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aztertzaile gutxiago daudelako b Gipuzkoan 5.000 ikasle inguru daude proba egiteko zain b 2-3

Lana 
aparkatu
beharrean 

Aireportua Hondarribian hasiak
dira Madrilerako hegaldiak, eta

Bartzelonarakoak ere laster hasiko dira

6Maskotak Programa bat hasi
dute Beasainen txakurrak hezi eta

txakur jabeei formakuntza emateko

5
Ostirala 

2020ko uztailaren 10a
XI. urtea
453. zenbakia
PREZIOA: 0,50 €

www.gipuzkoa.hitza.eus
gipuzkoa@hitza.eus



2 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2020ko uztailaren 10aAstekoa

Miren Garate 

B
ospasei urte da-
ramatzate Gi-
puzkoako auto-
eskolek azter-
tzaileak falta
direla esaten.

«Erretiroa hartzen joan da jen-
dea, eta plaza horiek bete gabe
daude. Hamar aztertzaile dagoz-
kio Gipuzkoari, baina orain bost
bakarrik ari dira lanean», esan du
Javier Sarriegi Gipuzkoako Auto-
eskolen Elkarteko (GAE) idazka-
riak. Arazoaren zati bat da hori,
zati nagusia. Baina beste bat ere
batu zaio orain. Lehen, aztertzaile
bakoitzak egunean hamabi lagu-
ni egiten zien azterketa; orain, ha-
marri, COVID-19aren eraginez,
azterketa batetik bestera ibilgai-
lua garbitzeko agindua dutelako.
Hala, pixkanaka-pixkanaka, az-
terketa teorikoa gainditua duten
eta praktikoa egiteko zain dauden
ikasleen kopurua handituz joan
da. GAEren datuen arabera,
5.000 lagun inguru daude gaur
egun egoera horretan Gipuzkoan.
Kalkuluak eginda ditu Sarrie-

gik: hamar aztertzaile egongo ba-
lira, eta lehen bezala egunero ha-
mabi laguni egingo baliete azter-
keta, egunean 120 azterketa egin-
go lirateke. Baina bost aztertzaile
egonda, eta bakoitzak hamarri
eginda, 50 azterketa egiten dira.
«Arazoari konponbiderik ez
zaionez ematen, egunetik egune-
ra okerragoa da egoera». Orain
hilabete batzuk, CAPA izeneko
sistema jarri zuen martxan Trafi-
ko Zuzendaritza Nagusiak: auto-
eskola bakoitzak hamabost egu-
nean behin izaten du ikasleak az-
terketara eramateko aukera, bai-
na ez nahi dituen guztiak, kupo
moduko batzuk finkatzen baitira.
Autoeskola bakoitzari zenbat

ikasle dagozkion kalkulatzeko,
azterketa teorikoa gainditua du-
ten zenbat ikasle dituen begira-
tzen da, eta kopururik handiena
dutenek izaten dute gehien era-
mateko aukera —gutxienez bi
ikasle eraman ditzakete guztiek—.
Minutuka egiten da banaketa: 
B motako gidabaimena ateratze-
ko azterketek 30 minutu irauten
dute, motorren baimenek 35 mi-
nutu, eta ibilgailu astunenek 50
minutu. Hala, autoeskola bati
300 minutu egokitzen bazaizkio,
erabaki egin behar izaten du mota
bakoitzeko zenbat ikasle aukera-
tu; adibidez, ezin izango ditu era-
man autoko azterketa egin behar
duten bederatzi eta motoko az-
terketa egin behar duen bat, bost
minutugatik kupoa gaindituko
duelako. 
Sarriegiren esanetan, sistema

horren alde ona da badakitela
noiz izango den azterketa. «Le-
hengo sistema erabat tamalgarria
zen: eraman nahi genituen ikasle
guztiak eramateko modua izaten
genuen, baina azterketak hilabe-
te eta erdian behin edo bi hilabe-
tean behin izaten genituen, eta
gainera, azkenera arte ez genuen
jakiten azterketaren eguna».
Puntu hori hobetu den arren, az-
terketetako ikasle kopurua mu-
gatuta izateak lana geldiarazi die-
la salatu du. «Ikasleak izan arren,

baldin badakizu urrira arte ezingo
dutela egin azterketa, aurretik
beste ikasle batzuk dituzulako, ez
zara hasten klase praktikoak
ematen; niri, behintzat, ez zait
ateratzen. Badakigu komeniga-
rriagoa dela jarraian egitea pres-
taketa». Ikasleen hautaketa egi-
tea ez dela samurra gaineratu du.
«Guretzat oso biolentoa da egoe-
ra, azterketara eraman beharreko
ikasleak aukeratu egin behar di-
tugulako. Igual 30 ikasle izaten
ditugu prestatuak, baina horieta-

tik hamar bakarrik eraman ditza-
kegu». Batik bat, uda garaian iza-
ten dituzte halako arazoak.

Aspaldiko kontua
Hautaketa egitea zaila izaten dela
berretsi dute Azpeitiko Azpeitia
autoeskolako Maite Agirrezaba-
lak eta Zarauzko Jolmar autoes-
kolako Arantxa Arrutik ere. «Beti
egoten dira batzuk segurtasun
gehiago ematen dizutenak, bai-
na, noski, besteek ere nahi izaten
dute azterketa egin, eta ulertze-

koa da hori ere», esan du Agirre-
zabalak. Gainditu ez duten ikasle-
ekin nola jokatu ere erabaki be-
har izaten dute. Bakoitzak antola-
tzeko bere modua duela kontatu
du Arrutik. «Nire kasuan, ikasle
batek gainditzen ez badu, ez dut
hurrengo azterketara eramaten,
txanda hori saltatu eta hurrengo-
ra eramaten dut, lehen aldiz zain
daudenei ere eman nahi izaten
diedalako aukera. Gainditu ez du-
ten horiek hilabete barru egiten
dute berriz».

Gipuzkoako Autoeskolen Elkartearen arabera, hamar aztertzaile dagozkio
Gipuzkoari, baina bost bakarrik daude, eta bakoitzak hamar azterketa egin
ditzake egunean. Ondorioz, handituz joan da azterketa praktikoa egiteko
zain daudenen kopurua. Gaur egun, 5.000 inguru direla salatu du.

