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Joanes Etxebarria Maule

2019ko martxoan sortu zuten Zu-
beroako CPTS elkartea (Lurralde-
ko Osasungintzako Komunitate
Profesionala), osasungintzako
ofizio desberdinak ezohiko egitu-
ra batean elkartuz. 2016an sortu
zuen Estatuak egitura mota hori,
profesionalek finkatu eremuko 
—kasu honetan Zuberoa— ofizio-
ak bilduz: medikuak, erizainak,
kinesiterapeutak eta farmaziala-
riak; beren borondatez elkartu
dira, eta orain dietalari eta ortope-
dista bat ere elkartean sartu nahi
dira. Akitania Berriko eskualdean
sortu den lehen elkartea da Zube-

roakoa; Bergerac eskualdean bes-
te bat sortzen ari da, adibidez, soi-
lik mediku liberalen artean. Haa-
tik, Zuberoan alde publikoa baz-
tertua balitz, Christian de Gaye
CPTSko presidente eta medikua-
ren erranetan, «hutsune bat li-
tzateke egin nahi ditugun laneta-
rako».
Horretan da, hain zuzen, ohiz

kanpokoa: estatutu liberalaz
gain, Mauleko eta Atharratzeko
ospitalea eta osasun zentroa ere
egitura bereko partaide baitira.
Elkarteak astelehen iluntzean
egin zuen bilkurara Minbiziaren
Kontrako Liga ere gomitatu zuten
elkarlanera gomitatuz, minbizia-

ren prebentzioan bere ekarpena
egin dezan. «Partaideak elkarla-
nean aritzera bultzatzea da» xede
nagusia, De Gayeren erranetan.

Mediku faltari aterabidea
Zuberoako herrietan medikuak
ments direla jakinarazi izan du
Hitza-k; problematika hori ere
beretu du elkarte sortuberriak.
«Aterabidea elkarte honetatik ji-
nen da», ziurtatzen du De Gayek.
Horretarako ere, eremu publiko
eta liberala eskuz esku ariko dira,
orain arteko ibilmoldea irauliz.
Euskal Elkargoarekin, Depar-

tamentuarekin eta Eskualdeko
Osasun Zerbitzuekin (ARS, fran-
tsesezko sigletan) lan egitea deli-
beratu dute osasungintzako pro-
fesionalek, aterabideak bilatzeko.
CPTS egiturak ahalbidetu du,
azken hilabeteetan, elkarrizkete-
kin zubiak eraikitzea instituzio
publikoen eta medikuen artean.
Elkarteko administrazio kontsei-
luak berriki onartu du mediku

liberalen Batasuna zentroaren
kudeaketa bere gain hartzea. Sol-
datapeko medikuak eta mediku
liberalak izatea ahalbidetuko du
egitura berritzaileak: «Mauleko
medikuek erran dute mediku
liberalak izaten segitu nahi dutela
baina ez dutela arazorik haiekin
batean soldatapeko medikuak ari
daitezen», azaldu du elkarteko
presidenteak; eta hala izanen da
laster. 
Mauleko ospitaleko zuzendari-

tzarekin ere aitzina joan dira elka-
rrizketak, hautagaitza batera aur-
kezteraino: Ma Sante 2022 legeak
(2022ko nire osasuna) gune be-
hartsuetan mediku lanpostuak
sortzeko parada eskaintzen due-
nez, Maulen bi mediku lanpostu
sortzeko hautagaitza aurkeztu
zuten. Kontu ikuskatzea egin eta
eskaera onartua izan da. Batasu-
na mediku zentroan lan egiten
ahalko dute ospitaleak pagatuko
dituen bi mediku horiek. Mediku
liberalek orain arte egin izan du-

ten bezala, gainera, ospitalean ere
txandakatuko dira.
Medikuak jinarazteko, begi

bistakoa da engaiamendu arina-
goa eskatu behar zaiela, De Gayek
dioenez, bereziki mediku gazteei:
«Mediku gazteek nahi dute lan
kontratu mugatu bat izenpetu».
Orain arte ez zen hala izaten, Ba-
tasuna mediku zentroaren eta
antzekoen partaide baitziren me-
dikuak, higiezinen sozietate pri-
batu bateko akziodun gisa, urte
anitzetarako lanera engaiatuz.
Batasunan akzioen desagertzea
aktatua izan da. Sozietate priba-
tuak existitzen segituko du, baina
CPTSk alokatuko du egoitza eta
kudeatuko du zentroa. Lan kon-
tratuen bidez medikuak behin-
behinean engaiatuko dira, baina
soilik beren lana egiteko, orain
arte kudeaketa guztia beren es-
kuetan zelarik. Hilabetean alo-
kairu bat pagatzearen truk, artak
egiten ahalko dituzte.
Denek ez dute soldatapekoak

izan nahi, baina, kudeaketa mis-
toa izanen denez, soldatapekoak
eta liberalak elkarlanean aritzen
ahalko dira. Jurista baten lagun-
tza ukan dute, hain berritzailea
den kudeaketan lan kontratuak
egiteko, besteak beste. Bi lanpostu
berrietarako hautagaitzak jaso di-
tuzte jadanik, eta horien artean
«pista seriosak» badirela ziurtatu
du CPTSko presidenteak. Eraikia
izanen denean Batasunaren segi-
da hartuko duen Mauleko osasun
zentroan ere, haren ustez, sistema
bera ezarriko da berantago. 

