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Iñaki Etxeleku Baiona

Z
aharkitua du

gaur egun Aturri

hegi eskuinean

erabiltzen duen

biltegia Elikagai

Bankuak. Janari

atxikitzeko ez baitezpada hain

egokia. Aspaldiko aldarrikapena

zuen egoitza berri eta egokiarena.

Euskal Elkargoa sortu baino le-

hen lotu ziren Baiona eta Angelu-

ko hautetsiak gaiari, eta elkargo

berriak jarraipena eman zion.

Heldu den abenduan edo 2020ko

urtarrilean zabaltzekoa dute,

Resplandy kai puntan,  lehengo

Mosoroletako burdinolen ere-

muan.

Ipar Euskal Herrian 7.000 fa-

milia laguntzen ditu Elikagai

Bankuak. Azken urteetan emen-

datuz joan den kopurua. 160 bo-

luntario ari dira urte osoan janari

biltzen, errezibitzen, bereizten

eta banatzen. Bi langile ditu; ez

denbora osoz, haatik. Mila tona

hazkurri biltzen ditu urtean, La-

purdi itsasaldeko 21 supermerka-

tutarik. Duela lau urte oraino, su-

permerkatuek soberakinak bota-

tzen edo berdin isuri kimikoz

funditzen bazituzten, berant eto-

rri den lege berriak debekatzen

die halakorik egitea, eta, ondo-

Ipar Euskal Herriko Elikagai Bankuak janari biltzeko eta
banatzeko egoitza berria izanen du zenbait hilabeteren
buruan, Baionan. Baldintza hobeetan aritzeko aspaldiko
eskakizuna gauzatuko da horrela. Urte osoan banatzen die
berreskuratu janaria gizarte elkarteei.

Egoitza berria
2020an irekiko du
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rioz, aise janari soberakin gehiago

heldu zaie gizarte elkarteei. Elika-

gai Bankuak duen xedearen bete-

tzeko bide bat da, beraz. «Elika-

gai Bankuaren izpiritua bera kito-

rik izatearena da», zehaztu du

Philippe Bonenfant Lapurdi, Ba-

xenabarre eta Zuberoa lurraldee-

tako Elikagai Bankuko presiden-

teak. Hazkurri laguntzan, egitu-

rarik gotorrena da. «Ipar Euskal

Herriko hazkurri laguntzaren

%70 ordezkatzen dugu». Beren

aldetik lan egiten duten Bihotze-

ko Ostatuak eta Sokorri Katolikoa

dira beste egitura nagusiak. 

Ez da bakarrik azaroan ari jana-

ri biltzen elkartea, urte guzian

baizik. «Azaro bukaerako bilketa

gure urteko bilketaren %10 da».

Ez du berak zuzenki banatzen ja-

naria behardunei, baizik eta lan

hori beren gain hartua duten el-

karteei: Gurutze Gorria, Emmaus

eta tokian tokiko gizarte elkarte

ttipiagoak. «Hiriko Gizarte Ekin-

tza Zentroetan ere banatzen dugu

janaria, saski moldean eta apairu

saski gisa. Badira gizarte janari-

saltegiak antolatzen dituztenak

ere». Janari saltegi ttipi arrunt bat

bezala antolatuak dira horiek, he-

rritar xumeenek beren erosketa

egiteko gisan. «Beharretan diren

familiak zein diren ikusirik, gi-

zarte laguntza zerbitzuek bidal-

tzen dituzte halakoetara, eta su-

permerkatu arrunt batean baino

aise merkeago eskura ditzakete

hazkurriak».

%69, emazteak
Jende gero eta gehiago nekezian

bizi da. Gizarte laguntzako elkar-

teek berehala ikusten dituzte

neurri sozialen ondorioak, eta

bistakoa da Bizitegirako Pertso-

nako Laguntzaren murrizteak,

konparazione, ondorio zuzenak

dituela xumeen moltsetan. Be-

hardunen gaur egungo batez bes-

teko irabaziak adierazgarriak

dira; Bonenfant: «Familia pobre-

en bana besteko diru sartzea 830

euro da. Ordaindu behar dituzu-

larik etxe alokairua, jantziak, eta,

gainera, haurrak baldin badituzu

hazteko, ez zaizu deus gelditzen

janariarendako. Orduan, 93 eu-

roko hazkurri laguntza inportan-

tea da».

Elkartea eginahala entseatzen

da janari orekatua banatzen osa-

gaien aldetik, osagarrirako kalte-

garri diren hazkurrien ekiditeko.

«Jakina da pobrezian diren fami-

liek gaizki jaten dutela. Zeren eta

supermerkatuetan jateko merke-

enak dira: gizenak, azukredunak

direnak. Frantzian diabetesa, ko-

lesterola eta obesitatea sortzen da

horrela». 

Elikagai Bankuko buruaren

arabera behardun gehiegi izana-

gatik, Ipar Euskal Herrian doi bat

gutiago dira zenbakietan: «Ipar

Euskal Herrian 300.000 biztanlez

goiti da, eta, Frantziari konpara-

tuz, pobrezia doi bat apalagoa da,

itsasaldea aberatsago baita». Biz-

kitartean, desoreka argia dakusa

itsasaldeko hiriguneetako lagun-

tzan barnealdeari konparatuz.

