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Miren Garate 

C
OVID-19a iritsi

aurretik ere

udalak «aban-

donatuta» zi-

tuela diote Ur-

nietako merka-

tariek eta zerbitzuen arloko

negozioek. «Hogei urte darama-

tzat dendarekin, eta inoiz ez zait

etorri inor zerbait behar ote du-

dan galdetzera», azaldu du opti-

kariak. «Gizarte zerbitzuetatik

Donostiara bidaltzen dituzte hau-

rrak, ni hemen egon arren», be-

rriz, psikomotrizitate zentro bat

duen profesionalak. «Merkata-

rien erroldarik ere ez dute, eta

oraintsu arte ez da egon merkata-

ritzako teknikaririk», gaineratu

du ile apaintzaileak. Eta taberna-

riak: «Urtero diru sail bat egoten

da merkatariontzat, baina guk ez

dugu inoiz ikusi diru hori; ez da-

kigu zertan inbertitzen duten».

Pandemiak egoera nabarmen

okertu dienez, elkartzea erabaki

dute 71 negoziok, eta udalera jo

dute laguntza eske. Jaso duten

erantzuna, ordea, «etsigarria»

iruditu zaie.

Berez, Urnieta ez da herri erra-

za merkataritzan aritzeko; beste-

ak beste, oso gertu dituelako Do-

nostia eta beste zenbait herri han-

di. «Dena egon arren, ez dago

bertan kontsumitzearen aldeko

kontzientziaziorik». Konfina-

menduko asteetan, «hilda» ikusi

zituzten kaleak, eta merkatariek

beraiek erabaki zuten mugitzen

hastea. «Bilera bat egin genuen,

eta udalean ordezkaritza duten

alderdi guztiei esan genien etor-

tzeko. Lanean hasi ahal izateko

laguntza eskatu genien». EAJko

zazpi ordezkariek osatzen dute

udaleko gobernu taldea; oposi-

zioan, berriz, EH Bildu eta PSE-EE

kin ez daude ados merkatariak,

eta ia negozioaren «auditoria»

bat aurkeztu behar dela salatu

dute. «Askoz arinagoak izan be-

har lukete tramiteek; guk bereha-

la behar dugu laguntza». Saltoki

batzuk dirua jasotzeko aukerarik

gabe geratuko diren beldur dira.

«Fakturak eskatuko dituzte, eta

nik, argiaz, uraz eta halakoez

gain, ia ez dut fakturarik, aitarena

delako lokala. Baina diru sarrera-

rik gabe nago», azaldu du merka-

tarietako batek. Aurrez diru pix-

ka bat gordeta eduki ezean edo

norbaiten laguntza ekonomikoa

izan ezean, negozio batzuk zabal-

du ezinda geratuko direla adierazi

dute. «Eta onartezina da hori».

Merkatarien esanetan, beha-

rrezkoa da herritarrei ondo azal-

tzea zergatik ez duten onartu

udalaren proposamena. «Nor-

baitek pentsa dezake kasketa ba-

tean gaudela: 3.000 euro nahi ge-

nituenez eta gutxiago emango di-

gutenez, jada ez dugula nahi.

Baina ez da horrela». Udalaren

lehen proposamena entzun oste-

an, bozketa bat egin zuten mer-

katariek, onartu edo ez erabaki-

tzeko. «31 geunden, eta guztiok

ezetz bozkatu genuen. Horrek

zerbait esan nahi du. Duintasun

pixka bat merezi dugu». Herritar

batzuek beren jarrera ulertuko ez

duten kezka dute. «Negozioren

bat inoiz izan ez duen batek ez

daki zer den bi hilabetez itxita

edukitzea. Gainera, lanean hasi

ahal izateko, diru pila bat gastatu

behar izan dugu». 

Nabarmendu dute batik bat

udalak erabilitako «formek»

egin dietela min. «Pentsatzen ge-

nuen lanerako mahai bat sortu

nahi zuela. Proposamen bat eska-

tu zigun, eta guk aurkeztu ge-

nuen, baina dekretuz erabaki zi-

tuen neurriak». Oposizioko bi al-

derdiek ere elkarrekin salatu dute

gobernu taldearen jarrera: «Au-

kera bakarreko proposamena

aurkeztu zuten, eta dekretu bidez

onartu, eztabaidarik gabe, beste-

on iritzia entzun gabe». 

Diru laguntza zuzen bat ez ezik,

kontsumoa suspertzeko bonuak

sortzea da saltzaileen beste eskae-

ra nagusia. «Txarrena da beran-

du goazela. Jendea jada hasi da

ateratzen; orain da momentua

horrelako egitasmoak martxan

jartzeko». Txartel horiek sortze-

ko prest dago udala, baina propo-

satu duen eredua ez zaie gustatu

merkatariei. 30 euroren truke 40

euroko erosketa egiteko aukera

ematen duten bonuak iragarri

ditu, hau da, hamar euro horiek

udalak finantzatuko lituzke. Ko-

puruarekin konforme daude.

«Zein da arazoa? Hurrengo hila-

ren 10ean kobratuko genukeela

dirua. Bitartean, paperak izango

genituzke kutxan. Eta zer egin

behar dugu, hornitzaileei bonu

paperekin ordaindu?». Astearte-

an beste bilera bat egin zuten uda-

lak eta merkatariek, eta puntu

horretan hurbilketa bat egon zen.

«Herri askotan erabiltzen da, eta

egokia izan zitekeelakoan egin

proposamen hori. Halere, garbi

daukagu merkatariekin ados jarri

nahi dugula, eta, beraz, ez dauka-

gu arazorik bestelako ereduren

bat aztertzeko», esan du Mikel

Pagola alkateak. Nolako sistema

nahi duten proposatzeko eskatu

die udalak sektoreko ordezkariei. 

Bi milioi euroko jaitsiera
Hain zuzen, egoeraren bestelako

ikuspegia du udalak. «Uste dugu

eskuzabaltasunez jokatu dugula,

eta horren adierazle da Urnietako

planteamendua Gipuzkoako

altuenen artean dagoela», dio

Pagolak. Zehaztu du herriko

merkatarien egoera ezagutzeko

egindako inkesta baten ostean

udalak 195.000 euro jarriko

Urnietako merkatariak eta zerbitzuen arloko negozioak ez
daude konforme udalak iragarritako laguntza neurriekin,
eta urteetan «abandonatuta» sentitu direla salatu dute.
Udalak, berriz, adierazi du ezin diela eskatutakoa eman,
aurtengo aurrekontuetan izango duen murrizketa dela eta.

