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Gipuzkoako Batzar Nagusietako osoko bilkuran aztertu zuten Zaldunborda outlet proiektuaren inguruko ebazpena, herenegun. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Eider Goenaga Lizaso 

Gipuzkoako foru gobernuak es-
kumenik ez duen arren, Zaldun-
bordako proiektuari buruzko
ebazpena onartu zen herenegun
Batzar Nagusietan. Bi proposa-
men zeuden mahai gainean: EH
Bildurena bata (Elkarrekin Pode-
mos eta PPrekin adostutako erdi-
bideko zuzenketa eraman zuten
osoko bilkurara); eta PSE-EErena
bestea (EAJrekin adostu zuten er-
dibideko zuzenketa). Zenbakiak
argi daude osoko bilkuraren au-
rretik: EAJ eta PSE-EEren ebazpe-
nak egingo du aurrera, gehiengoa
baitute. Onartu duten ebazpenak
ez dio eskaerarik egiten Honda-
rribiko Udalari Zaldunbordako
outletproiektua geldiarazteko.

Oposizioaren arabera, EAEko

merkataritza gune handiak arau-

tzeko legearen alde eta outlet he-

rrixkaegitasmoaren aurka modu

argian jartzeko «aukera galdu

bat» izan da. Ausardiarik eza, ko-

herentzia falta eta merkatari txi-

kiak babesteari uko egitea lepora-

tu diete foru gobernua osatzen du-

ten alderdiei. EAJk eta PSE-EEk ez-

tabaidan onartu dute inguruko

merkatari txikientzat kaltegarria

izan daitekeela proiektua, baina

lege barruan dagoela argudiatu

dute, eta udal autonomiaren erres-

petua erabili dute aitzakia gisa.

Ebazpen proposamena aurkez-
tu duen alderdia izateagatik, EH
Bilduko Juan Karlos Izagirre izan
da oposizioaren proposamena de-
fendatzen lehena. Proposamen

horretan, Hondarribia Village
outletedo outlet herrixkaproiek-
tua «arbuiatu» eta Hondarribiko
Udalari eskatzen diote «betearaz
eta errespetaraz» dezala Eusko
Legebiltzarrak ekainaren 27an
aho batez onarturiko legea, mer-
kataritza gune handiak arautzeari
buruzkoa. «Proiektu hau eta gi-
sakoak gauzatzea eragozten du
lege horrek».

Joko garbirik ez
Gasteizko ganberan urtarrilean

aurkeztu zuten lege proposamena

EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek

eta PPk. Izagirreren esanetan, aho

batezkotasuna lortu nahian atze-

ratu zen onarpena ekainera arte.

Haren aburuz, horren jakitun zi-

ren Hondarribiko Udala eta Txo-

min Sagarzazu alkatea, eta hutsu-

nea baliatu zuten proiektuari oni-

ritzia emateko. «Kasualitate hutsa

al da dekretua bezperan onartzea?

Politikagintzan ezinbestekoa da

joko garbia, zintzotasuna eta gar-

dentasuna. Argi zegoen denbora

tarte hori ezin zela erabili korrika

eta presaka legeak esango zuena-

ren kontrako proiektu bat aurrera

ateratzeko. Eta hori egin dute

Hondarribiko Udalak eta hango

alkateak. Zetorrena jakin arren,

zintzotasuna baztertu, eta halako

makroproiektu batek aurrera egi-

tea ahalbidetu dute».

EAJk eta PSE-EEk aurkeztuta-

koa zuzenketa hutsala iruditzen

zaio Izagirreri, helburu argi bat

duena: «Ez dute hartu nahi kon-

trako jarrerarik, eta beste alde ba-

tera begiratzen dute». Proiektua-

ren kontra ez azaltzea haren alde

egitea dela esan du, eta, PSE-EEri

mintzatuta, Irungo eta Hondarri-

biko herritarrei eta hautetsi sozia-

listei «bizkarra ematea» egotzi

dio. Izan ere, Irungo Udalean aho

batez onartu dute Zaldunborda

gelditzeko eskatzen duen mozioa,

eta Hondarribikoan EAJkoek ez

beste alderdi guztietako haute-

tsiek bozkatu dute proiektua gel-

ditzearen alde.

Juan Carlos Cano PPko batzar-
kideak hauteskunde kanpainako
promesak oroitarazi dizkie EAJri
eta PSE-EEri, Gipuzkoako Merka-
tarien Federazioarekin hautagai
guztiek eginiko bileran denek
hartu zutelako tokiko merkatari-
tza defenditzeko konpromisoa.

EAJk eta PSE-EEk uko egin diote
Zaldunborda geldiarazteko eskatzeari 

Udal autonomia lehenetsi dute, inguruko merkatariei kalte egingo diela onartu arren bProiektua
gelditzeko eskatu dute Batzar Nagusietako beste alderdiek, eta hura tramitatzeko modua salatu
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Eginda Proiektua Bertan behera

ITURRIA: EHBILDU

MERKATARITZA  GUNEEN  SATURAZIOA

TXINGUDI

OIARTZUALDEA

DONOSTIA

BURUNTZALDEA

Garbera
(40.000)

Mercadona
(1.500)

Urbil
(90.000)

Txingudi
(40.000)

Zaldunborda
(30.000)

Leroy Merlin
(12.700)

Urbil zabalkundea

Garbera zabalkundea
(25.000)

Illunbe
(21.000)

San Bartolome
(7.000)

Teresategi

Belartza 2

OASSA

Michelin
(24.000)

Carrefour
(12.000)

Decathlon
(7.300)

Lidl
(2.900)

Alcampo
(9.000)

Leroy Merlin
(5.000)

Mercadona
(1.500)

Brico Depot
(7.000)

Makro
(4.500)Niessen

(12.000)

«Zetorrena jakin arren,
zintzotasuna baztertu, 
eta halako makroproiektu
batek aurrera egitea
ahalbidetu dute»

Juan Karlos Izagirre
EH Bilduko batzarkidea

«Sozialistok 
ez dugu egin nahi
proiektu honen kontrako
erasorik, baina ez eta
defentsarik ere»

Susana Garcia Chueca
PSE-EEko batzarkidea

«Enplegua sustatzeko
aukera gisa aurkezten
dute. Baina enplegu
prekarizatua sortzen
dute halakoek»

Maria Valiente
Elkarrekin Podemos-eko batzarkidea

«Kanpainako promesak
eta ekintzak konpara
ditzakegu orain, 
eta zuen koherentzia
politikoa neurtu»
Juan Carlos Cano
PPko batzarkidea

«Ziur gaude proiektu hau
onuragarria izango dela
eskualdearentzat. 
Milaka bezero 
ekarriko omen ditu»

Jabier Altuna
EAJko batzarkidea

Batez ere, Markel Olanori eskatu

dio jarrera zehazteko. «Oraindik

oroitzen dut gaur egun diputatu

nagusi dena bere konpromiso

pertsonala adierazten. Kanpaina-

ko promesak eta ekintzak konpa-

ra ditzakegu orain, eta zuen kohe-

rentzia politikoa zenbatekoa den

neurtu». 

«Kiratsa»
Udal autonomia proiektu hau zu-

ritzeko erabiltzea arbuiatu du Ca-

nok. Onartzear zegoen lege bati

«maltzurkeriaz eta gardentasu-

nik gabe» aurrea hartu nahi izan

diotela, eta egindakoak «filibus-

terismo politikoaren kiratsa»

duela dio. «Dekretua legea onartu

bezperan sinatzeak, eta, gainera,

arkitektoaren eta idazkariaren

oniritzia egun berekoak izateak,

ez al du, bada, halako kirats bat?».

Batzar Nagusiek, gipuzkoar guz-

tiak ordezkatzen dituen ganbera

izanik, halako proiektu bat ar-

buiatzea zilegi ez ezik, beharrez-

koa ere badela uste du: «Hori da

merkatari txikiak babestea». 

Elkarrekin Podemoseko Maria

Valientek egitasmoaren hainbat

datu eman ditu, «alarma» arra-

zoitzeko. «Ia 30.000 metro koa-

dro eta 1.800 aparkaleku izango

ditu, horrek dakarren ibilgailu

mugimenduarekin. Urtean bost

milioi bisitari aurreikusten dituz-

te. Baina bisitari horiek ez dira Gi-

puzkoara, Hondarribira edo Iru-

nera etorriko, Zaldunbordara jo-

ango dira, beste inora ez». 

Ingurumenaren ikuspegitik

sortuko dituen kalteekin segituz,

ibilgailuen CO2 isuriez gain, Na-

tura 2000 sareak jasotzen duen

Jaizkibelen eta Aiako Harriaren

arteko korridore ekologikoa aipa-

tu du. «Baina ekologistak, ingu-

ruko merkatariak eta herritarrak

kexaka ari diren arren, Hondarri-

biko Udalak enplegua sustatzeko

aukera gisa aurkeztu du. Zer en-

plegu mota? Jakina da enplegu

prekarizatua sortzen dutela hala-

ko guneek. Europan eginiko iker-

keta guztiak bat datoz: halako gu-

neek sortzen duten enplegua ha-

lako bi suntsitzen dute».

Eskualdean EAJ ez beste alderdi

guztiak, ekologistak, sindikatuak,

bizilagun elkarteak, dendariak...

proiektuaren aurka agertu diren

honetan, Batzar Nagusien egite-

koa haiei entzun eta erantzun bat

ematea dela nabarmendu du Va-

lientek; eta adierazi osoko bilku-

ran aukera alferrik galtzen utzi

arren «Zaldunborda gelditzeko

borrokak» jarraitu egingo duela.

Udal autonomia lehenetsiz
«Ez dugu aztertuko proiektu ho-

nen bideragarritasuna, beharra

eta egokitasuna» esanez hasi du

jarduna PSE-EEko Susana Garcia

Chuecak, eta adierazi du Honda-

rribiko Udaleko talde politikoen

egitekoa dela hori. Tramitatzeko

modua «desegokia» iruditu

arren, sozialistek aukera ikusten

dute Hondarribiko Udalak en-

presa sustatzailearekin proiek-

tuaren nondik norakoak lege be-

rriaren arabera negoziatzeko, eta,

hain zuzen ere, hori eskatu dute

Batzar Nagusiek onartutako

ebazpenean.

Ordezkari sozialistak esan du

EAEko legea babesten dutela eta

bere hiru helburuekin bat egiten

dutela: «Saltoki handietarako lu-

rralde antolaketa burutzea, mer-

kataritza iraunkorra sustatzea eta

ingurumen iraunkortasuna bul-

tzatzea». Alabaina, esan du Ba-

tzar Nagusiak ezin direla bihurtu

udal erabakien «zentsore». «Be-

raz, sozialistok ez dugu egin nahi

proiektu honen kontrako eraso-

rik, ez eta defentsarik ere». Opo-

sizioko hiru taldeek kritikatu egin

dute ekidistantzia hori.

«Korapilatsua eta zaila» iritzi

dio EAJko Jabier Altunak gaiari.

Ontzat jo du proiektuak jarraitu-

tako ibilbidea; udal autonomia le-

henetsi eta foru gobernuaren eta

Batzar Nagusien eskumenik eza

azpimarratu ditu. «Ziur gaude

proiektu hau onuragarria izango

dela Hondarribiarentzat eta es-

kualdearentzat. Milaka bezero

ekarriko omen ditu; Bordeletik

hasi eta Zaragoza eta Santande-

rreraino izango omen du eragi-

na». Dendariei sortzen dien kez-

ka ulergarria dela dio EAJko kide-

ak, eta tokiko merkatari txikiei

babesa ematea dela jeltzaleen

nahia. «Zaila izango zaigu hau

ulertaraztea, beraiei konpeten-

tzia egiten ari diren merkataritza

gune handiak baimendu direla

ikusita, baina pertsonek, enpre-

sek, saltoki handien enpresek

kasu honetan, eskubide batzuk

dituzte, legediak onartutakoak,

eta ezin dira urratu edo ukatu». 

Halako egoera batean eraba-

kiak «txarrak edo txarragoak»

izan daitezkeela azaldu du, eta

iradoki du outlet proiektua Hon-

darribian gauzatzen ez bada, on-

dorioak «are kaltegarriagoak»

izan daitezkeela: «Nork ziurta

dezake honi ezetz esanez gero

proiektu hau ez dela Hendaian

egingo? Orduan, gauza txar guz-

tiak izango genituzke, baina bate-

re onurarik gabe». Irailaren 26an

foru gobernuak adierazi bezala,

proiektua ez zaiela gustatzen ere

esan du Altunak: «Ez zaigu gus-

tatzen eredu hau; gertuko denda

txikiak gustatzen zaizkigu».

Lau urteko

hutsuneak

ahalbidetu duena

R
Lurralde Antolaketarako

plan sektorial batekin

ahalegindu ziren 2004an mer-

kataritza gune handien zabal-

pena mugatzen. Eusko Legebil-

tzarrean onartutakoa, ordea,

auzitara eraman zuen Garberak,

merkataritza gunea handitzeko

asmotan baitzebiltzan ordura-

ko. 2015ean, Espainiako Auzite-

gi Gorenak bertan behera utzi

zuen plana, halako erabakiek

lege izaera izan behar dutela ar-

gudiatuta.

Lau urteko hutsune bat egon

da, beraz, Eusko Legebiltzarrak

ekainaren 27an merkataritza

gune handiak hirien periferian

irekitzea galarazten duen lege

berria atera arte. Eta hutsune

horrek zuzenean eragin dio Gi-

puzkoako ipar-ekialdeko korri-

doreari. EH Bilduk prentsaurre-

koan salatu duenez, merkatari-

tza gune handien eskaria aseta

dago eremu horretan, eta Euro-

pako ratio guztiak apurtzen

ditu. 

