegoen», azaldu du taldeko kideak.
Mendizaleak argi utzi du boluntario talde bat dela eurena; finean, ez direla horretatik bizi. Urtebete atzeratu zuten lana eta
2017an ekin zioten atearen kalapita konpontzeari. «Kalera jaitsi
genuen atea eta marko berria jarri
genion». Porlana ere igo zuten
sarrera berria egiteko. «Maratoi
garaia zen eta helikopteroa zeukatela probestu genuen porlana
igotzeko». Hori bai, eskuz igo zuten atea, 180 kilokoa.
Arazo bat atzean utzi eta jarraian ekin zioten hurrengoari:
aterpetxe barruko tximinia konpontzeari ekin zioten 2018an.
«Haize pixka batekin kea barrura
sartzen zela igarri genuen». Porlana igo zuten, berriz ere, Aizkorrira, eta baita adreiluak eta beharrezko materiala ere. Egitura berri

bat egin zioten tximiniari eta muturra luzatu zioten teilatuko zatirik altuena izan zedin.
Hasiera batean, euren poltsikotik ordaindu zituzten gastuak.
2016tik egin dituzten obra guztiak
kontuan hartuta, 30.000 euro inguru behar izan dituztela argitu
du De Miguelek. Zegamako Udalak eman die laguntzaren zati
handi bat, eta kamisetena da finantziaziorako beste bideetako
bat. «Ternuarekin hitz egin genuen eta prest agertu ziren laguntzeko». Hamabost eurotan lortzen dituzte eta hogei eurotan saltzen dituzte. «Kontzientzia zabaldu nahi dugu borda bera eta
haren ingurua garbi manten dai-

‘‘
2016ko abuztu-irailean
bost zentimetroko
kaka eta zabor kapa
zegoen lurrean eta
lehenengo ohatzean»
«Kontzientzia zabaldu
nahi dugu borda bera
eta haren ingurua garbi
manten daitezen; guk ez
dugu dirurik irabazi nahi»
Gaizka de Miguel
Aizkorri Bizirik taldeko kidea

tezen; guk ez dugu dirurik irabazi
nahi». Ondorengo helbidean
egin daiteke kamiseten eskaera:
aizkorribizirik@hotmail.com.
Aldaketak egin zituztenetik
aterpearen erabilera nabarmen
igo dela azaldu du taldeko kideak.
«Gau askotan batzuek ermitan lo
egin behar izan dute aterpea beteta zegoelako». Erabileratik harago, orain txukun mantentzen ari
direla nabarmendu du De Miguelek. «Zikin zegoenean, edonork
erraz botatzen zuen zaborren bat
lurrera». Baina mendian hondakinen inguruko kontzientzia sortu dela azaldu du. «Zegama-Aizkorrin ez genuen zaborrik jaso
behar izan. Izugarria da».
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Tolosaldeko 35 bat trikitilarik pasa den igandean egin zuten lehen topaketa, Tolosan. IRATI URDALLETA / ATARIA

Hauspotuz Tolosaldeko trikitilari elkartea sortu dute, Tolosaldeko trikiti mugimendua
indarberritu eta elkar ezagutu asmoz. Joan den igandean egin zuten lehen topaketa.

Hauspoa zabaltzeko pausoa
Irati Saizar Artola Tolosa

rikitia jotzen hastean, hauspoa zabaldu egin behar izaten da lehen notek
melodia sor dezaten. Bada, hauspo hori irekitzen
hasi berri da Tolosaldean, Hauspotuz izenarekin sortu baitute trikiti elkarte berria. Igandean egin
zuten lehen topaketa, Tolosan.
Elkarteko kidea da Manex Torrealdai trikitilaria, eta hark azaldu
du nola sortu zen proiektua: «Saretxo bat osatu genuen batekin
eta bestearekin hitz eginez, eta
whatsapp talde bat sortuta zegoen konturatzerako. Bilera deialdi
batekin hasi ginen».
Tolosaldean badago afizioa trikitia jotzeko. Horren adibide dira,
esaterako, eskualdeko herri
gehienetan dauden trikiti eskolak. Elkarteko kidea da Maixa Lizarribar trikitilaria ere, eta badu
kezka bat: «Herri ezberdinetan
trikitia ikasten duten ikasleek ez

T

dute elkar ezagutzen; hortaz, afizio bera duten gaztetxoen arteko
harremanak sustatzea da gure elkartearen asmoa». Iritzi berekoa
da Torrealdai ere. «Izan ere, oso
ohituta gaude bakoitza bere herrian eta betiko trikitilari lagunekin elkartzera, eta gure ustez garrantzitsua da eskualde bezala indarra edukitzea». Trikitiarekiko
zaletasun horri ikusgarritasuna
ematea ere bada asmoetako bat.
Trikitia maite duen oro bildu da
elkartearen bueltan. «Aniztasun
handia» dutela azaldu du Torrealdaik. Irakasleak, txapelketetan
aritzen direnak, erromeria taldeetan ibiltzen direnak eta beste elkartu dira; hogei bat lagun denera.
Elkar ezagutzea bada asmoa,
zer hoberik batzen dituen instrumentua hartu eta egun osoko festa antolatzea baino. Halaxe egin
zuten igandean, Tolosan. 35 trikitilari inguru elkartu ziren lehen
topaketa horretan. Goizean trikipoteoa egin zuten alde zaharrean