Birusaren faktura
arindu nahian

Urnietan elkartu egin dira herriko 71 negozio; 
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daude: lau zinegotzi ditu batak,

eta bi besteak. 

Proposamen horretan, eskaera

nagusi bat egin zuten merkata-

riek: diru laguntza zuzen bat itxi-

ta egon den edo fakturazioa %70

baino gehiago murriztu zaion ne-

gozio bakoitzarentzat. «Gremio

gisa, 3.000 euroko laguntza eska-

tu dugu, uste dugulako diru hori

jar dezaketela». Esan dute kopu-

ru hori jasota ere ez liratekeela

gastuak estaltzera iritsiko. Den-

darietako batek dio itxita egoteak

3.000 euroko gastua eragiten dio-

la hilean, bere soldata kontuan

hartu gabe. 2.500 euro aipatu ditu

beste batek. «600 euro da alokai-

rua, 280 euro autonomoen kuota,

200 euro argia, 140 euro ura, hor-

nitzaileen ordainketa, zergak...». 

Eta horiei segurtasuna berma-

tzeko egin behar izan dituzten in-

bertsioak batu zaizkie orain.

«1.400 euro ordaindu dut ozono

makina». Bada aurrera egiteko

gurasoei dirua eskatu behar izan

diela aitortu duenik ere. «Aurre-

na gure negozioa ordaindu, eta

gero gerokoak, horrela funtzio-

natzen dugu guk. Geratzen zaigu-

narekin ordaindu behar ditugu

gure etxea, arropak, jana...».

Udalaren eskaintza txikiagoa

izan da diru aldetik: mila euroko

diru laguntza zuzena eman nahi

die merkatariei, gehigarri batzue-

kin: ehun euro gehiago langile bat

eta bost langile artean dituztenei

—ez langileko, guztira—; berrehun

euro gehiago sei eta hamar langile

artean dituztenei; 150 euro hipo-

teka edo alokairua dutenei; eta

150 euro norbera babesteko eki-

pamenduen gastuak ordaintze-

ko. Hala, beraz, 1.000-1.500 euro-

ko laguntza zuzenak proposatu

ditu udalak.

Alabaina, laguntza horiek jaso-

tzeko bete beharreko baldintze-

Pentsatzen genuen 
lan mahai bat sortu 
nahi zuela [udalak],
baina dekretuz 
erabaki ditu neurriak»
Urnietako merkatariak

«Uste dugu eskuzabal
jokatu dugula;
Urnietako proposamena
Gipuzkoako
altuenetakoa da»
Mikel Pagola
Urnietako alkatea

‘‘
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dituela merkatariei eta autono-

moei diru laguntza zuzenak ema-

teko, eta beste 70.000 euro kon-

tsumo bonuak martxan jartzeko.

Horrez gain, beste zenbait neurri

ere hartu dituztela azaldu du, tar-

tean hauek: egutegi fiskala atze-

ratzea ordainketak errazteko;

uraren, zaborraren eta terrazen

tasak murriztea edo kentzea;

tokiko kontsumoa sustatzeko

sentsibilizazio kanpaina bat egi-

tea; eta tabernetako terrazei

lehen zuten edukiera bikoizteko

aukera ematea, aparteko kostu

ekonomikorik gabe. Esan du zer-

gei dagozkien neurriek, adibidez,

70.000 euro inguruko eragina

izango dutela diru sarreretan.

Aldundiak Udal Finantzaketa-

rako Foru Funtsa %20 murriztu

izanak bi milioi euroko murriz-

keta eragingo dio Urnietari.

«Aurrekontuan desoreka nabar-

men bat sortuko du horrek,

oraingoz gastuetan ez dugulako

aukerarik bi milioi euro horiek

gutxitzeko. Hortaz, gerakina

desoreka ekonomiko hori zuzen-

tzera bideratu beharko da, eta

hortik haragoko laguntzak ema-

teko zorpetu egingo gara». Azal-

du du irailetik aurrera ikusi

beharko dutela laguntza gehiago

emateko aukerarik duten. Horri

lotuta, Pagolak dio pandemiaren

eraginak jasaten ari diren gaine-

rako sektore eta pertsonei ere

lagundu beharko diela udalak.

Besteak beste, gizarte larrialdie-

tarako laguntzak indartzeko

50.000 euroko diru sail gehigarri

bat sortuko dutela iragarri du.

«Ezinezkoa izango zaigu saltoki

bakoitzarentzat merkatariek

eskatzen zuten kopurura iris-

tea».

Urnietako alkatearen esane-

tan, merkatarien eskaera nagu-

sietako bat zen erabakiak ahalik

eta azkarren hartzea, eta saiatu

dira hori bermatzen. Ez du uste

elkarlana falta izan denik. «Mer-

katariek eta udal gobernuak aur-

keztu dituzte beren proposame-

nak». Elkarlan horrek, gainera,

oinarri sendoagoa duela adierazi

du, eta horren erakusle dela aur-

ten bertan merkataritza mahaia

sortu izana. Udalean ordezkaritza

duten alderdi guztietako kideak

eta herriko komertzioetako

ordezkariak biltzen dira bertan.

«Gure aukeren barruan, helbu-

rua da herriko eragile guztiekin

adostutako ekimenak aurrera

ateratzea. Ez dugu ika-miketan

indarrik xahutu nahi. Merkata-

rientzat eta herritarrentzat onu-

rak ekar ditzaketen neurriak

abian jartzeko ipiniko ditugu

gure baliabide guztiak».

M. Garate 

Irekita daude berriz ere herrieta-

ko saltoki gehienak, eta martxa

onean ari direla diote merkata-

rien elkarteek. «Jendea ondo ari

da erantzuten, baita saltokiak ire-

ki aurretik ere. Ekarpenak egin

nahi zituzten etorkizuneko eros-

keten truke. Kontuan hartu be-

har dugu bi hilabete oso luzeak

izan direla», azaldu du Sonia Go-

mez Elgoibarko Txankakua mer-

katarien elkarteko lehendaka-

riak. Eguraldia ere ari zaie lagun-

tzen sasoiko produktuak saltzen;

hala ere, ezin da esan normal ari

direnik. Premiazko produktuak

erosten dituzte, batik bat, bezero-

ek. «Salmentak motelago doaz,

eta ordutegiak pixka bat aldatu

behar izan dituzte denda batzuek,

egunean bi aldiz garbitu ahal iza-

teko». 

