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Iñaki Etxeleku Baiona

E
snetegietarat be-
ren sor-markako
esnea saltzen du-
ten artzainen or-
dezkariak edo bo-
zeramaileakhau-

tatu zituzten joan den astean lu-
rraldeka: Garazi/Baigorri, Mau-
le/Atharratze, Donapaleu/Iholdi,
Lapurdi kostaldea, Biarno. Azken
momentuko ezuste batekin ira-
gan dira bozak, FDSEA sindikatu-
ko ordezkariek hiru egun lehena-
go jakinarazi baitzuten ez zutela
parte hartuko. Duela bi urte, De-
nentzat izenarekin aurkeztu zu-
ten zerrenda, eta bost lurraldeta-
rik hirutan irabazi: gehiengoa er-
dietsi zuten, beraz. Ossau-Iratiko
gasnaren araudiaren inguruko
gatazka baten ondotik jin dira bo-
zak.
Zaila da ulertzea zergatik ez du-

ten beren boza entzunarazi nahi
ukan Denentzat-ekoek. Behin
baino gehiagotan entseaturik ere,
haien ordezkari Louis Bizkaitxipi
ezterenzubitarrak ez die ihardetsi
Hitza-ren galdeei. FDSEAko ardi
saileko lehendakaria da Bizkaitxi-
pi, eta Le Sillonlaborantza asteka-
rian idatzi berri duen artikulua da
haren ikusmoldearen aurkitzeko
iturria, ondorioz. Nahiz eta azken
bi urteetan gehiengoa izan sor-
markako esne saltzaileen artean,
dioenez ez dira entzunak izan: «Bi
urteko kargualdian, Ossau-Irati-
ko arduradunek ez dituzte behin
ere bildu bozeramaileak ekoizle-
en zailtasunen helarazteko.
Egiazko gogoetarik ez da bidera-
tu». Kritika gogorra da. Sebastien
Astabie artzaina da Bunuzen, etxe
gasna-ekoizlea eta etxe ekoizleen
ordezkaria Ossau-Irati sindikatu-
ko zuzendaritzan. Bizkaitxipiren
errana gezurtatu du: «Ez du hori
erraten ahal. Solasak ukan ditu-
gu. Ez bagina behatzen, behar zu-
ten bozketarat joan eta irabazi.

Hiru egun lehenago gibelerat joa-
teak zer erran nahi du? Haiek
erranak egin ditugu. Nahi badute
laborariei edo INAOri gezurka ari,
ari izan bitez, baina guri ez». 
INAO aipatu du Astabiek, eta

horretan da dena: sor-markako
esnearen egiteko araudiak finka-
tu neurrietan. Frantzia mailan,
INAO da jatorri izena duten ekoiz-
penen araudiak zaintzen dituena.
2018aren hastapenean, FDSEAko
ordezkariek sindikatuko admi-
nistrazio kontseiluari galdegin
zioten INAOri eska ziezaion arau-
dia berrikusteko. Azken bi urte
hauetan sindikatuko lehendakari
egon den Jean-Michel Barreix Ur-
diñarbeko esne ekoizle-saltzaile-
ak esplikatu du zer egin zuten or-
duan: «Duela urte eta erdi, sindi-
katuak deliberatu zuen lan ba-
tzorde baten ezartzea martxan.
Letra bat izkiriaturik izan zen
INAOri, galdegiteko akort zirenez
arautegian arintzeko printzipioa-
rekin. Eta erran ziguten ezetz, ez
zela arintzerik behar asmatu, bai-
na segur ere azkartzea eta lekuko-
tasun habororen ematea Ossau-
Irati gasnari». Horretan, Denen-
tzat kexatu zen, baizik eta ez zute-
la «araudiaren arintzerik» aipa-
tu. Zer egin dute? Beren aldetik
eta INAOri zuzenki gutun bat bi-
dali joan den udaren hastapene-
an, esne «ekoizteko baldintzen
bilakaera» eskatuz, baita «arau-
diaren berridekitzea» ere. Bizkai-
txipik honela dio bere artikuluan:
«Duela 20 urte idatzi araudiak
beti osoki bat egiten ote du gure
lurraldeko etxaldeen aniztasuna-
rekin?». Ez du haatik zehazten
zer dioen «aniztasuna» aipatzen
duelarik. 
Barreix lehendakariak ere ez du

ulertzen zer nahi duten: «Ez daki-
gu zuzen, ez baitute behin ere
klarki erran arautegiko zer gune
nahi zuten desager zedin. Ororen
kontra dira: batean esnealdiaren
epea, bestean esnea, bestean kan-

potik erosten den janaria. Mane-
rala, orotan tiranegi garela gure
arautegian». Arautegia zorrotze-
gi litzatekeela, beraz, etxalde ba-
tzuendako. Alta, duela lau urte
ELB eta FDSEA ados jarri ziren
arautegia finkatzeko. Neurri na-
gusia silorako artoaren kentzea
izan zen, belarrari balio guzia uz-
teko. 2018 hasieratik indarrean da
neurria. 
Zertan zaie batzuei zorrotzegi,

beraz? Ossau-Iratiren arautegiak
ardi bakoitz 300 pinta esneko
ekoizpena onartzen du gehienaz.