horrekin errazagoa izan zitekeela
ikusi genuen», azaldu du Torrealdaik. Behin taldetxoa osatuta,
ordea, izen proposamen batzuk
bildu zituzten hainbatek, eta bozketa baten bidez erabaki
zuten aurrerantzean
izango duen izena: Hauspotuz trikitilarien elkartea. Torrealdairen ustez,
Hainbat eredu hartu,
«asko» transmititzen
konparatu eta Tolosalderako
du izen horrek, «trikitionenak diren ekimenak
lariok hauspo horrekin
hartuko ditugu kontuan»
joaten garelako beti».
Manex Torrealdai
Trikitilaria
Lizarribarren hitzetan,
«izugarrizko etekina»
«Herri ezberdinetan trikitia
ateratzen zaie topaketei:
ikasten duten ikasleek ez dute «Jendea ezagutzeaz
elkar ezagutzen; harreman
gain, trikitia elkarrekin
horiek sustatzea da asmoa»
jotzeko aukera izaten
Maixa Lizarribar
dugu egun horietan. KaTrikitilaria
lera ateratzen gara, elkadute trikitilariek. Elkartearen rrekin hitz egiten dugu, ezaguizen berria jakinarazteko aprobe- tzak partekatzen ditugu, eta kontxatu zuten tarte hori. Izan ere, taktu berriak egiteko aukera
Tolosaldeko Trikitixa Elkartea ederra izaten dugu».
izena jarri zioten hasiera batean.
Trikitiarekin kalera irtetea eta
«Jendea biltzen ari ginen, eta izen jotzea, ordea, jendeari kosta egibarrena, eta Anoetako Benta Aldea jatetxean bazkaldu zuten
eguerdian. Bazkalostean ere ez zituzten albo batera utzi trikitiak,
eta pieza mordoa jo zutela azaldu

‘‘

ten zaiola nabari du Torrealdaik.
«Lotsa edo nagia ematen dio jendeari». Eta horrelako topaketek
kezka horiek albo batera uztea
errazten dutela gaineratu du:
«Egoera berean dagoen jende
ugari ikusten duzu topaketetan,
eta horrela errazagoa izaten da
pausoak ematea».
Horrelako egunetan, aurrez
entsegurik egin gabe irteten dira
kalera. «Normalean, piezaren bat
jotzen hasten da norbait, eta besteek, kanta ezagutzen badute, jarraitu egiten dute. Ezagutzen ez
badute, berriz, panderoa jotzen
dute edo trikitia itxi eta entzuten
egoten dira», azaldu du Torrealdaik. Kontrolpean ez dituzten
kanta asko jotzeko arriskua egoten da ikasle asko daudenetan,
baina parte hartzaile guztiak hartzen dituzte kontuan. «Hasierako partean, behintzat» saiatzen
dira kanta errazagoak edo ezagunagoak jotzen. «Denok piezak jotzea eta ondo pasatzea baita helburua». Gehienetan, trikitilariek
eurek erabakitzen dituzte piezak,
baina prest egoten dira begira dagoen edonork eskatutako kantuak jotzeko ere. «Karaoke ibiltari bat da gurea», adierazi du Torrealdaik.

Aurrera begira
Lehen pauso bezala, beharrezko
ikusi zuten elkartea sortzea, eta
orain elkarte horri indarra eman
asmoz ari dira lanean. «Denok
pentsatu behar dugu ea eskualde
honetan zer egin dezakegun trikitiari indarra emateko», azaldu du
Torrealdaik. Proposamenak entzuteko erabat prest daudela gaineratu du. «Polita da alde horretatik, definitu gabeko zerbait sortzen ari garelako».
Ez da Gipuzkoan dagoen trikitilarien mugimendu bakarra. Badira aurrez sortutako beste batzuk ere; Azpeitiko Triki Giro edo
Debagoieneko Trikitixa Eguna,
esaterako. Tolosaldeko elkartearen oinarrian, ordea, ez dago beste elkarterik. «Gure elkartea da,
eta nahi dugun moduan egin nahi
dugu lan; hainbat eredu hartu,
konparatu eta Tolosalderako
onenak diren ekimenak hartuko
ditugu kontuan».
«Ekintza indartsu baten beharra» ikusi dute eskualdean, baina
urrirako utzi dute hori. Garai horretan plazaratzeko ekitaldi bat
gorpuzten ari dira orain. «Nahiko
argi daukagu ikasleentzat izan
behar duela ekitaldi horrek, eta
guk oraindik ere detektatu gabe
dauzkagun horiek, trikitia urtean
behin jotzen dutenak, guregana
etortzeko eguna izan behar duela».
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Aniztasunaren
plaza erraldoia
Auzoko Jaia egingo dute etzi Aretxabaletan
b Euskaratik urrun bizi diren herritarrak
euskarara hurbiltzeko egitasmo bat da
Unai Zubeldia