Aztertzaile faltak
eragindako buxadura
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Aztertzaile falta «arazo han-

dia» dela kontatu dute autoesko-

letako ordezkariek, eta nabar-

mendu dute denbora asko dara-

matela egoerarekin arrastaka.

2017an, aztertzaileek beraiek egin

zuten greba, besteak beste, solda-

ta igoera eskatzeko eta aztertzaile

falta salatzeko. Sei hilabete iraun

zuen protestak, ekainetik aben-

dura bitartean, eta 3.000 azterke-

ta geratu ziren bertan behera Gi-

puzkoan. Irekita egon ziren auto-

eskolak, baina ikasle kopurua gu-

txitu zitzaien, azterketarik ezin

zutenez egin, eskola praktikorik

ez zutelako hartzen. «2018. urtea

burua ezin altxatuta pasatu ge-

nuen. Guk sei azterketa bakarrik

izan genituen. 2019an ere, bede-

ratzi besterik ez. Orain, hamabos-

tean behin ditugu azterketak,

baina kupoaren arazoa dago»,

esan du Arrutik.

maskarekin eta eskularruekin

egiten da azterketa, eta ikasleek

etxetik eraman behar izaten dute

boligrafoa.

Era berean, gainerako hezkun-

tza zentroetan bezalaxe, distan-

tziak errespetatu egin behar iza-

ten dira autoeskoletan ere. Aste

gogorrak izan dira haientzat. Au-

tonomoa da Agirrezabala, eta

kontatu du maiatzaren 25era arte

eduki zuela itxita autoeskola.

Arrutik bi hilabete eta erdi egin

ditu enplegua erregulatzeko aldi

baterako espedientean. Hurren-

go hilabeteak nolakoak izango di-

ren ere ez dakitela esan dute. «Se-

lektibitatea ere atzeratu egin du-

tenez, orain arte mugimendu

gutxi egon da. Orain dira haste-

koak batzuk», azaldu du Agirre-

zabalak. 

Azterketa teorikoa gainditzen

Lanuzte hark eraginda, itxi

egin zituzten Gipuzkoako zenbait

autoeskola. Sarriegiren esanetan,

orain ere batzuek gaizki pasatze-

ko arriskua dago, nahiz eta berez

ikasleak izan. «Bizpahiru baka-

rrik eraman baditzakezu azterke-

tara, horrek esan nahi du ia horie-

kin bakarrik egingo duzula lan bi

aste horietan, eta besteak atzera-

tzen joango zara, nahiz eta berez

horiei eskola praktikoak emateko

gaitasuna ere izan».

Uztaila izaten da lan gehieneko

hilabeteetako bat autoeskolen-

tzat, udako oporrak aprobetxatu

nahi izaten dituztelako gazteek

gidabaimena ateratzeko. Sarrie-

giren hitzetan, era guztietako ka-

suak ikusten dituzte. «Aurreko-

an igeltsero batek deitu zigun esa-

nez ea leku bat egingo genion,

kontratua amaitzen zitzaiolako

eta gidabaimena eskatzen ziote-

lako kontratua berritzeko; beste

ikasle batzuk, berriz, atzerrira

doaz ikasketak egitera, eta orain

ez badute ateratzen udazkenean

ere ezingo dute...». 

Autoeskoletako kideek azaldu

dute zerrendan hainbeste jende

pilatu izanak ez duela zerikusirik

COVID-19arekin. Izan ere, zain

dauden horiek azterketa teorikoa

gainditua dute. «Eta alarma ego-

erak iraun duen bitartean ez dira

egin azterketa teorikoak, azter-

tzaile faltak eragindakoa da buxa-

dura hori». 

Hain zuzen, maiatzaren 27an

berrekin zieten azterketa teori-

koei, eta ekainaren 8an, prakti-

koei. Protokolo zorrotzak finkatu

ditu probintziako trafiko buru-

tzak azterketa horietarako.

Azterketa praktikoan, maskarak

eta eskularruak erabili behar iza-

ten dituzte ikasleak, irakasleak

eta aztertzaileak, eta hirurak

bakarrik joan daitezke ibilgai-

luan. Behin proba amaitutakoan,

desinfektatu egiten dira bolantea,

palankak eta ikasleak ukitzen

dituen gainerako guneak. Azter-

keta teorikoetan ere, amaituta-

koan desinfektatu egiten da gela,

dutenetik, bi urteko epea izaten

dute ikasleek azterketa praktikoa

gainditzeko. «Bati baino gehia-

gori ari zaie iraungitzen. Kasu ba-

tzuetan, ikasleen kontua izan da,

baina beste batzuetan, sistema-

ren errua», esan du Arrutik. Pan-

demiaren eraginez, gehieneko

epe hori 78 egun luzatzea erabaki

du Trafiko Zuzendaritzak.

Abuztuan ere azterketak 
Orain arte ez bezala, aurten abuz-

tuan ere lan egingo dute azter-

tzaileek, baina, Sarriegiren ustez,

horrek ez ditu gauzak konpondu-

ko. «Trafiko Zuzendaritza oso

ondo geratuko da hori esanda,

baina aztertzaileek abuztuan lan

egiten badute, beste hilabete ba-

tean hartuko dituzte

oporrak, eta, haien or-

dezkorik ez dutenez ja-

rriko, azkenean egoerak

lehen bezalaxe jarraitu-

ko du, ez dira azterketa

gehiago egingo».

Orain arte, Trafiko

Zuzendaritzako burua-

rekin eta Espainiako

Gobernuko azpiordez-

kariarekin bildu dira

Gipuzkoako autoeskole-

tako ordezkariak —29

kide ditu GAEk—. «Noiz-

behinka aztertzaileren

bat ekartzen dute, ada-

bakiak jartzen dituzte,

baina ez dute arazoa

konpontzen». Mobiliza-

zioak ere egin dituzte.