Zaintzak eremu zabalagoan
Mediku eskasiaz gain, gauetako
eta asteburuetako zaintzak ere
arazo bilakatu dira Zuberoan.
Ofizioa utziko duen mediku ba-
tek jakinarazi du arrazoi pertso-
nalengatik egin nahi ez dituen
zaintzek dutela lana uztera pusa-
tu. Zaintzako medikurik ez zen
asteburu batean, jendarmeak
joan ziren mediku baten etxera
errekeritzera, eta giroa hoztu zen. 
Arazo horri ere pentsatzen ari

da CPTS elkartea. Oraino deus ez
da formalizatua, baina baliteke
zaintza eremua zabaltzea ingu-
ruetako eskualdeekin bat eginez.
Hitza-k jakin ahal izan duenez,
baina, beste eskualdeetako medi-
kuak ez lirateke aterabide horren
alde, kontsultak egiteko distan-
tziak anitzez handituko liratekee-
lako. De Gayek aitzinatu duenez,
aterabide bat izan daiteke zaintza
sistema anbulatorioa: «Medikua
mugitu beharrean, eria joanen li-
tzateke zaintzako medikuaren
gana, bere ahalekin edo garraio
sanitarioekin». Baina oraino deus
ez da finko, «hipotesiak» dira.

Pribatua eta publikoa uztartu,
mediku gabeziatik ateratzeko
CPTS elkarteak Zuberoako osasungintzako profesionalak biltzen ditu elkarlana bultzatzeko
b Elkarteak kudeatuko du soldatapekoak eta mediku liberalak juntatuko dituen zentroa

Ondoko hilabeteetan Mauleko Batasuna zentroan soldatapeko bi mediku hasiko dira lanean mediku liberalekin batean. J.E.
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Iñaki Etxeleku Baiona

Taulak, Ipar Euskal Herriko an-
tzerki talde profesionalen federa-
zioak, jada antolatu zuen gaualdi
bat Diakite elkartearen alde duela
zenbait hilabete Baionako gazte-
txean. Le Petit Theatre de Pain
(PTDP) antzerki konpainiako soi-
nu teknikari Peio Sarhi —Diakite-
ko laguntzailea dena ere—, talde-
kideekin mintzaturik, proposa-
men berri batekin dator Taula
federazioa CRI—Cabaret Reactif
Improvise— Kabaret Iharduki-
tzaile Inprobisatuarekin. Diakite
eta Etorkinekin elkarteei joanen
zaie ikuskizunetik jalgi diru gu-
zia. Luhusoko PTDPrentzat, as-
paldiko gogo baten obratzeko pa-
rada izanen da, gainera.
Helene Herve eta Maryia Aneva

antzerkilariek dute kudeatuko
epe motz-motzean muntatu ka-
baretaren sorkuntza prozesua.
Iturburua, Audincourteko (Fran-
tziako Doubs departamendua) Le

Theatre de l’Unite famatuan dau-
ka kabaret aldarrikatzaile mota
horrek. Han, Kapouchnik deitu
dute, eta badu hogei urtez goiti
egiten dutela erregularki beroan-
bero eta zalu-zalua muntatu
emanaldia. Helen Herve, PTDPko
antzerkilaria: «Haiek dute plan-
tan eman kabaret disidente poli-
tikoaren printzipioa. Goizarekin
artisten artean biltzea da ideia,
edozein izanik ere artistaren ar-
loa, bakoitzak ekarri aktualitate-
ko gaien inguruan aritzeko». On-
dotik, gai bat hartu, eta inprobisa-
zioak egiten dituzte oholtzan.
«Hortik sortuko da inprobisazio
bat eta denak elkartuko dira, kan-
poko begirada batek eginez lotu-
ra, arratsean berean aurkeztuko
den ikuskizuna osatuz». Egun
bakar muntatua, arratseko, sail
desberdinetako artistak elkartuz.
Baionakoa lehen aldikoz egiten

dutenez —ez baitute baitezpada
artista guziek elkar ezagutzen—,
doi bat denbora gehiagoren har-

tzea erabaki dute. Larunbat goi-
zetik bilduko dira, biharamun
arratsaldean publiko aitzinean
aurkezteko. «Ez direlarik itzu-
lian, Theatre de l’Unitekoek aste-
ro egiten dute Kapouchnikbat. 25
bat dira taula gainean, eta batzue-
tan amateur batzuk ere ari dira
haiekin». Jacques Livchine Thea-
tre de l’Unite konpainiaren sor-
tzaile eta eramaileak zuen pen-
tsatu kabaret kilikagarri hori.
«Antzerki jaialdietan behin bai-
no gehiagotan gurutzatuz ezagu-
tu dugu Livchine, eta gaitzeko bi-
txoa da; zinez ele politiko eta disi-
dentea badu, eta franko laketu
dira Kapouchnikhorietan». In-
teresa duenak, Livchinek berak
kabaret bakoitzaz egin bildumak
irakur ditzake konpainiaren In-
ternet atarian. «Autokritika anitz
badu, gainera. Baitira kabaret ba-
tzuk txarrak direnak; beste ba-
tzuk ongi ibili direnak. Horretan
da ariketa zaila eta lerrakorra:
eror zaitezke arrunt, edo magia