Ordizian, merkataritza elkar-

tean ere gustura daude lehen as-

teotako mugimenduarekin, jen-

dea herrian bertan ari delako

erosketak egiten. Alabaina, aste-

ek aurrera egin ahala joera hori

eteteko arriskua ikusten dute.

«Mugimendu handiagoa hasten

denean salmentak jaitsi egingo

diren beldur gara, batik bat arro-

pa dendetan: saltoki handietako

merkealdiengatik, promozioen-

gatik...», adierazi du Josune In-

sausti elkarteko teknikariak. 

Espainiako Gobernuak, hasie-

ran, iragarri zuen onlinebakarrik

baimenduko zituela beherape-

nak, pilaketak saihestu nahi zi-

tuelako. Azkenean, neurri hori ez

da indarrean jarriko, eta merkeal-

dia baimenduta egongo da denda

fisikoetan ere. «Elkarte gisa, guk

merkealdiaren hasiera atzeratze-

ko eskatzen diegu erakundeei»,

azaldu du Gomezek. Kontuan

hartu behar da biltegiak beteta

dauzkatela oraindik. «Ez dakigu

zer gertatuko den, baina erakun-

deek legeren bat onartu behar lu-

kete». Beherapenei buruz ez dute

asko hitz egin, oraindik, Ordizia-

ko merkatarien elkartean, baina

Insaustik uste du saltokiek egingo

dituztela promozioak, «bezeroek

eskatu egiten dutelako».  

Bi herri horietan bonuak sortu

dituzte udalek, tokiko merkatari-

tza suspertzeko. Neurri bera har-

tu dute Gipuzkoako beste zenbait

herrik ere. Ordizian, etxebizitza

bakoitzera hogei euroko balioa

duten bonuak bidaliko dituzte 

—bost euroko lau bonu—, irailaren

30era bitartean gastatzeko; ho-

rrez gain, establezimendu bakoi-

tzari mila euroren balioa duten

bost euroko berrehun bonu ba-

natuko dizkiete, deskontuak egi-

teko. Beste kanpaina bat egingo

duela ere iragarri du udalak. Ere-

du hori aukeratu dute beste herri

batzuetan ere; esate baterako, Zu-

maian.Errotaherriakanpainaren

barruan, 18 urtetik gorako herri-

tar guztiek jasoko dituzte hogei

euroko deskontu txartelak etxe-

an —bost euroko lau txartel han

ere—.

Herri gehienek aukeratu duten

eredua, ordea, bestelakoa da. He-

rritarrek erosi egin behar dituzte

bonuak, baina trukean deskontu

bat jasotzen dute. Elgoibarren,

kasurako, txartel bakoitzak ha-

mabost euroko prezioa du, eta

udalak beste hamabost euro gehi-

tzen ditu; beraz, bonu horiek 30

euroko balioa dute. Mendaron

hamar eta hogei euroko txartelak

sortu dituzte, 15 euro eta 30 euro

kontsumitu ahal izateko. Zuma-

rraga-Urretxuko Bi Tartean el-

karteak 50 euroko txartelak jarri

ditu berrogei euroan. Tolosan, 10,

20 eta 30 euroko bonuak sortu di-

tuzte, 15, 30 eta 45 euroko balioa

dutenak. 

Azkoitian, berrogei euro or-

dainduta, hirurogei euro gastatu

ahal izango dituzte herritarrek;

hain zuzen, hamar euroko sei

txartel jasoko dituzte, eta herriko

establezimendu guztietarako ba-

lioko dute, supermerkatu han-

dietarako izan ezik. Aretxabaleta-

ko Udalak ia mila txartel aterako

ditu hilero. Eta luzeagoa da ze-

rrenda. Merkatarien elkarteak

pozik daude txartel horiekin, eta

herritarren aldetik ere erantzuna

oso ona ari da izaten. Herri asko-

tan berehala agortu dira.

Bolada ona aldi bateko
kontua izan daitekeelakoan
Lehen asteotan ondo ari dira lanean herrietako dendak b Gipuzkoako
hainbat herritan bonuak sortu dituzte tokiko merkataritza bultzatzeko

Erosketa bonuak erosteko ilara, Azkoitian. ANDONI ELDUAIEN / UROLA KOSTAKO HITZA
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Biribiltasuna, ilarak
eta multzoak

A
itortu behar dut
itxialdia apurtzeko
faseek desosegua era-
giten didatela. Seku-

lako gogoa dut maite dudan jen-
dea ikusi eta besarkatzeko, Kala-
muara igotzeko eta Deban itsasoa
ikusteko, baina era berean asko
urduritzen nau jendetza ikuste-
ak. Kontraesana dirudi: lehengo-
ra itzuli nahi, baina erreparoa
izan. Beharbada, konfinamen-
duaren fobia moduko bat da, era-
gin dizkidan umore gorabehera
guztien artean beste kontu bitxi
bat. Ez dakit. Baina erneguaren
eta esperantzaren artean nabil se-
gundo gutxiren tartean, sigi-saga
emozionala balitz bezala. Arra-
roa, oso arraroa dena. Atopia-ko-

en irudimen zoroenak ere inoiz
ezingo zuen halakorik imajinatu.
Horregatik, ezin umorea galdu,
geratzen zaigun arma bakarra
delako. Barrea eta algara inoiz
baino gehiago behar ditugulako. 
Ez dakit inoiz irten zareten za-

harren orduan kalera. Aurreko
zapatu baten suertatu zitzaidan
niri, eta haluzinatu eta beldurtu
egin nintzen, edadetuen lekuetan
ibiltzen ohituta banago ere. The
Walking Deadzirudien, zonbien
ordua, errespetu osoz diot. Inpre-
sioa eragin zidan zenbat adintsu
zebilen makulu, taka-taka eta
gurpil aulkian. Gehienak ezine-
an. Lehenago ere horiek beroriek
ikusita neuzkan, baina heldu,
ume eta gazteekin espazio bera

okupatzen. Nahasian dena natu-
ralagoa da, neutralagoa ere bai.
Ordutegi markatuekin, ostera,
zaharrak (eta laguntzaileak) bai-
no ez ziren ageri, askoz nabarme-
nago, askoz gordinago. Ikuslea
beti dantzari eder, baina nago or-
dutegiena beste modu baten ere
egin zitekeela, adina izan barik
muga. BERRIAn maiatzaren 17an
Mari Luz Estebanek idatzi zuen
belaunaldien arteko lotura ko-
lektiboak eta horizontalak asma-
tzea eta sendotzea premiazkoa
ikusten zuela, familiatik harago.
Berarekin bat nator. Horretara-
ko, belaunaldiak elkartu eta bal-
tsatu egin behar dira, banandu
ordez. Lagun bati Guatemalako
maia batek esan zion guk zuriok