Euskara erdigunean jarrita, jatorri ezberdinetako hizkuntzak eta
kulturak elkarrengana biltzeko
ariketa da Auzoko Jaia. Bere txikian, duela hamar urte hasi zen
gorpuzten egitasmoa, Euskaltzaleen Topagunearen eta Uema
Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen ekimenez. Proiektuak ideia bat zeukan oinarrian:
herri euskaldunetara iristen ziren
herritar berriei hizkuntza harrera
egiteko programa bat diseinatzea
eta lagun talde txikiak sortzea. Bidea eginez-eginez, gaur egun Gipuzkoa eta Arabako bederatzi herri eta hiritan dago martxan
proiektua: Aretxabaletan, Eskoriatzan, Soraluzen, Arrasaten,
Bergaran, Ibarran, Oñatin, Donostian eta Gasteizen.
Hain zuzen ere, herriz herriko
lana ikusarazteko eta parte hartzaile guztiak elkartzeko, Auzoko
Jaia egingo dute etzi, Aretxabaletan. «Ospakizun giroan, herrian
dagoen hizkuntza aniztasuna
ikusgarri egiten saiatzen gara urtean behingo jaiarekin», zehaztu
du Jurdana Martin Retegik, Topa-

Martinek azaldu duenez, asteroko dinamika bat izaten da Auzoko Egitasmoan. «Euskaraz badakiten boluntarioek euskararako lehen pausoak ematen
laguntzen diete iritsi berriei, astean behin, ordu eta erdi edo bi ordu
inguruko saioekin». Auzotar eta
auzokide rolak erabiltzen dituzte
egitasmo horietan; euskaraz bizi
diren herritarrak auzotarrak
dira, eta euskarara gerturatu nahi
dutenak, auzokideak. Martinek
argitu nahi izan du proiektua ez
dela herri euskaldun batera iritsi
berri direnentzat soilik. «Soraluze adibide gisa hartuta, esaterako,
egitasmoa egokia izan liteke betidanik herrian bizi izan arren
oraindik euskara ikasi ez duen
herritar horrentzat. Euskaratik
urrun eta euskaratik gertu daudenak, bi profil horiek lantzen ditugu guk».

Dinamizatzailea saioetan

Topaguneko aniztasun teknikariak argi utzi du Auzoko Jaia ez
dela euskara ikasteko egitasmo
bat. «Modu ludiko batean euskarara gerturatzeko proiektu bat da.
Euskara ikasteko badaude beste
leku batzuk, eta gure
helburua ez da gune horiek ordezkatzea». Irakaslerik ez, baina dinaEuskara ikasteko badaude
mizatzaile bat izaten da
beste leku batzuk, eta gure
herriz herriko saio bahelburua ez da Auzoko Jaiarekin koitzean. «Eta boligrafogune horiek ordezkatzea»
rik eta koadernorik gabe
funtzionatzen saiatzen
«Atzerritarrekin gaztelaniara
gara, alfabetatua ez den
jotzeko joera izaten dugu,
jendea ere izaten baita
eta garrantzitsua da lehenengo tartean; karga edo oztoharremanak euskaraz egitea»
po hori kentzen saiatzen
gara ahal dugunetan».
Jurdana Martin Retegi
Topaguneko aniztasun teknikaria
Auzoko Jaiaren dinamikan, euskara tresna
guneko aniztasun teknikariak. gisa hartzen saiatzen dira, gero
10:30ean ekingo diote festari, dia- herrian bestelako sare batzuetara
narekin, eta ekitaldi ugari izango iristeko. «Harrera linguistikorada 14:30 aldera arte: urte osoko ko eta inklusiorako aukera emadinamiken plazaratzea, mundu- ten du proiektu honek, euskaraz
ko janarien dastaketa, haurren ez zekiten horiek ordura arte irisjolasak, plaza dantza... 2014an ten ez ziren hainbat lekutara iriegin zuten lehen aldiz, Bergaran; tsiko baitira euskarari esker».
2015ean, Eskoriatzan egin zuten; Saio arruntak eta ekintza osaga2016an, Oñatin; 2017an, Antzuo- rriak egiten dituzte Auzoko Jaian.
lan; eta iaz, Soraluzen.
«Eta, azken horietan, parte har-

‘‘

Hainbat herrialdetako herritarrak, iaz, Soraluzen, Auzoko Jaian, munduko janarien dastaketan. F. OREGI