berezia pitz daiteke». Bat-batean
eginak duen freskotasunak, hain
zuzen, indar eta egiatasun berezia
ukan dezake antzerkian. Horrek
ere egiten du berezi kabaret mota
hori. Hala bizi izan zuen Hervek
Languedoceko Humani Theatre
taldearekin. Taldeko orduko zu-
zendari Fabien Bergesek Cabaret
de l’urgence deitu zuen. «Bizi

izan genuen Jerome Petijean tal-
dekidearekin —gaur egun PTDP-
ko antzerkilaria—: inprobisazio
bat deneko, laster joan beharra,
non burumuina bazterrean uzten
duzun bat-batean sortzeko, ba-
tzuetan gauza zoragarriak atera-
tzen dira».

Rocklariak lagun
Aipatu aitzineko esperientzietan
bezala, Taula federazioko antzer-
kilariez gain, beste sailetako artis-
tei dei egin diete igandeko. «Abe-
ratsa izanen da, baitira musika-
riak, dantzariak, zirkulariak.
Polita izanen da arloen gurutza-
tzea. Bakoitzak bere egoa sakelan
utzi behar du, hoberena atxiki-
tzeko, gero eraginkorrena atera-
tzeko publiko aitzinean oren bat
edo oren bat eta laurdenez».
Doi bat biluzirik jinen da bakoi-

tza larunbat goizean. Kudeatzai-
leek galdegin die —beste esperien-
tzietan bezala— aktualitateari lotu
zerbaitekin etortzea: «Bakoitzari
galdegin diogu prentsa artiku-
luak, liburu zatiak, bideo bat,
irratsaio bat edo zati bat, objektu
bat eta jantzi baterako oinarri ba-
ten ekartzea. Baina ez da errana
norbaitek ekarri gaia landuko
duela berak, menturaz beste talde
batean ariko baita gustukoa izan
duen beste gai batekin». 
Musikariei ez diete deus berezi-

rik galdegin. The Very Small Or-
chestra eta Joujou taldeko kantari
eta musikariak dira parte hartuko
dutenak. Very Smallekoek jada
lan egin dute antzerki munduare-
kin; baita, bereziki, komiki musi-
katu egitasmoetan ere. «Biziki
maite dute jendeak eskatzen dien
giroei egokitzea musika aldetik,
inprobisatuz». Kabareteko sor-
kuntzaz gain, musikariek segitu-
ko dute jotzen kabaretetik landa,
ostatua irekirik atxikiko baita
Etorkinekin eta Diakiteren alde.

Iheslarien aldeko oihua’

‘CRI’ kabaret ihardukitzaile inprobisatua emanen dute igandean Diakite eta Etorkinekin
elkarteen alde, Baionan b Taula antzerki talde federazioak eta PTDPk dute antolatu

Le Theatre de l’Unite konpainiaren Kapouchnik bateko irudia. HITZA

d
CRI KABARETA

Igandean, 16:00etan. Baionako

Henri Grenet auditorioan.
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Ostirala, 2019ko azaroaren 6aAstekoa

Iñaki Etxeleku Urruña

K
lima Aldaketa-
ri Buruzko Go-
bernu Arteko
Taldeak (IPCC)
egin azken ira-
garpenetan,

hogeita hamar urte barne bero-
tzearen ondorio gaur baino borti-
tzagoak izango dira Europa Men-
debaldean ere. Uda itsuski bero-
ak, eta eurialdi biziki handiak.
Izotz estalkiaren urtzearekin,

itsasoko urak azkarki igaten ari
direnez, euri uharrekin bateratu-
rik uholdeak ardurago agituko

direla iragarria dute. Informazio
eta datu bilketa handia sartu on-
doan, AEBetako Climate Central
ikerketa zentroak uholde horiek
non eta zer ondoriorekin gertatu-
ko liratekeen iragarri zuen joan
den hilabetean. Milioika jende
munduan lekuz aldatzerat behar-
tuak lirateke 2050ean, uholdeen-
gatik. Mundu guziko arrisku gu-
neak zehaztu ditu ikerketak, ma-
petan gorriz markatuz. Garikoitz
Goikoetxea BERRIAko kazetariak
urriaren 31n argitaratu artiku-
luan erakutsi zuen nola, partiku-
larki Bilboko isurialdean eta Atu-
rri ibai inguruan, urte guziz urak

gaindika egin dezakeen jendeak
bizi diren eremuetan. Pantailan
luparekin hurbilduz, Aturri ibar
osoan bizi daitekeen egoera ez li-
tzateke ttipia. Baiona inguruan
berean, argiki ageri dira lanjerre-
an izan daitezkeen auzoak, hala
nola Mugerreko pleita lekua,
Ametzondoko Ikea merkataritza
gune osoa, Santizpiritu auzoa,
Lesseps kaiaren parte on bat eta
horren ondoko lan eremua. Do-
nibane Lohizuneko erdigunea eta
Urdazuri ibai inguruak ere gorriz
ageri dira. Baita Bidarte Uhabia
ibai ingurua eta Hendaia eta Irun-
go Intzura aldea. 