Lau urteotan hainbat proiek-

tu egon dira mahai gainean, eta

horietako batzuek aurrera egi-

tea lortu dute, hutsunea baliatu-

ta. Garbera handitzeko obrak,

esaterako, martxan daude jada,

eta tramiterako onartuta dau-

den proiektuen artean daude,

besteak beste: Michelin, Tere-

sategi, Errekaldeko Leroy Mer-

lin eta, orain, azken-azkeneko

orduan tramitaziorako pausoa

emanda, baita Zaldunbordako

outlet herrixkaere. Illunben

merkataritza gune bat eraikitze-

ko proiektuak ere tramitazioa

hasia du; 2019rako irekiko zute-

la iragarri zuten arren, geldituta

dago une honetan, baina edo-

noiz has daitezke egiten. 

Hala ere, mahai gainean zeu-

den hainbat egitasmori bidea

ixtea lortu da lege berriarekin:

Urbil, Oassa (Errekalden), Be-

lartza 2...



Beñat Alberdi Eibar

Aitor Gorosabeli (Eibar, 1970) fa-
miliatik datorkio musikazaleta-
suna. Bitxia bada ere, Su Ta Gar
taldeko abeslari eta gitarra jotzai-
leak pianoarekin egin zituen le-
hen urratsak musikaren mun-
duan, eta solfeo ikasketak ere
egin zituen gero. Pertsonaiak per-
tsona itzalean uzten du askotan,
baina Aitor Gorosabel pertsonak
berak asko dauka kontatzeko.

Eibarren hazitakoa eta hezita-

koa zara, eta bertan bizi zara

gaur egun ere, inguru ez erabat

euskaldunean. Su Ta Garrek, or-

dea, euskaraz sortzen ditu abes-

ti guztiak.

Orokorrean, herri euskalduna da
Eibar. Tradizio sozialista dauka,
eta betidanik oso euskaldunak
izan dira sozialista horiek guztiak.
Industriaren eraginez, jende asko
etorri zen Espainiatik, eta askok
ikasi zuten euskaraz. Etorkinen

seme-alabak, ordea, erdaldunak
dira, agian, eta, lagunak ditugu-
nez, eragina dauka gugan.
Fama txarra besterik ez al da, or-

duan, Eibarrena?

Bai. Eibarko euskara zatarra dela
ere entzuten da batean eta beste-
an. Baina oso aberatsa da; hika,
batez ere. Hori bai, galtzera doa.
Ez dakit arlo horretan zergatik ez
den egon transmisiorik.
Abertzalea, hori da Su Ta Gar tal-

dearen beste ezaugarrietako

bat. Zuri gaztetatik al datorkizu

abertzale izaera hori?

Abertzaletasun hori transmititu
ziguten guri, eta betidanik bizi
izan dugu. Ez dut uste ezer asma-
tu dugunik; gizartearen ispilu
gara, azken batean. Gu sortu gi-
nen garaian protestarako kantua
zegoen bogan. Pentsa, Pantxoa
eta Peioren garaikoak gara gu.
Piano baten bueltan hasi ze-

nuen musika ibilbidea. Nolatan

aukeratu zenuen pianoa?

Gurasoen etxean beti egon izan
da piano zahar bat. Harekin jola-
sean hasi nintzen, kantu ezagu-
nak jotzen; hala nola Itoiz taldea-
renak. Kantuak entzun eta jotzen
saiatzen nintzen beti, eta beste
batzuk asmatzen ere bai. Gure
etxean, musika beti izan da jola-
sa.
Solfeo ikasketak ere egin zeni-

tuen haurra zinela. Gerora balia-

garria izan al zaizu zure musika

ibilbidean?

«Jolas moduan hartu genuen
dena; ondo pasatzea zen kontua»
Aitor Gorosabel b Su Ta Gar taldeko abeslari eta gitarra jotzailea

Su Ta Gar Eibarko musika taldeari esker, aski ezaguna da Aitor Gorosabel. Aski ezaguna da haren ahotsa ere,
baina ez da hain ezaguna 30 urteotan izan duen garapena. Hainbat erronka ditu, oraindik, etorkizunerako.
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Kontzeptu orokorrak, bai; hau
da, musika eskalak eta denborak.
Baina solfeoan asko sakontzen da
gero. Gaur egun, oraindik, bu-
ruan sartuta dauzkat piano pieza
batzuk, eta bitxia da hatzak baka-
rrik nola mugitzen diren ikustea.
Noiz iritsi zen gitarra zure bizi-

tzara?

Arrebari oparitu zioten. Guk eus-
karaz eta horrelakoak ikasi ni-
tuen hasieran, 13 urteren bueltan.
Gero, ia 15 urterekin-edo hasiko
nintzen berriz. Mikel anaia ordu-
rako hasia zen gitarra jotzen,
punk kantuak-eta, eta antzera
hasi nintzen ni ere La Pollaren
Salvediskoko kantuak ateratzen.
Euskal rock erradikalaren ga-

raiak harrapatu zintuen gazte-

tan. Horrek eraginik izan al du

zugan?

Erabatekoa. La Pollarekin hasi
nintzen ni. Iker Rocandio —gure
letra egileetako bat— eta Xabi Bas-
tida taldekidea heavyak ziren ne-
rabezarotik. Euren laguna nin-
tzen ni, eta nolabaiteko lehia iza-
ten genuen. Ezjakintasunez sor-

tutakoa zen lehia. Etxean bage-
neukan Scorpions taldearen CD
bat, baina ezkutuan entzuten
nuen beti. Euskal Herrian kanpo-
tarren gauza baten modukoa zen
heavya izatea; gaizki ikusia zego-
en. Baina Judas Priest ezagutu
nuenean, jada... «Punk musika
ondo dago, baina hauxe da ni-
rea», pentsatu nuen.
Nola ikasi zenuten gitarrarekin

kantu horiek jotzen?

Imitatuz edo ez dakit nola ikasi
genuen. Modu naturalean bizi
izan genuen dena. Hasieran, bu-
ruan ez geneukan euskaraz abes-
tea ere. Garai hartan musika mota
hori erdal giroko jendearekin lo-
tzen zenez, erdaraz hasi ginen gu
ere. Erdaraz abesten zuten guk ja-
rraitzen genituen talde guztiek,
eta lehen letra gaztelaniaz idatzi
zuen Ikerrek. Gu arraro sentitzen
ginen, ordea, letra horrekin, eta
orduan hasi ginen gaiari buelta-
ka. Gure ezjakintasuna kontuan
hartuta, nola egingo dugu heavya
euskaraz? Hori zen gure ardura.
Baina euskaraz abestea hautatu

zenuten azkenean.

Jo ta Kekantuaren eta oroitzen ez
dudan beste abesti baten letrak
ekarri zituen Ikerrek, eta orduan
bai, orduan jada zentzua aurkitu
genion euskaraz abesteari. Natu-
ral atera zitzaigun dena. Euskara,
heavya eta euskal rock erradika-
laren mezuak nahastu genituen.
Umetatik ezagutzen al zenuten

elkar taldekideek?

Klasekideak ziren eurak, eta urte-
bete gazteagoa nintzen ni. Asier
Osorok ikasturte bat errepikatu
zuen, ordea, eta lagun min bihur-
tu ginen klase berean. Zubi antze-
ko bat sortu zen hor.
Noiz hasi zineten elkarrekin jo-

tzen?

Ondo pasatzea zen hasierako hel-
burua, asteburuetan beste zerbait
egitea. Elgoibarrera poteoan ibil-
tzera joateko ohitura zegoen 15-
16 urte genituela, eta gu ere hara
joaten ginen. Baina, plan horren
alternatiba moduan, Asierren ai-
taren lantegian gelditzen ginen
tarteka. Gitarra eta anplifikadore
txiki bat zeuzkan Asierrek, eta
rock musikagileak imitatzen ibil-
tzen ginen. Elgoibarko lagun ba-
tzuk etortzen hasi ziren gero, eta
kontzertua eskaintzen genien.
Nork esan zuen: «Osa dezagun

talde bat»?

Modu naturalean sortu zen hori
ere. Xabi eta biok euskal udale-
kuetan hasi ginen gure kantuak
sortzen, eta, gero, besteei esatea
zen kontua. Hasieran, bateria jo-
tzailea izan behar zuen Asierrek;
hor ibiltzen zen aitaren tailerreko
baldekin. Gero enteratu ginen
Borxa Arrillaga Delirium Tre-

Askotan, ondo egoten da nahiga-
be egindako hori, eta kontzertue-
tarako deiak jaso genituen bere-
hala. Lehenengoa, Ondarroan
(Bizkaia), eta bigarrena, Narbo-
nan (Okzitania). Elgoibarren izan
zen hirugarrena, poteo orduan,
eta bete egin genuen gaztetxea.
Horren ostean iritsi zen gaztetxe-
etako etapa. Jendea harritu egiten
zen gure musikarekin: euskaraz,
aldarrikatzailea, heavya. Zirkui-
tulabur baten gisakoa sortzen zi-
tzaien buruan.
Heavya, euskaraz eta aldarrika-

tzailea. Formatu egokia aurkitu

zenuten, ezta?

Bai, eta 18-19 urte geneuzkan or-
duan. Pentsa zer-nolako gogoa
geneukan. Ile luze-luzearekin,
desberdin sentitzen ginen; estilo
batekoa da mundu guztia, eta ez-
berdinak gara gu. Oso harro
geunden, oso pozik.
Publizitate ikasketak egiten

hasi zinen urte haietan, ezta?

Hiru urteko ikasketak egin behar
izaten ziren lehen, eta gero espe-
zializatu zintezkeen publizitatean
edo kazetaritzan. Berez, ikus-en-
tzunezkoen bidea hartu nahi
nuen nik; gu hirugarren mailara
iristerako martxan jarriko zutela
esaten ziguten, baina ez zen hala
izan.
Ba al zeneukan denborarik gau-

za guztiak egiteko?

Eskuetatik joan zitzaidan hiruga-
rren eta laugarren mailan. Gutxi

joaten nintzen klasera,
eta bosgarren urtean es-
pezializatu nintzen pu-
blizitatean. Gainera, le-
henengo aldiz neuzkan
ikasgaiak gaztelaniaz.
Gogoan daukat azterketa
lehen aldiz gaztelaniaz
egin behar izan nuenean,
hamar minutuz geldirik
egon nintzela idazten
hasi aurretik, pentsa-
tzen.
Amaitu zenituen ikas-

keta haiek ere. Gaur

egun zertan jardungo

zenukeen musikaria ez

bazina?

Ez dakit. Herriko aldiz-
karian ibili nintzen kazetari eta
maketatzaile gisa. Talderik gabe,
aldizkarian jarraituko nukeen,
ziurrenik, edo alor horretan,
behintzat.
Ikasketen erdian kaleratu zenu-

ten Jaiotze basatia lehen dis-

koa, 1992an. Igarri al zenuten al-

daketa?

Bai; izugarria izan zen. Estudio
profesional batean grabatu ge-
nuen diskoa, eta diskoa oso ona
dela uste dut. Lehen aipatu mo-
duan, zirkuitulabur baten gisa-
koa izan zen jendearentzat. Mo-

dan jarri ginen, eta tabernetan ere
entzuten genituen gure kantuak.
Artista batek nola bizi du taber-

na batera sartu eta bere abesti-

ren bat entzutea?

Arraroa zen, eta da; horretara ez
zara guztiz ohitzen. Izugarri poz-
ten zara batzuetan, eta lotsatu
egiten zara beste batzuetan. Poz-
garria da taberna batera sartu eta
gure abestiren bat jarrita dauka-
tela ikustea. Hori bai, barruan
zaudela ipiniz gero, ez dakizu zu
sartu zarelako jarri duten edo ez.
Sentimenak jarraituz proiektua

gauzatu zenuten 1996an, baina

ezbeharra gertatu zen diskoa ar-

gitaratu aurretik: istripua izan

zuen Borxa Arrillaga bateriak.

Guztiz desegituratuta gelditu zen
taldea. Galder bere anaiarekin
hasi ginen orduan, baina izuga-
rria zen Borxa; oso ona zen. Bor-
xarekin ez genuen pentsatzen jo-
tzeko garaian, bloke baten mo-
duan moldatzen ginen denok.
Lan egiteko modua aldatu ge-
nuen gerora, eta urteak ere aurre-
ra zihoazen. Uste dut asko kosta-
tu zaigula gertaera hartatik altxa-
tzea eta aurrera egitea.
Aurten 30 urte bete dira lehen

maketa grabatu zenutenetik.

Asko aldatu al da musika kon-

tsumitzeko modua?

Baietz uste dut. Lehen, taberna
askotan entzuten zen rock-and-
rolla, eta gutxi batzuetan baka-
rrik entzuten da orain. Musika
globala jartzen dute orain, Spotify
aplikaziotik; zerrendako lehen
postuetan daudenak jartzen di-
tuzte beti. Jada ez dago musika
dendarik ere; galdu egin da kultu-
ra hori. Gaur egun ez dira saltzen
CDak. Durangon erosten ditu
jendeak, baina gero, urte osoan,
ez dira egoten eskura.
Eta kontzertuetan igarri al duzue

aldaketarik?

Ez hainbeste; antzekoak dira gaz-
teak. Aldarrikatzeko behar han-
diagoa zegoen lehen, nahiz eta
orain ere aldarrikatzen den. Le-
hen, talde guztiak ziren aldarri-
katzaileak eta esplosiboak. Esan-
go nuke jendea ez dela hainbeste
aldatu, egoera aldatu da.
Estilo lasaiagoa dauka azken

diskoak. Aurrerantzean hori

izango da Su Ta Garren bidea?