«Ondoko urteetan nahi genuke

hazkurri laguntza baserri ere-

muan hedatu. Zaila da neurtzea,

baina beharrak badira. Barneal-

dean auzo arteko elkartasun han-

diagoa badaiteke, edo baratze ttipi

bat etxean. Jendeak ez du eskean

ibili nahi». Horrez gain, barneal-

dean gizarte laguntzetan izena

ematen ez duten jende gehiago

badela dio, hala nola bizitegi la-

guntzentzat. Zerbitzu eskasaga-

tik, lurralde batzuetan enegu

handiagoak dira, bestalde. «At-

harratzen, janari laguntza behar

dutenei galdegiten zaie Maulerai-

no joatea, baina ez da denei ema-

na; kario gerta dakieke anitzi». 

Laguntza elkarteengana janari

bila heldu den jendearen profila

ere zehaztu du: «Profilak anitz al-

datu dira. Gehien aurkitzen ditu-

gunak dira langile pobreak, erre-

tretatuak, eta, orain, jende gazte-

gazteak. Eta emazteak dira

nagusiki: %69». Dioenaz, buraso

bakarreko familietan nagusiki

ematzeak dira haurrekin. «Behar

gorrira erotzearen arrazoiak eza-

gunak dira: eritasuna, dibortzioa,

lanaren galtzea. Bakarrik diren

gizonak gutiago heldu dira». 

Erbesteratuak ere laguntzen di-

tu Elikagai Bankuak. Alabaina,

Pausa etorkinen behin-behineko

aterpea irekiz geroz, astean behin

janari banatzera joaten zaio.

Boluntarioak
Erretretan diren adineko jendeak

dira elkartean nagusiki lagun-

tzaileak, baina, orain, gazte ba-

tzuk ere heldu zaizkie artetan.

Asiloa eskatzeko administrazio

bideetan diren etorkinak ere hel-

du dira Atherbea elkartetik, bes-

teak beste. Bi betekizun ikusten

die horri lehendakariak: lan bate-

an aritzeko parada eta frantsesa-

ren ikastea. «Lan boluntarioa

lana da, halere. Lanean aritzeko

aukera bat da. Eta bidenabar

frantsesez trebatzen laguntzen

ditu». Itzulikatze handia dute la-

guntzaileen artean, %20koa.

«Normala den bezala, batzuk

adinean aitzina joanak, beste ba-

tzuk akiturik». Egunero, 40-50

laguntzaile biltzen dira egoitzan.

Parte, hazkurri biltzen eta bana-

tzen ibilki diren kamioi gidariak

dira; parte, sartzen den janari gu-

ziaren bereizte, altxatze eta pres-

tatze lanetan ari direnak. Azaroko

janari bilketa kanpaina nagusira-

ko, haatik, aise gehiago hurbil-

tzen dira aste hondar pare batez

laguntzera.

Eraikin berria izanen du zen-

bait hilabete barne, beraz, Baio-

nan, Euskal Elkargoarekin ados-

turik. Laguntzak badituzte esta-

tutik eta Europar Batasunetik

hazkurri laguntzaren sailean, bai-

na Elikagai Bankuko presidente-

ak argi du erakundeek egin behar

luketena dutela egiten herrita-

rrek: «Diru laguntzak baditugu,

eta, azkenean, estatuak egin be-

har lukeen lana egiten dugu el-

karteek. Estatuak ez duenez egin

nahi, diru laguntzak ematen diz-

kigu egin dezagun haren ordez».

Halaber tokiko erakundeentzat.

«Egoitza dohainik uztea diru la-

guntza kukutu bat da».

Aspaldiko galdea beteko da,

hondarrean, eta baldintza aise

hobeetan aritzeko parada ema-

nen die. «Biltegi bat izanen dugu

janari idorrentzat eta beste bat

freskoentzat. Janari freskoaren-

dako ganbera hotza izanen dugu,

eta, datxekiola, gela aire girotu-

koa, bereizketa tenperatura

emendatze handiegirik gabe egi-

teko». Beste berrikuntza deskar-

gatzeko gunearena izanen da.

Gaur egun, kamioiak heldu dire-

larik, mekanika behar dute pale-

ten jaisteko eta mugitzeko. Erai-

kin berrian, kamioiek plataforma

izanen dute zuzenki barnera

ekartzeko alde batetik, eta bana-

tzekoak diren zamak beste alde-

tik eramateko. Beste langile bat

hartuko du, gainera, Elikagai

Bankuak, biltegi guzia kudeatze-

ko. 

Kokagunea ere egokia zaio Bo-

nenfanti. Aturri hegi ezkerrean

da, autobide jalgitzean berean,

Mugerreko pleita gunetik hurbil,

bide bazterrean. «Gainerat, se-

gurtamena eman digute Elkargo-

ko autobus konpainiak autobus

lerro berri bat ezarriko zuela

Repslandy kaian». Mugikortasu-

na erraztuko baizik ez baitu. 

Baionako besten irekitzeko el-

karte gomitatuen artean zen Eli-

kagai Bankua, herenegun. 

Ondoko urteetan 
nahi genuke hazkurri
laguntza baserri
eremuan hedatu.
Beharrak badira»

«Diru laguntzak
baditugu, eta, 
azkenean, estatuak 
egin behar lukeen lana
egiten dugu elkarteek»
Philippe Bonenfant
Elikagai Bankuko presidentea

‘‘

Supermerkatuetako soberakinak berreskuratzen ditu elkarteak, besteak beste. I.E.

Bildu hazkurriak egoitzara sartzen, mekanikarekin. I.E.