Astelehenean, adibidez,

Donostian elkartu ziren

autoeskoletako jabeak

eta langileak, eta, beren ibilgai-

luetan Nire azterketa noiz? jar-

tzen zuten paperak itsatsita,

autoen karabana bat egin zuten

Ibaetako kaleetan. Gutun bat ere

bidali diote Denis Itxaso Espai-

niako Gobernuaren ordezkariari,

bilera bat eskatzeko. «Nahi dugu

ikasleek ikustea ez dela gure kon-

tua, Trafiko Zuzendaritza dela

hau konpon dezakeen bakarra»,

esan du Sarriegik.

egiteko

Astelehenean, protesta egin

zuten Gipuzkoako autoeskolek

Donostian. HITZA
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PROBA PRAKTIKOA NON?

Gipuzkoan, hiru herritan egi-

ten dira gidabaimena atera-

tzeko azterketa praktikoak:

Azpeitian, Beasainen eta 

Donostian.

Pistako probak. Motorrek

eta ibilgailu astunek Irungo 

Ficoban egiten dituzte azter-

keta praktikoak.

Guretzat oso biolentoa da
egoera, azterketara eraman
beharreko ikasleak aukeratu
egin behar ditugulako»
Javier Sarriegi
Gipuzkoako Autoeskolen Elkarteko idazkaria

«2018a burua ezin altxatuta
pasatu genuen. Sei azterketa
bakarrik izan genituen. 2019an
ere, bederatzi besterik ez»
Arantxa Arruti
Jolmar autoeskolako langilea

«Selektibitatea ere atzeratu
egin denez, orain arte
mugimendu gutxi izan dugu;
orain dira hastekoak batzuk»
Maite Agirrezabala
Azpeitia autoeskolako arduraduna

‘‘
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Leire Narbaiza

Uztaileko antsiak

U
da hasierak beti egiten
zaizkit gogorrak, al-
daketak beti konpli-
katuak izaten direla-

ko. Uztaila ez da hilabete erosoa,
neguan alde batera lagatakoa, ge-
roratutakoa, azaltzen zaigulako:
Geroa, alferraren leloaesaerak
ederto definitzen du. Era berean,
arropa kentzeko unea ere bada,
eta buruhaustez betetako sasoia:
armairu aldaketak; arropa zaha-
rra deskubritzea (onerako zein
txarrerako); oso gustuko dugun
nikia ez aurkitzea; oinak, bernak
eta besoak airean erakustea…
Azal-huste bat, nolabait esateko.
Biluzte fisiko eta metaforikoa,
arropa geruzak erauztea, beneta-
ko hezur-haragia erakusteko. 
Latza, oso latza!

Are latzago aurtengo uztaila,
udaberri bariko uda dugulako.
Etorri, etorri zen udaberria, baita
joan ere. Baina itxialdian harra-
patu gintuen. Esan genezake ez
dugula primaderarik bizi izan,
gure leihoetatik pasatu besterik
ez zelako egin negu osteko urta-
roa. Eta orain, bat-batean, eguz-
kia eta beroa jaun eta jabe bihur-
tu dira. Gure larru zurbilegiak,
hanka iletsuak eta konfinamen-
duan areagotutako girgiloak aza-
leratu eta protagonista bilakatu
zaizkigu, arropa erantzi dugula-
ko, batere sexya ez den striptease
ez-borondatezkoan.
Porlan eta asfaltoz betetako le-

kuetan gogorragoa da trantsizio
hau. Galipotak beroa, eta ondo-
rioz izerdia, handitu egiten baitu.

Gipuzkoako barru aldeko herri
handietakook freskura bila ihesi
irten behar izaten gara gure hiri-
bilduetatik mendira edota itsaso-
ra, gure herriak negurako daude-
lako pentsatuta —inork ezer pen-
tsatu eta planifikatu bazuen,
behintzat, kaleak eta plazak egi-
tean—, kale-zuloegi direlako,
egonean egoteko ez daude disei-
natuta, baina bai barruan (taber-
nan zein etxean) sartzeko. Ez dira
bertako biztanleokin goxoak,
abaroan ez gaituzte hartzen, ba-
tez ere, beroaldietan. Horregatik
egiten dugu ospa, eta inguruko
herri eta toki amultsu eta atsegi-
nagoetara joaten ahalegintzen
gara, bake bila. 
Hanka egiten dugunean, ahal

den moduan egiten dugu. Eten-

gabe errepikatzen duten mantra
ere sartuta dugu buruan: erabili
garraio publikoa. Adibiderako,
egunotan ikusi ditugun irudiak
Eibar-Deba-Eibar treneko des-
plazamenduetan. Baina ez dira
pandemiak ekarritako nobeda-
deak, ekain amaierak eta uztailak
halako imajinak laga izan dituzte,
umetatik bizi izan ditugu. Trenak
egurrezkoak zirenean, orain 35
urte, ikusita gaude umeak leiho-
etatik sartzen, ezinezkoa zelako
pasatzea. Taldeko ama pare bat

aurretik sartu eta beste amak
umeak bentanatik pasatu. Orain
ez dago halakorik, leihoak ezin
direlako zabaldu, bestela…
Kontu historiko bat izan arren,

ez da ezer egiten trenen edukiera
zaintzeko, segurtasuna berma-
tzeko. Izan ere, geltoki askotan 
ez dago langilerik kontrolatzeko,
eta langilerik badago, bakarra,
eta ez da nahikoa. 
Jendeak badu ardurarik? Bai,

jakina. Baina itxialdiak eragin-
dako antsia horrek galduko
gaitu izurrite sasoi honetan.
Halere, eguzki eta aire libre
goseak ezin justifika lezake zer
zikin lagatzen diren hondartzak.
Horrek ere galduko gaitu, izurri-
te izan ala ez.
Gogoko dut trenean mugitzea,

eta hondartza. Desiratzen nago
Debaz disfrutatzeko. Beste edo-
zein paraje ederrez ere berdin.
Baina merezi du horrela ibiltzea?
Ezingo diogu antsiari eutsi, eta
disfrutatzeko beste modu batzuk
deskubritu? Seguru badaudela! 

Gogoko dut trenean
mugitzea, eta
hondartza.

Desiratzen nago
Debaz disfrutatzeko.

Baina merezi du
horrela ibiltzea?