Nahita egin dugu. Askotan eska-

tzen ziguten akustikoan edo baka-

rrik jotzeko. Bide horrek ez gin-

tuen erakartzen, baina ‘zergatik

ez?’ galdetu genion geure buruari.

Izango al da disko berririk?

Saiakerak badaude, baina denbo-
rak esango du hori. Derrigorrez ez
dugu egin nahi diskorik, baina
ongi etorria izango da sortzen
bada; izan aurten, hurrengo urte-
an edo hemendik bi urtera.

SU TA GAR

mens taldekoen lokalean egon
zela bateria jotzen, eta ondo mol-
datzen zela. Jolas moduan hartu
genuen dena; ondo pasatzea zen
kontua. «Talde bat egin behar
dugu». Ez genuen pentsatzen ha-
lakorik.

1989an grabatu zenuten lehen

maketa. Hura izan zen lehen sal-

toa, ezta?

Eibarko talde batek lokalean ba-
zeukan grabatzeko txoko txiki
bat, eta zuzenean grabatu genuen
maketa hura. Orain, lehen disko
hura entzuten dugunean, ez gara
gogoratzen gauza askorekin, eta
belarrian min ere egiten digute
hainbat xehetasunek. Xabik bro-
matan esaten du horixe dela gure
altxorra.
Arrakasta izan al zuen lehen ma-

keta horrek?
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Heavya ez den musika estilo

bat? Popa.

Gitarrista bat? Joe Satriani.

Gitarra bat? Les Paul Gibso-

na.

Musika talde bat? Oso mo-

dan dago, baina Queen.

Zuena ez den abesti bat?

The Show Must Go On, Queen

taldearena.

Su Ta Gar taldearen abesti

bat? Jaiotze basatia.

Kontzertu gogoangarri bat?

Lemoako Topagunekoa.

Jakirik gustukoena? Baba-

rrun gorriak.

Gosaltzeko? Dudarik gabe,

buffeta.

Oporretara joateko leku

bat? Algarve, Portugalen.

Ametsetako bidaia? Surf bi-

daia luze bat.

Toki bat? Urbasa.

Hondartza edo mendia? Ba-

karra aukeratu behar izateko-

tan, mendia.

Amets bat? Euskal Herri as-

kea.

Bidean utzitako proiekturen

bat? Bakarrik bidaiatzea.

Liburu bat? Patrick Suskind-

en El perfume.

Idazle bat? Asier Serrano 

eibartarra.

Abertzaletasun hori
transmititu ziguten guri, eta
betidanik bizi izan dugu. Ez dut
uste ezer asmatu dugunik»

«Kanpotarren gauza baten
modukoa zen heavya izatea;
gaizki ikusia zegoen. Ezkutuan
entzun behar izaten nuen»

«Gitarrista ezagunak imitatuz
edo ez dakit nola ikasi genuen
gitarra jotzen. Modu naturalean
bizi izan genuen dena»

‘‘



R
IRITZIA
Leire Narbaiza

Burka batzuk 

ez dira oihalezkoak

Z
elan hasten zarete pa-
perezko egunkariak
eta aldizkariak irakur-
tzen? Portadatik, ala

kontraportadatik, atzeko alde-
tik? Nik beti atzetik ekiten diot
paperean irakurtze/ikusteari. Ez
dauka fama onik hala egiteak ga-
rrantzitsuena aurrean dagoela-
koan. Baina, beharbada, atzetik
hasten garenoi in crescendo joa-
tea gustatzen zaigu: gauza bana-
lekin hasi, benetan inportantee-
netan amaitzeko.
Bada, hori egin nuen aurreko-

an taberna baten hartutako
egunkariarekin. Bizkaian hege-
monikoa den kazeta neukan esku
artean, eta kontraportadako titu-
luak hauxe zioen, gutxi gorabe-
hera: «Irango Spotifyk emakume

guztiak borratu ditu diskoen por-
tadetatik». Eta argazki batzuekin
hornitzen zuten albistea; argazki
originala eta ezabatua erakusten
zituzten, binaka. Rosaliaren bati
txadorra ere jarri zioten (emaku-
me xiitek erabiltzen duten goitik
beherako janzki beltza, aurpegia
agerian uzten duena). Modu bal-
darra emakumeak bistatik ken-
tzeko, gero. Eta Iranen, gainera,
badakigu nolakoak diren hango
aiatolak, beti andrazkoen kontra.
Ene! Arrazoia izango du azkene-
an Bertin Osbornek esan zuenean
feministek Irango enbaxadaren
aurrera joan behar zutela protes-
ta egitera, han urratzen direlako
emakumeen eskubideak, eta ez
Espainian! Badaki zerbait anda-
luziarrak, alajaina!

Jarraitu nuen periodikoaren
aurre alderako bidean, eta telebis-
ta atalera iritsi nintzen, Espainia-
ko estatuko kateen programazioa
agertzen den orrialde bikoitzera.
Kanaletako programen artean
egunkariko diseinatzaileak saioo-
tako aurkezle eta aktore batzuen
argazkiak zekartzan, sei bat. De-
nak gizonezkoak. Ez ote dago an-
drazkorik saio bakar baten ere? —
pentsatu nuen nire artean—. Ez,
bada, programa horretako ba-
tzuetan andreak ere agertzen dira.
El Correo-k ez zuen Photosho-

pa erabili telebista atalean ema-
kumeak desagertzeko, txadorrik
edo burkarik ez zion inori jarri fi-
sikoki, ez da Irango kazeta bat,
baina hartu zituen erabakiek tele-
bistako emakumeak ezabatu zi-

tuzten. Photoshop mental horrek
ikusezin bihurtzen gaitu, modu
askoz ezkutu eta bihurriagoan.
Iranen argi esaten dute: «Ema-
kumerik ez». Txadorrak eta bur-
kak oihalez egiten dituzte, edo
Irango kasuan bezala Photosho-
pezkoak ere badira. El Correobe-
zalakoek ez digute oihalezko bur-
ka bat jartzen, euren estaltzeko
manera era metaforiko baten egi-
ten dute: euren imajinarioan an-
drazkoen rola oso bigarren mai-
lakoa da, eta garrantzi gutxikoak
izanda, argazkietan agertzea ez
dugu merezi. Kasu guztietan,
emakumeak ikusezinak.

Andrazkoekin ez ezik, euskal-
dunekin ere gertatzen da hori.
Nafarroako auzitegi nagusiak
ebatzi du euskara ezin dela meri-
tutzat hartu zona misto eta 
ez-euskaldunean. Ingelesa, 
frantsesa eta alemana, ordea, bai.
Hori euskaldunei burka ez-oiha-
lezkoa jartzea ez bada, zer da,
bada? 
Harago joan da Nafarroako

UGTko arduradun bat, eta esan
du ea zer den karteletan eta sei-
naleetan euskara letra larriz eta
gaztelaniaren gainean jartzea!
Sotilago eta tentuz jokatu behar
genukeela euskaldunok. Euska-
raz ez ikusteko eskubidea ere al-
darrikatu du. Oihalezkoa ez den
burka jarri nahi digute berriz ere.
Ez dakit feminista eta euskal-

tzaleok nongo enbaxadatan egin
beharko genukeen protesta, bai-
na Nafarroako UGTko egoitza
nagusian egin dute dagoeneko.
Agian El Correo-ren ateetan? 
Ea norbaitek kentzen digun 
ez-oihalezko burka hau!

Photoshop mental
horrek ikusezin
bihurtzen gaitu

[andrazkoak], modu
askoz ezkutu eta

bihurriagoan

Irudiab Zarautz

Ziklo luze baten «amaiera gozoa»
1977an antolatu zuten, lehen aldiz, Gipuzkoako ikastolen aldeko Kilometroak jaia, Beasainen eta Lazkaon, eta,

42 urte geroago, euritan, ziklo baten «amaiera gozoa» irudikatu zuten igandean, Zarautzen —irudian—. Eredu

zaharreko Kilometroak jaiaren azken ekitaldia izan zen igandekoa, eta egitura berria izango du hurrengo urte-

koak; Villabona-Amasan egingo dute. Kilometroak jaiak aldarrikapen kutsua berreskuratzea da antolatzaileen

hartu duten erronka, eta jai txikiagoa eta parte hartzaileagoa egingo dute aurrerantzean. GORKA RUBIO / FOKU

Emakumeen parte hartzea babestu du
Hondarribiko alardeko gazte talde batek

HONDARRIBIA b Emakumeak soldadu gisa onartzen ez dituen alarde-
aren inguruko gazte talde batek manifestu bat kaleratu du, Hondarri-
biko gatazka konpontzeko eskatuz. Batzar Nagusietan EAJ, PSE-EE,
EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ez dira ados jarri diskurtsoetan.

«Portuak herritarrekin batera
bizitzen ikasi behar du, 
eta defendaezinak eta ezin
onartuzkoak dira jasan berri
ditugun kutsadura kasuak»

Izaskun Gomez
Pasaiako alkatea

110
CAF-EK SINATU DITUEN BI KONTRATUAK, MILIOI EUROTAN

Beasaingo CAF enpresari 110 milioi euroren eskaera ofizial bi egin diz-

kiote: Birminghamek (Ingalaterra) eta Veneziak (Italia). Aurretik, gainera,

irailean, 700 milioi euroko kontratua sinatu zuen Frantzian. Markak hau-

tsita, 9.000 milioi eurotik gorako eskaera poltsa dauka jada CAFek.

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

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

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

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

net bidez bidaltzeko:gipuzkoa@hitza.eus.

%
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Urriaren 19an hasiko dira Gipuzkoako
Bertsolari Txapelketako final-laurdenak

ANDOAIN bAne Zuazubiskarrek markatu du final-laurdenetarako
langa, 416,5 puntu lortuta. Joan den larunbatean jokatu zuten Gipuz-
koako Bertsolari Txapelketako final-zortzirenetako azken saioa, La-
sarte-Orian, eta Mikel Artolak batu zuen puntu gehien (429). Urriaren
19tik aurrera, 30 bertsolari ariko dira lehian final-laurdenetan.



Aitziber Arzallus Azpeitia

H
iri hondakinen

kudeaketa jada ez

da arazo Gipuzko-

ako Foru Aldun-

diarentzat. Urtea

bukatzerako martxan izango dira

Zubietako azpiegitura guztiak:

TMB hondakinen tratamendu

mekaniko-biologikoko planta,

erraustegia, biometanizazio plan-

ta eta zepak tratatzeko planta. Gi-

puzkoarrek sortzen duten honda-

kin guztiari aterabidea emateko

makineria propioa izateak azken

urteotan izan ez duen lasaitasuna

emango dio erakundeari, kanpo-

ko baliabideen mende egoteari

utziko diolako. Eta, itxuraz, etxea

txukuntzeko eta erdipurdiko

tresneria erretiratzeko ere balia-

tuko du aukera. Izan ere, Zubietan

hondakin organikoentzako bio-

metanizazio planta abian jarri eta

bi astera, Azpeitiko Lapatxeko

konpostatze gunea behin betiko

ixtea erabaki du GHK Gipuzkoa-

ko Hondakinen Kontsortzioak.

Lapatxeko konpostatze plan-

tak ekainean utzi zion Urola Erdi-

ko Mankomunitateko hondakin

organikoak jasotzeari, eta abuz-

tuan egin zuen konposta azken

aldiz. Behin-behinean geldirik

zegoen ordutik, azpiegiturak ho-

bekuntzak behar zituelako. Az-

peitiko Udalak iaz egin zion kon-

postatze gunea egokitzeko eskae-

ra GHKri, eta bideragarritasun

plana eskatu zuen hark, hartu be-

harreko neurriak zeintzuk ziren

eta zenbateko inbertsioa egin be-

harko zuen jakiteko. Kontsor-

tzioaren arabera, txosten tekni-

koek eta ekonomikoek ondorioz-

tatu dute Lapatxeko planta

egokitzeko aukera ez dela bidera-

garria; alegia, garestiegia dela.

Konpostatze plantak ahalik eta

usain gutxiena sortzeko eta ur li-

xibatuei tratamendu egokia ema-

teko egin beharreko egokitzape-

na, gutxienez, bost milioi eurokoa

litzatekeela dio txostenak. 

GHKren arabera, 188 euro litzate-

ke han ekoitzitako bio-hondakin

tonaren kostua. Ostera, Bergara-

ko Epeleko konpostatze plantan

tona bakoitza 117 euro kostatzen

dela dio, eta Zubietan 84 euro

kostako dela aurreikusi du. Txos-

tenaren arabera, Lapatxen hon-

dakin organikoak kudeatzeak

aitortu du Aitor Bereziartua man-

komunitateko lehendakariak.

«Beste planta batzuetan ere izan

dira arazoak, eta haietan behar

besteko inbertsioak egin ditu

GHK-k». Erabakia gaitzetsi du,

besteak beste, aurreikusten ez zi-

tuen kostu ekonomiko-

ak eragingo dizkiolako

mankomunitateari. Au-

rrerantzean mankomu-

nitateak bere gain hartu

beharko ditu hondaki-

nak transferentziagune-

etara garraiatzearen kos-

tuak. «Lapatxera arteko

garraioa ordaintzen ge-

nuen orain arte; Elgoi-

barko transferentziagu-

nera artekoa ordaindu

beharko dugu, ordea,

hemendik aurrera», ze-

haztu du Bereziartuak.