Boluntarioak lanean.
Urte osoan 160

boluntario ibiltzen dira

Elikagai Bankuan

laguntzen. I.E.
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Joanes Etxebarria Maule

J
oan den astean estrei-

natu zuten ofizialki

Donapaleuko ospitale

berritua. Zenbait ins-

tituziotako ordezkari

politikoen aitzinean,

Baionako ospitaleko zuzendari

nagusiak —Donapaleukoa Baio-

nako ospitalearen adar bat baita—

bereziki azpimarratu zuen autofi-

nantzaketa bidez pagatu direla

obrak. 2015. urtearen hondarre-

an, ospitaleko kutxetan bi miloi

euroz goiti gelditu ziren, eta, beste

urteetako irabaziak gehituz, 8 mi-

lioi euro kostatu diren obrak egin

dituzte azken urteetan. Langileek

eraikina berritzea ezinbestekoa

zela onartzen badute ere, lan bal-

dintzak okertu direla salatzen du-

te orain, estreinaldiko diskurtso

ofizialari kontrapuntua ekarriz.

Doi bat mediatizatua izan da

azken bost urteetan hogei bat lan-

gilek eraman duten prozedura ju-

ridikoa: Sokorri klinika pribatua

zerratu eta Baionako Ospitale

Zentroko langile bilakatzean,

haien antzinatasuna desagertu,

eta soldata beherakada jasan zu-

ten, baina auzibidean borrokatu

ere bai. Anonimoki mintzatu den

erizain baten erranetan, «luzea

eta akigarria izan da. Presio ba-

tzuk izan dira ospitale barnean.

Entzun dugu guri behar bezala

pagatzeak beste langileen titula-

rizazioa oztopatuko zuela». Lan-

gile batzuek 300 edo 400 euro

galtzen zuten hilabetean. 

Paueko auzitegi administrati-

boak arrazoia eman zien 2017an,

baina oraino ere aldarrikapen be-

rarekin segitzen dute, zuzendari-

tzak beren lanpostuak berriz sail-

katurik ere ez baitira heldu legeak

2016an hasi ziren Donapaleuko ospitaleko obrak. Iragan astean estreinatu zuten
eraikin berria, eta, langile gehienen ustez, eraikina berritzea beharrezkoa bazen
ere, lan baldintzen kaltetan izan da: autofinantzaketak eragotzi baitu azken urte
horietan langile gehiago hartzea eta kontratu mugatuak egonkortzea.

Donapaleuko ospitaleko
langileen ezinegona

Azken urteetan usu gertatu den bezala, 2017ko ekainean ere langileek protesta publikoa egin zuten beren antzinatasuna kontuan hartua izan dadin. J.E.

dioen heinera: pribatuan ari zire-

neko lanpostuko antzinatasuna-

ren heinera. Iragan ekainaren

25ean, Bordeleko dei auzitegiak

ere arrazoia eman berri die, beste

behin.

Obren zehar kalteak

Eraikina berritzeko beharra baze-

la onartzen dute Abdenour Bou-

cherit larrialdietako medikuak

eta Helene Ferrer emaginak ere.

Baina biek diote autofinantzake-

tak eragotzi duela langile gehiago

hartzea eta kontratu prekarioak

egonkortzea. Ferrer: «Frantzia

osoan ez da beste ospitalerik au-

tofinantzatu denik, eta ez debal-

detan: lan baldintzen kaltetan

izan da, argiki». Boucheritek dio-

enaz, «erizainak kontratu zinez

laburretan hartzen dira. Hilabete

bateko ala bi hilabeteko kontra-

tuak dituzte, kasu batzuetan hiru

urtez berrituak direnak». Zuzen-

daritzak eraikina berritzeko la-

nen gastuekin esplikatu izan du,

urte horietan bederen, kontra-

tuak egonkortzeko eta langile be-

rriak hartzeko ezintasuna.

Gisa horretako kontratuak ez

berrituak izatearen beldurrez, la-
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rrialdietako medikuaren errane-
tan, «oren gehigarriak egiteari
uko egitea zaila da». Alta, ziurtatu
du oren estra horiek ez direla pa-
gatuak, eta errekuperatzea ere
kasik ezinezkoa bilakatua dela.
Bat gehi bestea, lan baldintzak
ikertzeko txosten bat manatu
zuen 2018aren bukaeran higienea
eta lan baldintzak zaintzen dituen
batzordeak. Batzorde horretako
kidea da emagina, CGTko langile
ordezkari gisa: «Lan baldintzak
ikertzeko zen, arrisku larriak iku-
si zirelako. Ondorioetan, erritmo
handiak agerian gelditu dira. Os-
pitaleak ez ditu eman beharrez-
koak ziren paper guztiak, eta iker-
keta ez da izan behar zuen bezain
zehatza, baina, objektiboki, langi-
leria mutur batera heldua zen».

Boucheritek bere zerbitzuan
ikusten du besteetan ere gerta-
tzen dena. Eskolatik atera berri
diren erizainen lehen soldata
1.200 euro ingurukoa izatea ez
zaio normala irudi: «zinez apal
da»; bai, haatik, «beste lanak bi-
latzen dituztela eta atzematean
segidan hemendik badoazela».
Langile taldea handitu gabe gain-
dituak direla gehitu du Ferrerrek:
«Argi da pazienteari ezin izan
diogula eskaini artarik hoberena.
Ez informazioan eta ez pedago-
gian, ezta artetan ere, lan erritmo
horretan ezin gara eraginkorrak
izan».
Larrialdietako medikuak behin

eta berriz azpimarratu du eraikin
berrian baldintza material hobee-
tan ari direla, baina inportantee-
na ez dela horretan: «Ospitalea ez
da ohartu humanoa zaindu behar
dela, eta arazo bilakatua da mo-
mentu honetan».