dena kaxoi desberdin eta karra-
tuetan sartzen dugula, gauzak bi-
ribilak badira ere. Adinka sailka-
tu digute denbora, kaleka, adibi-
dez, sailka zitekeen arren. 
Karratuak eta biribilak, ez lerro

zuzenak. Horrela egiten dute ila-
ra batzuek. Eskoletako ikasgai
bihurtu behar da zelan egin ila-
rak, hurrengorako. Bata bestea-
ren atzean, errenkadan, kalean
pasatzen dabiltzanei enbarazurik
egin barik. Lerro bakarra, ez hiru.
A, ikasgai horretako sakontze
mailan irakatsi beharko lukete
distantziak nola zaindu. Asko 
kabitu ezinda ibiltzen direlako
gure herrietako espaloi estuetan.
Gehienetan eta batez ere, gizo-
nak: larregi hurreratu, edota es-

pazioaren jaun eta jabe sentitzen
direlako, agian. 
Beste alde batetik, eta klasifi-

katzen jarraitzeko, ikertzaileek
ere aztertu beharko lukete kua-
drillak ematen duen immunita-
tea, nerabe eta oso gazteen arte-
an, besteak beste. Osterantzean,
zelan ulertu maskara gabe, elka-
rrengandik hamar zentimetro
izanda, edo elkar ukitzen ibil-
tzea? Superheroiak direlako!
Kuadrillarenari hormonek
emandako ziurtasuna gehitzen
zaio, kapa babesle ikusezina ba-
leukate legez. Fenomeno para-
normala, ia-ia. Baliteke superhe-
roi uste hori informazioek ere
areagotzea, batez ere zaharrei
eragiten dielako mezua zabaldu
da-eta. Gaztaroa-hilezintasuna
binomio mitikoa indartuta.
Adin multzoka ibili gara, baina

ilarak egiten jarraitu beharko
dugu. Kaxoi karratuetan sartu
nahi gaituzte; biribiltasuna, 
ostera, lortuko ote dugu inoiz?
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Baskegur, 
biodibertsitatearen etsaia

Naturkon, Gipuzkoako

Natur eta Ekologista

taldeen koordinakundea

G
ezurra esateko
hiru modu
daudela esan
ohi da: gezurra
esatea, erdi
egiak esatea

eta estatistika erabiltzea. Hiru
moduak baliatu zituen egurraren
industria ordezkatzen duen Bas-
kegur elkartearen ordezkariak
otsailaren 10ean, Gasteizko lege-
biltzarrean Ingurumen Lurralde
Plangintza eta Etxebizitza Batzor-
dean egindako agerraldian.
Estatistika gezurra esateko era-

biltzea baita, esaterako, adieraz-
tea azken berrogei urteotan EAEn
baso azalera (ez badugu ulertzen
zuhaitz estaldura soil bezala)
handitu egin dela; edo iparralde-
rago dauzkagun herrien aldean
hemen ez daukagula hainbeste-
rainoko monolaborantzarik; edo
EAEn konifero eta hostozabalen
artean oreka dagoela; edo baso 
jabeen artean lur jabe handirik 
ez dagoela esatearekin batera,
EAEko sail pribatuen erdia baino

gehiago, 130.000 hektarea, jabe
ezagunik gabe uzten dituzten da-
tuak zabaltzea.
Nahikoa da Gipuzkoa edo Biz-

kaitik Arabara bidaiatzea bertako
paisaia askoz naturalagoa dela
ikusteko. Arabako baso kudeake-
tak ez du zerikusirik Gipuzkoa
eta Bizkaikoarekin, ez jabegoari
dagokionez, ez ustiapen ereduari
dagokionez. Datuak nahastuta
diskurtsoak desitxura daitezke;
ez, ordea, errealitatea. Bizkaiko
eta Gipuzkoako monolaborantza
ereduak ez du parekorik Europa
osoan; Europa iparraldean ez be-
zala, hemen malda handietan,
makina astunekin eta matarrasa
eta antzeko teknika agresiboekin
egiten da konifero exotikoen us-
tiapen intentsiboa. Bizkaian eta
Gipuzkoan gaixo dago landa ere-
mua; pinuaren izurriteek eta eu-
kalipto landaketek begi bistako
ingurumen krisia eragin dute.
Egia erdia esatea da Baskegu-

rrek jasangarritasunean oinarri-
tutako ereduaren alde egiten
duela, hiru ardatzak —ekonomia,
ingurumena eta gizartea— aintzat
hartzen dituelako. Ingurumen
jasangarritasuna zigiluen bidez
bermatzen dutela diote. Baina ez
digute esaten zigilu horien fida-

garritasuna ez dagoela lurzoruari
eta ingurumenari egindako kal-
teen baitan. Kalitatezko egurra
lortzeko baliatzen dituzten zigi-
luek ez dute bermatzen lurzorua-
ren eta biodibertsitatearen kon-
tserbazioa, eta beraz, ezin daiteke
onartu estrategia hori jasangarria
denik. Gizarteari dagokionez, gu-
txi edo gehiago, lehen sektoreari
basogintzak eutsi diola bota zuen
Baskegurreko ordezkariak, base-
rriak egurrari esker mantendu
direlakoan, eta, hein batean, sek-
torea ere bai. Ez zuen esan, ordea,
egurgintza diru publikoarekin
guztiz lagundutako jarduera
dela, egurrak ez baitu dirurik
ematen, eta, emanda ere, diru
horrekin ezingo liratekeelako in-
gurumen kalteak ordaindu. Eta
hala bada, benetan basogintzak
eutsi badio lehen sektoreari, or-
duan, ondoriozta liteke basogin-
tzak eragin duela egun lehen sek-
toreak bizi duen krisia?
Baina, gezurra, eta biribila,

hauxe da: Baskegurrek plantea-
tzen duen bioekonomia eredua
garapen jasangarriarekin batera-
garria dela; basoen naturalizazio-
ak eurentzat abandonuak, suteak
eta bestelako kalteak eragiten di-
tuela esatea bezain faltsua. Egu-

rra baliabide naturala eta berriz-
tagarria da, baina ekoizpenaren
eta prozesatze moduaren arabe-
rakoa da jasangarritasuna.
Agerraldia aprobetxatu zuten,