Espetxe zigorra
Andoainen bisoi
bat hiltzeagatik

DONOSTIA b Urtebete eta hiru
hilabeteko espetxe zigorra ezarri
dio Donostiako Zigor Auzitegiko
2. salak 2018an Andoainen bisoi
europar bat (Mustela lutreola) hil
zuen gizonezkoari. Katamotz
iberiarrarekin batera, Europan
galtzeko arrisku handiena duen
haragijalea da bisoi europarra.

42
HILABETEAK, DONOSTIAN

AHT-AREN GELTOKIA EGITEKO

Hasi dituzte Donostian Norteko

tren geltokia Atotxako AHTaren

geltoki bilakatzeko lanak, eta 2023

amaieran amaitzea espero dute,

42 hilabeteko lanen ondoren.
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Erlojua ikusgai
elizako dorrera
itzuli aurretik

USURBIL bDuela lau urte kendu
zuten Usurbilgo elizako dorretik
Benito Ieregik XX. mende hasie-
ran Aginagan egindako erlojua,
eta, dagoeneko zaharberritze la-
nak amaituta, erlojua bera eta 
haren historia agertzen duen era-
kusketa ikusgai dago, Sutegin, 
ordularia bere jatorrizko tokira
itzuli aurretik: elizako dorrera.
Uztailaren 19ra bitartean egongo
da ikusgai Usurbilgo elizako erlo-
ju zaharra Sutegiko erakusketa
aretoan, 18:00etatik 20:00etara.
Erloj-Eruak taldeak eta Usurbilgo
Udalak hitzarmen bat egin zuten
2017an, erlojua auzolanean za-
harberritzeko, eta Ieregi elkartea-
ren, Salbatore parrokiaren eta
Usurbilgo Lanbide Eskolaren 
laguntza izan dute lan horretan. Ustez Benito Ieregik Aginagan egindako azken erlojua da Usurbilgo elizakoa. 1912an jarri zuten dorrean. USURBILGO UDALA



Ibilaldi
erakargarriak

Araban

Arabako Foru Aldundiak osatu duen
‘Blaitu Arabaz’ gidari esker, uraz eta

naturaz gozatzeko ibilbide
interesgarri ugari egin daitezke

Araban, familiarekin 
eta lagunekin 

Araba gertutik
Ostirala, 2020ko uztailaren 10a

Jendea aisialdian, ur ertzean, Garaioko hondartzan. RAUL BOGAJO / FOKU

Testuak: Joxi Ubeda Goikoetxea

GEHIGARRI KOMERTZIALA

GIPUZKOAKO HITZA
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A
rabako es-
kualdeak eza-
gutzera ani-
matzen duen
eskaintza tu-
ristiko berria

osatu du Arabako Foru Aldun-
diak: Blaitu Arabaz programa. Bi-
sitariak lurraldeko ibaiak, la-
kuak, barruko hondartzak eta ur
jauziak ezagutuko ditu, toki zora-
garriak, eta txango eta egonaldi
ahaztezinak egin ahal izango
ditu, familiarekin eta lagunekin. 
Blaitu Arabaz programak natu-

raz gozatzeko 42 ibilbide propo-
satzen ditu, eta, haien bidez, ura
protagonista duten hainbat balia-
bide ezagut daitezke. Ibilbide ho-
riek 32 orrialdeko paperezko gida
batean daude jasota, eta gida hori
Arabako turismo bulegoetan es-
kura daiteke. Horrez gain, bertsio
digitala jaitsi daiteke www.ala-

vaturismo.eusatarian. 
Gidan, ongi adierazita dago

ibilbideak geografikoki non ko-
katuta dauden; argazkien bidez
erakusten dira bisita daitezkeen
tokiak eta baliabideak, eta haien
osagairik garrantzitsuenen berri
ere ematen da. 
Papereko gida eta bertsio digi-

tala osatzeko, hiru minutuko
ikus-entzunezko bat egin dute,
eta baliabide digitalen eta sare so-
zialen bitartez zabaltzen ari dira.
Bideoan, gidan jasotako toki as-
koren irudiak agertzen dira. 

Uraren lurraldea
Arabak, jatorriz, lotura handia
izan du urarekin, bai bizi euskarri
gisa, bai jarduera ekonomikoaren
eragile gisa. Araba uraren lurral-
dea dela esan daiteke, urak lurral-
de osoa zeharkatzen baitu, ibaien,
ur jauzien, barruko hondartzen,
urtegien, lakuen, ibai igerile-
kuen, sakanen eta hezeguneen
bitartez. 
Blaitu Arabaz gidan uraren

zentzu produktiboa edo naturala
baino esanahi zabalagoa eskain-
tzen da, lehen mailako baliabide
turistiko bilakatzen baita. «Ura
oinarrizko osagaia da bizitza eta
ekonomia garatzeko, baina, gai-
nera, baliabide turistiko aparta
ere bada», Arabako Foru Aldun-
diko Enplegu, Merkataritza eta

tzat ezezagunak diren txoko
ikusgarriak ezagutzeko. Izan ere,
pertsona askok ezagutzen dute
Gasteizko ondarea eta eskaintza
kulturala, edota Arabako Errio-
xako upategi eta mahastiena, eta
Añanako Gatz Harana bezalako
leku paregabeena ere bai. «Baina
jende gutxik daki Arabak basoz
eta muinoz inguratutako barru-
ko hondartzak dituela, eta ban-

dera urdina dutela eta
bainatzera, igeri egitera
edo erlaxatzera joan dai-
tekeela haietara. Edo
hirietako zaratatik urrun
eta ingurune natural

ederretan dauden ibai, igerileku
eta putzu lasaiak eta gardenak
ditugula».
Horrela, Blaitu Arabaz gidak

bidaiariei ezagutarazten dizkie
lurraldeko ur jauziak, ibaiak, la-
kuak eta urmaelak, urtegiak, ba-
rruko hondartzak, arroilak eta

haitzarteak, hezeguneak, iturbu-
ru gezak eta gaziak, sakanak eta
beste toki batzuk.