Frantzia osoan ez da
ospitalerik autofinantzatu
denik, ez debaldetan: 
lan baldintzen kaltetan
izan da, argiki»

Helene Ferrer
Emagina

«Erizain batzuek hilabete
bateko ala bi hilabeteko
kontratuak dituzte, 
kasu batzuetan hiru urtez
berrituak»

Abdenour Boucherit
Larrialdietako medikua

«Presio batzuk izan dira.
Entzun dugu guri behar
bezala pagatzeak beste
langileen titularizazioa
oztopatuko zuela»

Anonimoa
Erizaina

‘‘

J. Etxebarria Maule

Erizaina da Maitena Minondo
(Maule, 1961). Laurogei bat langi-
le kasu berean baziren ere, azken
bost urteetan hogei bat langileko
taldea borrokatu da, auzibidean,
beren antzinatasuna kontuan har
dadin funtzio publikoan ere.
Borroka horretan ari direnen
«kuraia» azpimarratu du,
«luzea eta pisua» izaten ari baita
bidea.
2013an, Sokorri klinika ospitale

publiko bilakatu zen. Zer bilan

egiten duzu gaur egun?

Hastapenean ongi saldu ziguten,
pakete eder batean, dena magni-
fikoa... Urteak joan arau, ohartu
gara murrizketak ditugula mate-
rialean eta langilerian. Ez da bate-
re elkarrizketarik zuzendaritza-
rekin. Gure zuzendaria Baionako
zuzendari nagusia da, eta baditu-
gu Donapaleun diren zuzenda-
riordeak, teorian Baiona eta
Donapaleu arteko lotura egiten
dutenak.
Arazoen artean, bada zuen

antzinatasuna kontuan hartze-

ko ireki zenuten auzibidea.

Orain arte, soilik bagenuen Paue-
ko auzitegi administratiboaren
deliberoa, argiki esplikatzen
zuena lan sailez [pribatutik publi-
kora] aldatzeko nola egin behar
den. Delibero argia zen, erraten
zelako langileen antzinatasuna
osoki kontuan hartu behar dela.
Gaur egun ez da oraindik egin.
Joan den ekainaren 25ean dei
auzitegiaren beste delibero bat
izan da, Donapaleuko ospitaleko
zuzendariak dei egin baitzion
lehen erabakiari; hor ere langile-

en aldekoa da, antzinatasuna
kontuan hartzea eskatzen duena.
Ez dugu sosik galdu behar. 
Gaur egun galtzen baituzue?

Bai. Gure lanpostuak berriz sail-
katuak izan ziren, baina oraindik
ere dirua galtzen dugu. Nire lan-
kide batzuek 150 eta 250 euro
artean galtzen dituzte hilabete
oroz. 
Dirudienez, hori ez da ospitale-

ko langileen arazo bakarra.

Lan baldintzena ere bada, beste
zerbait da, auzibideaz
apartekoa. Ospitaleko
obrak bukaturik eta gas-
tatu dutena gastaturik,
urte hau bidegurutzean
da: langile berrien har-
tzea eten da, kontratu
mugagabeak egitea ere
bai, eta materiala eskas
dugu pazientea behar
bezala artatzeko.
Joan den astean, ospitale berri-

tua estreinatu zen. Zer senti-

mendu eragin zizun?

Egia da eraikinak berritua izateko
beharra zuela, eta normala da
estreina egitea. Pentsatzen dut
Osasun Zerbitzuek ere obra
horien beharrekin bat egiten
zutela. Baina uste dut bazela lan
horien egiteko beste manera bat,
langileei haboro behatuz. Gure
iritzia galdetu ziguten gelak
berritu aitzin, eta orain gela txiki-
tuak dira, bainugelak ezarri dire-
lako, baina, tresna batzuk sartu
ahal izateko, altzariak bainugelan
ezarri behar ditugu; bestela, ezin
da... 
Hori guztia ezin da konpondu

zuzendaritzarekin mintzatuz?

Guk ez dugu horretarako parada-

rik. Zuzendaritza nagusia arras
gutxi jiten da hona, edo astean
behin baina langileekin harre-
manik ukan gabe. Beharbada,
lekuko zuzendariak gure eskae-
rak goiti eramaten ditu, baina
guk ez dugu batere oihartzunik
ukaiten. 
Zuen lan baldintzek ondorioak

dituzte pazienteentzat?

Ezin badugu kalitatezko artarik
bermatu, bistan da pazienteak
direla egoera pairatzen duten

lehenak. Materiala eskas denez,
korrika ari gara batetik bestera
behar dugunaren bila, baina,
anartean, pazientea aiduru ego-
ten da. Edo pentsa pertsona batek
laguntza behar duela zutitzeko
eta beste batek komunera joate-
ko: gaineko estaira joan behar
dugu aulki zulodun baten xerka.
Denbora galtze harrigarria da.
Humanoa da artatzen duguna,
eta, usu, material eta langile

eskasagatik, pazienteei min egi-
ten diegu; bakarrik nagoelarik
123 kiloko paziente bat ohetik
altxatzeko, min egiten diot. 
Absentismo handia ere aipa-

tzen duzue, %12 ingurukoa.

Urte gutxian bikoiztu da zenba-

kia.