besteak beste, fiskalitate berezia
eta lurzoruaren erabilerari ezarri-
tako baldintzengatik kalte-ordai-
nak eskatzeko, eta udalei natur
eremuen antolaketarako esku-
menik ez ematea eskatzeko. Bis-
takoa denez, ondo baino hobeto
kontrolatzen dituzten aldundien
esku nahi dituzte landa eremua-
ren kudeaketa eta basogintzara-
ko eskumenak. Aldundiekin di-
tuzten harreman ilunetan ez dute
nahi gizarteak eta tokiko admi-
nistrazioek parte hartzerik.
Pinuen eta eukaliptoen mono-

laborantza intentsiboan oinarri-
tutako basogintza ereduarekin
lurra galtzen eta kaltetzen ari
gara. Lurra da bizitzaren euska-
rria, lurraren mende dago biodi-
bertsitatea. Orain gutxi ospatu da
Lurraren Eguna. Pasatu gaitezen
hitzetatik ekintzetara eta diseina
dezagun, behingoz, baso politika
jasangarri bat. Jakintza badago,
horretarako ekimenak ere bai.
Borondate politikoa baino ez da
falta. Hemen ere, jar dezagun bi-
zitza erdigunean.

GIPUZKOAKO HITZAk irakurle-

en eskutitzak argitaratzen ditu. 

Ez dituzte 3.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak bar-

ne, eta GIPUZKOAKO HITZAk

mozteko eskubidea du. Helbide

honetara bidali behar dira, izen-

abizenak eta herria adierazita: Gi-

puzkoako Hitza, Martin Ugalde

kultur parkea z/g, 20140 Ando-

ain. Eskutitzak Internet bidez bi-

daltzeko: gipuzkoa@hitza.eus.

%

Berriz baliogabetu
dute A-15eko eta 
N-1eko bidesaria

DONOSTIA b2018ko apirilean
gertatu bezala, EAEko Justizia
Auzitegi Nagusiak berriz ere ba-
liogabetu egin du A-15 eta N-1
autobideak erabiltzeagatik ka-
mioiek ordaindu beharreko bide-
sari berria —iazko maiatzean
moldatu zuen—. «Epaia irmoa ez
denez», bidesaria kobratzen ja-
rraituko du aldundiak.

114.000
RENFE-K ETA ADIFE-K FAMILIA

BATI EMAN BEHARREKO 

KALTE-ORDAINA

2014ko apirilaren 20an, Bartzelona

eta Irun arteko ibilbidea egiten ari

zen tren batek 28 urteko emaku-

mezko bat harrapatu zuen Anoe-

tan, oinezkoen pasabidean, eta

bertan zendu zen. Orduko 100 ki-

lometroko abiaduran zihoan trena.

Renfek eta Adifek 114.000 euroko

kalte-ordaina eman beharko diote

hildakoaren familiari.



Aitziber Arzallus Azpeitia

Z
abalik da Hitzaren Es-

kolan izena emateko

epea. Azpeitiko Kultu-

raz kooperatibak eta

Kultur Mahaiak antolatutako egi-

tasmoa da, Azpeitiko Dinamoa

sormen gunea du kokaleku, eta

hitzaren eremuko proiektua da,

«proiektu ardatza», Aitor Ben-

goetxea kooperatibako kidearen

hitzetan. «Gure asmoa da hitza-

ren alderdiak modu poliedrikoan

lantzea, hitza ertz desberdineta-

tik lantzea». Izan ere, kulturan,

nork bere adierazpidea aukera-

tzen duen arren, eta horren tekni-

kak menderatu behar dituen

arren, «beste adierazpide ugari-

tatik» edan behar izaten da, «eta,

zenbat eta gehiago edan besteeta-

tik, orduan eta aberatsagoa izan

ohi da norberaren lana». Horre-

tarako, hitzaren bueltan aritzen

diren idazle, bertsolari, esatari,

itzultzaile, gidoigile eta abarrak

eramango dituzte eskolak emate-

ra, hitzaren ahozko nahiz idatziz-

ko alderdiak lantzeko, eta adie-

razpide bakoitzak besteak nola

aberastu ditzakeen ikusteko, oso-

tasun baten bila: «Belaunaldi be-

rriak hitzaren jabe egitea da hel-

burua, hitza har dezaten bidea

jartzea».

COVID-19ak eragindako ezohi-

ko egoera dela eta, lehendabiziko

ikasturtea ez dute pentsatu bezala

bukatzeko aukerarik izan. «Mar-

txoan egitekoak ginen saio batzuk

airean gelditu zaizkigu, baina, on-

do bidean, datozen asteetan egin-

go ditugu, eta horrela bukatuko

dugu ikasturtea», azaldu du Ben-

goetxeak. Dena dela, dagoeneko

bigarren ikasturtera begira jarrita

daude antolatzaileak. Lehendabi-

zikoak izan duen formatu bera

izango du bigarrenak ere. «Ez da

bi arratsaldeko ikastaro bat izan-

go; esperientzia nahiko luzea eta

trinkoa izango da, bide bat egite-

ko, hausnartzeko, elkar ezagutze-

ko eta lan egiteko aukera emango

duen jardun bat». Egoerak mo-

dua ematen badu, irailean hasi eta

martxoan bukatuko dituzte saio-

ak, eta astean bost ordu egingo di-

tuzte, bi zatitan banatuta: asteaz-

kenetan, 18:00etatik 20:00etara,

eta larunbatetan, 10:00etatik

13:00etara. Hilean behin ekitaldi

ireki bat egingo dute, gainera. 

Bi ikasturteek formatu bera

izango dute, bai, baina eduki alde-

tik guztiz desberdinak izango di-

ra, irakasleak ere desberdinak

izango direlako. Gorka Arrese,

Harkaitz Cano, Miren Gaztañaga,

Irene Arrarats, Igor Elortza eta Lo-

rea Agirre izan dira lehendabiziko

urteko irakasleak, eta Iñigo Aran-

barri, Maddi Barber, Haizea Bar-

cenilla, Andoni Egaña, Xabier Er-

kizia eta Arantxa Iturbe izango di-

ra bigarrenekoak. Irakasle bakoi-

tzaren ardura izango da eskolak

antolatzea, eta lan hori egiteko

«askatasun guztia» izango dute-

la nabarmendu du Bengoetxeak.

«Aurrez ez dugu jakiten bakoi-

tzak bere saioetan zer lantzeko as-

moa duen, eta, gainera, askotan

asmoak aldatzen eta egokitzen jo-

an dira taldearen dinamikara eta

momentuak eskatzen zuen ho-

rretara».