Laurent Thieule ekologoa da
ofizioz eta Cade ingurumen el-
karteko kidea. Iragarpen horiek
ezagutzen ditu, eta ez zaizkio ba-
tere berriak: «Badu 30 urte abisa-
tzen ari garela alimaleko kaka ba-
tera goazela eta nolakoa izanen
den. Badu 30 urte ez gaituztela
entzuten, eta gero eta larriago
dela. 25 urteko ofizio ibilbidean ez
dut hobekuntzarik ikusi». Cli-
mate Centralek egin ikerketako
mapei so eginez sinesgarriak zaiz-
kio, nahiz ñabarduretan sartuz
hutsak kausi daitezkeen. «Xehe-
tasunetan, hain segur, akats ba-
tzuk badira. Ikerketa horiek,

maiz, larri-larria eginak direlako.
Baina, sinesgarria da, halere. Zaila
da erratea karrika hau edo hura
zehazki urpean izanen den. Bizki-
tartean, hemendik 30-40 urtera
Baionak arazo handiak izanen di-
tuela uholdeekin, segur da! Segur
da uholde lazgarriak gertatuko
direla Lapurdi itsasaldean».
Xabi Arbelbide bazterren inge-

niari eta arkitektoa da Angelun.
Agertzen diren gune lanjerosak
ezagutzen ditu, eta Santizpiritu-
koa ezaguna da. «Hartzen duzu
Alsace Lorraine etorbidea, eta gi-
belago, Daniel Argote karrika.
Karrika hori izugarri apala da. Ba-

Klima berotu izanaren eraginez, urteroko uholde edo ur gaindikatzeak iragartzen dituzte 2050erako
Aturri, Uhabia, Urdazuri edo Bidasoa ibai inguruetan. Arriskuak jakinagatik, ez du iduri agintariek
lurrak zimendatzen darraikaten Hirigintza politikak aldatzeko mentura handirik erakusten dutenik.

Laino dago... ez luzarako

2016ko otsailean, Errobiko urek gaindika egin eta Baiona Ttipiko karrikak estaltzen hasi zituztelarik. ISABELLE MIQUELESTORENA
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tera gertatzen baldin badira hai-
zea, marea eta euria, gero eta
gehiago ura izanen da hor». Baio-
nako Herriko Etxearen sosten-
guarekin, alta, eraikin berri bat
baino gehiago egin dituzte leku
horretan. Arbelbidek badaki Do-
nibane Lohizunen ere badela ara-
zoa: «Donibane Lohizunen bada-
kigu parte zaharra itsasoa baino
beherago dela. Jendeek beharba-
da ez dute ikusi nahi, baina bada-
kigu denbora baten buruan ura-
ren azpian izanen dela, usu».
Thieulek dio jendeak badakie-

la. «Jendeak ahanzten du itsaso-
ak bi edo hiru zentimetroz gora

egin duela azken urteetan, baina
badu hamabost urte erraten die-
gula metro bateraino hel daiteke-
ela. Delako metro horretara hel-
duak gara, gaur egun. Agintariek,
momentuko, hidraulikaren iker-
keta etxeei eskatzen diete 70 zen-
timetroko hozka kontuan har-
tzea. Badakigularik metro bate-
koa izanen dela».

Hirigintza beti ildo beretik
Biztanleria emendatzea ikusten
duten eskualdeetan bizitegi erai-
kitzeek aitzina segitzen dute. Ha-
laber, lurraren artifizializazioa
areagotzen duten lan eremuek.
Ur handitzeen eztitzeko lehen
zuhaitzek ur bazterretan eta in-
gurune naturalek egiten zuten
lana arras gutitua da; horri gehi
laborantza eredu baten garapena.
Thieule: «Hirigintza planak iza-
nagatik, segitzen da hezeguneen
suntsitzen. Landu nuen azken
txostena, Sutar eremukoa zen
[Angelun]. Bizitegi gune handi
bat eraikiko dute hor, lehen arto
landa zen tokian. Baina artoa izan
baino lehen hezegunea zen. Ba,
hezegune horrek ura geldiaraz-
ten zuen hein batean, eta kendu
dute. Egitasmoz egitasmo, erre-
gulazio bideak desagerrarazten
dira». Hezeguneak bezala, erreka
ttipiak. «Erreka ttipiak ez ditu
gehiago babesten uraren lege be-
rriak. Erreka ttipiak hain zituzten
trebes, non FNSEAk presio egin

badela PPRI bat ikertzen ari dire-
na, baina badu aspaldi horren on-
dorioen beha gaudela. Ez dakigu
non den blokeatzea, baina bloke-
atua da». 
Thieulek ere bizi izan ditu pre-

bentzio plan horien mugak:
«Edozein gisaz, PPRI horien ze-
hazteko ez dute tresna aski onik.
Ikerketa etxe batek manatu pre-
bentzio planerako ez badu galde-
gin klima aldaketa kontuan har-
tzea, ez da eginen». Okaztaturik,
funtsean, lanaren uztea erabaki
du ekologoak: «Aise eraginkorra-

goa naiz Cade elkartearekin, sala-
ketak egiten baititu, auzibideak
irekitzen, lan dorpeetan sartuz».