GHK-k aukerarik mer-

keena hobetsi duela esatean, be-

raz, «merkeena, norentzat?»,

galdetu du Bereziartuak. «Kon-

tsortzioak Urola Erdiko Manko-

munitatearen lepotik aurreztuko

du aurreztuko duena. Udalen au-

rrekontuetatik datoz mankomu-

nitatearen baliabideak, eta herri-

tarren poltsikotik udalenak. Be-

raz, mankomunitateko udale-

rrietako herritarrak izango dira

kaltetu nagusiak».

Egoera «desatsegin»horren

erantzule nagusia GHK dela uste

du Bereziartuak. «2009ko hitzar-

menean hartu zituen konpromi-

soak bete izan balitu, orain ez gi-

nateke egongo egoera honetan».

Urte hartan, Lapatxeko zaborte-

giaren itxiera atzeratzea ez ezik,

zabortegia handitzea ere onartu

behar izan zuen Urola Erdiko

Mankomunitateak. «Zabortegia

ixterako transferentzia zentroa

eta konpostatze planta egiteko

konpromisoa hartu zuen, berriz,

GHK-k». Haren hitzak «haize-

ak» eraman dituela esan du Bere-

ziartuak. «Konpostatze planta

egin, egin zuen, baina ez agindu-

tako baldintza teknikoekin, eta

hortik etorri dira usain txarrak eta

arazoak. Transferentziagunerik,

berriz, ez du egin, eta horren on-

dorioak ordaindu beharko ditugu

orain, garraio kostuak geure gain

hartu behar ditugulako».

Ixtea, aukera
Hainbat zehaztapen egin ditu

GHK-k. Haren arabera, Azpeitiko

Udalak jarri zuen mahai gainean

Lapatxeko konpostatze planta ix-

teko aukera, «egokitzeko edo ix-

teko» eskatu ziolako GHKri. Eta

egokitzea bideragarria iruditzen

ez zaionez, ixteko aukeraren alde

egin du. Bereziartuaren zenbait

baieztapen ukatu ditu, gainera,

GHK-k. «2009ko hitzarmena

bete du GHK-k, hala baieztatzen

baitute epaitegiek hartutako era-

baki guztiek». Hitzarmen hark

transferentziagunea egiteko «au-

kera» aipatzen zuela argitu du

GHK-k; «aukera bat zen, eta ez

betebeharra».

Udalerrietatik transferentzia-

guneetara arteko hondakinen ga-

rraioaren kostuak, berriz, man-

komunitateei dagozkiela dio

GHK-k. «Horrela dago aurreiku-

sita; mankomunitateen eskume-

na da udal hondakinen kostua,

eta baldintza horiek berberak dira

mankomunitate guztientzat».

Lapatxeko gunearen inguruan

bizi diren Azpeitiko Elosiaga au-

zoko bizilagunek «pozik» hartu

dute konpostatze plantaren itxie-

rari buruzko berria. «Albiste ona

da, zabortegia eta konpostatze

planta ondoan izatearen eraginez

urteetan sufritu behar izan ditu-

gun ondorioak bukatuko badira,

behintzat», adierazi du Josune

Lazkanok, bizilagunen ordezka-

riak. Dena den, ez du egin nahi

izan balioespen sakonagorik.

«Oraindik ez daukagu behar adi-

na informazio».

Urola Erdiko Mankomunitateko organikoen kudeaketa garestituko du Lapatxeko
konpostatze planta ixteak, Azpeititik Elgoibarrera garraiatzeak dituen kostuengatik.

Lapatxen, organikorik ere ez

Urtean 3.500 tona hondakin organiko tratatzeko gaitasuna zuen Lapatxeko konpostatze guneak, nahiz eta askoz gehiago iristen zen hara. BERRIA
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eragingo lukeen kostua «beste

alternatiba batzuen bidezko ku-

deaketa baino %223 handiagoa»

litzateke. Horregatik hobetsi du

irtenbiderik merkeena: Lapatxe-

koa itxi, eta hara eramaten zituz-

ten hondakinak Epelera eta Zu-

bietara bideratzea. Bi gune horiek

Gipuzkoan sortzen den hondakin

organiko guztia tratatzeko gaita-

suna dutela dio txostenak.

Lapatx ixteko erabakiak ezus-

tean hartu du Urola Erdiko Man-

komunitatea. «Egokitu eta berriz

martxan jartzea» espero zutela

GHK-k Lapatxen ez du egin
transferentziagunerik, eta,
orain, guk ordaindu beharko
ditugu horren ondorioak»
Aitor Bereziartua
Urola Erdiko Mankomunitateko lehendakaria

«Transferentziagunea egiteko
aukera aipatzen zuen 2009ko
hitzarmenak; aukera bat zen,
eta ez betebeharra»
GHK Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa

‘‘



Unai Zubeldia 

B
idania-Goiazko baserri

batean garatu dute

proiektua, Mirtaren

eta Braulioren bizito-

kian. 80 urte baino gehiago dauz-

kate biek, eta, besteak beste, mu-

gikortasun eta arlo emozionaleko

arazoak tarteko, mendekotasuna

daukate eguneroko jardunerako.

«Teleasistentzia sistema aurrera-

tu bat garatu dugu, pertsona ho-

rien autonomia eta ahalduntzea

lantzeko, eta etxean modu auto-

nomo batean bizi ahal izateko».

Hala azaldu du Ana Mongek, To-

losako Inmakulada lanbide ikas-

tolako zuzendariak. Hilabete ba-

teko iraupena izan du esperien-

tziak, eta aste honetan bertan aur-

keztu dute emaitza.

Adineko pertsonak euren etxe-

an ahalik eta erosoena egon daite-

zen eta kalitatezko zerbitzua jaso

dezaten bermatzeko proiektua da

Teleadin. Bideo bidezko esperien-

tzia pilotua da, eta Tolosako In-

makulada lanbide ikastolak gara-

tu du, Gipuzkoako Foru Aldun-

diaren Adinberri programaren

barruan. EHUk, Tolosaldea Lan-

bide Heziketak, Ideable Solutions

enpresak eta Harrobia Bizkaiko

lanbide heziketako ikastolak ere

parte hartu dute egitasmoan. 

Bidania-Goiazko baserria arlo

teknikoan kamerekin, wifiare-

kin, pantailekin eta gainerako

gailuekin egokituta, Inmakulada

lanbide ikastolan call center mo-

duko bat, deiak jasotzeko gune

bat jarri zuten. «Eta hilabete oso-

an gure ikasleetako bat arduratu

da Mirtarekin eta Brauliorekin

zuzeneko harremana izateaz». 24

orduz izan dute konexioa. «Baina

adinekoen beharrak kontuan

hartuta, gauetan deskonektatu

egiten genuen gailua». Ikasleek

09:00etatik 21:00etara eskaini

diete zuzeneko telelaguntza siste-

ma adineko bi pertsonei. 

«Belaunaldien arteko proiek-

tua» da Teleadin. «Eta, horren

erakusgarri, ikastolako hainbat

profesionalen laguntzarekin zer-

bitzuen katalogo zabal bat sortu

dute ikasleek». Hainbat arlotako

bideoak egin dituzte, Mirta eta

Brauliori hainbat esparrutan nola

jokatu behar duten azaltzeko. Eli-

kadura osasuntsua, arlo kogniti-

boa lantzeko ingeleseko oinarri-

oinarrizko klaseak, jokoak eta es-

kulanak, eta kirola izan dituzte

ardatz bideo horiek. «Gosaria,

bazkaria eta afaria nola prestatu

behar dituzten, koloreen izenak

ingelesez nola esaten diren, jar-

duera fisikorako ariketak nola

landu ditzaketen... Euren beha-

rretara egokitu dugu zerbitzua,

eta jarraipena egin diegu hilabete

osoan».

Alde horretatik, medikamen-

tuen kontrola ere zorrotz zaintzen

saiatu dira. «Askotan ez baitute

zehatz betetzen medikuak agin-

dutakoa». Mongek zehaztu due-

nez, lanbide heziketako

farmazia alorreko eta gi-

zarte integrazioko ikasle

askok parte hartu dute,

«nahiz eta lauzpabost

aritu diren zuzeneko jar-

dunean». 

Inmakulada ikastola-

ko arduradunek argi zeu-

katen landa eremuko he-

rri bat nahi zutela proiek-

tua garatzeko. «Hirietan ere ba-

kartuta dauden adineko pertsona

asko daudela jakin arren, horrela-

ko egitasmo bat landa eremurako

oso egokia izan zitekeela uste ge-

nuen. Bakartuta bizi dira, ez dau-

de hain integratuta herriaren egu-

neroko jardunean, gizarte zerbi-

tzuek ez dutelako egiten jarraipen

zorrotzik...».

Bideo bat osatu dute proiek-

tuan parte hartu duten alde guz-

tien ekarpenak jasota. «Eta izu-

garri emaitza onak lortu ditugu.

Emozionalki, mugikortasun eta

pisu aldetik, motibazio arloan...

zoratzen daude Mirta eta Braulio,

eta zoratzen ikasleak eurak ere,

oso proiektu aberasgarria delako

guztientzat».

Proiektu gehiago buruan
Lehen pausoa emanda, ez dute

gelditu nahi proiektu pilotu hu-

tsean. «Kameren bidez egindako

lehen esperientzia izan da, eta

adinekoei kosta egiten zaie pauso

hori ematea, baina oso ondo bar-

neratu dute proiektua». Uztail

erdialdean amaitu zen hilabeteko

esperientzia pilotua, eta Mongek

azaldu du garrantzitsua dela

orain arte egindakoari jarraipena

ematea. «Erakundeen babesa be-

har du horrelako proiektu batek,

eta gizarte zerbitzuek hartu be-

harko lituzkete euren gain, baina

urrian bertan Teleadin 2 jarriko

dugu martxan, hainbat hobe-

kuntza txertatuta». Lanbide he-

ziketako zentroa izaki, horrelako

proiektuak «ikasleen ikaste pro-

zesuan txertatzea» da Inmakula-

da ikastolaren erronka.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Adinberri
proiektuaren barruan, adineko bikote batekin
bideo bidezko esperientzia bat garatu du
Tolosako Inmakulada lanbide ikastolak.

Pantailatik
eskua luzatuta

Mirta eta Braulio, lore sorta bat jasotzen, herenegun, Tolosako Inmakulada lanbide ikastolan. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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Oso emaitza onak lortu ditugu.
Emozionalki, mugikortasun eta
pisu aldetik, motibazio arloan...
zoratzen daude adinekoak»
Ana Monge
Inmakulada Lanbide Ikastolako zuzendaria

‘‘



Kote Cabezudo argazkilaria bigarren
aldiz epaituko dute datorren otsailean

DONOSTIA bBi kontratu faltsutzea eta epaiketan dokumentu faltsuak

erabiltzea leporatu diote Kote Cabezudo argazkilariari, eta bigarren 

aldiz epaituko dute hurrengo urteko otsailean. Urtarrilean, bi urte eta

hiru hilabeteko espetxe zigorra jarri zion epaileak, eta Martuteneko es-

petxean dago. Orain, beste zortzi hilabeteko zigorra eskatu du fiskalak. 

10,1
ALDUNDIAK TRAFIKOAREN ZARATA LEUNTZEKO 

ERABILIKO DUEN DIRUA, MILIOI EUROTAN

AP-8 errepidea Zarautz eta Elgoibar parean; N-1 errepidea Beasainen

eta Ordizian... Gipuzkoako Foru Aldundiak 10,1 milioi euro erabiliko ditu

trafikoaren zaratak kaltetutako 28.225 pertsonaren kalteak leuntzeko.

Greba mugagabeari
begira daude zahar
etxeetako langileak

DONOSTIA bGipuzkoako zahar

etxeetako langileek ehun egun

baino gehiago daramatzate gre-

ban, ELA sindikatuak deituta, eta

herrialdean barrena martxa bat

egiten hasi ziren astelehenean;

urriaren 18an amaituko da. Lan-

gileek ez dute baztertu greba mu-

gagabeari ekitea.

Pentsiodunak,
alderdi politikoei
konpromiso eske

DONOSTIA b2020. urterako pen-

tsioak «gutxienez» KPIaren pare

igotzeko eskatu dute, aste hone-

tan, pentsiodunek. Asteleheneko

elkarretaratzean konpromisoa

eskatu zieten alderdi politikoei,

Donostian. Espainiako Gober-

nuari ere eskatu zioten pentsioen

igoera bermatzeko.

Astelehenean hasi zuten martxa. ELA

3
LAU T’ERDIKO LIGAXKAN 

ARIKO DIREN GIPUZKOARRAK

Final-zortzirenak igarota, aurten

Gipuzkoako hiru pilotari ariko dira

Lau t’erdiko Txapelketako final-

laurdenetako ligaxkan: Jokin Altu-

na, Iñaki Artola eta Erik Jaka.

«Arte Ederren
eraikinaren auzian,
adostasunen bat
lortzea litzateke
egokiena hiriarentzat
eta udalarentzat;
oreka bat nahi dugu»
Eneko Goia
Donostiako alkatea
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Asier Zaldua Legazpi

Amelia Tiganus, Conxa Borrell eta

Peter Szil adituak hizlari direla,

Gipuzkoako Jabetze Eskolen Sa-

reak prostituzioari buruzko jar-

dunaldiak antolatu ditu Gipuzko-

ako bost herritan: Arrasate, Az-

peitia, Eibar, Hernani eta Legaz-

pin. Eztabaida feministak: pros-

tituzioa eta sexu lana auzitan

izenburupean emango dituzte hi-

tzaldi horiek, datorren astelehe-

netik urriaren 25era.