Lehenengo aldiaren «oso balo-

razio baikorra» egin dute antola-

tzaileek, eta baita ikasleek ere.

Horietako bat da Ignacio Arakis-

tain azpeitiarra. «Aitortu beharra

daukat erreparoa eman zidala ira-

kasle eta ikaskide nor izango ni-

tuen jakiteak. Musikaria eta ira-

kurzalea naiz, eta badut beste di-

ziplinekiko interesa, baina beste

maila bat zeukan han ikusi nuen

jendeak». Hala baieztatu du Ben-

goetxeak ere, kulturaren espa-

rruan nor den jendeak parte hartu

duela ikastaroan: «Ikasle izan di-

ren batzuk ia irakasle izateko mo-

dukoak ziren». Baina, gero, ibi-

lian, «oso eroso» sentitu dela

esan du Arakistainek, eta «espe-

rientzia aberasgarria» izan dela. 

Elkarlanerako bidea
«Denetik pixka bat» egin dutela

azaldu du azpeitiarrak. «Irakasle

bakoitza bere ibilbidean landu di-

tuen alderdien inguruan jardun

da. Saio teorikoagoak izan dira

batzuk, eta praktikoagoak eta in-

probisatuagoak beste batzuk, bai-

na oso interesgarriak denak». Es-

koletan, edukiez gain, erreferen-

tzia eta ideia asko jaso dituztela

azaldu du Arakistainek, eta «ate

berri asko» zabaldu zaizkiela.

«Ondo idazteko ondo hitz egin

behar da, eta ondo hitz egiteko,

ondo pentsatu. Niretzat inportan-

teena da pentsamenduak ordena-

tzen jakitea, orri zuri baten aurre-

an zaudenean nondik hasi eta no-

ra jo jakitea, eta niri horretarako

balio izan dit eskolak, oso baliaga-

rriak diren pautak eman dizkigu-

telako».

Bengoetxeak zein Arakistai-

nek, biek nabarmendu dute «oso

giro ona eta sanoa» sortu dela

parte hartzaileen artean. «Inte-

resgarriena izan da kulturaren es-

parruan baina oso arlo desberdi-

netan gabiltzanak mahai beraren

bueltan elkartzea, elkar ezagutzea

eta bakoitzak dituen interesak eta

grinak zeintzuk diren jakitea»,

azaldu du Arakistainek. Eta gai-

neratu du elkarlanerako bidea ere

eman diela eskolak. «Esate bate-

rako, eskolan parte hartu dugun

azpeitiarrok irakurle talde infor-

mal bat sortu dugu, eta liburuak

irakurri eta haiei buruz hitz egite-

ko afariak egiten ditugu».

Interesa duen herritar orori Hi-

tzaren Eskolaren bigarren ikas-

turtean izena emateko deia egin

diote Bengoetxeak eta Arakistai-

nek. Ekainaren 7ra arte dute ho-

rretarako aukera, 635 738 760 te-

lefono zenbakira deituta edo

www.dinamoa@dinamoa.eus

helbidera idatzita.

Hitzaren alderdiak «modu poliedrikoan» lantzen dituzte Hitzaren
Eskolan, Azpeitian, hitzaren bueltako sortzaileek gidatutako saioetan.
Irailean hasiko da bigarren ikasturtea, eta zabalik dago izena emateko epea.

Hitza hamaika
ertzetatik lantzen

Hitzaren Eskolako parte hartzaileak, Azpeitiko Dinamoan egindako saio batean. KULTURAZ AZPEITIKO KULTUR KOOPERATIBA
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Niretzat inportanteena
da pentsamenduak
ordenatzen jakitea, 
eta horretarako pautak
eman dizkigute»
Ignacio Arakistain
Hitzaren Eskolako ikaslea

‘‘



Erik Gartzia Egaña 

X
anpain botilak freska-
tzen jarraitu beharko
du, oraingoz. Eibarrek
duela hiru aste jakin

zuen Espainiako Lehen Mailara
igoko zela, azken partida jokatu
eta bi hilabetera. Bigarren Mailan
dagoen talde batek izan dezakeen
lorpenik handiena modu hotzean
ospatu behar izan dute Eibarko
jokalariek eta teknikariek.
Nerea Abancens Napo-k (Pa-

saia, 1987) lehen denboraldia izan
du armaginekin, baina, estreina-
ko urtea izanagatik, kapitainaren

besokoa jantzi du. Oiartzunen jo-
katutako 11 denboraldiek —horie-
tako bi Lehen Mailan—, izan ere,
eskarmentua eman diote atzelari
pasaitarrari.
Aitortu duenez, Eibarrek fitxa-

tu zuenean, inork ez zuen aipatu
mailaz igotzeko aukera. Denbo-
raldiak aurrera egin ahala hasi zi-
ren ikusten Lehen Mailarako pau-
soa emateko aukera izan zezake-
tela, azarotik partidarik galdu ga-
be baitzeuden: «Bi partida baka-
rrik galdu ditugu, eta horrek
erakusten du zenbateko sendota-
suna eta seriotasuna dauzkan tal-
de honek. Kostatu zitzaigun dina-

mika hartzea: kontzeptu berriak
barneratu behar izan genituen,
lesioak izan genituen...». Bolada
onean zeudela, martxo hasieran
hartu zuten kalkulagailua, igotze-
ko aukera benetakoa zela ikusi
zutenean. «Aldagelan esaten ge-
nuen, erdi txantxetan, lau garai-
pen gehiagorekin igo gintezkee-
la...». Baina orduantxe iritsi ziren
COVID-19a eta konfinamendua.
Etxean egon arren, prestaketa

fisikoa ez dute alde batera utzi;
etxeko egongela bihurtu dute en-
trenamendu zelai. Astean bost al-
diz entrenatu dira. Abacensek
prestatzaile fisikoak zoriondu

ditu, dituzten baliabideekin «lan
txukuna» egin dutelako. «Lehen
baino hobeto gaudela uste dut»,
gaineratu du.
Gorputza ondo mantentzea be-

zain garrantzitsua izan ohi da, or-
dea, burua zaintzea. Ligak aurre-
ra egingo zuen ala ez ez jakiteak
ziurgabetasuna eman die Eibarko
jokalariei. Abancensek argi zeu-
kan, gainera, beraiek nahiago zu-
tela gauzak zelaian erabakitzea.
«Entrenatzen jarraitzen genuen,
baina momentu batean esan zi-
guten oso zaila ikusten zutela li-
gak jarraitzea. Ez dakit antsieta-
tea den hitza, baina ziurgabeta-
sun hori bazegoen. Edozeren
gainetik, hala ere, osasuna da
gauzarik garrantzitsuena; eraba-
kitzen zutena erabakitzen zutela,
aurrera egingo genuen».
Maiatzaren 8an iritsi zen eraba-