Saldo bati 200.000 pintarainoko
ekoizpena baimentzen zaio. Iduri
luke batzuek gehiago eginarazi
nahi lieketela ardiei. Bestalde,
etxaldean ekoizten den bazkaz
gain, sor-markako eremutik kan-
po erosi zaldale edo bazka idorra
ere hein bateraino mugatua da.
300 buruko artalde batentzat, 100
tona arte eros daiteke eremutik
harago. Aipu da, era berean, zen-
bait hazlek nahi luketela urte gu-

zian ardi jezten aritzeko ahala.
INAOren erantzuna aski argia
izan da: araudiaren gisa horreta-
ko arintzea «Jatorri Izenen Ba-
tzordearen norabideen kontra
doa, zeinak balio handiagoaren
ematea aurreikusten baitu ekoiz-
penen maila hobetuz» eta maila
hobetze horrek «Jatorri Izen Ba-
bestuentzat (JIB) eskatzen duela
ekoizpen baldintzen zorroztasu-
naren mantentzea, eta berdin az-
kartzea ere esneari dagokionez».
Astabiek dio INAOren arrapos-

tuak garbi utzi dituela gauzak, eta
FDSEAkoak ez baziren ados boze-
tan erran zezaketela: «Bazuten
parada berek galderak formula-
tzeko. Zendako ez dute egin? Be-
ren galdera ez baita onargarria.
Eta beren burua ez zuten senti-
tzen ere, azkenean, berriz galde-
giteko. Beste errefusa baten ukai-
teko? Eta zer erranen zuten beren
laborariei?». 
Bizkaitxipik ELBko ordezka-

riak ditu begitan bere artikuluan.
Dio ELBko arduradunek segitzen
dutela «beren pentsamolde gi-
belkarian itsuturik». Eta bozetan
ez parte hartzeko arrazoia: «En-
goitik ez dugu onartzen zenbait
buru pentsalarik antolatu maska-
rada horretan parte hartzea». As-
tabirentzat jarrera horrek ez du

kanorerik Ossau-Irati
sor-marka osagarri onean
baita, ekoizleen onetan:
«Biziki xantza badugu,
gure gasna ontsa saltzen
baita. Arrakasta badu gu-

re gasnak, eta oraino ukanen du.
Urte onak baditugu aitzinean de-
nek defendatzen badugu. Orain
ez da zatitu behar laborarien arte-
an. Ez dut aise onartzen jendeak
beti zatitzea ez dakit zer politika
edo zer jokoren izenean». 
Barreixek ere nekez sinesten du

ekoizle anitz direla ez-kontent
ikusiz azkenaldietan sor-marka-
ko esnea zer preziotan ordaindua
zaien: «Ez dut uste laborari bat il-

kiko den Ossau-Irati desmartxa-
tik, sustut ikusiz 100 euroz goiti
diferentzia ematen duela Ossau-
Iratiko esneak». Esne arrunta
baino 100 euro inguru gehiago
1.000 pinta esneko, hots.

Kontrolek erakutsia
Sindikatuko arduradunek are gu-
tiago ulertzen dituzte Denetzat-
ekoen kritikak eraman dituzten
etxalde kontroletarik aterabideak
kausitu baitira aldikal. Bost urte-
rik behin JIBeko esne ekoizle ba-
koitzak badu kontrola ikusteko
arauak betetzen dituen. Barreix:
«Iragan barantaila hondarrean
egin dugu puntua hiru alderen
arteko junta batean: sindikatua,
Certisud kanpoko kontrol egitura
eta Paueko INAO. 1.300 partaide-
tarik, bat zen ez-ordrean; laborari
bat ez zituena paperak erakutsi
nahi. Izugarri gaitz zait sinestea ez
dela jarraikitzen ahal gure araute-
gia». 48 etxaldetan ikusi zituzten
arazoak, baina bide zuzenean jar-
tzeko moldeak atzeman zituztela
esplikatu du Astabiek: «Sindika-
tuak hartu ditu bere gain lagun-
tzak Urdiñarbeko zentroarekin,
zailtasunak zituzten laborarien
laguntzeko. Ororen buru ohar-

Urriaren 25ean eginen da Ossau-Irati gasna sor-markaren biltzar nagusia. Iragan
astean, esne ekoizle-saltzaileek beren hautagaiak hautatu zituzten zuzendaritza
berrirako; etxe gasna-egileek beren aldetik egitekoak dituzte, eta esnetegi
buruzagiek, egunean berean. FDSEAk ez parte hartzeak denak harritu ditu.

Ossau-Iratiren arauak
traban dituzte batzuek

OSSAU-IRATIREN DATUAK

4.000
GASNA TONAK URTEKA

1.200 
ESNE EKOIZLE-SALTZAILEAK

14
ESNETEGI ERALDATZAILEAK

150
ETXE GASNA-EKOIZLEAK

2018an, Ossau-Iratiko gasnen
salmenta %9,2 emendatu zen
aitzineko urteari konparatuz;
guztira, 4.760 tona gasna
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Bi esnetegi 

ordezkari

Bi esne ekoizle-saltzaile 

ordezkari

Etxe ekoizleen 

ordezkari bat

Gasnak.Esnetegi

handiek gasna mota

orotarik ekoizten dute.