tzaileek eurek adosten dute zer
landu nahi duten. Ibarran babarrun jana antolatuta baldin badaukate, esaterako, horrelako
ekintzetan parte hartzeko babarrunen inguruko lanketa egiten
dute saioetan. Herriko hainbat
ekintzatan parte hartzeko atetxo
bat irekitzen laguntzen du Auzoko Jaiak».
Bi norabideko ariketa da Auzoko Jaiarena, eta euskara dakiten
horiei edozein egoeratan lehen
hitza euskaraz egiteko gonbita
egin die Martinek. «Kalean atzerritar bat ikustean, gaztelaniara
jotzeko joera izaten dugu gehienetan, eta garrantzitsua da lehenengo harreman horiek euskaraz
egitea». Euskara «tresna bat»
dela gogoratu du Topaguneko
aniztasun teknikariak. «Eta, euskaraz eginda, lagundu egiten diegu. Gainerako hizkuntzak bezala,
parte hartzeko, inklusiorako eta
guneetara iristeko tresna baliagarria izango dute euskara; ez
gehiago eta ez gutxiago».
Duela hamar urte, lauzpabost
herrik ekin zioten bideari, eta,
pixkanaka, sendotzen ari da
proiektua. «Bestelako dinamizazio modu batzuk ere lantzen ari
gara, baina boluntario asko behar
dira, eta ikusiko dugu». Adibidez,
saio arruntak egin ordez, tailerretan elkartzen hasi dira Soraluzen
eta Arrasaten. «Joskintza tailerra
baliatzen dute, esaterako, gune
horretan euskara sartzeko».
Etziko jaiari helduta, Martinek
azpimarratu du gaur egun Auzoko Egitasmoan parte hartzen ari
direnak eta parte hartzen ez dutenak, «guzti-guztiak» daudela
gonbidatuta. «Euskaratik urrun
sentitzen diren horiek ere bai».

EGITARAUA
Etzi, goizean hasi eta eguerdira bitartean, hamaika jarduera egingo
dituzte Aretxabaletako Herriko
Plazan. Herritar guztiei Auzoko
Jaian parte hartzeko gonbita egin
diete antolatzaileek.
10:30. Dultzaina jotzaileen diana.
11:00. Ongietorri ekitaldi nagusia,
herrialde bakoitzeko hizkuntzak
plazaratuz. Mursegoren Habibi
maitea abestia kantatuko dute
denek elkarrekin.

11:30. Auzoko egitasmoaren dinamikak. Bospasei taldetan banatuta, hainbat jolas, euskara praktikatzeko.
12:30. Auzoko egitasmoan parte
hartzen dutenek antolatuta, munduko janarien dastaketa.
12:30. Haurren txokoa, igel jolasa,
photocall-a eta henna margotzea
bi boluntariorekin.
13:30. Euskal dantzekin, plaza
dantza saioa.
14:30. Amaierako ekitaldia eta
agurra.
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BERGARA Modus Operandi

Pasai Antxo b Pasaiako Dantza Festibala

IRUN Runaway eta 4 Villains.

b Bihar, 12:00etan, Basteron.

eta Bad Sound.
b Astelehenean, 23:00etan,
txosnetan.

ARETXABALETA Screamers

BERGARA La Nuevo Talisman.

& Sinners.
b Gaur, 19:00etan, Mitarte kalean.

b Astelehenean, 23:00etan,

OÑATI Governors eta Txapelpunk.

Espoloian.

b Gaur, 23:00etan, Olaran.

AZKOITIA Ezpalak eta Silence.

BERGARA Ilargi Beltza.

OÑATI Humanity of Music

b Gaur, 22:30ean, Matadeixen.

b Astelehenean, 23:00etan,

San Martin plazan.

sinfonia kooperatiboa.
b Igandean, 19:00etan, parrokian.

b Bihar, 22:30ean, Martirietako

BERGARA Joseba Irazoki

ORIO Iker Lauroba, Leire Letu

elkartean.

eta Lagunak.
b Asteartean, 19:30ean, txosnetan.

eta Urbil Artola.
b Gaur, 22:00etan, kultur etxean.

ANDOAIN Myriam Ulanga Elorz.

b Bihar, 21:00etan, Tunk aretoan.

LEGAZPI Doinua Musika Eskola.
b Bihar, 10:00etan, Latxartegin.

AZKOITIA Laja eta Lutxurdixo.

AZPEITIA Tubular Tribute.
b Gaur, 22:00etan, Soreasu

BERGARA Bidean Erromeria.

antzokian.

b Asteartean, 20:00etan eta

00:00etan, San Martin plazan.
AZPEITIA Dinamita, Txorroskilo

eta Jaleo.
b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.

DONOSTIA Euskadiko Orkestra

Sinfonikoa eta Alexei Volodin.
b Gaur, 20:00etan, Kursaalean.

Dantza, kolore guztietan
«Kalitatezko dantza jaialdi parte hartzaile, parekide eta integratzailea»
izango da Pasaiako Dantza Festibala. Atzo ekin zion bideari, eta hamaika
ekitaldi izango dira etzi arte. Pasai Antxoko Zumardian, Ibaiondon, Azoka
gunean eta Biteri plazan eskainiko dituzte ikuskizunak. Irudian, Sagartu
ikuskizunaren entseguetako bat; etzi taularatuko dute. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

BEASAIN Txamukos mariatxiak
DONOSTIA Dani Iglesias.

DONOSTIA Anthony Naples

DONOSTIA Zurriola Musika eta

b Gaur, 20:00etan, Mamistegin.

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

BEASAIN Karea eta Muxutruk.

DONOSTIA +dMana.

b Gaur, 23:00etan, txosnetan.

b Gaur, 20:30ean, Dokan.

Dantza Eskola: Iñaki Sedanoren
omenezko emanaldia.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Okendo kultur etxean.