kia. Bulego batean jaso zuten ze-
laian lortutakoaren saria. «Oso
egoera arraroa» bizi izan zutela
onartu du Abancensek. Entrena-
mendu saioa zuten, eta jokalari
guztiak konektatuta zeuden.
Amaia Gorostiza Eibarko presi-
denteak, bideodeian sartu eta be-
rria eman zien, xanpain botila
aterata. «Lehenagotik entzuna
genuen igotzeko aukera genuela,

baina ez genuen sinetsi nahi izan
egia bihurtu arte». Azken astee-
tan tentsio sentimendu horiek
kudeatu nahian ibili ziren gehie-
nak. «Eta lehertu egin nintzen
presidenteak igo egingo ginela
esan zuenean; malkoak ere atera
zitzaizkidan. Nahiz eta ezin izan

nuen inor besarkatu, hunkigarria
izan zen, zelaian lortzearen pare-
koa ez izan arren». Hori bai, elka-
rrekin egoteko aukera dutenera-
ko utzi dituzte ospakizunak.
Abancensentzat «ohorea»

izango da berriz ere maila gorene-
ra bueltatzea, are gehiago azken
urteotan maila zenbat hobetu den
ikusita. Hala ere, oraindik ez daki
taldean jarraituko duen edo ez,
zuzendaritza datorren denboral-
dia fintzeko lanetan ari baita
oraindik. Oso gaztea da igoera lor-
tu duen taldearen batez besteko
adina —23 urtekoa—, eta esperien-
tziadun jokalarien talde kosko-
rrean zegoen Abancens. Eibarren
atzealdea defendatu eta kapitai-
naren rola jokatzeaz gain, aparte-
ko lana ere izan du: itzultzaileare-
na. «Futbola hainbeste profesio-
nalizatu denez, fitxaketak egon
dira, eta pare bat nigeriar geni-
tuen taldean. Ingelesa besterik ez
zuten hitz egiten. Entrenatzaileek
ulertzen dute, baina azalpenak
emateko laguntza eskatzen zida-
ten».

Berdintasuna, «urrun»
2020-2021 sasoia oraindik urrun
dela, berriz ere bueltan dira gizo-
nezkoen liga profesionalak.
Abancensek esan du futbolari
«garrantzi handiegia» eman
zaiola pandemia garaian, eta «be-
netan miresgarriak» direla osa-
sungintzako edo hezkuntza arlo-
ko langileak. «Futbola asko gus-
tatzen zait, baina ez dut poz bere-
zirik sentitzen gizonezkoen liga
hasiko delako. Beste lehentasun
batzuk daude». Emakumeen bal-
dintzak hobetu diren arren, bene-
tako berdintasuna «urrun» da-
goela uste du: «Horrek ez du esan
nahi gizonezkoen mailara iritsi
behar dugunik, eurak pixka bat
jaitsi eta denak paretsu jarri behar
dugula baizik, oreka bat bilatze-
ko. Oraindik ere lotsagarriak dira
egoera batzuk».

Azken partida jokatu zutenetik bi hilabete pasatu ondoren, Espainiako Lehen Mailan ariko dela
jakinarazi diote Eibarri. Nerea Abancens ‘Napo’ kapitainak hunkituta bizi izan zuen une hori.

Ospakizuna, aldagelatik kanpo

Nerea Abancens, Eibar futbol taldeko kapitaina, denboraldi honetako partida batean. CARLOS MAIRA
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Osasuna da gauzarik
garrantzitsuena;
erabakitzen zutena
erabakitzen zutela,
aurrera egingo genuen»
Nerea Abancens
Eibar futbol taldeko kapitaina
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Unai Zubeldia

Gizarteko beste hainbat alorretan
gertatu den moduan, konfina-
mendu egoerak gogor astindu du
Euskal Herriko ikastolen aldeko
jai eredua ere, baina, «errealitate
zail horretan», bat eginda aurrera
egitea erabaki du Ikastolen Elkar-
teak: udazkenean egingo dituzte
Herri Urrats (irailak 20), Kilome-
troak (urriak 4), Araba Euskaraz
eta Ibilaldia (urriak 18) —Nafarroa
Oinez hurrengo urtera atzeratu
dute—. Kilometroen eredu berria
martxan jarri berritan, hankaz
gora gelditu da urte osorako plan-
gintza. «Baina bete egingo dugu
gizartearekin hartutako konpro-
misoa: Kilometroak jaia ospa-
tzea». Hala azaldu du Mikel Egi-
barrek, Kilometroen koordina-
tzaileak (Zizurkil, 1963).
Kilometroen eredu berriak bat

egin du gizartearen errealitate

berriarekin. Eguneroko zailari

aurre egitea egokitu zaizue aur-

ten. Nola ari zarete moldatzen?

Kasualitatea izan da dena. Gu as-
paldi murgildu ginen jai eredu be-
rri bat sortzeko eztabaidan, ikus-
ten genuelako muga bat jarri be-
har zitzaiola masifikazioaren fe-
nomeno horri; jaiak berak dau-
kan funtsa berreskuratu beharra
geneukan: aldarrikapena, misioa,
komunitatea... Eta, aldaketa ho-
rretan, hara non iritsi zaigun ko-
ronabirusaren gaitza. Makrosis-
tema honek izan dituen akatsak
eta arazoak konpontzeak eredu
berri bat ekarriko digu, agian, gi-
zartean ere. Nolabaiteko sinkro-
nia batean iritsi dira, beraz, gure
eredu aldaketa eta gizartearena.
Ikastolen Elkarteak joan den as-

tean baieztatu zuen udazkenean

izango direla ikastolen aldeko

jaiak. Bat eginda ari zarete aurre

egiten krisi giroari, ezta?