Sor-markakoak, eta beste

gisakoak ere bai. GAIZKA IROZ

tzen gara bazela aterabide bat gu-
ziendako. Baño dugu ez lortu,
baina hark arraza ere ez zuen gus-
tukoa. Hor ez da deus egiten ahal.
Beste guzientzat atzeman da».
Beste neurri batzuk bideratu di-

tu sindikatuak azken urteetan
ekoizpen baldintzen hobetzeko,
hala nola etxaldean egiten ahal ez
den bazka lekuan berean eroste-
ko. Lurraldeko zelai aldeko labo-
rariek ekoitzi bihi zama azkarki
emendatzea lortu dute, mendial-
deko hazleek urrun joan gabe
erosteko parada izan dezaten.
Duela bi urte 1.500 tona arto bihi
egiten bazen lurraldean, 8.000 to-
natarat helduak dira aurten. Bor-
tu eta zelai aldeen arteko osagarri-

tasuna deitzen diote horri. Asta-
bie: «Sekula baino gehiago mar-
txan da: ikaragarriko arrakasta
du. Izan da biziki lan eginik, eta
sentitzen da zinez zentzu onerat
ari garela. Aterabideak badira,
baina denek egin behar dute egi-
nahala». Bide beretik segitu nahi
lukete orain: «Behar dugu hori
eginahala landu oraino Ossau-
Iratiko laborariek ukan dezaten
belar, soro eta menturaz luzer-
na». 

Kotizazioen auzia

Beste kalapita bat bada Ossau-
Irati sindikatuan bakoitzak or-
daindu behar duen kotizazioare-
kin. Badu bi urte Pyrenefrom

(Lactalis taldea) esnetegiko ekoiz-
le diren esne saltzaileek ez dutela
pagatu nahi borondatezkoa den
bigarren zatia. Hots, mila pintako
hiru euro. Damugarri zaio lehen-
dakariari. «Historia bat badu ko-
tizazio horrek. 2013an, kanpoko
sos laguntza eskastu zen, eta, pro-
mozioaren egiteko —FDSEA ad-
ministrazio kontseiluan zelarik—,
deliberatu zuten laborariek hiru
euro haboro ematea eta behar zu-
tela sei euro eman». Kotizazioen
ordainketan bada egoera orota-
rik. Esnetegi batzuek ordaintzen
dute eskatua zaiena. Pyrenefrom
gotorrenak erdia ematen du. Esne
ekoizleetan, 2013an deliberatu
zena ematen dute anitzek, salbu

beraz, Larzabaleko esnetegikoek,
azken bi urte hauetan. Arazoa da
diru laguntzak kotizazioen hei-
naren arabera emendatzen direla.
Kotizazioak gorago, laguntzak
handiago.
Astabieri halako bat zaio, hale-

re, ez dezaten paga besteek bezala:
«Hor ere, ahurtara bat laborarik
deliberatu du besterendako, bes-
tek ez bezala ematea hiru euro ho-
riek. Ez dakit nola bilduko ditu-
gun. Penatuak gara. Entseatuko
gara ondoko bi urteetan arrazoi-
tzea. Pagatzen ahal duten guziek
eginahala egiten dute sor-marka
laguntzeko. Publizitatea abiatuko
da telebistan. Grabaketa zinez
ederra egin dugu Zuberoan. Hori

batzuk paga dezaten eta besteek
ez... domaia da. Lehenak dira ba-
liatzen direnak. Beren gasna da
gehienik saldua JIBean». 
Gehiago dena, Bunuzekoa iza-

ki, franko auzoan baititu, ohartua
da esnetegi bereko artzain guziak
ez direla baitezpada ados. «Larza-
baleko laborariak ez dira gustuan
afera horretan. Beren lagunek
ematen dute, horiek ematen ahal
lukete berdin-berdina, baina ez;
beren buruzagiek hautatu baitute
ez ematea, presioa ezartzeko. Ja-
kinez presio hori biziki txarra de-
la, laborariak zatitzen baititu».
Urriaren 25eko biltzar nagu-

sian, beraz, izanen dute zer aipa,
Urdiñarben. 

Hiru etxe 

ekoizle

OSSAU-IRATI SINDIKATUKO ERABAKI GUNEAK

                                                                                       ADMINISTRAZIO KONTSEILUA                                                                                                                                             BULEGOA

ESNETEGIAK                                                      EKOIZLE-SALTZAILEAK                        ETXE GASNA-EKOIZLEAK              ESNETEGIAK                                                 EKOIZLE-SALTZAILEAK                  ETXE GASNA-EKOIZLEAK

b 1 Pyrenefrom (Larzabale)             b 1 Pyrenefrom (Larzabale)
b 1 Chaumes (Maule)                         b 1 Chaumes (Maule)
b 1 Agour (Heleta)                                b 1 Agour (Heleta)
b 1 Garazi (Eiheralarre)                       b 1 Garazi (Eiheralarre)
b 1 Berria (Makea)                                b 1 Berria (Makea)
b 1 CLPB (Aldude)                                b 1 CLPB edo Azkorria
b 1 Soodial (Lons, Biarno)                b 1 Soodial (Lons, Biarno)
b 1 Aramitze (Baretos, Biarno)       b 1 Aramitze (Baretos, Biarno)