DONOSTIA Udal Txistulari Taldea.
b Igandean, 12:15ean, Konstituzio

BEASAIN Phobo eta

DONOSTIA The Warbly Jets

Bad Sound System.
b Bihar, 23:00etan, Bideluze plazan.

eta Indian Feathers.
b Gaur, 21:00etan, Tabakaleran.

plazan, eta ostegunean, 19:00etan,
udaletxe zaharreko kriptan.
DONOSTIA Gara-ren aldeko jaial-

BERGARA Guda Dantza

DONOSTIA Grande Days.

eta En Tol Sarmiento.
b Gaur, 21:30ean, San Martin plazan.

b Gaur, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIA Oilar borroka eta

eta Brigade Loco.
b Gaur, 23:00etan, txosnetan.

rap jaialdia: Sonderue & Danel
eta Blunstarr & Snkt & Liberal im.
b Gaur, 21:30ean eta 23:00etan,
Larratxoko eskolan.

BERGARA Ezten Giro.
b Bihar, 19:00etan, txosnetan.

DONOSTIA Xabi Demper

BERGARA Low Cost Deluxe

eta Iban Duran.
b Gaur, 23:00etan, Larratxoko
jaietan.

eta Black Lemon.
b Bihar, 20:30ean, Irizarko plazan.

b Bihar, 21:30ean, Donibaneko

pilotalekuan.
TOLOSA Trio do Portu.
b Igandean, 18:30ean, Hirun.

URNIETA Lourdes Iriondo Musika

eta Azr & Javi Bujeda DJak.
b Gaur, 23:00etan, Bideluze plazan.

BERGARA Barne Guda, Crim

PASAIA Aziza Brahim eta Oreka Tx.

dia: Kop, Liher, Aiora eta Piti, Xutik,
Mikel Urdangarin eta Rafa Rueda,
McOnak, Des-Kontrol, Su Ta Gar,
Ruper Ordorika, Josetxu Piperrak,
La Furia, Bad Sound System, Anita
Parker, Rebeca Lane, Patxuko Nice,
Ze Esatek, Berri Txarrak, Soziedad
Alkoholika, Los Zopilotes Txirriaos,
Hesian, Huntza, ETS, Nogen, Talco,
Gatibu, Gari, Itziarren Semeak,
Esne Beltza, Siroka eta Valtonyc.
b Igandean, 15:00etatik aurrera,
Donostia Arenan.

DONOSTIA Poltsa bete kantu:

Koban, Irati Irizar, Koldo Soret,
Asier Beramendi, Iker Lauroba,
Leire Letu, Urbil Artola, Lide
Hernando eta Joshka Natke.
b Ostegunean, 19:00etan, Dokan.
DONOSTIA Polux Hirukotea.
b Ostegunean, 19:30ean,

Eskola eta Easo Emakumeen
Abesbatza.
b Gaur, 19:00etan, Saroben.
ZARAUTZ ElektroPeña

eta Rubio DJ.
b Bihar, 19:00etan, Borghetton.
ZARAUTZ Hirusta abesbatza.
b Bihar, 19:30ean, Musika plazan.

ZARAUTZ Arizonako Billy, Unia

eta Bihotza DJak.
b Bihar, 23:30ean, Putzuzulo
gaztetxean.

Donostiako Orfeoiaren egoitzan.

ANTZERKIA
DONOSTIA Emmanuel Losio
ANDOAIN Borobil Teatroa:

Group.
b Ostegunean, 21:00etan,
Tabakaleran.

b Gaur, 21:30ean, Basteron.

ERRENTERIA Hyronika eta Basura.

ARETXABALETA Jakin eta Jolas:

b Gaur, 21:00etan, Foru plazan.

Roman eta Julieta.

Rock-eroak.

DONOSTIA Axel Casas DJ.

DONOSTIA Parrapas Erromeria.

BERGARA Esne Beltza.

b Gaur eta bihar, 23:30ean,

b Igandean, 19:00etan, Larratxon.

ESKORIATZA Eñaut Elorrieta eta

Gipuzkoa plazan.

b Bihar, 23:00etan, San Martin

Convent Gardenen.
DONOSTIA Sara Mansilla.

Mikel Markez: Baga, biga, higa.
b Gaur, 19:00etan, Zaldibar
antzokian.

BEASAIN Ameztu: Organik.

plazan.
BERGARA Urgatz, Egurra eta Kitto,

Ttun Ttun Brigade, Gorpuzkingz eta
MTR DJak.
b Bihar, 00:00etan, txosnetan.

DONOSTIA The Wizards,

b Igandean, 19:00etan,

Madeleine eta Wood Strings.
b Bihar, 20:00etan, Dabadaban.

Viktoria Eugenia antzokian.

BERGARA Izaki Gardenak.
b Igandean, 19:30ean, txosnetan.

BERGARA Laket.
b Astelehenean, 20:00etan,

txosnetan.

plazan.

DONOSTIA Ulmeko Musika Banda.

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

DONOSTIA Zirika Zirkus:

DONOSTIA Postal Kolekzionistak.

b Igandean, 19:00etan, Konstituzio

b Bihar, 21:00etan, Dokan.

plazan.