Jarduera ugari
Leku horietan guztietan, egune-
tik egunera gero eta zale gehiago
dituzten jarduerak egin daitezke:
ur kirolak, arrantza, natura ar-
gazkigintza edo hegazti behaketa.
«Gainera, beste inon ez dauden
guneak ere baditugu; besteak
beste, Sobrongo Uraren Museoa
eta Guardiako Barbakana urmael
zeltiberiarra», Gonzalezek azpi-
marratu duenez.
Tokiak eta baliabideak eskual-

deka edo kuadrillaka daude anto-
latuta, eta hauek aipatzen dira,
besteak beste: Nerbioi ibaiaren ur
jauzia (Aiaraldea), Aguake ur jau-
zia (Antoñana), Goiuriko ur jau-
zia, Toberiako ur jauziak (An-
doin), Baia ibaiko ur jauziak
(Zuia), Fresnedoko ibai igerile-

kuak (Santikurutze Kanpezu),
Igoroin sakana (Maeztu), Ihuda
ibaiaren haitzartea (Okina), Zar-
pia ibaiaren sorburua (Kontras-
ta), Delikako arroila (Amurrio)
eta Herrerias ibaiko putzuak
(Erretes). 
Beste hauek ere bai: Landako

eta Garaioko hondartzak, Puron
ibaiaren ertzeko ibilbidea, Uraren
Ibilbidea (Bergantzu), Lezeko sa-
kan-haitzuloa, Guardiako urma-
elak, Ebro ibaiaren ibar basoa (La-
puebla de Labarca) eta Salburuko
hezeguneak (Gasteiz).
Halaber, atal bakoitzean es-

kualde bakoitzeko bestelako na-
tura eta ondare guneez gozatzeko
proposamenak ere badaude. 

Haurrek, gazteek eta helduek ederki pasatzen dute Fresnedoko igerileku naturaletan. RAUL BOGAJO / FOKU

Arabako Foru Aldundiaren Blaitu Arabaz programak hainbat proposamen eskaintzen ditu
Arabako ibaiak, aintzirak, barruko hondartzak eta ur jauziak ezagutzeko ibilaldi ederrak egiteko.

Uraren sentsazio paregabeak

Turismo Sustapenaren zuzendari
Belen Gonzalezen hitzetan.
«Urak sentsazio paregabeak es-
kaintzen eta eragiten ditu; gustu-
ko dugu ura, eta urak gozarazten
gaitu: ibai edo hondartza ertzetik
paseatzea lasaigarria da, irribarre
egiten dugu ur jauzi bat aurkituz
gero, hainbat ordutan ibiltzeko
gai gara ur jauzi handi bat ikuste-
ko, eta udan ura atsegin dugu

freskatzeko, bainua hartzeko. Eta
Araban hori guztia eta askoz
gehiago dugu». 
Arabako eskualdeak uraren

bitartez ezagutzeko proposamen
bereziak egiten ditu Blaitu Ara-
baz programak. Gainera, aukera
eskaintzen du jende gehienaren-

Informazio gehiago nahi

izanez gero, 

jo webgune honetara:

www.alavaturismo.eus

@

Blaitu Arabaz gida Arabako
turismo bulegoetan eskura
daiteke, eta bertsio digitala 
ere jaitsi daiteke
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Paisaia liluragarriez goza daiteke 

Antoñanako Aguake ur jauzian. 

ARABAKO FORU ALDUNDIA
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G
asteiz antzokiaren

proiektua abian

da. Izan ere, Gas-

teizko udal gober-

nuak proiektuaren

idazkuntza eta obra Zikotz SA en-

presari 2,6 milioi euroan esleitzea

erabaki ondoren, enpresako tek-

nikariak gauzatze proiektua idaz-

ten ari dira, eta obra burutzeko

epea 18 hilabetekoa izango da,

proiektua azaroaren 29an adjudi-

katu zenetik. Hau da, eraikina hu-

rrengo urtearen erdialderako osa-

tuta egongo dela aurreikusten da.

Horretarako, Ruiz de Bergara-

tarren jauregia eraberrituko da,

eta Gasteiz antzokia eta Euskara-

ren Etxea sortuko dira. Eraikine-

an lau solairu egokituko dira; sar-

bideak Zapatari eta Errementari

kaleetatik izango dira, edukiera

handiko areto nagusi bat atondu-

ko da, eta kultur sorkuntzarako

eta lanerako espazio moldagarri

batzuk ere egingo dira.

Gasteiz antzokia eta Euskara-

ren Etxea bere baitan hartzen di-

tuen egitasmoa oso garrantzitsua

da «hirian euskararen alde lan

egiten dugun guztiontzat», Gor-

ka Urtaran alkateak azpimarratu

duenez. «Gasteizen euskara mai-

te eta gozatzen duen ororen etxea

izango da, eta gure hizkuntzaren

arnasgunea hiriaren erdi-er-

dian».

Gune bizia
Gasteizko Udalak eraikinaren az-

ken zaharberritzea egin zuen ar-

kitektura estudioarekin, egitas-

moa bultzatu duten euskaltzale

taldeekin eta udal zerbitzu tekni-

koekin batera landutako aurre-

proiektuan oinarrituta dago Gas-

teiz antzokia. Urtaranek oso posi-

tibotzat jo du aurreikusita dagoen

esku hartzea: «XVI. mendeko

eraikin jatorriz errenazentista bat

berreskuratu eta birgaituko

dugu, Ruiz de Bergaratarren jau-

regia, aldaketa, handitze eta

eraiste ugari jasan dituena».

Gune bizia izango da. «Topaketa,

prestakuntza eta kultur sorkun-

tzarako gune bihurtuko dugu, bi-

zitzaz betea».

Eraikinaren ezaugarriak na-

barmentzeko modukoak dira,

Urtaranek azaldu duenez: «Erai-

kinaren balio historikoa, koka-

pen apartekoa eta planteatutako

banaketa ezin hobea baita horre-

lako proiektu baterako. Aipaga-

rria da, era berean, prebentzio

akustikoaren, intsonorizazioaren

eta ebakuazioaren alorretan

egindako lana, segurtasuna ber-

matzeko eta bizilagunei enbarazu

ez egiteko asmoz».