Zalantzarik gabe. Bost jai gara,
baina proiektu nazional bakarra.
Koordinatuta antolatzen ditugu
ikastolen mugimenduaren jaiak.
Zail samarra izan da guztiak egu-
tegian kokatzeko eztabaida, bai-
na guztion artean erabaki dugu
udazken honetan udaberri berri
bat sortzea euskararen eta euskal
hezkuntzaren alde. Jaiek duten
alaitasun kutsu hori udazkenera
eramatea erabaki dugu, bost jaiak
bizpahiru hilabeteko tartean ko-
katzea oso zaila zela jakinda ere.
Irailaren 20an izango da Herri
Urrats, urriaren 4an Kilometro-
ak, eta, urriaren 20an Nafarroa
Oinez-en tokia hartuko dute Ibi-
laldiak eta Araba Euskaraz-ek.
Nafarroa Oinez-en kasuan, uda-
ko jaiak bertan behera geldituta

eta, bereziki, sanferminak galdu-
ta, aurtengo jaia hurrengo urtera
pasatzea erabaki dute azkenean.
Zuen kasuan, zer egitura izango

du urriaren 4ko jaiak?

Oraintxe, zaila da galdera horri
erantzutea, baina gogoeta bat da-
go oinarrian: hutsune komunita-
rio eta sozial bat sortu da konfina-
menduaren ondorioz; gure herri-
ko plazak hustu egin dira, bai fisi-
koki eta bai metaforikoki, eta
orain ahalegin bat egin behar du-
gu komunitate hori berriz gor-
puzteko eta indartzeko. Euskal
Herriaren gisako estaturik gabe-
ko nazioetan gutxituak diren kul-
turak eta hizkuntzak izaten dira
galtzaile, eta ahalegin bikoitza
egin beharra daukagu aurrera
egiteko. Kalera ateratzea eta ko-
munitatea sendotzea izango da

gure jaien funtzioetako bat. Parte
hartzaileak izan behar dute jaiek;
ez dugu mugatu behar kultura
kontsumitzera. Horrez gain, ikas-
tolen aldeko mugimendutik ere
plazak eskaini nahi ditugu kalte-
tuta dagoen kulturaren sektoreari

aukera bat emateko; mikro ikus-
puntu horretatik betiere, eta ez
makro jai ereduen bidetik. Eredu
komunitarioa, hurbilekoa eta txi-
kia da gure erronka.
Kilometroen testuinguruan, Mi-

limetroak jaiak ere antolatuta

zeneuzkaten, tokian tokiko eki-

taldi txikiak, baina bidean geldi-

tu dira horietako batzuk ere...

Martxoaren 14an iritsi zen konfi-
namendua, eta hurrengo astean
ginen egitekoak Tolosaldeko eta
Oiartzualdeko Milimetroak jaiak;
prestatuta zegoen dena, baita kar-
telak ere, baina, konfinamendua-
ren ondorioz, bertan behera utzi
behar izan genuen dena. Ikasto-
len artean prestaketa lanerako
izugarrizko dinamika polita sortu
da, ordea, eta praktikara eraman
dugu Kilometroak Gipuzkoako
ikastola guztien jaia den ideia ho-
ri. Sormen handiko ekintzak as-
matu ditugu, eta frustragarria da
hori guztia karpeta batean gorde
behar izatea, baina karpeta bate-
an dago. Ziurrenik, hurrengo ur-
teko Kilometroen plangintzan ja-
rriko dugu praktikan prest ge-

neukan hori, Ibarran. Hori bai,
urriaren 4an erabiliko dugu Mili-
metroen ekintzetako bat: Euskara
Jolas egitasmoa. Gazteen artean,
jolasen bidez, euskararen erabile-
ra sustatzeko ekintza praktiko eta
ludiko bat dago oinarrian.
Bideokliparen proiektua ere bi-

dean gelditu da oraingoz, baina

ostiral honetan aurkeztuko du-

zue Kilometroetako kantua. Zer

aurreratu daiteke?

Kilometroen antolakuntzan bi
mugarri izaten dira urtero: aur-
kezpena, batetik, azaroan egin
genuena, eta abestiaren eta bideo-
kliparen aurkezpena, bestetik.
Normalean ez bezala, bi zatitan
aurkeztuko ditugu aurten: ostira-
lean [gaur], abestia aurkeztuko
dugu, 12:00etan, online, eta iraile-
an iritsiko da bideoklipa. Abestiari
dagokionez, eskerrak eman be-
harrean gaude Xabier Zubeldiari,
musikagatik, eta Amaia Agirreri,
hitzengatik. Korri, Punpa, Ttak
leloak isla zuzena izango du.
Behin aurkezpena eginda, larun-
batean, eguerdi partean, Kilome-
troen hiru guneetan jarriko dugu
abestia, Villabonan, Amasan eta
Zizurkilen, megafonia bidez.
Bideokliparekin gertatu bezala,

atzeratu egin behar izan duzue

Euskal Herriko ikastolen aldeko

Tanta zozketaren eguna ere,

ezta? Ekainean zineten egiteko-

ak, baina urriaren 21ean egingo

duzue azkenean.

Bi atal ditu Kilometroak dinami-
kak: mezua, gizarte lana, balio-
ak... batetik, eta arlo ekonomikoa
bestetik, eta aurten kinka larrian
dago arlo ekonomiko hori, gu ez
baikara salbuespena. Baina
zuhurtasunez eta errespetuz jo-
katu behar dugu, gure behar eko-
nomikoak ezin direlako kokatu
gizartearen behar ekonomikoen
gainetik. Arropa denda fisikoa,
adibidez, horregatik ez dugu za-
baldu oraindik, nahiz eta eskura
dagoen online denda. Baina, era
berean, aurre egin behar zaio jaia
ospatzeko hartu dugun konpro-
misoari, eta horregatik eutsi nahi
diegu diru iturri batzuei; Tanta
zozketari, tartean. Komunitatea
berreskuratu behar dugu ezin-
bestean, hezkuntza proiektua
bera eta arlo ludikoa.
Egungo egoeran, zer mezu bida-

liko zenieke herritarrei?

Bizi dugun egoeran, zalantzarik
gabe, bizitza da momentu hone-
tako hitza, eta, zentzu horretan,
oso bizirik dago Kilometroak jaia.
Bide horretan ari gara lanean, eta
urriaren 4an egin egingo dugu
Gipuzkoako ikastolen aldeko
jaia.

«Komunitatea
berreskuratu behar
dugu ezinbestean»

Mikel Egibar b Kilometroak jaiaren koordinatzailea

Kilometroen jai ereduak aro bat itxi zuen iaz, eta beste bati ekin dio
aurten. Konfinamenduak, ordea, erabat baldintzatu du lanketa berria.
Zailtasunak zailtasun, urriaren 4an dira egitekoak Kilometroak jaia.
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«Udazken honetan
udaberri berri bat
sortuko dugu
euskararen eta euskal
hezkuntzaren alde»