DONOSTIA Kulto Kultibo,

DONOSTIA The Underground

b Gaur, 20:00etan, Itsas Etxean.

DONOSTIA Nogusanoren

CaleroLDN & Purini Madness
eta Garolo.
b Bihar, 22:00etan, Intxaurrondo
kultur etxean.

Youth.
b Igandean, 20:30ean,
Dabadaban.

HONDARRIBIA Eskifaia abesbatza

b Gaur, 19:00etan, Convent

eta Elizondoko korala.
b Bihar, 20:30ean, Portuko elizan.

Gardenen.

Egun on sikiera.
b Gaur, 18:00etan, Larratxoko plazan.

HONDARRIBIA Hilda Lizarazu.

BERGARA Kantu Kolore:

Honolulu erromeria.
b Astelehenean, 19:30ean,
San Martin plazan.

b Igandean, 17:00etan, Bideluze

GETARIA Freaknation, H & M

BERGARA Musika Banda.
b Igandean, 12:30ean, frontoian.

b Ostegunean, 19:00etan,

A pan y agua eta JAXT-AGren Olé.

DONOSTIA Garazi Goñi.

DONOSTIA La Rata India: Abordo.

DONOSTIA DJ Ru.

b Asteartean, 19:30ean, Okendo

HONDARRIBIA Message

b Gaur, 20:00etan,

b Bihar, 23:30ean, Larratxoko plazan.

kultur etxean.

eta The Arritmicks.
b Bihar, 22:00etan, Psilocybenean.

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIA Anonimos, Kauce

DONOSTIA Ibaiertz eta Illumbe

eta Hail Noise.
b Bihar, 00:00etan, Larratxoko
eskolan.

abesbatzak.
b Asteartean, 20:00etan,
Ander Arzelus plazan.

DONOSTIA Emakume Ausartak:
IBARRA Puro Relajo.
b Igandean, 19:00etan, Izaskungo

jaietan.

Pecata minuta.
b Gaur, 20:00etan, Lugaritz kultur
etxean.
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DONOSTIA Maitena Illarramendi:

Gatz, Titiritorto basatia.
b Bihar, 12:00etan, Ulia
Interpretazio Zentroan.

DANTZA
BEASAIN XIX. Dantza Topaketa.

DONOSTIA Barco Pirata: Lehman
BERGARA Oinkari & Hika: Sagartu.

DONOSTIA Hamaika Buelta:

DEBA Kulunka Dantza.

Komuneko zulotik.
b Bihar, 20:00etan, Tabakaleran.

b Bihar, 22:00etan, Aldats frontoian.

ezezagunak.

eta Jokin Bergara.
b Igandean, Ezozi auzoan.

PASAIA Ertza: Meeting point.

eta Aitor Mendiluze.
b Ostegunean, 20:00etan, plazan.

TOLOSA Bertso saio musikatua:

DONOSTIA Saioa Alkaiza, Maider

Unai Mendizabal eta Eli Pagola.
b Ostegun iluntzean, Orbelan.

b Igandean, 22:00etan, San Martin

PASAIA Myriam Perez Cazabon:

plazan.

Dantzaturiko istorioak.
b Bihar, 11:30ean, Antxoko azokan.
PASAIA Alkartasuna Dantza Taldea.
b Bihar, 13:00etan, Antxoko

DONOSTIA Udalaren Musika eta

Ibaiondo zabalgunean.

Dantza Eskolako ikasleak.
b Asteartean eta ostegunean,
19:00etan, Gazteszenan.

PASAIA Iker Murillo Studio24.

Antzoki Zaharrean.

b Bihar, 18:00etan, Antxoko

Eskola: Jack destripatzailea.
b Asteazkenean, 12:00etan,
Lugaritz kultur etxean.

Muxiko Eguna.
b Igandean, 12:00etan, Herriko
plazan.

b Bihar, 19:30ean, Antxoko

skate parkean.
PASAIA Kolorearekin:

b Astelehenean, 17:30ean,

Baietz lortu.

Izaskungo jaietan.

Habrá que ponerse cachas.
b Bihar, 20:30ean, Zumardian.

LEGAZPI Sustraiak: Desafioa.

PASAIA Iker Murillo Studio24:

b Gaur, 22:00etan, Latxartegi

barra klasikoa.
b Igandean, 11:30ean, Antxoko
Ibaiondo zabalgunean.

b Asteazkenean, 18:00etan,

aretoan.

Marimotots: Musua.
b Ostegunean, 18:00etan,

LEZO Tio Teronen Semeak:

Antiguako frontoian.

Festamentua.
b Igandean, 17:30ean,
Gurutze Santuaren plazan.

DONOSTIA Zurriola Antzerki

Eskola: Ospitale bateko gela.

PASAIA Hika & Oinkari: Sagartu.
b Igandean, 12:30ean, Zumardian.

PASAIA Muxikoak.

b Ostegunean, 19:00etan,

PASAIA Myriam Perez Cazabon:

b Igandean, 13:30ean, Zumardian.

Lugaritz kultur etxean.

Nere azalean arrotz.
b Gaur, 18:30ean, Antxoko
Zumardian.