Espazio moldagarriak
Aurreproiektuak Lazarraga kul-

tur elkarteak definitu eta Euskara

Elkarguneak landutako beharren

programa jasotzen du. Horren

arabera, Gasteiz antzokiak eta

Euskararen Etxeak 1.376 metro

koadroko eraikina izango dute

guztira, lau solairutan banatuta.

Espazio moldagarriak proposatu

dira, tamaina txiki eta ertaineko

kultur jarduerak egin ahal izate-

ko: kontzertuak, antzerki ema-

naldiak eta bestelako ikuskizu-

nak. Taberna bat ere zabalduko

da, antzokiko agertoki gisa erabi-

liko den lekuaren inguruan ma-

haiak jartzeko aukerarekin.

Eraikinean bereizita egongo di-

ra Gasteiz antzokia eta Euskara-

ren Etxea. Euskararen Etxeak

Errementari kaletik izango du

sarbide nagusia, eta beheko solai-

rua, bigarrena eta hirugarrena

hartuko ditu. Gasteiz Antzokiak,

berriz, Zapatari kaletik izango du

sarbidea, eta lehen solairua hartu-

ko du funtsean, bigarren solairua-

rekin ere lotuta egongo den arren.

Zapatari kaletik lehen solairu-

ra, Gasteiz antzokira sartzean, 75

metro koadroko taberna bat aur-

kituko dute erabiltzaileek, eta 11

metro koadroko sukaldea. Ondo-

ren, antzokiaren areto nagusia

ikusiko dute: 166 metro koadroko

espazioa, bi solairurekin, neurri

eta forma ezberdinetako ikuski-

zunak hartzea ahalbidetuko due-

na. Elkartzeko gunea izango da,

eta gehienez 660 pertsona egon

ahal izango dira zutik agertokirik

gabeko emanaldietan. 

Antzerki emanaldietarako 150

pertsona esertzeko lekua egoki-

tzea aurreikusi da, edo 90 pertso-

narentzako lekua eserita ikusteko

kontzertuetarako. Jantoki gisa

erabiltzen denean 170 pertsona-

rentzako lekua izango du aretoak.

Bigarren solairuko balkoietatik

ere ikusi ahalko da agertokia. Le-

hen solairuak 359 metro koadro

izango ditu orotara. Solairu zaba-

lena izango da.

Beheko solairua Euskararen

Etxera sartzeko bide naturala

izango da, Errementari kaletik.

Orotara 195 metro koadroko aza-

lera erabilgarria hartuko du, eta

100 pertsonarentzako lekua izan

lezake. Funtzio anitzeko areto bat

egokituko da bertan, erakuske-

tak, hitzaldiak eta proiekzioak

egin ahal izateko. Proiekzio eta

itzulpen kabinak jartzea aurrei-

kusi da, eta baita biltegiak, komu-

nak eta aldagelak ere. Bigarren

eta hirugarren solairuetara igoko

da bertatik, eskailerak edo igogai-

lu bat baliatuta.

Bigarren solairuak 256 metro

koadroko azalera erabilgarria

izango du. Lantegiak, komunak

eta lanerako beste espazio batzuk

kokatuko dira han, 21 Zabalgune-

aren jabetzako etxebizitza batzuk

dauden lekuan. Errementari ka-

lera ematen duen zatian, bestal-

de, 103 metro koadroko erabilera

askotarako gunea —erakusketak,

ludoteka…— prestatuko da, eta

Gasteiz antzokiaren areto nagu-

sian egiten diren ikuskizunak

ikusteko balkoitzaterabili ahalko

da.

Hirugarren solairua izango da

jauregiko lekurik argitsuena: 253

metro koadro izango ditu, eta

Euskararen Etxerako erabiliko

dira. Patio nagusia estaliko du, eta

lanerako guneak hartzeko balia-

tuko da. Hiru bilera gela, lantegi

bat eta instalazio gela —klimatiza-

zioa, exutorioak…— jarriko dira

solairu horretan.

Gasteizko Ruiz de Bergaratarren jauregian Gasteiz antzokia eta Euskararen Etxea
jarriko dira. Obra hurrengo urtean gauzatuta egotea aurreikusten da.

Gasteiz antzokia sortzen

Gasteiz antzokiko areto nagusia nolakoa izango den erakusten duen irudia. GASTEIZKO UDALA

Informazio gehiago

nahi izanez gero, 

jo webgune honetara:

www.vitoria-

gasteiz.org

@

Euskara maite duen
ororen etxea izango da,
eta gure hizkuntzaren
arnasgunea Gasteizen
erdi-erdian»

«Topaketa,
prestakuntza eta kultur
sorkuntzarako gune
bihurtuko dugu, 
bizitzaz betea»
Gorka Urtaran
Gasteizko alkatea

‘‘
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A
raia herria eta in-

guruak liluraga-

rriak dira, xarma-

garriak. Eraikin

historikoak eta

beste zenbait altxor aurki daitez-

ke herritik abiatuta txango bat

eginez gero, mendien artean.

Asparrena udalerriko herrieta-

ko bat da Araia, hirigune nagusia.

Arabako Lautadaren ertzean

dago, seiehun metroko garaieran,

Aratz, Albeiz, Egilar haitzen eta

Altzaniako mendien artean.

Abiapuntua izaten da Altzaniako

gertuko mendietara eta Entzia

mendikatera igo nahi duten men-

dizale ugarirentzat. Araiatik San

Adriango mendi bidetik jaitsi eta

Arabako Lautadara iristen den bi-

deetako bat erromesbide eta mer-

kataritza ibilbide garrantzitsua

zen Erdi Aroan.

Natura aldetik aberatsak dira

Araiako inguruak. Araiako Natu-

raren Interpretazio Zentroak abe-

rastasun horren guztiaren berri

jakinarazten dio bisitariari: natu-

rak eskaintzen dituen baliabide-

ak ezagutarazten dizkio. Besteak

beste, ezagutzeko modukoak dira

herritik hurbil dauden Aizkorri

Aratz parke naturala, Lezeko hai-

tzulo ikusgarria —hirurogei me-

troko ahotzarra du—, Arrazpiko

harrobia, Andoingo toberak, Zi-

rauntza ibaiaren iturburua eta

Marutegiko gaztelua.