Joanes Etxebarria Barkoxe

M
auleko me-
diku kopu-
ruaren bi-
lakaerak
piztu du
alarma. Ez

da berria medikuak erretretara
joatea eta ordezko medikurik ez
atzematzea, baina egoera mutu-
rrera heltzen ari da. Iaz oraino
zazpi mediku ziren, baina jadanik
batek ofizioa utzi du eta beste bik
iragarria dute urtarrilean badoa-
zela. Frantziar estatuko beste
gune batzuen egoera islatzen du
Maulekoak: medikuntza basa-
mortuena. Auzapez batzuek
umorez salatu izan dute egoera,
herritarrei eritzea debekatuz.
Frantziako osasun zerbitzuen

antolaketan familiako edo orota-
ko medikuen estatusa berezia da,
ofizio liberala izanik, nahi duten
lekuan instalatzen ahal baitira.
Erakargarriak diren lekuetan ez
dira eskas, beraz. Bere tesia buka-
tu bezain sarri Donapaleun insta-
latu nahi den Maia Lacroix medi-
kuaren ustez, gurpil zoroa da:
«Ez bada medikurik ez da erakar-
garria, ez bada erakargarria ez da
medikurik heldu». Donapaleun
hiru mediku gazte izanik ere, bes-
teen adinari begira beldur da
Mauleko egoera berdintsua uka-
nen dutela urte batzuen buruan. 
Zoe Vella 2016an plantatu zen

Mauleko mediku kabinetean bere
kontu, hiru urteko medikugaitza
han berean eginik eta urte batez
erretreta hartzera zoan mediku
bat ordezkatu ondoan. «Biziki

egokia» izan zaio kabineteko bal-
dintzekin hastea: «Idazkariak bi-
kainak dira, medikuak lau ginen
hastapenean —gehi beste hiru be-
ren aldetik—, beraz ez zen arazo-
rik arten antolatzeko. Urtarrilean
beharbada zailago bilakatuko
da», gehitzen du. Baldintza ber-
dintsuetan instalatu zen Xan Ber-
terretxe Baigorrin, jadanik bi me-
diku zituen kabinetean: «Baldin-
tza biziki onak izan dira lan toki
berria baitzen eta bi mediku bai-
tziren lana partekatzeko. Lana
bada baina ez gara itoak», dio, 50
bat oreneko lan asteak eginez. 
Barkoxen, berriz, osasun dizi-

plinak elkartzen dituen arta etxe
berri batekin ere, herria ez da aski
erakargarria bilakatu Christian
Roget medikuaren ordezkoa era-
kartzeko. Azken zazpi urteetan
lanean segitzen du erretretan iza-
nik: «Denbora erdi batekin sol-
data atera daiteke hemen, ni ari
naizen bezala. Uste dut hori dela
aterabidea, baina hemen bizitze-
ko nahia behar da. Ikus eskola,
urte oroz mehatxatua da...». Bi
medikuk interesa erakutsi izan
dute azken urteetan, baina ez dira
plantatu azkenean.

Arta eremua

Lurralde batean mediku bat gu-
txiago izatearen ondorio zuzena,
nola ez, bere pazienteak besteen
artean barreiatzea da. Zeharkako
ondorioa, berriz, arta eremu ho-
rretako mediku guztien antolake-
ta aldaketa, garda sisteman bere-
ziki. Asteko gau oroz eta astebu-
ruetan gardak ziurtatu behar dira
sektoreko medikuen artean.

«Geroz eta mediku gutxiago eta
geroz eta paziente gehiago direla-
rik, geroz eta zailago da», Vella-
ren erranetan. Bere egoera per-
tsonalak badu zerikusia: senarra
Akizen ari da lanean, Hossego-
rren bizi da, 19 hilabeteko alaba
bat badu eta bere senarrak ere ba-
du astean behineko garda bat gehi
hilabetean behin asteburuko bat.
«Nik ere baldin badut astean
behin garda bat eta beste bat hila-
betean behin, ez zaigu denbora
anitz gelditzen», laburbiltzen du,
zehaztuz ez duela oraingoz Mau-
letik joateko intentziorik.
Egoeraren larritasunaz abisatu

zuten garda sistemak kudeatzen
dituen Eskualdeko Osasun Zerbi-
tzua (ARS frantsesezko sigletan),
eta bilkurak egin izan dituzte. Az-
kenean, mediku berriak erakarri
artean, batzuentzat arta eremua
handitzea izan daiteke aterabi-
dea. Barkoxeko medikuaren us-
tez, ez da aterabide ona: «Bi sek-
toreak elkartu nahi dituzte, beraz
Lartzabaletik Lourdiosera (Biar-
noa) joanen litzateke. Gu kontra
gaude. Dei bat baldin bada Lour-
diosen eta urgentzia bat Lartza-
balen, gu gara arduradun izanen.
Oren bat eta erdi bide bada bien
artean. Pentsa Iratitik deitzen ba-
gaituzte». 
Zeharkako beste ondorio bat

izan daiteke Zuberoatik hurbilen
diren ospitaleetako larrialdietan,
Oluen (Biarnoa) eta Donapaleun,
paziente gehiago izatea. «Badu
urte bat ari garela erraten mediku
gehiago behar ditugula, eta ara-
zoa da orain zailegi bilakatzen ari
dela», damutzen da Vella. Bere
izena agertzea nahi izan ez duten
mediku baten erranetan, Eskual-
deko Osasun Zerbitzuarekin eta
hautetsiekin egiten diren bilku-
rak «antzuak» izaten ari dira.
Laguntza eske joan ziren medi-

kuak eskualdeko instituzioaren-
gana, eta ordainean hedexuri edo
jendarmeak ukan zituzten; medi-

Familia medikuen eskasia agerikoa da Zuberoan, eta 
heldu den urtarriletik goiti ibilmolde berri baten beharra
azpimarratzen dute. Hala izanen da Amikuzen ere laster,
erretretara joanen diren medikuak ez badira ordezkatuak.