Teknikaren aitzakia
Urarekin sortu arriskuak ikusi-
rik, eraikuntza munduak beti
teknika atera du aterabide gisa.
Thieulek dio gezurra dela etenga-
be teknikoki buru egin dakiekee-
la klima aldaketaren ondorioei:
«Ez da egia! Hainbesteraino, non
Frantziako Estatuak, egungo
egunean, erabaki baitu ez zituela
gehiago babestuko hirigune ere-

mu berriak, eta ondoko urteetan
pentsatua baitute toki lanjeros
batzuetarik biztanleen ateratzea.
Ez baita gehiago diru edota tekni-
ka ahalik eraginkorki jendeen ba-
besteko».
Azkenean, klima aldaketaren

ondorio lanjerosez mintzo da
franko, baina deus ez da funski al-
datzen Thieuleren ustez: «Ez da
seriosa. Ez dugu zinez neurtzen
gertatzen ari dena. Denek aipu
dute anitz, baina ez dute neur-
tzen. Horretan, Parisko Akordio-
ak fartsa baizik ez dira».

UHOLDE  ARRISKUAK

AngeluAngelu

BokaleBokale

BaionaBaiona

BaionaBaiona

Baiona TtipiaBaiona Ttipia

AkamarreAkamarre

BidaxuneBidaxuneLehuntzeLehuntze
AhurtiAhurti

GixuneGixune

IrunIrun

HondarribiaHondarribia

HendaiaHendaia

Donibane LohizuneDonibane Lohizune

ZiburuZiburu

AzkaineAzkaine
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Donibane Lohizune

Aturriren arroa

Baiona

ITURRIA:  CLIMATE CENTRAL, EUSKALGEO

baitu, erranez: ‘Erreka ttipiak ez
dira ur xirripak, baina arroilak;
beraz, nahi duguna egin dezake-
gu horietan’. Gezurra da, uraren
irenstea ibar gainetan egiten bai-
ta. Ondorioz, hirigintza plan anitz
ez dira batere egokiak».
Hirietan berean, hirigintza pla-

nek beste lehentasunak dituzte
maiz: ekonomia, garraioa, zerbi-
tzuak. Arbelbide, hiri arkitekto
gisa, plaza zaharberritze lanetan
ari da gehienbat. Anitzetan, jada
mundrunatuak, harriztatuak edo
zimendatuak diren eremuak dira;
beraz, zaila zaio ingurumenaren
araberako aldaketen ekartzea.

«Biziki zaila da, parean
politikariak baititugu,
eta bereziki ekonomiari
lotu hertsadurak. Landa-
reak ezartzen badituzu,
artatze lanak eskatzen
ditu. Kulturalki badugu
bide egiteko oraino». 
Uholdeen eraginez,

azken bi hamarkadetan
estatuko administrazio-
ak PPRI edo Uholde
Arriskuen Prebentzio
Planak jar ditzake, hiri-
gintza planek segitu be-
har lituzketenak. Senpe-
ren, konparazione, ba-

dute bat. Donibane Lohizunen
ere, baina Arbelbidek dio hauen
dudan ezartzeko jokoak badirela.
«Dakidan apurrean, erran neza-
ke azken urte hauetan estatuak
doi bat gehiago kasu egiten duela,
ikusiz gertatzen ari dena. Maiz
buru egin behar diete herriko
etxe batzuei, eraikigarri nahi bai-
tituzte uholde arrisku pean diren
eremu batzuk». Hego Lapurdiko
beste kasu bat aipatu du:
«Urruñan, adibidez, badakigu

Ez dugu zinez neurtzen
gertatzen ari dena. Denek 
aipu dute anitz, baina ez dute
neurtzen. Ez da seriosa»
Laurent Thieule
Ekologoa

«Biziki zaila da, parean
politikariak baititugu, 
eta, bereziki, ekonomiari 
lotu hertsadurak»
Xabi Arbelbide
Bazterren arkitektua

‘‘
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Lan bila 

zabiltza?

Estatuak eta Akitania Berria Eskualdeak laguntza eta formakuntza

proposatzen dizkizute lan mundura aiseago itzul zaitezen.

Sophie, 29 urte
erizain laguntzailea
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0 800 940 166
deia eta zerbitzua 

urririk

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine-k proposatu zerbitzua

Estatua eta Akitania Berria 

bidelagun dituzu!

devenezlebonprofil.fr 

webgunean
30 000 formakuntzen
eskaintza



DURANGOKO AZOKA

DURANGO

- Altxorraren bila! (Elkar) liburua-

ren aurkezpena. 

bGaur, 12:00etan, Saguganbaran.

- Euskal Herriko hiriburuen gidak

(Elkar) liburuen aurkezpena.

bGaur, 12:00etan, Areto Nagusian.