ZUMAIA Dantzari Txiki Eguna.

DONOSTIA Borobil Teatroa:

Roman eta Julieta.
b Ostegunean, 20:00etan,
Antzoki Zaharrean.
HERNANI Txiki: 40 urte

eta aldapan behera niek.
b Ostegunean, 21:30ean,

Ereñozuko festetan.
HONDARRIBIA Kasino Zaharra:

Asamblea de mujeres.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

HONDARRIBIA Axut & Artedrama:

Zazpi senideko.
b Igandean, 19:30ean, Itsas Etxean.

TOLOSA Tic Tac: Txuri.
b Gaur, 20:30ean, Leidorren.

USURBIL Eidabe: Sardina freskue.
b Igandean, 18:00etan, Aginagan.

ZARAUTZ A Panadaria:

Elisa y Marcela.
b Gaur, 22:00etan, Modelon.

ZUMAIA Typeren EntreComillas

eta Txinpartaren Zurrunbiloan.
b Gaur, 22:00etan, Oxford aretoan.

ZUMARRAGA Vaiven: Erlauntza.
b Gaur, 22:30ean, Zelai Ariztin.

AZKOITIA Leire Arrieta: Euskadi

Manex Agirre, Uxue Alberdi,
Maider Arregi, Miren Artetxe,
Odei Barroso, Aitor Bizkarra,
Andoni Egaña, Onintza Enbeita,
Aitor Mendiluze eta Eli Pagola.
b Gaur iluntzean, bolatokian.

Irratiaren sorrera eta ibilbidea.
b Ostegunean, 18:30ean,
Elkargunean.

eta Iñaki Zelaia.
b Ostegunean, 12:00etan,
Ereñotzuko plazan.

BERGARA Luis Mari Zaldua:

Saroien antzinatasunaz.
b Ostegunean, 19:00etan, Irizar
jauregian.
DONOSTIA Beatriz Herreras:

Urumea ibaiko paisaia industriala.
b Ostegunean, 18:00etan,

IBARRA Allur taldea.

DONOSTIA Pirritx, Porrotx eta

HITZALDIAK

ELGOIBAR I. Koplaldia:

HERNANI Aitor Mendiluze
PASAIA Lasala: IU.

DONOSTIA Monda eta Lironda:

Munto plazan.

Arregi, Ane Labaka eta Irati Majuelo.
b Bihar, 20:00etan, Kijera gaztetxean.

Ibaiondo zabalgunean.
ERRENTERIA Beti Prest taldea:

DONOSTIA Zurriola Antzerki

SORALUZE Eneko Beretxinaga

ASTIGARRAGA Agin Laburu

b Gaur, 20:30ean, Zumardian.

Trilogy.
b Bihar, 19:30ean, Viktoria Eugenia
antzokian.

b Asteartean, 19:00etan,

BERTSOLARITZA

Esku Harriak.
b Gaur, 19:30ean, Biteri plazan.

b Igandean, 11:00etatik iluntzera

arte, auzoetatik erdialdera.

DONOSTIA Txiribuelta: Lagunak

PASAIA MugMus Laborategia:

b Igandean, 11:00etan, herrian.

IBARRA Andoni Egaña
eta Iker Zubeldia.
b Igandean, 16:30ean, Izaskungo
jaietan.

San Telmo museoan.

BESTELAKOAK
DONOSTIA Ekaingo kobazuloaren

IBARRA Sebastian Lizaso

eta Anjel Mari Peñagarikano.
b Astelehenean, 13:00etan eta
18:30ean, Izaskungo jaietan.

aurkikuntzaren 50. urteurreneko
gala: Tanya Tagaq eta Dantzaz.
b Gaur, 19:00etan, Viktoria Eugenia
antzokian.
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«Adinekoak izan arren,
gure bizitzaren jabe
izan nahi dugu»

s
ELKARRIZKETA

Ixabel Fernandez b Elkarbidean elkarteko kidea
Adinekoentzako etxebizitza kolaboratiboak eraikitzeko lanean ari da
Elkarbidean elkartea. Komunitate bat eratu nahi dute, eta erretiroaren
osteko bizitza nahi bezala antolatu. Proiektu bat jarri berri dute martxan.

Karmele Uribesalgo Alzola
Donostia

Adinekoentzako etxebizitza kolaboratiboak —cohousing izena ere
eman izan zaie— sortzeko asmoarekin eratu zen Elkarbidean elkartea. Bere etorkizunaren jabe
izan nahi du adineko pertsona talde horrek. Autogestioa eta prozesu parte hartzailea oinarri izanda
jarriko dute martxan egitasmoa.
Urtarrilaz geroztik, hainbat tailer
egin dituzte proiektua nolakoa
izango den zehazteko. Aste honetan aurkeztu dituzte tailer horien
emaitzak. Elkarbidean-eko kidea
eta egitasmoaren sortzaileetako
bat da Ixabel Fernandez (Donostia, 1948), eta adierazi du «ilusioa» nabari dutela parte hartzaileen artean.
Zer dira etxebizitza kolaboratiboak? Zer sortu nahi duzue?
Etxe multzo bat da, eta bizilagun
bakoitzak apartamentu bat izango du. Horrez gain, espazio komun batzuk ere eraiki nahi ditugu; hala nola, sukaldea, gimnasioa, liburutegia eta aretoa. Izan
ere, adinekoak izan arren, gure
bizitzaren jabe izan nahi dugu, eta
guk antolatu nahi ditugu gure azken urteak. Printzipioz, ez dugu
nahi erresidentzia batera joatea,