Mugak agerian
ditu arta sistemak
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Maulen lau mediku izanen

dira urtarriletik aitzina, eta

antolaketa arazoak sortu

daitezke. J.E.



Barkoxeko arta etxea. Egitura horiek erakargarri izateko aski mediku izan behar dira lan zama partekatzeko. J.E.

ku batek ez du bortxaz gardarik
egin beharrik, baina zerbitzua
ziurtatua izan behar da. Prokura-
doreak errekisizioa egin dezake,
eta hala egin zuen, jendarmeak
mediku baten etxera igorriz, aste-
buruko garda egin zezan. Garda-
rik egin nahi ez zuen mediku
mauletar batek ofizioa utzi du ho-
rren ondorioz.

‘Numerus clausus’
Testuingurua aldatuz joan da ho-
rretara heltzeko. 1994ko lehen
ministroari, Edouard Balladurri,
gizarte segurantzaren gastuak tti-
pitzeko hainbat pertsonalitatek
egin txosten batean, mediku ko-
purua txikitzea aholkatu zitzaion.
Numerus clausus (kopuru itxia)
delakoarekin, medikuntza ikas-
ketetan mugatzen da, eskualde-
ka, urte batean mediku bilaka-
tzen ahalko direnen kopurua
konkurtso baten bidez. Gaur
egun kopuru itxi hori handitzen
bada ere, ondorioak hemendik
hamar bat urtetara izanen dira,
ikasketa luzeak baitira. 
Maulen, Baigorrin eta Donapa-

leun ari den Maia Lacroix mediku
bakarra da bere sektorean ordez-
ketak egiten dituena. «Ikusten da
ez dela geroarentzat eskaintza
handia Donapaleun ere. Anitz
mediku erretretara joanen dira,
60 urte ingurukoak baitira, eta
horiek paziente anitz badituzte».
Beldur da Zuberoan bezain zaila
izanen dela mediku berriak atze-
matea Amikuzen ere. Xan Berte-
rretxeren erranetan, Baigorrin
«xantza pixka bat ukan dute»
urte gutxitan hiru mediku berri
ukanez, normalena baita Maule,
Donapaleu eta Donibane Garazi-
ko egoera, erretreta hartzetik

hurbil diren medikuekin. Profe-
sionalak nahi duten lekuan insta-
latzen dira «eta ez da batere erre-
gulatua», bere erranetan.

Kopuruen gainetik
Ofizio liberalak bere mugak era-
kusten ditu Maia Lacroixen ustez
ere: «Akta bakoitzeko pagatua
zarenez, sistemak berak ez du
galdetzen kalitatezko eskaintza
bat; zuk duzu zure kontzientzia
profesionalarekin erabakitzen
nahi dituzula egin 20 minutuko
kontsultak jende gutxiago ikusiz
baina hobeki, sos gutxiago iraba-
ziz ere beharbada. Zure erabakiak
dira, aldiz sistemak eramaten zai-
tu kantitatea egitera». Zer erra-
nik ez pazienteak partekatzeko
medikuak eskas direlarik.
Hego Euskal Herriko arta siste-

ma aipatu dute Lacroixek eta Ber-
terretxek, publikoa delako: Jaur-
laritzaren osasun konkurtsoa
gainditurik, beharren arabera lu-
rraldean barreiatuak dira medi-
kuak, soldata eta lan oren finkoe-
kin. Xan Berterretxeri bateraga-
rria iduri zaio bere beharrekin:
«Gure belaunaldiko gehienek
nahiago dugu bederen pixka bat
kontrolatu lan denbora. Beharba-
da gutxiago irabazi, baina denbo-
ra ukan ondoan bizitzeko». Bai-
gorriko kabinetean laugarren
mediku bat har lezakete laster,
lan zamak arintzeko.
Zuberoan instalatzeko baldin-

tza hobeak ezarri nahian, soldata
pekoak eta liberalak diren medi-
kuak kontratatzen ahal lituzkeen
elkarte bat sortu dute osasun sai-
leko partaide desberdinek. Egitu-
ra juridiko berria sortzekotan
dira, eta laster luzatuko dituzte
lan deialdiak.
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Mediku gutxiago eta
geroz eta paziente
gehiago direlarik, 
geroz eta zailago da
gardak ziurtatzea»
Zoe Vella
Mauleko medikua

«Lurralde batean 
ez bada medikurik 
ez da erakargarria, 
eta ez bada erakargarria
ez da medikurik heldu»
Maia Lacroix
Donapaleuko medikua

«Gure belaunaldiko
gehienek nahiago dugu
bederen pixka bat
kontrolatu lan denbora,
ondoan bizitzeko»
Xan Berterretxe
Baigorriko medikua

«Denbora erdi batekin
soldata atera daiteke;
hori da aterabidea,
baina hemen bizitzeko
nahia behar da»
Christian Roget
Barkoxeko medikua

‘‘
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MARRAZKIRITZIA If

Euskararen garapenari egin kalteak
salatu ditu Euskara Geroan elkarteak

BAIONA bLizeo erreformak bete-betean jo du sail elebiduna. Euskara
hautuzkoan hartzen zuten ikasleen kopurua gain behera erori da.
«Hautuzkoaren estatus berria katastrofikoa da», diote Euskara Gero-
an-eko irakasleek. Ministerioaren beste traba franko zerrendatu di-
tuzte. «Iduritzen zaigu argiki euskararen egoera txarrera abian dela».