Obren garaian, langile berrien
hartzea gelditu zen, eta pausan
ziren langileak besteek ordezkatu
behar genituen. Ez zen aski langi-
le; beraz, beti langile berak ari
ziren. 2013an, %6ko absentismoa
genuen; 2017an, %12ra iritsi
ginen. Ez da normala: lan baldin-
tza onak balira, ez geundeke hein
horretan. Jendea lan geldialdian
da sufritzen duelako. Zuzendari-
tzak ez du kontuan hartu urte
osoko lan denboraldia: langileen
formakuntza, langile ordezka-
rien oren kopurua, lan geldial-
dien denbora ohikoa... Kontuan
hartu balute hori guztia, ordez-
kariak ukanen genituzke. 
Horrek guztiak bigarren maila-

ko ospitale bat izatearen inpre-

sioa ematen dizu?

Hastapenean nik ere erraten
nuen zinezko ospitale bat garela,
gure deliberoekin. Salbu ohar-
tzen garela, nahi ala ez, Baionari
atxikia den ospitale bat garela.
Ebakuntzak Baionan, eta erion-
doak Donapaleun.

«Bistan da
pazienteek
dutela egoera
pairatzen»

Maitena Minondo
Erizaina, langile ordezkaria

Azken bost urteetan, CGT sindikatuko langile
ordezkari gisa, auzibidean buru-belarri sartua
izan da, Sokorri klinika pribatutik ospitale
publikora jauzi egin duten langileen
eskubideen defentsan.

J.E.

«Egia da eraikinak berritua
izateko beharra zuela, baina
uste dut bazela egiteko beste
manera bat, langileei behatuz»

«Lanpostuak berriz sailkatuak
izan ziren, baina oraindik ere
dirua galtzen dugu; batzuek,
150 eta 250 euro artean»



Zerbait gehiago 

Z
erbait gehiago eska-
tzen ari zaigula mun-
du hau» erranez bu-
katzen zenuen zure

artikulua, Maddi. Hitz horietan
islatzen da kontzientzia, ardura
eta erronkei aurre egiteko grina. 
Ez dira guti kontraesanak, gure

aitzineko belaunaldiak baino
okerrago biziko ginela entzun
arren, ongizatean hazi giren be-
launaldiontzat. Etorkizuna zeru-
muga ziurgabe eta ilun gisa ikusi,
eta oraina bizi nahian harrapa-
tuak gelditu gara. Alta, gazteoi
dagokigu, inguratzen gaituen
mundua betaurreko kritikoz iku-
si eta gure bidea urratzea. 
Mundua aldatzen ari da, eta

berarekin klase boteredunaren
ideologiak. Subprime-n krisiak
ezbaian jarri zuen ipuin liberalis-

ta. Sobietar Batasunaren erortze-
az geroztik, historiaren bukaera
ere aipatzera iritsi zen ipuina. Lau
haizeetara pizten ziren gerrak,
salbuespena ziren truke askean
oinarritu mundu librean. Haz-
kunde mugagabea predikatzen
zen, denak aberasteko bide gisa.
Krisiak agerian utzi zuen na-

zioarteko harremanak aldatzen
ari zirela. Txinak, bere garapen
ekonomikoa botere politiko bila-
katzeko ahaleginean eta Estatu
Batuak beren ahultze erlatiboa
kudeatu beharrean, diskurtso
berriak azaleratu dira. Bruno Le
Maire frantses ekonomia minis-
troak inperioak izan zituen hizpi-
de duela zenbait aste. Gerra ko-
mertzialak eta protekzionismo
mamuak, tentsio militarrek la-
guntzen dituzte.

Garai berriak, ideologia be-
rriak. Liberalismoaren gezurrak
ez baditu inork erosten, produk-
tu berriak sortu behar. America
first, babesten duen Europa, jen-
deari segurtasuna saldu, legea eta
ordena eskainiz. Baina herrita-
rren gehiengoa kontsentsu sozia-
lera biltzeko, ordea, ideologia ho-
riek ez dira aski. Klima aldaketa-
ren aurkako azken
mobilizazioek, jada modan den
ekologia, denetara egokitzen den
ideologia bilakatu dute.
Elkarrizketa batean, Jadot eko-

logistak, Europak bankuak erres-

katatzen xahutu dirua, trantsizio

energetikorako baliagarria zate-

keela iragarri du. Txinaren eta Es-

tatu Batuen parean, Europak

energia burujabetza lortzea estra-

tegikotzat jo du. Ekologia eta po-

tentzien arteko lehia, eskuz-esku.

Frantses armadaren ministroak

ere, azken urpekari nuklearra

aurkeztean, ideologia ekologistei

tira die. Urpekari militarra, ekolo-

gikoa omen. Energia nuklearra

baliatuz, ez du berotegi efektuko

gasik emitituko (eta gas beroera-

gile erranen bagenu?). Kazeta-

riek, energia nuklearraren arris-

kuak gogoratu dizkiote ministro-

ari. Horrek, urpekariak hondakin

nuklearrik sortuko ez duela adie-

razi du. «Baina, urpekariaren mi-

silek eragin hilotzak biodegrada-

garriak izango dira? Ez dira erra-

dioaktiboak izango?» Horra

burura heldu zaizkidan bi galde-

ra, punpa lasterrean. Gerra hu-

manitarioak aipatu izan diren be-

zala, baliteke aurki gerra ekologi-

koak izatea, Nazio Batuen kasko

urdinen ordez, kasko berdeak la-

gun.

Ideiak ere, ustiatu egiten dira,
gobernuen zinismoak ez baitu
parekorik. Groucho Marx-ek zio-
en gisan. «Hauek dira nere balio-
ak. Gusatzen ez badituzu, baditut
beste batzuk». 
Haien jokoa badakigu zein den.