Aktibista feminista eta emaku-

meen salerosketaren biktima

ohia da Tiganus, eta Emakumeak

eta neskak: prostituzio salgaiak,

nola egiten da puta bat?hitzaldia

emango du Eibarren, Hernanin

eta Legazpin. Errumanian jaio

zen Tiganus eta oso bizimodu go-

gorra izan du. «Bortxaketa asko-

tarikoa pairatu nuen 13 urterekin,

eta nire komunitatean baztertu

egin ninduten, gainera», azaldu

du. «Proxenetek zaurgarritasun

egoera horiek baliatzen dituzte

emakumeak engainatzeko: den-

bora gutxian diru asko irabaziko

dugula, nahi bezala biziko gare-

la... Prostituzioak osasun fisiko

eta mentalean duen eragina ez-

kutatzen dute». Eta gogoeta bat

egin du: «Ezezagunek zakila toki

guztietatik sartzea derrigor da

osasunarentzat kaltegarria, duin-

tasunaren aurkako erasoa baita».

Prostituta izan zen 18 urtetik

23ra. «Fisikoki eta emozionalki

kolapsatu egin nintzen, eta ez

nintzen gai prostituta zoriontsua-

ren performancea egiteko. Ondo-

rioz, eurentzat jada ez nintzen ba-

liagarria, eta alde egiten utzi zida-

ten». Tiganusek gaineratu du

prostituzio sareetan dabiltzanek

badakitela ez dituztela salatuko.

«Isiltasunean erretiratzen baika-

ra, erruak, lotsak eta beldurrak jo-

ta. 18 urteko neska gehiago dituz-

te, gainera, erraz aberasteko

zain».

Prostitutak biktima gisa aitor-

tzea da Tiganusen helburua. «La-

guntza eskaini behar zaie prosti-

tuzioa utzi nahi duten emakume-

ei». Prostituzioaren abolizioaren

alde dago, gainera. «Proxenetis-

moa zigortzea nahi dugu». Gizar-

teak heziketa sexuala eta afekti-

boa behar duela ere azpimarratu

du. «Umeak 8 urterekin hasten

dira pornografia kontsumitzen,

eta, sexu esplotazioaren indus-

triaren interesen ondorioz, ez gara

gai desioa eta plazera ondo bidera-

tzeko. Sexualitatearekin eta pla-

zerarekin zerikusia duten gauza

zoragarri asko galtzen ari dira».

Abolizioaren alde dago Peter

Szil hungariarra ere. Psikotera-

peuta, formatzailea eta indarke-

ria patriarkalari buruzko gaietan

aktibista da. Gizonak, pornogra-

fia eta prostituzioa hitzaldia

emango du bost herri horietan.

Prostituten lan eskubideak

onartzea da, berriz, Conxa Borrell

kataluniarraren helburua. Sexu

lana: lan eskubideak, sindika-

tzea eta esplotazioa hitzaldia

emango du Arrasaten, Eibarren,

Hernanin eta Legazpin. Kontabi-

litate arloan lanean aritutakoa da,

eta sexu langilea da duela ha-

mahiru urtetik; Otras sexu langi-

leen sindikatuaren idazkari oro-

korra eta Aprosex gobernuz kan-

poko erakundearen lehendakaria

da. «Sexu langileen eskubideen

alde gaude gu. Enpresariek utz

diezaiotela, behingoz, klubetan

lan egiten dugun emakumeok eu-

ren hoteletako apopilo garela esa-

teari: lan harremana dugu».

Zeelanda Berriko eredua
Enpresariek gizarte segurantza or-

dain dezaten exijitu du Borrellek.

«Ez zaizkigu gustatzen Alemania-

ko eta Herbehereetako arautegiak

eta Ciudadanos alderdiak Espai-

nian proposatu duena, eredu ho-

rretan autonomo faltsuak baitira

sexu langileak». Kataluniarrak

nahiago du Zeelanda Berriko ere-

dua. «Eskubideak ematen baitiz-

kie sexu langileei eta enpresariak

kontratuak egitera behartzen bai-

titu. Gainontzeko langileen esku-

bide berberak nahi ditugu guk».

Hori bai, sexu langile guztiak ez

direla esklaboak zehaztu du. «Ez

dira gauza bera bortxaketa bat eta

diru trukean adostutako sexu ha-

rreman bat. Ni dirua behar nuela-

ko hasi nintzen lanbide honetan,

eta niri ez dit inolako traumarik

eragiten ezezagunekin sexu ha-

rremanak edukitzeak. Nire bizi-

tza ez-profesionalean ezezagun

batekin Tinder bidez gelditzeko

gai banaiz, zergatik ezin dut egin

hori bera diru truke? Sexuaren

ikuskera liberala dut nik».

Prostituzioa, lehen
pertsonan azalduta
‘Eztabaida feministak: prostituzioa eta sexu lana auzian’ jardunaldiak
antolatu ditu Gipuzkoako Jabetze Eskolen Sareak bAdituek hitzaldiak
egingo dituzte Azpeitian, Hernanin, Eibarren, Arrasaten eta Legazpin

Lan eskubideak aldarrikatzen dituzte prostituzioan aritzen diren emakumeek. HITZA

Badakite ez ditugula
salatuko [enpresariek],
isiltasunean erretiratzen
baikara, erruak, lotsak
eta beldurrak jota»
Amelia Tiganus
Aktibista feminista eta emakumeen
salerosketaren biktima ohia

‘‘

EGITARAUA

Arrasate

Urriak 16. Conxa Borrell.

Urriak 24. Peter Szil.

Kulturateko Jokin Zaitegi aretoan,

18:30ean.

Azpeitia

Urriak 23. Peter Szil. San Agustin

kulturgunean, 18:30ean.

Eibar

Urriak 15. Conxa Borrell.

Urriak 22. Peter Szil.

Urriak 23. Amelia Tiganus.

Portaleko areto nagusian,

18:00etan.

Hernani

Urriak 14. Conxa Borrell.

Urriak 22. Amelia Tiganus.

Urriak 25. Peter Szil. 

Biteri kultur etxean, 18:30ean.

Legazpi

Urriak 17. Conxa Borrell.

Urriak 21. Peter Szil. 

Urriak 24. Amelia Tiganus.

Kultur etxean, 18:30ean.
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Hegoi Belategi Pasaia

Z
ortzi urteotan Trin-

txerpeko biztanle-

ek bazekiten base-

rriko esnea non

erosi. Hala nahi

zuenak aski zuen Euskadi etorbi-

dean dagoen Bordazar baserriko

makinara joatea; «esne freskoa,

merkea eta tokikoa» eskaintzen

zuten han. Baina, behi antzuak

bezala, makinak ez du esne gehia-

go emango, eta herritarrek men-

dira igo beharko dute baserriko

esnea zuzenean erosi nahi badute.

Zortzi urtez Trintxerpen egon

ondoren, duela hiru aste esne ma-

kina itzaltzea erabaki zuen Erren-

teriako Bordazar baserriko Iñaki

Zapirainek, lapurreta baten on-

dorioz. «Ez dut izan beste aukera-

rik. Diru gutxi lapurtu zuten, diru

gutxi biltzen nuelako esne maki-

na horretan. Ehun euro inguru

eraman zituzten. Konponketak,

ordea, 3.000 eurotik gora balio

du, eta ezin diot aurre egin horre-

lako gastu bati». Ez da izan lapu-

rreta egin dioten lehen aldia. Ba-

serritarrak lau lapurreta jasan di-

tu zortzi urteotan, eta, nekatuta,

makina hornitzeari utzi dio; ez du

ikusten beste irtenbiderik. Lapu-

rreta egin dioten bakoitzean ma-

txura eragin diote makinan, eta

Zapirainek azaldu du milaka euro

inbertitu dituela makina berriz

ere martxan jartzeko. «Nahiko

konplexua da makinaren egitura

elektronikoa, eta ezin du edonork

konpondu, teknikari berezi ba-

tzuk behar dira. Makina, gainera,

Italiakoa da, eta handik ekarri be-

har izaten dira pieza batzuk».

Alde horretatik, nahikoa da pa-

lanka baten matxura inbertituta-

ko diru, baliabide eta ahalegin

guztiak zapuzteko. Urte osoko

irabaziekin amortizatzen du ma-

txura baten konponketa.

«%20ren irabaziak izaten ditugu

saldutako litro bakoitzeko, hogei

zentimo, hain zuzen ere. Pentsa

ezazu, beraz, zenbat litro saldu

behar diren etekinak izateko».

Lapurretek eta salmentek Trin-

txerpen izandako beherakadak

kiontzi horiekin, «arrain kiratsa

bereziki jasanezina baita». Esne

ekoizlearen aburuz, edukiontzi

horiekin du zerikusia salmenten

beherakadak. «Onartezina zela

esan nien Behemendi elkarteko

kideei, ez duela zentzurik

elikagai fresko bat zabor

artean saltzeak».

Zapirainek Behemendi

Landa Garapenerako El-

kartea izan du bidelagun

zortzi urteotan, eta haiek

jarri dira harremanetan

Pasaiako Udalarekin.

Udalak ez du azalpenik

eman nahi izan edukion-

tzien kokapen berriaren

inguruan, baina udalare-

kin elkarlanean aritu da

Mikel Zendoia Behemen-

diko teknikaria, egoerari

irtenbide bat emateko.

«Erabakita zeukaten makina le-

kuz aldatzea, eta behin betiko ko-

kapena ere lotuta geneukan Pa-

saiako Udalarekin eta Iberdrola-

rekin. Geure gain hartzekoak gi-

nen leku aldaketaren kostuaren

zati bat, eta Iñakik ordaindu be-

harko zuen beste zatia, ez baita al-

daketa merkea. Baina azken lapu-

rretak bertan behera utzi du de-

na», azaldu du Zendoiak.

«Atsekabetuta eta erakundeen

babesik gabe» itzali du gailua Za-

pirainek; dirudienez, betirako.

Oraingoz, Donostian dituen bi

makinekin egingo du aurrera.

Esne makinen gainbehera
Funtsean, tokiko administrazio-

en eta nekazarien elkarteen eta

sindikatuen arteko lotura lana

egiten du Behemendik. Bidasoan,

Oiartzualdean eta Buruntza alde-

an egiten du lan, baina Gipuzkoa-

ko beste eskualde batzuetan ere

badira oinarri bereko landa gara-

penerako elkarteak. Nafarroako

lehen esne makinek izan zuten

arrakastari segika, Gipuzkoako

ekoizle askok esne makinak jar-

tzeko interesa agertu zuten bere

garaian, ekoizle txikiei beren ira-

baziak banatzeko eta beren pro-

duktuari balio erantsi bat emate-

ko bidea eman ziezaiekeelakoan.

Euren begietara, lana duintzeko

modu bat zen, azken finean. Gaur

egun, Gipuzkoako herri askotan

daude makinak: Tolosan, Lazka-

on, Errenterian... 

Hasierako gorakada hura «ilu-

sio hutsa» baino ez zela izan azal-

du du Zendoiak. «Berritasuna

izaki, indarrean hasten dira maki-

nak, baina, denborak aurrera egin

ahala, behera egiten dute salmen-

tek». Epe jakin bat igarota, «ore-

katu» egiten dira salmentak eta

«bezero fidelek bakarrik» jarrai-

tzen dute erosten. Bide horretan,

itzali egin behar izan dituzte gailu

gutxi batzuk; Villabona-Amasa-

koa, kasurako. «Halako etekin

urriekin, lapurreta edo matxura

bat nahikoa izan daiteke makina

behin betiko gelditzeko». Eta,

hain zuzen ere, horixe gertatu da

Trintxerpen. Beste kasu batzue-

tan, gainera, gailuak jasandako

kalteei aurre egin ezinik, luzaz

gelditu behar izan dute makina-

ren jarduna. «Astigarragan egin-

dako lapurretaren ondorioz,

ekoizleak hainbat hilabetez itzali

behar izan zuen makina», azaldu

du Zendoiak.

Makinen kalteberatasuna eta

herritarren kontsumo ohiturak

direla eta, ez dirudi hurrengo ur-

teetan herri askotan makina be-

rriak jarriko dituztenik. Egoera

«ziurgabea» da nekazarientza-

ko. «Eta bestela ere badugu nahi-

koa ziurgabetasun». Baserriko

esneak, baina, badu etorkizunik

herrietan. Erakundeen babesa eta

produktua saltzeko gailu sinple

eta erakargarriagoak eskatu di-

tuzte ekoizleek, «besterik ez».

Lapurretez eta arazoez nekatuta, Iñaki Zapirainek, Errenteriako Bordazar baserriaren
jabeak, itzali egin du Trintxerpeko esne makina. Sektorearen isla da hari gertatutakoa. 

Atsekabeak eraman du esnea

Zortzi urtez Trintxerpeko Euskadi etorbidean egon ondoren, makina itzaltzea erabaki du Iñaki Zapirainek. HEGOI BELATEGI 
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behartu dute Zapirain esne maki-

na itzaltzera, eta kexu da oztopo-

ak baino ez dituelako izan azke-

naldian. Etorbidean egiten ari di-

ren lan batzuk direla medio, Pa-

saiako Udalak lekuz aldatu zituen

zenbait edukiontzi, eta Bordazar

esne makinaren parean kokatu

zituen. Ez dira edozein edukion-

tzi, azokako hondakinak biltzen

dituztenak baizik. Zapirain beza-

la, bizilagunak haserre dira edu-

Diru gutxi lapurtu zuten, 
ehun euro inguru.
Konponketak, ordea, 
3.000 eurotik gora balio du»
Iñaki Zapirain
Errenteriako Bordazar baserriko esne ekoizlea

«Berritasuna izaki, indarrean
hasten dira makinak, baina,
denborak aurrera egin ahala,
behera egiten dute salmentek»
Mikel Zendoia
Behemendi elkarteko teknikaria

‘‘



argitaratu zuen Arestik. Apurtzai-

lea izan zen lan hura. Ondarroako

Lore Jokoetako lehen saria irabazi

zuen, eta iskanbila sortu zuen

apaiz gazte ezezagun batek —ge-

rora apaiz izateari utzi zion— eus-

kal antzerkian inoiz jorratu gabe-

ko gaiak landu zituelako: suizi-

dioa eta prostituzioa, kasurako.