«Gobernuen mendeku
politikek gehiago dute 
euskal gatazkaren iturburuan
aurkitzen diren korapiloetatik,
konponbidetik baino»

Egoitz Urrutikoetxea
Iratzar fundazioa

Baldintzapean aske
geratzea ukatu
diote Beyrieri

KANBO bAsteartean jakinarazi
zuen Parisko  dei auzitegiak bal-
dintzapean aske izatea ukatzen
ziola Lorentxa Beyrie euskal pre-
so politiko kanboarrari. Alta, uz-
tailean, zigorrak betearazteko
auzitegiak onartu zion, baina
prokuradoreak dei egin zuen.
«Auzitegiak bidali mezua ez da
batere ona», adierazi zuen haren
abokatu William Bourdonek.
«Nehork ez dezake pentsa orain,
bihar [Lorentxa Beyriek] zerbait
gisako zigor malgutzerik erdiets
dezakeenik» . Halaber, ETAri
lotu beste edozeinentzat. Ez du
joko kasazio auzitegira. Epaia sa-
latzeko elkarretaratzea egin zen
arratsean berean Kanbon. 

10.000
L214-REN AURKA ESKATU ISUNA

Mauleko kabala hiltegiko langile-
en abokatuak salaketa jarri zuen
L214 elkartearen kontra, zabaldu
zituen bideoekin «bizi pribatuari
kalte egiteagatik». Auzia aste ho-
netan iragan da, Pauen. Prokura-
doreak 10.000 euroko isuna es-
katu du, eta epaia prentsan heda-
tua izan dadin. Erabakia
azaroaren 18an emanen du auzi-
tegiak.



MUSIKA

BAIONAUnderzut eta Los Bistros

Volantes. 

bGaur, 21:30ean, Magneton.

BAIONABerri Txarrak. 

bBihar, 21:00etan, Zizpa

gaztetxean.

BAIONANova Materia eta Mairu. 

bUrriaren 24an, ostegunez,

21:00etan, Magneton.

DONIBANE GARAZIAbereh 
kontzertuan. 

bGaur, arratsean, Luisenean.

DONIBANE LOHIZUNEEkiza 
kontzertuan. 

bUrriaren 23an, asteazkenez,

21:00etan, Kaia ostatuan. 

GETARIATristtan Mourguy 

kontzertuan. 

bGaur, 19:00etan, plazan.

GETARIAOtxalde taldea 

kontzertuan. 

bBihar, 19:00etan, plazan.

ITSASUHiru Soinu 
eta Pauline & Juliette. 

b Igandean, 17:00etan, elizan.

MAULE-LEXTARREPintxo lehia-
keta, eta, ondotik, Underzuten

kontzertua. 

bBihar, arratsean, Zinkan.

SENPERETximi-Txama, Scola 
Di Cantu Ghjubentu Cerviuninca

eta I Cerviuninchi. 

bUrriaren 22an, asteartez,

19:00etan, elizan.

URRUÑATximi-Txama, Scola 

Di Cantu Ghjubentu Cerviuninca

eta I Cerviuninchi. 

bUrriaren 24an, ostegunez,

19:00etan, elizan.

BERTSOA

IRISARRISorginkeria, jukutriak
eta dantzak erakusketaren bisita

bertsotan, Maddalen Arzallus eta

Ortzi Idoaterekin. 

bBihar, 17:00etan, Ospitalea

interpretazio zentroan. 

URRUÑATaldekako Xilaba. 

Bertso bazkaria, Urruñago 

vs Ez Otoi Pentsa. 

b Igandean, 13:00etan, Berttolin. 

ANTZERKIA

ANGELUAxut, Artedrama eta 
Dejabu Panpin Laborategia: 

Zaldi Urdina. 

bGaur eta bihar, 20:30ean,

Quintaou antzokian.

DANTZA

GETARIAZarena Zarelako taldea-

ren Hariz Hari. 

bBihar, 19:00etan, plazan. 

KANBO Jeikadi dantza taldea. 

bBihar, 14:00etarik goiti, 

ezker paretan.

HITZALDIAK

BAIONAMurgiltzea, 50 urte -
Emaitzak, erronkak & perspektibak

jardunaldiak. 

bGaur eta bihar, 09:00etarik goiti,

Unibertsitateko Fakultatean eta

IUTn.

BAIONAHiztun berriak eta bertso-
mundua. Legitimatu a(ha)la auzi-

tan jarri? izeneko mintzaldian, Mi-

ren Artetxek bertsotan trebatzeak

eta bertso munduan sozializatze-

ak hiztun berrien legitimazio pro-

zesuan izan dezakeen eragina az-

tertuko du. 

bUrriaren 24an, ostegunez,

18:00etarik goiti, Euskal 

Museoan.

BESTELAKOAK

BAIONAMonkeybird - Contre-jour
erakusketaren bisita gidatua, eus-

karaz, Maika Lapoubleren eskutik. 

bBihar, 17:00etan, Didam

erakustokian.

DONIBANE LOHIZUNE Integrazio
Batzordearen Seaska-Ganer hus-

tea. 

b Igandean, 09:00etarik goiti,

tennis estalian.

URRUÑANafar Erresumako Kro-

no Eskaladaren finala, euskal pre-

soen alde. Ibardingo lepo igotzea.