Gure jokoa, aldiz, ideia azkarren

gainean eraiki borroka da. Lot gai-

tezen beraz borrokari, zure hitzak

nere eginez, mundu hau zerbait

gehiago eskatzen ari zaigu eta.

ELEKETA
Ortzi Murua

Maddi Sarasua

Lot gaitezen, beraz,
borrokari, zure

hitzak nire eginez,
mundu hau zerbait
gehiago eskatzen 

ari zaigu eta
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Irudiab Baiona

Bestazaleen lasterrarekin abiatu ziren bestak
Bestazaleen ibilaldia egin nahi zutenek goizean zuten ordua, 07:15ean, asteazkenean, Biarritzen. Bi orenen buruan abiatu zen elbarrituen lasterketa.

Bestazaleen lasterketa, berriz, 09:40an hasi zen, leku berean. Biarritzetik Baionara, Angelun barna 13 kilometroz, zubi gorrian bururatzeko. 4.500 las-

terkari inguruk abiatu zuten hogeigarren lasterketa, eta 4.116 heldu ziren helmugaraino. Lehen bazkariak izan ziren eguerdian, irekitze alternatiboa,

20:00etan, San Andresen, eta irekitze ofiziala, 22:00etan, Herriko Etxeko plazan. GUILLAUME FAUVEAU

Ipar Euskal Herriko Hitzak ira-

kurleen eskutitzak plazaratzen

ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere

baino gehiago izan behar, tarte-

ak barne, eta Ipar Euskal Herri-

ko Hitzak mozteko eskubidea

du. Helbide honetara bidali be-

har dira, izen-abizenak eta herria

adierazita: Lisses karrika, 3,

64100 Baiona. Eskutitzak Inter-

net bidez bidaltzeko:

ieh@hitza.eus.

%

Ogi labe zaharra
berriz piztuko dute
Behorlegin, bihar

BEHORLEGI bAzken hilabetee-
tan, Behorlegi Errenteniako ogi
labe zaharraren antolatzen ibili
dira auzolanean Irabia, Irati Ipa-
rreko Biltzarreko herritarren in-
guruan. Ogi egiteko estreinaldi-
rako gomita zabaldu dute, bihar-
ko. 15:00etan piztuko da berriz
labea eguneko ogiaren egiteko.
Arratsean, 20:00etan, labetik
atera ogia dastatzen ahalko da
gasnak lagundurik. 2018ko ekai-
nean sortu zuten Irabia, eta, ge-
roztik, hilabetean behin elkartu
dira hitzaldi eztabaidetarako,
besteak beste. «Biltzarra, gure
eta besteen biziei, beharrei,
nahiei, pozei, bihozminei, arazo-
ei, aterabideei eta aldarrikapenei
buruzko eztabaidak egiteko bil-
kura da, bai eta denen eta bakoi-
tzaren onerako ekintza politiko,
poetiko, ekologiko, sozial, kultu-
ral eta ekonomikoak sortzeko
bilkura ere», dio Irabiak bere
aurkezpenean.



BAIONAKO BESTAK

PATXA PLAZAGazte Asanbladak

antolatu eguneroko egitaraua: 

07-26, ostirala: 13:00etan: bertso

saioa Maialen Lujanbio eta Amets

Arzallus bertsolariekin; 16:00etan:

Lafitte-Irungarai-Etxeberri jauziak;

18:00etan: S’n’B + Doctor Mephis-

to + Frikun + DSF. 

07-27, larunbata: 13:30ean: gazte

bazkaria; 17:00etan: Anita Parker +

Zazkel + Diabolo Kiwi + Trikizio. 

07-28, igandea: 11:00etan: Kanbo-

ko ziganteak; 13:00etan: presoen

aldeko bazkaria Nat eta Watsone-

kin; 17:00etan: Aldiz.

b Igande arte.

PATXOKIEguneroko kontzertuak:

07-26, ostirala: 

19:30ean: Sister Simone and The

Holy Balls; 22:00etan: Torheit;

gauerditan: Zeze. 

07-27, larunbata: 

19:00etan: The Drunknones;

21:30ean: Fetiche; gauerditan: 

DJ K-Püx.

07-28, igandea: 

16:00etan: Banda Hasta;

20:45ean: Xubung; gauerditan: 

DJ Poule Up.

Eguerdiz, xingarra eta arrautzak.

b Igande arte.

GAZTELU ZAHARREKO PLAZA

07-26, ostirala: 16:30ean, makila-

riak; 17:40ean, kontzertua: Kartsu-

ki; 19:00etan, Dantzazpi Leinuare-

kin; 19:50ean: larrain dantza;

20:10ean: Ibaialdeko korua;

21:30ean, karrikadantza: Amiku-

zeko txaranga.

07-27, larunbata: 16:30ean, Lei-

nua; 17:40ean, kontzertua: Nafa-

rroako jotak; 19:00etan, Dantzazpi

Leinuarekin; 19:50ean: larrain

dantza; 20:10ean: Tuntunak;

21:30ean, karrikadantza: Eliza-

goien Ahizpak. 

07-28, igandea: 16:30ean, Orai

Bat; 17:40ean, kontzertua: Bost

Axola; 19:00etan, Dantzazpi Orai

Batekin; 19:50ean: larrain dantza;

20:10ean: Tuntunak; 21:30ean, 

karrikadantza: Rita mutxiko.

b Igande arte.

BESTALDEKontzertuak:

07-26, ostirala, 22:30ean: Old

School Funky Family, Paul Bert

plazan. 21:00etan: Manau, Aska-

tasun plazan.