etxean zaintzaile bat edukitzea
edo seme-alabentzat karga bat
izatea. Horretarako sortu nahi
dugu komunitatea. Euskal Herrian ideia berria dirudien arren,
aspaldikoa da kontua. Duela laurogei urte inguru sortu zen Danimarkan, eta asko zabaldu da ordutik, bai Europan, baita Amerikan ere.
Non kokatu nahi dituzue etxebizitza kolaboratibo horiek?
Asmoa da Donostialdean kokatzea. Adinekoak gara, eta ezin gara egon hiritik oso urrun; komunikazio ona behar dugu eta beharrezkoak diren baliabideak eskura izatea gustatuko litzaiguke. Ez
dugu izan nahi komunitate itxi
bat, eta auzoarekin harremanetan egoten saiatuko gara.
Nola sortu zen ideia?
Lagun batek eta biok beti aipatu
izan dugu zahartzean horrelako
proiektu bat jarri behar genuela
martxan. Behin, lagun horrek
esan zidan zahartzen ari ginela jada, eta bazela ordua zerbait egiten
hasteko. Informazioa biltzen hasi
ginen, eta taldetxo bat sortu genuen. Bi urte pasatxo daramatzagu lanean. Oso nekagarria izan
zen lehenengo urtea, oztopo ugari
izan baikenuen. Horren ondorioz,
jende askok utzi egin zuen proiek-

tua, eta lau kide bakarrik gelditu
ginen. Hala ere, jarraitzea erabaki
genuen, eta indarra hartu dugu.
25 pertsona inguru ginen taldean,
eta aste honetan beste 30 inguru
batu dira.
Kooperatiba bat sortu nahi duzue proiektua garatu ahal izateko, ezta?
Elkarteko kideek osatuko genuke
kooperatiba, eta hori izango litzateke etxebizitzen jabea. Hala, kooperatibistak eta erabiltzaileak
izango ginateke gu. Guk jarriko
dugu dirua etxeak eraikitzeko,
kooperatibari ekarpena eginda.
Kideren batek proiektua utzi nahi
badu edo hiltzen bada, erabiltzaile
berri bat sartuko da itxaron zerrendatik. Utzi duenari itzuli
egingo zaio egindako ekarpena,
eta, beraz, ez du galduko dirurik.
Etxebizitza guztietan egiten den
bezala, hilero ordainduko dira
gainontzeko gastuak: ura, argia...
Zer onura dute etxebizitza kolaboratiboek?
Bakardadeari aurre egiteko modu
bat da. Bakarrik bizi da adineko
jende asko, eta harremanak egiteko aukera eskainiko digu proiektu honek. Beste alde positibo bat
da ezbeharren bat gertatuz gero,
elkarri lagundu ahalko diogula.
Bizikidetza esperientzia berri bat
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ere izango dugu etxebizitza hauei
esker.
Parte hartzeko eskatu diezue
udalei, aldundiari eta Jaurlaritzari. Zertan lagun zaitzakete?
Batez ere, Donostiako Udalarekin
izan gara harremanetan, eta oso
harrera ona egin digute. Esan digute badaudela lursailak, baina
pasa berri diren hauteskundeak
direla eta, udazkenera arte itxaron beharko dugu negoziatzeko.
Gisa honetako hainbat proiektu
daude martxan Euskadin, eta bilera bat egingo dugu larunbatean
[bihar]. Komunean dauzkagun
interesak eta helburuak kontuan
izanda, zehaztuko dugu nola irits
gaitezkeen instituzioetara.
Beraz, badaude antzeko asmoarekin lanean ari diren beste talde
batzuk.
Donostian, esaterako, etxebizitza
kooperatiboak sortu nahi dituen
gazte talde bat dago. Abaraska

izena du, eta indartsu dabiltza.
Hala ere, momentuz, etxebizitza
kolaboratiboen proiektu bat bakarrik dago martxan Euskal Herrian; Gordexolan (Bizkaia), zehazki. Hainbat generazioa batu
dira bertan. Ametxe du izena, eta
udaberri honetan ireki dute.
Zeintzuk dira hemendik aurrera
eman beharreko pausoak?
Antolaketarekin jarraituko dugu.
Horrez gain, udan hainbat ekintza egiteko eta elkarbizitzari ekiteko asmoa daukagu. Bileretatik
ezagutzen dugu elkar, baina ez
dakigu egunerokoan nolakoak
garen. Elkar gehiago ezagutzea
ahalbidetuko digu horrek.
Interesa duen edonor batu daiteke zuen elkartera?
Zabalik dauzkagu ateak. Interesa
dutenek gurekin harremanetan
jarri besterik ez dute egin behar,
elkarbidean@gmail.com helbidera idatzita.