- Manez eta Kobreak taldearen

bigarren diskoaren aurkezpen

kontzertua (autoekoizpena). 

bGaur, 13:00etan, Ahotsenean.

- Anti! Josu Martinezen film

laburraren proiekzioa.

bGaur, 16:30ean, Irudienean.

- Tristtan Murgiren Sargiadisko

berriaren aurkezpen kontzertua.

bGaur, 19:40an, Ahotsenean.

- Aldo musikari!-Aldo musicien!

(Matahami) liburuaren

aurkezpena. 

b Igandean, 11:00etan,

Saguganbaran.

- Antton Larrandaburu &

Bitxiloreak taldearen Ibilbide

terapeutikoa (autoekoizpena)

diskoaren aurkezpena. 

b Igandean, 16:20ean,

Ahotsenean.

- Mixu - Sustraiakdisko kolektibo-

aren aurkezpena (Agorila). 

b Igandean, 17:00etan,

Ahotsenean.

- Maiatzaldizkarien 68. eta 69.

zenbakien aukezpena. 

b Igandean, 17:30ean,

Ahotsenean.

MUSIKA

BAIONAMarilou eta Lili. Apertifia

eta pintxoak izanen dira.

bBihar, 12:00etan, Epaiskan.

BAIONADoctor Mephisto eta

Barber Shop. 

bBihar, 21:30ean, Magneto

kontzertu gelan.

BAIONAZortzi bikotea. 

bAbenduaren 12an, ostegunez,

20:15ean, Luna Negran.

BIARRITZToy Dolls taldearen

kontzertua. (Beterik). 

bGaur, 21:00etan, Atabalen.

BIARRITZTNT - AC/DC Tribute

band. 

bBihar, 20:30ean, Atabalen

BIARRITZDelgres eta Little Girl

Blues. 

b Igandean, 20:00etan, Atabalen.

BIARRITZTiken Jah Fakoly 

(Beterik).

bAbenduaren 12an, ostegunez,

20:30ean, Atabalen.

KANTUA

HENDAIALes 2 Jumeaux elkarte-

ak antolatu 8. lehen mailako esko-

letako haurren euskal kantu txa-

pelketa. 

b Igandean, 16:30ean, Beltzenia

pilotalekuan.

HIRIBURUHaizehegoa Ttiki; Lau

Haizetara; Buhaminak; Bestela

abesbatzak. 

bBihar, 18:00etan, La Perle gelan.

DANTZA

ANGELUBilaka konpainiaren Saio

Zeroeta Dantzaldi tradizionala, eta

Illicite konpainiaren Upriseeta

Cage of God. 

bBihar, 20:30ean, Quintaou

antzokian.

DONIBANE GARAZIKukai dantza

taldearen Adiskideaketa Bax' ai-

narak. 

bBihar, 21:00etan, Jai Alain.

ANTZERKIA

LEKORNE Iduzkilore antzerki tal-

deak emanik, Piarres Larzabalen

Herriko bozak. 

b Igandean, 16:30ean, Hodi Alde

gelan

OLENTZERO

BAIONAOlentzeroren izarra: ibil-

bide kontatua eta tailer kreatiboa,

2 eta 4 urte arteko haurrentzat. 

bBihar, 11:00etan, Euskal Museoan.

BASUSARRIOlentzero eta Mari

Domingi. 

bBihar, 17:00etan, herrian.

BESTELAKOAK

BAIONALanbide Foroa 70 profe-

sional euskaldunekin. Mahai ingu-

ru-eztabaidak: Euskara lan mun-

duan; Lanbide heziketa; Tokiko be-

harrak. Jateko eta edateko.

bBihar, 11:00etarik 17:00etara,

Bernat Etxepare lizeoan.

BAIONAOspitaleak antolatu Hie-

saren prebentziorako informazio

eta detekzio erakus-mahaia. 

bGaur, 11:30etik 14:00etara, 

Cam de Prats ospitaleko jantegian.

BAIONAKlimaren Aldeko Nazio-

arteko Egunaren karietara, bi ore-

neko bizikleta ibilaldia antolatu du

Bizik. 

b Igandean, 10:30etarik

12:30etara, BABko hiribidean.

BAIONATailer elebiduna joko eta

ipuinekin, haur eta burasoentzat. 

bAbenduaren 10ean, asteartez,

18:00etan, Libreplume elkartearen

egoitzan.

DONAPALEUTralhaires,mendien

urdina baino haratago, soinu, iru-

di, kantu, kontaketa, dantza ikuski-

zuna, Joan Frances Tisner, Jakes

Aymonino, Francois Dumeaux,

Koldo Ameztoi, Juan Mari Beltran,

Domenja Lekuona eta Ortzadarre-

kin. 

bBihar, 20:30ean, Chemins-Bideak

eremuan.

KANBOBigarren eskuko liburu

azoka: eleberriak, dokumentalak,

komikiak, diskoak, mediatekako

funtsatik ateratuak. 

bGaur, 14:00etan, eta bihar,

09:30ean, mediatekan.