Araia herritik gertuko muino

batean dago gaztelua. Erdi Aroan

eraiki zen, mugak defendatzeko.

Murutegi edo Marutegi esaten

dioten tokian dago. VIII. mende-

an eraiki zen, eta, bere kokapen

estrategikoagatik, oso garrantzi-

tsua izan zen Nafarroaren eta

Gaztelaren arteko borroketan.

Ajuriako lantegia
Zirauntza ibaiaren ondotik eta

pagadien artean, Ajuriako galda-

tegi zaharra ezagutzeko txango

bat egin daiteke. 1848. urtean jarri

zuten martxan, eta, bere garaian,

siderurgia lantegi modernoa izan

zen. 1906. urtean, labe elektriko

bat muntatu zuten lantegi horre-

tan, altzairu gozoa sortzeko, noiz

eta Europan teknologia hura es-

perimentala besterik ez zen ga-

raian. Galdategi garrantzitsua

izan zen, baina 1985ean ateak itxi

zituen. 

Ajuria familiaren jauregia, Aju-

ria familia bizi izan zen eraikina,

Araia herrian dago. Familia ho-

rrek biztanleengan izandako era-

gina oso garrantzitsua izan zen

herrian, luzaroan lana eman bai-

tzien herriko bizilagunei.

Araiatik hurbil, Andra Mari

baseliza dago, XVIII. mendekoa,

antzina Jasokundearen baseliza

zena. Erretaula nagusia ere

mende horretakoa da; barroko

moldekoa da, eta bertan Jaso-

kundeko Ama Birjinaren irudi

bat ikus daiteke.

Albeiz herrian beste eraikin

erlijioso interesgarri bat dago,

San Joan eliza. Egun desagertuta

dagoen Amamio herriko parro-

kia zen, eta XII. mendeko Araba-

ko herrixketako parrokiarik

gehientsuenen adierazle garbia

da.

Araian bertan, San Pedro eliza

dago, beste eraikin historiko

garrantzitsu bat. Alderdi nagusia

XV. mendearen amaieran edo

XVI. mendearen hasieran eraiki

zuten.

Udaletxea, berriz, XVIII. men-

dean eraiki zuten, 1771. urtean,

hain zuzen. Barroko moldeko

eraikuntza zibilen adibide ezin

hobea da. Herriko plaza nagu-

sian, udaletxe parean dagoen

herriko kioskoa ere aipagarria da.

1918an eraiki zuten herritarrek,

nagusiki herriko udal bandaren

kontzertuak bertan egiteko. 

Lezeko haitzuloa. JUANAN RUIZ / FOKU

Informazio gehiago

nahi izanez gero, 

jo webgune honetara:

www.asparrena.eus

@

Araia herrian eta inguruetan
eraikin historiko txundigarriak
daude, eta toki apartak aurki
daitezke, mendien artean. 

Paraje
ederrak
Araian

Marutegiko gaztelua. 

ANTTON ARRIETA / IKASTOLEN ELKARTEA
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V
alderejo parke
naturala Ara-
bako mende-
baldean dago,
Añanako kua-
drillan, Gaubea

udalerrian. Amilburu harritsutan
amaitzen diren magal aldapa-
tsuez inguratutako haran zabal
eta altu batean dago, Boveda
mendikatearen eta Artzena men-
digunearen mendebaldeko tarte-
aren artean. 
Puron ibaiak zeharkatzen du

harana. Denboraren poderioz,
ibai horren urek inguruko men-
diak higatu dituzte, eta, ondorioz,
paisaia bereziak sortu dira.
Parkeak hiru natura eremu

Hori dela eta, Valderejo-Sobron
ingurua kontserbazio bereziko
eremu (KBE) izendatu zuten
2016an, eta baita hegaztientzako
babes bereziko eremu ere
(HBBE). Parkearen barruko arau-
tegiak hala eskaturik, natur par-
keko hainbat gandor eta ibilbide
itxi zituzten, betiere hegaztiak
babeste aldera.

Parketxea, Lalastran
Parketxea Lalastra herriaren
kanpoaldean dago. Egurrezko
egitura eta beirate handia dituen
eraikin eder bat da, eta bisitariari
informazio guztia eskaintzen dio
hala inguruan egin daitezkeen
txangoei eta jarduerei buruz nola

erabil ditzakeen zerbitzuei buruz.
Halaber, Hurbileko Landa Inter-
pretazioko Zentroak haranaren
historia eta bertako biztanleen
jarduerak eta ohiturak erakusten
ditu.
Lalastran, jolasgune bat dago

haurrek ederki pasatu dezaten,
mahaiekin, bertan otordu bat egi-
teko aproposa. Horrez gain, jate-
txeak eta landa turismoko etxeak
ere badira herrian, atseden har-
tzeko ezin hobeak.
Mendian ibiltzea gustuko due-

nak luzera eta zailtasun askotari-
ko ibilbideak ditu aukeran.
Gehienak laburrak dira, eta ho-
rietako batzuk beste batzuekin
lotzen dira. Bederatzi bide dira,

eta ongi seinaleztatuta daude,
parkearen zati handienetik ba-
rrena ibiltzeko. Horietako bat Pu-
ron ibaiaren haitzartea zeharka-
tzen duen ibilbidea da. Bide ho-
rretatik txango bat eginez gero,
historia aldetik balio handia du-
ten aztarnategi arkeologikoak
ezagut daitezke.
Lalastraz gain, Valderejon beste

hiru landa gune daude: Lahoz, Vi-
llamardones eta Ribera. Badira
hainbat hamarkada azken bietan
ez dela inor bizi, baina bi herri ho-
rien aurriak ikustea interesgarria
da.
Gizakia oso aspalditik bizi izan

da haran honetan, eta horren is-
pilua da inguruetan dagoen kul-
tura ondarea eta ondare arkitek-
tonikoa. Horrela, monumentu
megalitikoak —San Lorentzo tu-
mulua, Leron mendiko monoli-
toa— eta hainbat garaitako elizak
eta baselizak daude. Haranean
dagoen galtzada baten hondarrak
erromatar garaikoak dira, eta az-
tarna erromanikoak eta Erdi Aro-
ko margolan bitxiak dituen eliza
bat ere badago.

ditu: tontorrena, bista zoraga-
rriak eskaintzen dituena; magal
basotsuak; eta zelaiak eta labo-
rantza eremuak haranaren hon-
doan. 