Ondotik, besta, bentetan. 

bBihar, 09:00etan, Signature

enpresako biribilgunetik. 

UZTARITZE Ikasen azoka berezia.
Liburuak eta albumak euro bate-

an, 2 euroan edo 3 euroan. 

bAstelehenetik asteazkenera, 

09:00 - 12:30 eta 13:40 - 18:00,

Ikasen.

Irudiab Baiona

Zizpa gaztetxean 
ariko dira bihar
Berri Txarrak taldeak Baionan joko du Ikusi arte Tour 2019, Beudeagur

itzuliko kontzertu bat. Bihar ariko da, Zizpa gaztetxean. Antolatzaileek

21:00etan finkatu dute kontzertu tenorea. Sartze guziak saldu ziren den-

bora guti barne joan igande arrastirian, Baionako gaztetxearen egoitzan

bertan. GUIILAUME FAUVEAU

Jo Pilota. Joan den igandean 

Jo pilotasaioak lehen aldikoz 

zuzenean egin duen emanaldia

berriz ikus daiteke atarian.

ElkarrizKatea #3ere ikusgai: Oier

Guillanek Edorta Jimenezi egin

dion elkarrizketa. Diabolo Kiwiren

7 lurralde tourreko irudiak ere bai. 

Gaur

12:30.On Daiziela-n, Tuterako Na-

farroa Oinez-en antolatzaileak.

Bihar

18:00.Kulturalea. 

Etzi

15:00.Errugbia zuzenean: 

Maule-Tarbes

LABORANTZA 

HERRIKOIA

ZUEN ESKU

EHLG-ren lana 

beharrezkoa da.

ehlgbai.org

 Egin zaitez sustengatzaile 

ORAIN !
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Iñaki Etxeleku Baiona

Hezkuntza publikoko sail elebi-
duneko buraso gisa, Biga Bai el-
karteko arduradunetan da Marie-
Andree Ouret (Suhuskune, 1970).
Lizeoko erreformak ekarri kalte-
ak eta bigarren mailan euskara-
ren irakaskuntza garatu eta hobe-
tzeko dituzten funtsezko erron-
kak barnatu ditu. 
Nafarroako lizeoan sartu zarete

lehen aldikoz. 

Inportantea zitzaigun, zeren eta
anitz ikasle elebidun bada lizeo
horretan, eta, eremu horretan ez
baikinen batere, merezi zuen. 
Oro har emaitzekin kontent?

Bai, aski kontent. Gero, Ravel lize-
oan ginen eta galdu dugu, sinpleki
eramaile genuen burasoa joan de-
lako. Baina urte guziz entseatzen
gara ikastetxe gehiagotan sartzen. 
Zertan da inportantea ikastetxe-

etako kontseiluetan izatea?

Lehen mailan, badira burasoak
eskola kontseiluan ordezkatuak
direnak, baina ez dira bortxaz el-
karte bati lotuak. Aldiz, bigarren
mailan beren burua aurkezten
duten burasoek behar dute bura-
so elkarte bateko kide izan. Hor
sartzen direnak Biga Bai, FCPE
edo APE elkarteetakoak dira.
Hauteskundeak pasatu, eta bura-
so horiek ordezkari dira ikaste-
txeko hainbat instantziatan. In-
portanteena Administrazio Kon-
tseilua da. Erabaki nagusiak hor
dira hartzen: buxeta, adibidez 
—DGH, Oren Dotazio Orokorra—.
Estatuarengandik ukaiten dute
diru zama bat, eta administrazio
kontseiluak du banatzen ikasgai-
ka. Orduan, estrategikoa da hor
izatea. Bestalde, hor dira biltzen
zuzendaritza, irakasleak, buraso-
ak eta beste langileak; hor dira
gauzak erraten eta erabakitzen.
Elkarte gisa ohartu gara ikastetxe
batean ordezkariak baditugularik
edo ez ditugularik ez dela batere
gauza bera; ez gara batere berdin
adituak. 
Zein dituzue erronkak ikasturte-

rako?

Bigarren mailan: orain artean di-
ren ahalak eta antolaketa bederen
atxikitzea, edo ez galtzea. Gerta-
tzen baita. 2015eko kolegioko
erreformarekin anitz gauza gal-
tzear ginen. Orain den lizeoko
erreformarekin, berdin: lanjera
bada. Bigarren gauza da urrunago
joatea; garatzea orain artean den
euskarazko irakaskuntza. Hiru
edo lau orenez euskara ikasten
dute, eta, ondotik, ikasgai bat edo
gehiago dute euskaraz egiten di-
renak. Komunzki euskaraz egiten
dena Historia/Geografia da, gu-

tienez. Gehienak horretan dira.
Kolegio batzuetan, Historia/Geo-
grafiaz harat badituzte beste ikas-
gai batzuk euskaraz: Matematika,
Fisika, Kirola, Musika. Hori, oren
parekotasunaren mugara heldu
arte. Jadanik horretara heltzea
anitz litzateke. Sekulako erronka
da, horren lortzeko behar baita
borrokatu. 
Zertan?