«Labur esanik, euskal antzerkia-

ren modernizatze ibilbidean mu-

garri bat da Xalbadorren antzezla-

na».
Otaegik Txillardegiren Letu-

riaren egunkari ezkutua elebe-
rriarekin parekatzen du antzezla-
naren garrantzia. «Txillardegiren
eleberriarekin kidetzen da Histo-
ria triste bat-en oihartzuna, bai
eta Ramon Saizarbitoriaren Egu-
nero hasten delako-rekin edo

Anjel Lertxundiren Hunik arrats
artean-ekin ere. Une garrantzi-
tsuan sortutako lanak dira haie-
nak, non euskara modernoaren
moldatze lana ari zen gertatzen
euskal fikzioaren berrikuntza
gertatzen ari zen une berean». 
Antzerki lanak itzultzen jarrai-

tu zuen bere ibilbidea Garmen-

diak, sormena ia erabat utzita.

Egindako lanagatik «batuaren

sorreran bide urratzaile izatearen

ohorea» dagokiola dio Otaegik,

Arantzazuko biltzarrean eginiko

proposamenaz gain, haren lanek

euskararen estandarizazioari egi-

niko ekarpena nabarmenduz.

«Gipuzkoako euskaratik abiatu-

rik, lapurterara hurbiltzen den

asmo bateratzaileko euskara era-

bili zuen. Azpimarratzekoa da

idazleak sakon ezagutzen zituela

euskal klasikoak ere; izan ere, hiz-

kuntza ulergarria izanagatik ha-

rena, jasoa baitzen era berean».

Ezagutza horri erreparatuta,
beste alderaketa bat eginez defi-
nitu du Otaegik Xalbador Gar-
mendia: «Google baten parekoa
zen gure Xalbador Garmendia,
eta handia zen haren memoria:
euskal klasikoen ezagutza handia
zeukan, eta, batez ere, gipuzkera
klasikoaren ezagutza izugarria».

Eider Goenaga Lizaso 

M
usikarekin lo-
tuta oroitzen
dute batzuek
Xalbador Gar-
mendia (Zaldi-

bia, 1932-Anoeta, 2018), dantzari
lotuta bestetzuek; besteak beste,
Tolosako Udaberri dantza taldea-
ren sortzaile izan zen 1957an, eta
Zaldibiako abesbatzaren eta mu-
sika eskolaren sustatzaile 1968an.
Kopuru aldetik obra ugari idatzi

ez bazuen ere, antzerkigintzan eta
literatura itzultzen eginiko lana
nabarmenduko dute fokua litera-
turan jartzen dutenek; Historia
triste batantzezlana idatzi zuen,
1964an, eta hark itzulitakoen ar-
tean daude Albert Camusen Gi-
zon zuzenakantzezlana, Antoine
de Saint-Exuperyren Printze Txi-
kia eta Gabriel Garcia Marquezen
Heriotza iragarritako baten kro-

nika. Garmendiak itzulpengin-
tzan eta euskara zuzentzaile gisa
egin zuen lan gehien: aipatutako-

ez gain, Gernikako Estatutua itzu-
li zuen, Zeruko Argia-n zuzen-
tzaile aritu zen eta 21 urtez euska-
ra arduradun izan zen Eginegun-
karian, 1998an itxi zuten arte.
Euskarari eginiko ekarpenari

dagokionez, euskaltzain urgazle
izendatu zuten 1965ean, eta de-
klinabideari buruzko txostena
aurkeztu zuen 1968an, Arantza-
zun, Euskara Batuaren sorrerako
biltzarrean. Hezkuntza arloan ere
jardun zen: euskara irakasle izan
zen Santo Tomas lizeoan (Donos-

tia), Laskorain ikastolan (Tolosa)
eta EUTGn, eta ikastoletarako
materiala sortzen ere ibili zen. 
86 urteko ibilbide oparoa izan

zen Garmendiarena. Iazko azaro-
aren 14an zendu zen, Anoetan
(han bizi zen, 1977tik). Zaldibiarra
bezain anoetarra zen Garmendia,
eta bietan utzitako arrastoagatik
eta eginiko ekarpenagatik omen-
duko dute. Anoetako eta Zaldi-
biako herritar talde bat aritu da
omenaldia prestatzen, eta bihar
izango da ekitaldia, 18:00etan,
Anoetako plazan.

‘Historia triste bat’
Donostiako Jarrai antzerki talde-
ak 1965ean antzeztu zuen, lehen-
dabizikoz, Garmendiaren Histo-
ria triste bat antzezlana, baina
Garmendia ez zen, inondik inora,
gizon tristea izan, eta horixe na-
barmendu zuen Lourdes Otaegi
euskaltzain urgazleak Euskal-
tzaindiak urtarrilean Garmendia-
ri, Manex Pagolari eta Junes Case-
naveri eginiko omenaldian. 
Ikastolen Elkarteko proiektu

batean egin zuten topo biek, eta
euskal literatura irakasteko mate-
rial informatikoa prestatzen aritu
ziren: «Gure testuen zuzentzaile
eta gainbegiratzaile gisa ekarri zu-
ten Xalbador, azken orraztua
ematera. Eta haren antzezlanaren
izenburuak, agian, iradoki deza-
keen susmo ilun guztiak gezurta-
tzen dituen energia handiko gizo-
na begitandu zitzaidan. Ez baitzen
batere tristea bera, umore prestu
eta adiskidetsukoa azaldu zitzai-
gun gure lan osoan zehar».
Garmendiak eginiko ekarpen

guztien artean antzerkigintzari
eginikoa nabarmendu nahi izan
zuen Otaegik omenaldian. Joan
Mari Torrealdairen Euskal idazle-
ak gaur (1977) liburua aipatu
zuen. «Torrealdaik gerra ondoko
hutsunean sortua den hazaldiko
belaunaldikide gisa aurkezten du
Garmendia. Besteak beste, belau-
naldi berekoak dira Patxi Altuna,
Jose Luis Alvarez Enparantza Txi-
llardegi, Joxe Mari Aranalde, Dio-
nisio Amondarain, Gabriel Aresti,
Mikel Atxaga, Bitoriano Gandia-
ga, Jesus Gaztañaga, Jose Mari Sa-
trustegi eta Antonio Zabala». 
Joxe Azurmendiren hitzak go-

goratuz, Otaegik dio literatur
mugimendu heldu baten ezak
markatu zuela belaunaldi hura,
«bide irekitzaile» izan behar izan
zutela. «Garmendiak, besteek
bezala, lehen lerroko tokia dauka,
noski, euskararen langile prestu
eta saiatuen artean». 
Gabriel Arestirekin batera aritu

zen lanean euskal antzerkia berri-

tzearen alde. Historia triste bat

obra Euskal Elerti 69 bilduman

Idazle, itzultzaile, euskara irakasle, zuzentzaile, euskaltzain...
Xalbador Garmendiak diziplina anitzetan egin zuen ekarpena,
eta orain, hura hil eta 11 hilabetera, omenaldia egingo diote
Anoetan. Zaldibiako eta Anoetako herritarrek antolatu dute.

Itzal luzeko ekarpena

Biharko omenaldirako Jose Luis Zumetak eginiko erretratua. 
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Labur esanik,
Xalbadorren antzezlana
mugarri bat da 
euskal antzerkiaren
modernizatze bidean»

«Gipuzkoako euskaratik
abiaturik, lapurterara
hurbiltzen den asmo
bateratzaileko euskara
erabili zuen»
Lourdes Otaegi
Euskaltzain urgazlea

‘‘



Unai Zubeldia Donostia

«Betidanik izan da zaila kazetari-

tza independentearen bidean

irmo jokatzea, komunikabideek

ia beti ondoan izan dituztelako

bankuak, alderdi politikoak edo

finantza bazkide handiak». Esti-

txu Eizagirre kazetariak azpima-

rratu duen moduan, ordea, saia-

kera horretan, jada, ehun urte

bete ditu Argia astekariak, eta,

ospakizun giroan, bihar egingo

dute mendeurren festa, Donos-

tian. 11:00etan hasiko da lehen

ekitaldia, Trinitate plazan —adi-

tuen laguntzarekin, zomorro bila

joango dira Urgull mendira—, eta

iluntzean amaituko da jaia, Trini-

tate plazan bertan, Amaren Ala-

bak, Mursego, Balerdi Balerdi eta

Niña Coyote eta Chico Tornado

taldeen kontzertuekin. Doakoak

izango dira ekintza guztiak.

Argia-ko kideak «eguraldi ona

egiten duen udazkeneko larunbat

baten bila» hasi ziren egutegira

begira, eta ia oharkabean iritsi zi-

ren urriaren 12ra. «Berehala jabe-

tu ginen, ordea, aukeratutako

egunak pisu handia zeukala».

Hispanitatearen Eguna da bihar.

«Eta aukera baliatzea erabaki ge-

nuen aurtengo urriaren 12a des-

berdina izan zedin». Deskoloniza

gaitezen! leloa aukeratu dute

mendeurren festarako. «Eta egi-

tarauan eta gauzak egiteko mo-

duan bertan espiritu hori islatzen

saiatu gara; bertako edariak zer-

bitzatzen, argindarra Goienerre-

kin kudeatzen...». Eizagirrek az-

pimarratu du Euskal Herriak

«bere gaiak eta erreferenteak

izan ditzan» saiatzen direla egu-

neroko lanean. «Independentzia

eta burujabetza oinarri hartuta.

Eta helburu hori bera daukagu

mendeurren festarako ere».

Argia-ko kideek argi zeukaten

kalera eraman nahi zutela festa.

«Donostiako Parte Zaharreko os-

pakizuna kalekoa eta parte har-

tzailea izan zedin nahi genuen,

gaur egun hiriak, zoritxarrez, gal-

tzen ari direlako espiritu hori; az-

kenaldian, enpresen izenak dara-

matzaten jaialdientzat gordetzen

ari dira hiriko plazarik gehie-

nak». Horregatik, Argia-ko ka-

zetaria pozik dago «harreman

luze baten ondoren» Donostiako

Udalarekin baimen kontuak des-

blokeatu dituztelako. «Eta plazak

hartzeko deia egin nahi dugu

orain».

Horretarako hamaika aukera

izango da bihar, kalez kale ibilbi-

de historikoa egingo dutelako

12:00etan; sokadantza eta herri

bazkaria ondoren; Aimar Uribe-

salgoren Pobresiak emanaldia

izango delako 16:00etan; Txirri,

Mirri eta Txiribiton pailazoak se-

gidan; nortasun agiri arrotzen

jaurtiketa txapelketa eta kalejira

dantzaria kontzertuen aurretik...

«Adin tarte guztiak kontuan har-

tzen saiatu gara, eta oso egun po-

lita pasa dezakete umeek, gazteek

eta helduek. Bere festa

egingo du bakoitzak,

baina komunitatean el-

kartuko gara. Deskoloni-

zatzeko ideia horri lotuta

daude ekitaldirik gehie-

nak».

Alde horretatik, Eiza-

girrek azaldu du proiek-

tu batzuek, hasieratik,

«herritar kontzienteak»

izan dituztela atzean.

«Komunikabide euskal-

dun eta independenteak

izateko ahalegina egin

dute herritar horiek guz-

tiek, eta gero eta nabarmenago

gelditzen ari da zein garrantzitsua

den burujabetza; elikaduran, in-

formazioan...».

Euskararen eta euskal abertza-

letasunaren pizkunde garai bete-

an sortu zen egungo astekariaren

aurrekaria: Zeruko Argiahilabe-

tekaria, Iruñean, fraide kaputxi-

noen eskutik. «1919an eta Iruñe-

an sortu zuten, euskaraz eta Eus-

kal Herri osorako; gaur egungo

eskemetako batzuk hausten ditu

horrek». Proiektuak aldaketa

handi bat izan zuen 1980an, frai-

de kaputxinoek langileen esku

utzi zutelako aldizkaria. «Eta Ze-

ruko izaera hori galduta, orduan

sortu zen gaur egungo Argia; or-

dutik, langileok gara enpresaren

jabeak, eta horrek markatzen du

gure izaera».

Lurraldetasunari begira
Argia-ren proiektuari dagokio-

nez, horizontaltasunaren bidean

langileen artean soldatak berdin-

tzea, ardurak banatzea eta enpre-

sari eragiten dioten gaiekin lan

taldeak osatzea izan dira azken

urteotako pausoetako batzuk.

«Eta lurraldetasunari ere garran-

tzi handia ematen ari gara», ze-

haztu du Eizagirrek. «Zentzu ho-

rretan, Zuberoa bakarrik falta zai-

gu Euskal Herriko zazpi probin-

tzietan kazetari taldea izateko».

Argia-ko kazetariak argi utzi du

biharkoa ez dela izango ospaki-

zun egun soil bat. «Aurrera begira

pausoak ematen lagundu digu

mendeurreneko dinamika ho-

nek; jauzi kualitatiboa eman dugu

digitalizazioan, kazetaritza multi-

median, lantaldean...».