ZURAIDEHerri txiki, infernu handi

emanaldia: bideo proiekzioa (he-

rriko biztanleekin elkarrizketak),

Zuhaitz Gurrutxaga eta Mikel Pa-

gadiren bakarrizketak, Sebastian

Lizasoren bertsoak. 

bAbenduaren 12an, ostegunez,

20:00etan, herriko gelan.

Irudiab Donibane Garazi

Kukairen ‘Adiskideak’
Garaziko ikastolen alde
Oreretako Kukai dantza taldeak Adiskideakdantza emanaldia agertuko

du, bihar, 21:00etan, Donibane Garaziko Jai Alain. Donibane Garaziko

ikastolak eta Azkarateko Munhoa ikastolak antolatu dute gaualdia. Kukai

baino lehenago, Bax’Ainarak taldea ariko da dantzan oholtza gainean.

Sartzea, 18 euro aitzinetik; 20 euro lekuan berean. JON URBE / FOKU

Rikardo Arregi sariduna.Ando-

aingo Udalak banatu kazetaritza

saria ukan du Kanaldudek.

Tantakawebseriaren work in pro-

gress emanaldia egin du, bestal-

de, Durangoko azokan. 

Hiru Uhinakdokumentala ere aur-

keztu du. 

Gaur

17:45.Kulturaleasaioa Durangoko

azokan.

Bihar

12:05.Etxepareko lanbide forotik.

Etzi

15:00.Errugbia: D. Lohizune-

Cognac eta Nafarroa-Hagetmau.
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Joanes Etxebarria Mendikota

Farmazia prestatzaile ikasketak
egin, eta urteetan lan horretan ari-
tu da Amaia Patalagoiti (Ahüzki,
1990), Baionako Victor Hugo far-
mazian. Belarren ekoizpena ikasi
nahian ari da orain, laborantzan.
Nondik duzu sendabelarren

gustua? 

Nondik dudan ez dakit erraten.
Ttipitik heriotza buruz buru ikusi
baitut, beharbada horrek nau
traumatizatu. Beharbada hortik
geroztik ukan dut sendatzeko go-
goa, posible da...
Bidea farmaziako prestatzaile

gisa hasi zenuen.

Bai, 2010ean aldizkako forma-
kuntza bat egin nuen Baionako
farmazia batean lan eginez; han
baziren berrehun bat landare eta
olio esentzia anitz. Zinez laketu
naiz kontseiluak ematen senda-
belarrekin, nahasketak egokitzen
pertsona bakoitzeko. Bazen pres-
taketa anitz, prestatzailearen
funtsezko lana hori baita, eta far-
mazia anitzetan ez da halakorik. 
Baionako farmazia horretan,

omen, besteetan atzematen ez

diren erremedio natural anitz

badira.

Halako farmaziak, hainbeste lan-
darerekin, uste dut lauzpabost ba-
direla Frantzia osoan. Ez dakit no-
laz, baina egia da anitzek zerbait
xerkatzen dutelarik eta nehon ez
dutelarik atzematen, hor atzema-
ten dutela. Jabeak ere maite ditu
landareak eta sendatzeko alterna-
tibak; mikronutrizio formakun-
tzak baditu, eta hori da sendatze-
ko lehen urratsa, zer jaten dugun
eta nola. Egia mikoterapia ere pro-
posatzen duela eta horretan for-
matzen dela emeki-emeki. Badira
ere geroz eta mediku haboro pro-
posatzen dituztenak laborategi
berezi batzuen prestaketak, eta ez
badira atzematen, sarrarazten di-
tu bere farmazian. Bezero haboro
biltzen ditu hala, komertzioa ere
baita gibelean.
Komertzioa da, baina ez senda-

belarrek ez tratamendu alterna-

tiboek ez dute legea alde. 

Prestaketak egiten ahal dira, bai-
na justu ordenantza bat baldin
bada. Lege mailan konplikatua
da, baina geroz eta laborategi ha-
boro interesatzen dira, modan
den zerbait baita. 
Sendabelarren jakintzan trans-

misioak segida ukan ote du?

Egia oso gutxi egin dela, eta zen-
baitzuek atzematen dute halere,
liburuei esker, transmisio hori.
Junesek [Casenave] transmititu
zion Iruriko laborariari [Johañe
Etxamendi] sendabelarrak egiten

baititu, baina egia nik ez dudala
xantza ukan ezagutzeko. Haren
liburua irakurri dut jakiteko he-
men nola sendatzen zen jendea,
zeren farmazia horretara landa-
reak mundu osotik jiten dira eta
horrek nau galdekatu momentu
batez: ingurumenean duen eragi-
na… Nola tratatuak dira landareak
biltzen dituzten jende horiek? Ez
direa inguruan ere behar ditugun
sendabelarrak azkenean?
Zer da eskoletan ikasi duzuna?