07-27, larunbata, 12:30ean: Adixki-

deak abesbatza, Errepublika pla-

zan; 12:30ean: Nafarroako jotero-

ak, Espainiako atean. 

Kontzertuak, 18:00etan: Andoni

Agirre (pianoa) & Maitane Sebas-

‘Domingo Garat’ pastoraleko

mustraka. Igandean pagolarrek

lehentze emanen duten pastorala-

ren mustraka segitu du Kanaldu-

dek, eta erreportajea egin. Guri

bostudako egonaldiaren karietara

gazteek egin film laburra ikusgai

da, bestalde.

Gaur

12:00. Itzalean Baionatik.

Bihar

10:00.Kantu eskaintzak.

Etzi

11:30.Mastersen finala.

17:00.M. Pagolari omenaldi kan-

taldia.

DONIBANE LOHIZUNEGoraki

abesbatza.

bUztailaren 29an, 21:30ean, elizan.

DANTZA

DONAPALEUBithindarrak taldea-

ren emanaldia.

bGaur, 20:30ean, merkatuko

plazan.

HITZALDIAK

BIARRITZAlbaola proiektuaz, 

Mikel Leoz Albaolako itsas kultur

teknikariarekin.

bGaur, 18:00etan, hiriko

mediatekan.

tian (txeloa) bikotea, Protestante-

en tenpluan. 22:30ean: Ampara-

noia, Paul Bert plazan. 23:00etan:

Aistrika, askatasun plazan. 

07-28, igandea, 11:00etan: Mas-

ters pilota lehiaketaren finala,

Moderne trinketean. 15:30ean:

Gerard Lucen Guinguette de

Leon, askatasun plazan.

20:30ean: Nicolas Saez hirukotea,

Errepublika plazan.  

b Igande arte.

MUSIKA

HENDAIAKalakan & Alexander

Arkhincheev. Sartzea, 16,5 euro.

bGaur, 21:30ean, Abadia

gazteluko behatokian.

BASUSARRIBost Axola.

bAgorrilaren 1ean, arratsean,

plazan.

KANTUA

ARBONAXaramela abesbatza.

bAgorrilaren 1ean, 21:00etan, elizan.

AZKAINEBihotzez abesbatza.

Sartzea, 10 euro 16 urtetik goitiko-

entzat. 

bUztailaren 30ean, 21:00etan,

elizan.

BAIONAOñatiko Ganbera Abes-

batza.

bGaur, 18:00etan, Santizpirituko

La Collegiale gelan.

BASUSARRIBiez Bat abesbatza. 

bAgorrilaren 1ean, 21:00etan,

elizan.

BIARRITZ Itsasoa abesbatzaren

emanaldia.

bAgorrilaren 1ean, 21:00etan,

Santa Eugenia elizan.

DONAPALEUGoraki abesbatza.

bBihar, 21:00etan, merkatu

estalian.

Irudiab Pagola

‘Domingo Garat’ pastoralaren lehena, igandean
Lehen emanaldia dukete pagolarrek igandean. Domingo GaratFrantxua Casetek idatzi pastorala 15:30ean hasiko da, horretarako apailatu pentzean.

150 bat herritarrek parte hartuko dute, izan arizale, izan dendari edo muntatzaile. Goizetik ibiliko dira Pagolako karriketan 11:00etako desfilearekin.

Ondotik, bazkaria izanen dute. Pastoralaren ondotik, gaualdia antolatu dute 20:30etik goiti. Lehen emanaldia igande honetan izanen da, eta bigarre-

na, agorrilaren 4an, tenore beretan. ALLANDE SOKARROS
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Joanes Etxebarria Maule

Interneten adineko bi emazte zu-
berotarren lekukotasunak ikusi
ondotik abiatu zen neska dantza-
rien ideia. Hainbat laguntzailez
inguraturik dantzak, musika edo
arropak sortu eta abiatu dira pla-
zaz plaza. Hala dio sortu duten
kantuak: «Topa Noka herroka,
plazaz plaza saltoka biziari txalo-
ka, dantza aitzina pika, urratsak
errepika, eten ez dadin soka. Gi-
zoner desafioka, korpitzer bardi-
naka, neskatilen guduka». Topa
Noka ikuskizunean ari da Graxia-
na Castillon (Eskiula, 1994). 
Zer da Topa Noka?

Topa Noka, herroka! Zortzi nes-
kaz osatua den talde bat da. Duela
urte bat hasi ginen mintzatzen,
eta martxotik egiazki lanean ari-
tzen uztailean emateko, Mauleko
bestetan eman baitugu lehena.

Noka, prefosta, emazteei mintza-
tzeko manera bat da, Eskiulan eta
Barkoxen anitz baliaturik dena.
Germaine Lexardoiren elkarriz-
keta bat ikusi genuen Interneten,
eta hortik abiatu ginen. Ikustez
gure lekua Zuberoako dantzetan:
badugu gure lekua, baina kan-
tuan erraten dugun bezala, «po-
ttikoak ikusiz zainart, gü ez ginen
egon nahi apart». Zeren azken
ikuskizunetan beti mutikoak
ikusten dituzu egiazko zuberotar
dantza egiten, eta gu beti ondoan
urrats zenbait egiten... Baina har-
tako muntatu dugu hori. 
Ez baitzenuten zuen lekua?