Txikitik erreferentziak sortuz

‘Argia’ astekariak egun guztiko mendeurren festa egingo du bihar, Donostian b «Libre eta
doan» izango dira ekitaldi guztiak b «Kazetaritza independentea» aldarrikatu nahi dute

Argia aldizkariaren mendeurrenaren harira, maiatzean aurkeztu zuten Zerukotik lurrekora zikloaren aurkezpena; Estitxu Eizagirre ari da hizketan. JON URBE / FOKU
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Jaia kalekoa eta parte hartzailea
izan zedin nahi genuen, gaur
egun hiriak, zoritxarrez, galtzen
ari direlako espiritu hori»

«Euskal Herriak bere gaiak 
eta erreferenteak izan ditzan
saiatzen gara, independentzia
eta burujabetza oinarri hartuta»
Estitxu Eizagirre
Argia aldizkariko kazetaria

‘‘

EGITARAUA

Goizean hasi eta iluntzera arte, 

hamaika ekitaldi izango da bihar

Donostian.

11:00.Zomorro bila Urgullen. Iña-

ki Sanz biologoak eta Eñaut Aiar-

tzaguena marrazkilariak gidatuta.

Trinitate plazatik abiatuko dira.

12:00. Ibilbide historikoa kalez

kale. Txistulariek gidatuta, Urko

Apaolaza historialariaren azalpe-

nekin eta Beñat Gaztelumendi eta

Miren Artetxe bertsolariek zirikatu-

ta. Trinitate plazatik abiatuko dira.

13:00.Sokadantza Konstituzio

plazan.

14:00.Herri bazkaria Trinitate pla-

zan. Saizar sagardo barrika, ma-

haiak eta aulkiak. Bakoitzak bere

janaria eraman beharko du.

16:00.Aimar Uribesalgoren 

Pobresiakemanaldia Trinitate 

plazan.

17:00.Txirri, Mirri eta Txiribiton

pailazoak San Telmo plazan.

18:00.NAN arrotzen jaurtiketa

txapelketa, Trinitate plazan.

19:00.Kalejira dantzaria, Trinitate

plazatik abiatuta.

20:30.Kontzertuak Trinitate pla-

zan: Amaren Alabak, Mursego, 

Balerdi Balerdi, eta Niña Coyote

eta Chico Tornado.



MUSIKA

ARETXABALETATxerrikumeak,

Screamers and Sinners, Criminal

Remains, Wood Strings, Jasan,

Margumission, Zerendepya, 

Joss, Nhil, Gorka eta Iban BRGS.

bBihar, 17:00etan, 

Kuartel Zaharrean.

ARRASATEDiscipulos de Dionisos,
Los Clayton eta DJ Ikimuri.

bGaur, 22:30ean, gaztetxean.

ARRASATEMotosierra.

bOstegunean, 22:00etan,

gaztetxean.

AZKOITIAAlize Mendizabal 

organo jotzailea eta Andra Mari 

abesbatza.

bBihar, 20:00etan, parrokian.

AZPEITIATuba Polkak.

bGaur, 23:00etan, Sanagustinen.

AZPEITIADavid Muñoz: 

aire metalezko jardunaldia.

bBihar, 10:00etan, Basazabalen.

AZPEITIAAire metalezko 

musikari gazteen kontzertua.

bBihar, 13:30ean, Basazabalean.

AZPEITIAKorrontzi Tuba Band.

bBihar, 20:00etan, Soreasu

antzokian.

AZPEITIAUdal Musika Banda 

eta bakarlariak.

b Igandean, 13:00etan, Soreasu

antzokian.

AZPEITIAEspagueti eta Tenpera.

b Igandean, 19:00etan,

Sanagustinen.

AZPEITIA Ignacio Arakistain 

organo jotzailea eta Peio Irigoien 

txistularia.

b Igandean, 20:00etan, Loiolako

santutegian.

BEASAINEaso Gazte, Easo 

Eskolania eta Ana Belen Garcia.

b Igandean, 19:00etan, Andre Mari

Zerutiarraren elizan.

BERGARAOñatiko eta Bergarako

abesbatzak.

bOstegunean, 19:30ean,

Seminarixoan.

DONOSTIADonostia Buskers

Festival: Gipuzkoako bakarlari 

eta bikoteen kontzertuak.

b Igandera arte, hiriko terrazetan.

DONOSTIABilboko Koral Elkarteko

Euskeria Korua & Orfeoi Gaztea:

Mende berria kantuz.
bGaur, 20:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIADaughters.

bGaur, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIAAmaren Alabak, 

Mursego, Balerdi Balerdi, eta 

Niña Coyote eta Chico Tornado.

bBihar, 20:30ean, Trinitate plazan.

DONOSTIAThe Buzz Lovers.

bBihar, 21:00etan, Dokan.

DONOSTIATotengott, Himura 

eta Hybrid Moon.

bBihar, 22:00etan, Mogambon.

DONOSTIAHesian 

eta Reincidentes.

bBihar, 23:00etan, Martuteneko

jaietan.

DONOSTIADJ Hikaru, Kurando

eta P3z.

bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAUdalaren Txistulari

Taldea.

b Igandean, 12:15ean, Konstituzio

plazan.

DONOSTIARafael Berrio.

b Igandean, 19:00etan, 

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIALas Ligas Menores.

b Igandean, 20:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIASugar Daddy & The

Cereal Killers.

bAstelehenean, 20:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIANorio Sato & Maya 

Kimura.

bAsteartean, 20:00etan,

Tabakaleran.

DONOSTIATanya Duran eta 

Oscar Lobete: Los Ángeles 
de Larrocha.
bAsteartean, 20:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIADeadhunt, Aason 

eta Hell Division.

bAsteartean, 20:30ean, Mogambon.

DONOSTIACombo Chimbita.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Dabadaban.

EIBARCielito musika banda.

b Igandean, 12:30ean, Koliseoan.

EIBARKim Lenz.

b Igandean, 19:30ean, Portalean.

ELGOIBARUdal Musika Banda.

b Igandean, 12:30ean, antzokian.

ESKORIATZAAzken Sustraiak 

eta Criminal Remains.

bGaur, 22:00etan, Inkernun.

HERNANIAlos Quartet: Lau.
bOstegunean, 20:00etan, Biterin.

HONDARRIBIAAinara Legardon.

bGaur, 21:00etan, Psilocybenean.

LEGAZPILortu, Deaf Squad, 
Expansion, Jo Ta Akatu eta 

Aitti Skalari Rude Band.

bBihar, 21:00etan, gaztetxean.

LEINTZ GATZAGAKilimak.

b Igandean, 17:00etan, plazan.

OÑATIGari & Maldanbera.

b Igandean, 12:30ean, Gaztelekuan.

OÑATISan Joxepe eta Oñatiko
abesbatzak.

bOstegunean, 19:30ean,

Seminarixoan.

TOLOSADeaf Kids.

bGaur, 22:30ean, Bonberenean.

TOLOSAAcademia 1830 & 

Hodeiertz Abesbatza & Arimaz 

Kamera Orkestra: Kantik III.
bBihar, 20:15ean, San Frantzisko

komentuan.

URNIETAEmengattun.

bGaur, 01:00ean, Xoxokako jaietan.

USURBILRukula, Andoni 
eta DJ Seymar.

bGaur, 23:30ean, Aginagako 

Eliza Zaharrean.

USURBILLiher, Enkore, 
Larrian Gozo eta DJ Mixta.

bBihar, 23:30ean, Aginagako

jaietan.

ZALDIBIAZiribulio Sound 

eta Mugi Panderoa.

bGaur, 23:30ean, plazan.

ZALDIBIAKulto Kultibo.

bBihar, 23:00etan, plazan.

ZARAUTZGame Cover.

bGaur, 20:00etan, Lege Zaharren

enparantzan.

ZARAUTZBermuda Kolektiboa.

bBihar, 20:00etan, Lege Zaharren

enparantzan.

ZARAUTZSalatxo, Salbatore 
eta Zarauzko abesbatzak.

bBihar, 20:15ean, Santa Maria

Zeruratze parrokian.

ANTZERKIA

ARETXABALETAVaiven: 

Argiaren hautsa.
bGaur, 22:00etan, Arkupen.

ARETXABALETANomofobikak:

Sarean kateatuak.
bBihar, 19:00etan, Arkupen.

ARETXABALETAAlanbike: 

Sal Marina.
b Igandean, 19:00etan, Arkupen.

ARETXABALETATomaxen 

Abenturak: Azken balea.
bOstegunean, 09:00etan, Arkupen.

ATAUN Intujai: Ama-alu-lur.
bGaur, 22:00etan, Barandiaran

museoan.

ATAUNAitor M. Vinagret: 

Giza saltsa.
bBihar, 22:00etan, Troskaetan.

BEASAINOrtzi Acosta: Ilusioa.
bGaur, 19:00etan, Zubimusu plazan.

BERGARAXake: Lur.
bBihar, 19:00etan, Seminarixoan.

BERGARAOroimenak: 

Algo habrán hecho.
bAsteazkenean, 17:00etan,

Seminarixoan.

DONOSTIALabo XL. 

Tangen i Benzal: Carretería.
bGaur, 12:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIALa del manojo 
de rosas zarzuela.
bGaur, 19:00etan, Larratxo 

kultur etxean.

DONOSTIAZurrunka: 

AC-NUN: Un ciprés en el teatro.
bGaur, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAJuan Gea & Dani Muriel:

El insólito caso de Martín Piche.
bGaur, 20:00etan, Antzoki

Zaharrean.

DONOSTIADavid Broncano, 

Queque eta Ignatius Farray: 

La Vida Moderna Live Show.
bGaur eta bihar, 20:30ean,

Kursaalean.

DONOSTIALabo XL. Cia. 

Traspasarte: It’s furby, beach! 
Humanes, furbys y viceversa.
bGaur, 21:00etan, Convent

Gardenen.

DONOSTIALabo XL. 

Jon Ander Urresti: Gure baserri 
galduen gorputz biziak.
bBihar, 12:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIADemode Quartet: 

Epa txiki!.
bBihar, 17:00etan, Gazteszenan.

DONOSTIATxirri, Mirri eta 

Txiribiton: Zoro gaitezen.
bBihar, 17:00etan, San Telmo plazan.

DONOSTIALabo XL. Sleepwalk

Collective: Kourtney Kardashian.
bBihar, 18:00etan, Tabakaleran.

Donostia b Labo XL1 jaialdia

Arte eszenikoen plaza
Node Kultur Elkarteak Labo XL1 jaialdia sortu du Donostian, publikoari

ohikoak ez diren proposamen eszenikoak eskaintzeko helburuarekin.

Atzo hasi zen jaialdia, eta gaur eta bihar ere gozatu ahal izango da ikuski-

zunekin, Convent Gardenen eta Tabakaleran. BENZAL_BNE / LABO XL1
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DONOSTIATartean: Ghero. 

Azken euskalduna.

bBihar, 20:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIALabo XL. Las Fellini.

bBihar, 22:00etan, Convent

Gardenen.

DONOSTIATitiriteros de Binefar:

Pasacalles medieval.

b Igandean, 18:00etan,

Martuteneko kaleetan.

EIBAREntrecajas: Intensamente

azules.

bGaur, 20:30ean, Koliseoan.

EIBARTeatro de Malta: 

Cenicienta siglo XXI.

bBihar, 17:00etan, Koliseoan.

EIBAR Ikasten - La Novena: 

Esperpentos con chispa y fuego.

bAsteazkenean, 20:30ean,

Koliseoan.

ESKORIATZATxalo: 

Jon Beldurgabea.

b Igandean, 17:00etan, Zaldibar

antzokian.

HERNANIGiramagic: Hai, 

amets arrantzaria.

bBihar, 12:00etan, Biterin.

IRUNLuis Mariano Lirika Elkartea:

Nabuccoopera.

bBihar, 19:00etan, Amaia zentroan.

LEZOGiramagic: Hai, 

la pescadora de sueños.

bGaur, 09:30ean eta 11:00etan,

Gezalan.

URNIETATanttaka: Utzi mezua 

seinalearen ondoren.

b Igandean, 19:00etan, Saroben.

ZARAUTZ Itsasotik Herrira: 

Inguru... Klown.

bGaur, 17:30ean, Lege Zaharren

enparantzan.

DANTZA

DONOSTIALabo XL. Angela 

Millano: Nunca llevo minifalda 

porque no sé cruzar las piernas.

bGaur, 18:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIALabo XL. Node: Pugna.

bGaur, 19:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIA Iker Arrue: Invisible 

Beauty.

bGaur, 19:00etan, Aquariumean.

DONOSTIAAmaiur Luluaga, 

Aiert Beobide eta Donostiako 

Txistulari Banda: sokadantza.

bBihar, 13:00etan, Konstituzio

plazan.

DONOSTIAOñatz eta Irrintzi: 

Aingeruek dantzatzen dutenean.

bBihar, 13:15ean, Santa Maria

elizaren atarian.

DONOSTIAAimar Uribesalgo: 

Pobresiak.

bBihar, 16:00etan, Trinitate plazan.

DONOSTIALabo XL. 

Raquel Gualtero: Amaro.

bBihar, 20:00etan, Convent

Gardenen.

TOLOSAErtza: Janeten titia.

bGaur, 20:30ean, Leidor antzokian.

BERTSOLARITZA

BERGARA Julio Soto eta Iban 

Urdangarin.

bBihar, egun osoan, Elosua auzoan.

DONOSTIAArgia-ren mendeurren

festa. Miren Artetxe eta Beñat 

Gaztelumendi: ibilbide historikoa.

bBihar, 12:00etan, Parte Zaharrean.