Farmaziako prestatzaile forma-
kuntzan bazen botanika, bazen
onddoen jakintza, baina halere
anitz erremedioei lotua zen. Pato-
logietan eta abar, gauzak azaletik
ikusten ziren; sendabelarretan,
adibidez, ohartuz farmazian kon-
tseilu anitz eman nituela, beste
formakuntza bat egin nuen Tolo-

san [Okzitania], fitoterapian eta
aromaterapian hobetzeko. Case-
naveren liburuaren azalean man-
do belarra ageri da, adibidez; hori
bazter orotan da, eta ona da gibela
garbitzeko... Alta, nahiago dugu
aipatu desmodiuma. Botanika
mailan bada lan anitz, eta hori da
egin nahi dudana. Farmazian
nintzelarik ohartu nintzen men-
dira joaten naizelarik ez dakidala
zer den ene inguruan; alta, ari
nintzen mundu osoko belarrak
saltzen. 
Horrek eraman zaitu beste bide

bat hartzera?

Bai, horrek eta erremedioen sal-
mentak ere bai: ikusten nuelarik
Frantzia antidepresiboen lehen
kontsumitzailea dela, adibidez, ez
nuen nahi sistema horretan parte
hartu. Baina maite nuen zinez ene

lana, maite nuen farmazia hori,
eta ez nintzen heltzen lehen
urrats hori egitera. Urte batez
Provence eskualdera joan nin-
tzen landare medizinal eta aro-
matikoen ekoizpen sailean ikas-
tera, laborantzan. Hori zen lehen
urratsa ikusteko lurra lantzeare-
kin zer lotura ukaiten ahal nuen.
Ments nuen izadiarekin junta
hori. Izugarri maitatu dut ikastea
landareak ekoizten, idorrarazten,
destilatzen, prestatzen... Eta
itzultzean ene lana utzi nuen.
Lurramako azokan postu bat

atxikitzen zenuen.

Euskal Herrira arra jitean nahi
nuen segitu ikastaldiak egiten
ekoizleekin. Lehenik Lisa ezagutu
nuen, Idauze-Mendin ari den
sendabelar ekoizlea. Kontent
nintzen berekin ikasteaz, zeren

Provence aldean klima ez baita
batere bera; orduan, lurra presta-
tzeko manera ere ez. Deitu nuen
ere Fanny Dalla Betta; zalditik
erori zelako norbait behar zuen
landareak biltzeko, beraz haren-
dako lan egiten dut orain. 
Zure lurretan instalatzeko inten-

tzioa baduzu?

Ez dakit... Bidea izugarri interes-
garri atzematen dut; orduan, ba-
tzuetan lotsatu egiten naiz pen-
tsatuz zein den helburua. Hori ez
dut erraten ahal, baina badakit ez
dudala tisanarik egin nahi; badira
jadanik anitz ekoizle hemen, eta
maite dut landareak idorraraztea,
baina nahiago ditut olioan eman
edo larruarentzat gauzak egitea,
elikatzeko prestaketak ere bai.
Erran behar da ere lege mailan
izugarri gogor dela sendabelarre-
tan instalatzea, Farmaziak baitu
monopolioa; ez dituzu landare
anitz saltzen ahal. Usu badira ba-
tere toxikoak ez direnak, gure in-
guruan direnak, eta halere far-
mazien monopolioan direnak.
Frantzian kendu egin zen belar-

ketari diploma. Farmazia labora-

tegien indarra hain handia da?

Badute indar handia, bai. Pentsa-
tzen dut halere behar dela presta-
kuntza bat belarrak saltzeko, to-
xikoak izaten ahal direlako. Ados
naiz oinarriak ukan behar direla,
baina bada zerbait belarketari eta
farmazialari artean, komunean
eman partez gauza batzuk, jakin-
tzak banatu baitira. Behar da zer-
bait, zeren zure tisanak saltzen di-
tuzularik ez baitituzu haren pro-
pietateak aipatzen ahal ere. 
Bestalde, tratamendu alternati-

boak usu kario dira.

Legeak eginak dira laborategien-
dako: belarrekin krema kosmeti-
ko bat egin eta saldu nahi baduzu,
behar duzu 300 bat euro pagatu
zure errezeta baieztarazteko toxi-
kologoko batenganik. Laborari
gisa ez dituzu gauza horiek paga-
tzen ahal, edo garestiago saldu
behar duzu hortik bizitzeko. 
Sendabelarren jakintza heda-

tzeak, komertziotik kanpo, sal-

menta eskasa eragin lezake?

Sendabelarrekin bizitzea ez da
batere aisa, orduan transmisioa
izaten ahal da adar bat ere. Baina
izugarri inportantea da enetako.
Gero beti izanen dira egiteko den-
borarik ukanen ez dutenak. Baina
transmititzeko behar da ikasi le-
henik. 
Zure ibilbidean bada militantzia

puntu bat?

Azkenean, bai. Militantzian gogor
izan zait beti ene lekua atzematea,
eta uste dut atzeman dudala
orain, belarrekin. 

«Uste dut militantzian
leku bat atzeman
dudala belarrekin»

Amaia Patalagoiti b Sendabelar ekoizlea

Urteetan lan egin du Baionan farmaziako prestatzaile gisa, sendabelar eta
onddoekin arituz, besteak beste. Azken urteetan, berriz, oinarrira itzuli,
eta sendabelarren ekoizpena ikasten ari da lekuko laborariekin.

J.E.
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