Ez dugu sentitu osoki... gure lekua
bagenuela bai, baina ez guk nahi
genuen bezala, ez mutikoek beza-
la. Sentitzen genuen bazela moz-
tura ttipi bat, halere. Jendeak be-
hatzez ere sentitzen genuen. Üda
batez ikuskizunean, adibidez, ko-

reografoak bere ikusmoldea eman
du, baina jendeak behatzez muti-
koak ari ziren saltoka eta... eta guk
nahi genuen erakutsi nola zen
emazte bat zuberotar dantzetan.
Mutikoak indarrean eta neskati-

lak finezian?

Bakoitzak badu bere ikusmoldea
zer den dantza eta zer zuberotar
dantza. Bakoitzak maite du maite
duena. Gure helburua zen egiazki
dantzan aritzea, plazer hartzea,
maite ditugun [dantza] puntuak
egitea eta ez bortxaz indartsuak.
Egin dugu maite genuena egitea. 
Hastapenean aipatu duzun elka-

rrizketan zer dio Lexardoik?

Hark amiñi bat xantza ukan du,
zeren aitarekin eta anaiarekin
ikasten zuen dantza. Salbu gero ez
zuela zuzenik plazetan aritzeko.
Egun batez, aitak erran zion joatea
plazara dantzan aritzera, eta «les
grenouilles de bénitier», erraten

duen bezala [emazte jainkojale-
ak], hasi zirela erraten «Emazte-
ak gizonen artean, ez zarete er-
tzo?» eta halakoak. Geroztik,
ekuratu eta anitzez berantago
arra hasi ziren. Garaibiko [Ur-
diñarbeko auzoa] Paulinen elka-
rrizketa ere bada: kontatzen du
Bordelera joan zela bizitzera eta
han zituela ikasi dantza jauziak.
Eta zuek, emazteen arteko lehen

dantza sorkuntza zuberotarra. 

Emazteen maskarada bat izan zen
Eskiulan, eta pastoral bat ere izan
zen. Egia da lehena dela. Bada
zenbait urte orain Kauter Balet
badela, eta, gure lagunak baitira,
guk ere emeia genuen dantzan
aritzea, baina haiek ezetz, baka-
rrik mutikoak zirela haiekin ari.
Hori da guk erakutsi nahi duguna,
orain guk lekua badugula. Plazara
joaten ahal gara, eta nahi dugu
iganarazi mezua: profita dezagun

horren ukaitea eta dantzan ari-
tzea dela helburua. 
Dantzariak, ohikoa bilakatu den

bezala, herri desberdinetakoak.

Bai. Ez genuen galdu nahi bakoi-
tzak bere dantzatzeko manera.
Denek baditugu gure dantzatze-
ko manerak, eta ez genituen nahi
uniformatu. 
Badira urteak herri desberdine-

takoak elkarrekin ari zaretela.

Oraino badira herri bakoitzeko

urratsak?

Bai, Urdiñarbe eta Muskildikoek
elkarrekin maskarada bat egin
dute berriki, eta ikusten zen nor
zen Muskilditik eta nor Urdiñar-
betik. Nik Eskiulatik ez dut sobe-
ra; denetik hartu dut, ez baitugu
ez maskaradarik ez deus egin. 
Zure amak parte hartu zuen Es-

kiulako emazteen arteko mas-

karadan. Orain, zuk nesken arte-

ko sorkuntzan.

Ez dakit zerbait ikustekoa badue-
nez. Beharbada, gure ikusmoldea
hala da, eta nik hartu dut amarena
ere, beharbada. Ez dut batere ho-
rri pentsatu.
Lehen aldiz eman duzue Topa

Noka Mauleko bestetan. Nola

joan zen?

Izugarri ontsa! Ez genuen sekula
halako gauzarik egin; nik, maska-
radarik ere ez —ikastolakoa bai,
baina labur izan zen—. Ikuskizu-
nekin konparatuz, ez du deus
ikustekorik: jendea hor da so,
dantzei so, behatzen, isil-isila...
Izugarri eder da ikustea hainbeste
jende dantzaren eta kulturaren
alde. Tauletan zarelarik, ez duzu
nehor ikusten; hor, bai. 
Ukan dituzue mutiko dantzari

adiskideen oharrak?

Bai, eta plazer izugarria egin digu.
Erran digute parioa bete genuela;
gutaz kontent ziren. Erran dute
haiek ez zutela halako punturik
asmatu eta ari ginen hori gure be-
rezitasuna zela: puntu finagoak
egitea. Aholku onak ukan ditugu.
Orain plazaz plaza ematea du-

zue xedea?

Hamar ateraldiz goiti baditugu ja-
danik. Errepikak ere plazaz plaza
egin ditugu —Hokin, Muskil-
din...—, eta hori da helburua, pla-
zan dantzan aritzea, ez taulada
batean. 
Arras beste maila batean, gasna

saltegi bat irekiko duzu Maulen. 

So egin dut zer ments zen Maulen,
eta hortik abiatu naiz; gero egin
ditut formakuntzak oro. Hastape-
nean, helburua zen zerbait zabal-
tzea non ere euskara bizi den.
Duela bi urte hasi nintzen ikusten
zer egiten ahal zen —edo ostatu
edo ez nekien zer...—, baina hori
zen helburua.

«Gure helburua zen dantzan
aritzea, plazer hartzea»

Graxiana Castillon b Dantzaria

Uztailaren 14an estreinatu zuten zortzi zuberotar dantzarik ‘Topa Noka’ karrikako ikuskizuna.
Emazte dantzariek duten lekuaz gogoetaturik, plazak hartuko dituzte beren sorkuntzarekin.

JOANES ETXEBARRIA
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