DONOSTIAMaialen Akizu, 

Nerea Elustondo, Alaia Martin 

eta Eli Pagola.

bBihar, 13:00etan, Amara Berrin.

ERRENTERIAAmets Arzallus, 

Andoni Egaña, Unai Iturriaga,

Maialen Lujanbio, Jon Maia eta

Alaia Martin.

bBihar, 19:00etan, Niessen aretoan.

ESKORIATZAMalen Amenabar,

Oihana Bartra, Nerea Ibarzabal,

Araitz Bizkai eta Gari Otamendi: 

Ez da kasualitateasaio musikatua.

bGaur, 19:00etan, Zaldibar

antzokian.

HONDARRIBIABertso Kantauri:

Andoni Egaña eta Ane Labaka.

b Igandean, 11:30ean, Higeralde

landetxean.

OIARTZUNKategoriko VI. bertso

bazkaria: Maddalen Arzallus, 

Andoni Egaña, Ander Lizarralde

eta Maialen Lujanbio.

bBihar, 14:00etan, Elizalde herri

eskolan.

URNIETABertso afaria: Oihana

Iguaran eta Sebastian Lizaso.

bGaur, 20:30ean, Xoxokako

plazan.

HITZALDIAK

BEASAINKarlos Irujo, Thierry

Truffaut, Terexa Lekunberri, 

Emilio Xabier Dueñas, Imanol

Agote eta Isabel Hernando: 

Dantza, festa eta kultur ondarea

mahai ingurua.

bBihar, 10:00etan, Igartza

jauregian.

BEASAIN Jon Arrikaberri, Mikel

Sarriegi, Maite Irizar eta Izaskun

Beraza: Dantza, festa eta kultur 

ondareamahai ingurua.

bBihar, 12:00etan, Igartza

jauregian.

BEASAIN Juan Antonio Urbeltz,

Iñaki Arregi eta Mikel Sarriegi:

Soka-dantza, koreografia politiko

bat.

bOstegunean, 19:00etan,

Igartzako jauregian.

BERGARA Juanjo Alvarez: ¿Como

debe plantearse la educación 

superior? Retos y valoreshitzaldia.

bAsteazkenean, 10:00etan,

Seminarixoan.

DONOSTIACarlos Rilova: 

A.D. 1719: Berwick a las puertas.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Tabakaleran.

Bergara b Erakusketa

Moises Egureni aitortza
Ikerketa lan mardul bati esker, Moises Eguren margolariak 1927tik 1976ra

egin zituen obrak berreskuratu, eta erakusketa berezia irekiko dute, gaur,

Bergarako Aroztegi aretoan. Egurenek lan handia egin zuen Bergarako

margolari eskolan. Urriaren 27ra arte ikusi ahalko da. BERGARAKO UDALA

DONOSTIAKoldobika Jauregi:

Concepción de la escultura. Filoso-

fía, lenguajes expresivos.

bOstegunean, 19:00etan,

Tabakaleran.

IRUNErnesto Fernandez Xesta:

Historia de los dos Marquesados

de San Marcial.

bOstegunean, 19:00etan, Oiasso

museoan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

DONOSTIADonosskino Donos-

tiako Film Laburren Festibala.

bGaur, Donosskino zineman

(Ametzagaina 60), eta bihar,

Antzoki Zaharrean, 11:30etik

19:00etara.

DONOSTIANapardeath film 

trilogia.

bGaur, 21:00etan, Trinitate plazan.

DONOSTIAEmakumeek Eginiko

Zinemari buruzko Jardunaldiak:

Zuzendari argentinarrak.

bDatorren astelehenetik

asteazkenera, 19:00etan, 

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIADefensoras de la tierra,

la historia que no te cuentandoku-

mentala, eta solasaldia Idily Merida

Martinezekin.

bAsteartean, 16:00etan, Okendo

kultur etxean.

HERNANIFive Seasons: 

The Gardens of Piet Oudolf

dokumentalaren estreinaldia 

eta solasaldia.

bBihar, 16:00etan, Txillidaleku

museoan.

LEZOBasque Selfie.

bBihar, 19:00etan, Gezalan.

BESTELAKOAK

ARETXABALETAKuartel zaharra

sekula baino gazteago! jaialdia.

bBihar, 12:00etatik aurrera, 

Kuartel Zaharrean.

HERNANIEmakumeen euskal

literatura ikuspegi feministatik 

mintegia, Kattalin Minerrek 

gidaturik: Jenis Joplin.

bAsteartean, 19:00etan, 

udal liburutegian.

HERNANIPello Añorga ipuin 

kontalaria.

bAsteazkenean, 17:30ean, Biterin.

LEINTZ GATZAGAGatzaren 

Eguna: azoka, mendi ibilaldi 

gidatua, sagar jotzea...

b Igandean, 10:00etan,

herrigunean eta Gatz museoan.

LEZO Izaskun Mujika: Gorputz

osoko ipuinak.

bAsteazkenean, 18:15ean,

liburutegian.

USURBILEriz magoa: Auskalo.

bBihar, 18:00etan, Aginagako

jaietan.
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Irati Saizar Artola Gaztelu

Auzibideak albo batera utzi, eta
elkarbizitzaren alde lanean jarrai-
tu nahi du Gazteluko EH Bilduk.
Zazpi urte bete dira oposizioko
Udaberri taldeak Erbian Errekako
etxebizitzen proiektuaren aurka-
ko salaketa jarri zuenetik. Mar-
txoan atera zen epaia, eta Gipuz-
koako Auzitegiak absolbitu egin
zituen Gazteluko lau hautetsi ohi.
Horietako bat da Yoana Mendez
zinegotzi ohia (Tolosa, 1977).
«Aurrera» begiratu behar dela;
horretaz ziur daude Edurne Gar-
tzia egungo alkatea (Tolosa, 1974)
eta biak.
Zazpi urte igaro dira Erbian Erre-

kako proiektuaren aurkako au-

zia hasi zenetik. Aurretik, ordea,

izan duzue tirabira gehiago.

YOANA MENDEZ: Herria beti izan
da gatazkatsua. Bi posizio egon di-
ra, EAJren babesean plataforma
moduan aurkeztutako taldea, ba-
tetik, eta ezker abertzalea, beste-
tik. Oso pleno gogorrak bizi izan
ditugu; duela hogei urte inguru,
adibidez, kultur etxea itxi zutene-
an. Orduan ikusi genuen EAJk
nolako babesa ematen zion plata-
formari. Adibide gisa, Xabier Ar-
zalluz Gaztelun izan zen haiei ba-
besa ematen.
EDURNE GARTZIA: Garai hartan,

orain oposizio esaten dioguna ze-

goen udal gobernuan, eta kultur

etxea ixtea erabaki zuten. Oso

martxa ona zeraman, barnetegi

funtzioa zuen, eta haur mordoa

joaten zen euskara lantzera. Han-

txe zeuden jatetxea eta liburutegia

ere. Sekulako bizitasuna zuen,

eta, hori itxita, hilda geratu zen

herria.

Harrobi baten irekierarekin ere

izan dituzue arazoak.

Y.M.: Udal gobernuak berriz ere
martxan jarri nahi izan zuen he-
rrian dagoen harrobi bat. Orduko
hartan, asko elkartu ginen aurka
geunden herritarrak. Udalean al-
daketa etorri zen gero, eta gu sar-
tu ginen gobernura. Ondoren,
geldiarazi egin zen proiektua.
E.G.: Udalak itxi egin zuen ustia-
tegia, eta betelana egiten hasi zen
Goiherri enpresa, aurrez harrobia
ustiatzen zuena; hortik etorri zen
beste auzia. Enpresak 14 miloi
euro eskatzen zituen kalte-ordai-
nengatik. Udalak irabazi zuen
epaiketa hori, baina, hala ere,
udalak berak ordaindu behar izan
zuen gastuen zati bat, proportzio-
an zegokiona.
Udalera iritsi aurretik, espero ze-

nuten auzi horiekin topo egitea?

Y.M.: Urte gogor asko bizi izan ni-
tuen udalean sartu aurretik. Bai-

na urte haietan ere ez zen izan ha-
lako judizializaziorik. Gu udalean
sartu ginen, gauzak aldatu nahi
genituen, oposizioko kideei parte
hartzeko aukera ematen genien,
baina ez zuten nahi izan, eta gure
aurka egiten zuten nahi ez zuten
horretan.
2011n Erbian Errekako etxeen

eraikuntza salatu zuen Udaberri

taldeak. Prebarikazioa eta funts

publikoak bidegabe erabiltzea

leporatu zizueten.

Y.M.: Administrazio epaitegiek as-
kotan itxi zuten kasua. Urteak
joan, urteak etorri, salaketak jar-
tzen zituzten, eta epaitegiek esa-
ten zieten ez zeukatela arrazoirik,
dena ondo zegoela.
E.G: Denbora asko pasatu dugu
gai honekin. Tolosako epaitegian
lehenik; Tolosatik Donostiara

eraman zuten gero. Inon ez zieten
egiten kasurik, baina ez zuten
amore ematen. Epaile batek esan
zuen, ordea, zerbait egon zitekee-
la, eta, badaezpada, aurrera era-
man zuten kasua. Baina gure al-
dekoa izan da ebazpena.
Y.M.: Kasua zazpi urtez egon da
zabalik, eta zigor eskaerak ez
ziren nolanahikoak. Sei urteko
espetxe zigorra gure kasuan, eta,
idazkariaren kasuan, hamabi
urtekoa. Hamabi urte inguruko
inhabilitazioa ere eskatzen zigu-
ten. 
Denok geunden haurrak edu-

kitzeko abagune egokian, edo
haur txikiak geneuzkan, eta fun-
tzionarioak ziren batzuk. Pentsa
nola eragiten duen norbere bizi-
tzan auzi hori irekita edukitzeak,
horrelako zigorrak zintzilik edu-

kitzeak. Baina, tira, berriro ere
ikusi da arrazoi eman digutela.
Aurten, estreinakoz, EH Bilduk

lortu ditu Gazteluko eserleku

guztiak. Zer balorazio egin du-

zue?

Y.M.: Adierazlerik onena izan da
ezker abertzaletik etorri denak,
orain EH Bildu denak, gauzak on-
do egin dituela. Jende berria sartu
da herrian, eta guk, oraindik, ba-
daukagu gaitasuna udalera aur-
kezteko; eurak, berriz, aurkeztu
gabe geratu dira. Oso adierazga-
rria da hori; izan ere, bazen garaia
guztia amaitzeko.
Gazteluko herria bi zatitan bana-

tuta dagoen irudipena duzue?

E.G.: Uste dut bi zati eginda dago-
ela herria, baina ez dut uste fami-
lien arteko arazoetatik datorre-
nik. Uste dut batzuei gustatu egi-
ten zaiela liskarretan ibiltzea.
Y.M.: Bi bando zeuden lehendik,
eta bi aldeetan dago aurrera begi-
ratzen ez duen jendea. Herritar
berriak etorri dira, ordea, Gazte-
lura bizitzera, eta beste ikuspegi
bat dute horiek. Herriarentzat
ona da hori; izan ere, gatazka
atzean utzi, eta aurrera begiratu
beharra dago herri hau aurrera
atera nahi bada eta hilik geratu
nahi ez bada.
E.G.: Ni askotan saiatzen naiz jen-
dea ulertzen eta haien lekuan jar-
tzen. Oso minduta daude asko,
baina prozesu pertsonal bat da
hori. Gaztelun, asko sufritu dute
batzuek, eta, gaur egun, beste ja-
rrera batekin ikusten ditugu ho-
riek; plazara ateratzen dira, eta
gogoa daukate gauzetan parte
hartzeko. Beste batzuek, ordea,
euren minarekin jarraitzen dute,
eta ez dira ateratzen plazara.
Egoera horri buelta eman nahi

diozue zuek?

E.G.: Ziklo bat itxi nahi dugu, eta
aurrera begira jarri. Bere garaian,
herrian afari-merienda bat egin
genuen epaituak izan zirenekin.
Prentsaurreko bat eman berri
dugu eskualdeari begira ere, eta,
printzipioz, itxita geratu da etapa.
Jarrera aldaketa bat nabaritu al

diezue bi aldeei?

E.G.: Bai. Nik beti esan izan dut
udalak gauzak gaizki egiten badi-
tu, kritika daitekeela. Baina, tira,
udalak baditu espazio batzuk, lan
taldeak, esaterako, iritzi horiek
plazaratzeko. Kontua da oposi-
zioa inoiz ez dela etorri lantalde
horietara. Etapa itxiera honekin
herritarrek hausnarketa bat egin
dezaten nahi dugu, ikusteko bide
hori ez zela egokia eta beste bide
bat hartu beharra zegoela.
Y.M.: Azken batean, herritarrak
baitira galtzen ateratzen direnak.

«Gatazka atzean utzi,
eta aurrera begiratu
beharra daukagu»

Yoana Mendez eta Edurne Gartzia b Gaztelun epaitutako
zinegotzi ohia, eta jarduneko alkatea

Etapa bat itxi, eta beste bat ireki nahi dute Gaztelun; urteotan udalean
oposizioarekin izan dituzten gatazkak amaitu, eta «elkarbizitzaren eta
herri giro atseginaren alde» lanean jarraitzea da EH Bilduren asmoa.
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Kasua zazpi urtez 
egon da zabalik, 
eta eskatzen zituzten
zigorrak ez ziren
nolanahikoak»
Yoana Mendez
Epaitutako zinegotzi ohia

«Etapa hau itxita,
herritarrek hausnartu
dezaten nahi dugu, beste
bide bat hartu beharra
zegoela ikusarazteko»
Edurne Gartzia
Gazteluko alkatea
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