Beti entzuten dugu Hezkuntza
Nazionaletik ez dela urrunago jo-
aten ahal, giza baliabideen aldetik
ez baita euskarazko irakaslerik
aski. Orain arte hori zen argudioa,
baina kanbiatzen ari da, plantan
eman baitira anitz formakuntza

EEPren medioz. Horri esker, urte
guziz irakasle berriak agertzen
dira. Helburua da oren parekota-
sun horretara heltzea kolegio gu-
zietan. Sekulako borroka da, be-
har baitira ez dakit zenbat baldin-
tza metatu euskarazko ikasgai
berri bat sartzeko kolegio elebi-
dun batean: postu batek behar du
libratu, euskaraz egiteko gai den
irakasle batek sartu, behar dute
denek ados izan. Batzuetan, beste
irakasleak kontra dira, sindika-
tuak kontra dira, erraten dute fa-
bore bat dela. Beraz, inportantea
da burasoek ere presioa ezartzea.
Baina ari da aldatzen, eta bilakae-
ra aski baikorra ikusten dut. Nola
kolegio batzuetan oren parekota-
suna abiatua den, buraso batzuek
orain ikusten dute kalitatezko sis-
tema elebiduna badela sistema
arruntaren saihetsean. Denen
onerako da, hizkuntza maila aski
apala baitute orokorrean, beti po-
xeluan dute gaizki menperatzen
duten hori; ikasgai gehiago sartuz
euskaraz, hizkuntza maila hobe-
tzen eta sendotzen du. Hasiak
dira burasoak ohartzen eta geroz
eta gehiago galdegiten. Horrek
behar luke lizeoraino ere heldu. 
Lizeoan, erreforma berria duzue

partida. 

Erreforma hori katastrofe bat da
guretzat, elebidunarentzat. Sail
elebiduna bera ez da arautua: le-
gedia aski lausoa da. Baxoko eta
lizeoko erreformarekin, antola-
keta aldatua da hizkuntzei buruz.
Sortu dute sistema berri bat, eta
herri hizkuntzen irakaskuntzak

behar du horretan kokatu. Hur-
biletik so eginez, ohartu gara sis-
tema berriko baldintzek kalte egi-
ten diotela elebidunari. Eraikia
genuen antolaketan, euskararen
irakaskuntza bereiz zen, eta di-
ruaren aldetik bazen aparteko fi-
nantzaketa. Ez zen konkurren-
tziarik, ez borrokatzerik beste
ikasgaiekin. Hori behar da atxiki;
bestenaz, gaizki joaten da. Ne-
hork ez daki zer pasatuko den he-
mendik aitzina. 
Arazoa da euskarazko hiruzpa-

lau orenak bereiz izan ordez orain
atzerri hizkuntzen sisteman be-
har dutela sartu. Bigarren hiz-
kuntza gisa hartzen badute, ore-

nak galtzen dira, eta hi-
rugarren hizkuntza gisa
baxoan ez da gehiago ba-
tere konta kasik. 
Nondik aldaraz daiteke

hori?

Bada borroka kasik juri-
dikoa eramateko. Bi
maila dira: bada orain
arte egiten genuen beza-
la xintxuketa aritzea, au-

kerak ez galtzeko; lizeoek delibe-
ro batzuk beren baitarik hartzen
ahal dituzte. Gure borroka izanen
da euskararentzat zen aparteko
diru zama salbatzea. Gero, borro-
katzen gara gauza ttipietan, erra-
nez: «Orain arte, hartzen ahal zu-
ten euskara, gehi beste hautuzko
gaia. Orain ere behar lukete auke-
ra hori!». Segitu behar dugu ko-
puruena ere. Elebidun sailean be-
rean ez dira hainbeste apaldu. Al-
diz, euskara hautuzko gai gisa,
bada sekulako beherakada aur-
ten, %32koa. Hori kezkagarria da,
eta erreformari lotua da zuzenki.
Irakasleek tokian-tokian erraten
dute inportantea dela hautuzko
hori, hondarrean molde bat dela-
ko haurrentzat euskara segitzeko
baxo arte. Biziki gaizki bizi dute
beherakada hori. Beharko dugu
zerbait asmatu horren zuzentze-
ko ikastetxeekin, ikuskariarekin,
EEPrekin.
Eta okzitaniarrak, adibidez,

arrunt arrangura dira; sekulako
beherakadak dituzte, aise guk
baino gehiago. Bete-betean hun-
kiak dira hautuzko hizkuntzaren
koefizientearekin. Beraz, ez gara
bakarrak horretan borrokatu
behar dugunak. Lehenik, lizeoe-
tako erreformak zituen iratzarra-
razi alsaziarrak, korsikarrak,
okzitaniarrak bereziki, baina
murgiltze eredukoak ere mugi-
mendu berean dira, denek ikus-
ten baitute oraingo gobernu
honek dituela holako erasoak
egiten, eta herri hizkuntzen kon-
tra agertzen dela.

«Lizeoetako
erreforma
katastrofe bat
da guretzat»

Marie-Andree Ouret  b Biga Bai

Kolegio eta lizeoetako erabakiguneetan
burasoen ordezkarien hautatzeko bozak
zituzten joan den ostiralean. Biga Bai elkarteak
eginahalak egin ditu erdiesteko. Lehentze sartu
da Donibane Garaziko Nafarroako lizeoan.

ISABELLE MIQUELESTORENA

«Inportanteena Administrazio
Kontseilua da. Erabaki
nagusiak hor dira hartzen:
buxeta, adibidez»

«Euskara hautuzko gai gisa,
bada sekulako beherakada,
%32koa. Kezkagarria da, 
eta erreformari lotua zuzenki»
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