Fauna eta flora aberatsa
1992. urtean, parke natural izen-
datu zuten. Ekosistema eta pai-
saia ugariko ingurua da. Natura
oparoa da, eta, haran honetan oso
jende gutxi bizi denez, horrek
fauna eta flora aberatsa eta asko-
tarikoa egon dadin laguntzen du. 
Besteak beste, sai arrea ibiltzen

da Valderejo parke naturaleko
harkaitzetan. Euskal Herrian, ha-
rrapakari haratusteljale horren
koloniarik handiena bertan dago.

Informazio gehiago nahi

izanez gero, 

jo webgune honetara:

www.alavaturismo.eus

@

Valderejo parke naturala ekosistema eta paisaia ugariko inguru bat da. 
Haran zabal eta garai batean dago, Arabako mendebaldean, Añanako kuadrillan.

Valderejo parke naturala
ezagutzeko parada
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A
rbasoen hainbat az-
tarna ezagut daitezke
Agurain herritik ger-
tu, monumentu me-

galitiko harrigarriak: Sorginetxe
trikuharria, Aizkomendi trikuha-
rria eta Mendiluze cromlecha.
Brontze Arora bitartean, jendea
ehorzteko tokiak izan ziren.
Sorginetxe trikuharria Arriza-

balaga auzoan dago. Euskal He-

rriko trikuharri ederrenetako eta
ospetsuenetako bat da, gaur arte
egoera bikainean mantendu
dena. Zazpi harritzarrek osatzen
dute, eta batzuek bi metro baino
gehiagoko luzera dute. Aizko-
mendi trikuharria, berriz, Egilatz
herrian dago, eta hamaika harriz
osatuta dago.
Mendiluze cromlecha Entzia

mendilerroan dago, Legaireko

zelaietan. Harri txikiz osaturiko
zirkulu baten barruan, lau men-
hir handi daude. Duela 2.700 urte
inguru eraiki zutela uste dute adi-
tuek.

Horma pinturak
Aguraingo kuadrillan, ikusteko
modukoak dira Gazeoko eta Alai-
tzako horma pinturak. Gazeon,
Iruraiz-Gauna udalerriko he-

rrian, San Martin Toursekoaren
tenplu erromaniko txikia dago,
eta, bertan, XIV. mendeko horma
pintura bikainak daude, erretaula
nagusia kentzean 1967. urtean
aurkitu zirenak. Estilo gotiko li-
nealekoak dira, eta biztanle anal-
fabetoei erlijiozko gertakariak
helarazteko margotu ziren.
Oso gertu, Alaitzan, Iruraiz-

Gauna udalerrian bertan, XIII.

mendeko Jasokundearen elizan,
beste horma pintura batzuk dau-
de. Eskualdean XVI. mendean
izan ziren gerretako borroka iru-
diak dira. 

Hiribildu historikoa
Aguraingo hiribildu historikoa
hiru kale paraleloz osaturik dago,
eta paseatzeko leku ezin hobea da.
1564. urtean Aguraingo herria
suntsitu zuen sutearen ondoren
eraiki ziren, eta kale horietan ha-
rrizko armarri ikusgarriz apain-
duta dauden jauregi batzuk bisita
daitezke. Besteak beste, Andre
Alargunen Etxea (XIV. mende-
koa), Begoñatarren Etxea (XVII.
mendekoa), Azkarragatarren
Etxea (XVI. mendekoa) eta Busta-
mantetarren Etxea (XVI. mende-
koa).

Hiribilduaren harresia kanpo
aldetik inguratzen duen ibilbide-
an zehar, Arabako Lautadako pai-
saiez gozatzeko hainbat txoko
aurki daitezke. Hiribilduaren sa-
rrerak babesten dituzten XV-XVI.
mendeetako San Joan eta Santa
Maria elizak ezagutu ere bai.
Aguraingo herriari eta kuadri-

llari buruzko argibide guztiak Es-
kualdeko Turismo Bulegoan
ematen dituzte, eta bisita gida-
tuak ere antolatzen dituzte.

Informazio gehiago

nahi izanez gero, 

jo webgune honetara:

www.agurain.eus

@

Monumentu megalitiko harrigarriak, horma pintura ikusgarriak, jauregiak 
eta beste eraikin esanguratsu batzuk aurki daitezke Agurain herrian eta inguruetan. 

Arbasoen aztarnak Agurainen

Aguraingo hiribildu
historikoa hiru kale
paraleloz osaturik dago,
eta paseatzeko leku 
ezin hobea da

Sorginetxe trikuharria. 
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Kerman Garralda Zubimendi

Beasain

G
ero eta jende gehiagok

dauka txakurren bat

etxean. Beasainen,

1.700 txakur baino

gehiago daude erroldatuta —zortzi

biztanleko bat—, eta inguruko he-

rrietan, beste horrenbeste. Hori,

txipik ez duten txakurrak kon-

tuan izan gabe. «Zenbat eta txa-

kur gehiago, arazoak sortzeko au-

kera gehiago», hasi da Xabier

Arrese, Kangune txakurrak hez-

teko eta bizitzeko guneko ardura-

duna: «Horri bueltak ematen

genbiltzala, txakurrak gizartera-

tzeko beharra ikusi genuen. Hala

abiatu dugu Txakur Eredugarri

programa, Beasaingo Udalarekin

eta herriko Neu eta Beasain albai-

taritza klinikekin batera».

Programak hiru adar ditu: txa-

kurrak, jabeak eta gainerakoak.

Arresek dio programa arrakasta-

tsua izateko eta txakurrak gizar-

teratzeko guztien arteko oreka bi-

latu behar dela. Horretarako, pro-

gramak bi zati ditu: alde batetik,

heziketa jolasak daude, eta, bes-

tetik, Jabe eredugarria forma-

kuntza saioa. Ekainean, jolasei

ekin diete, eta, udatik bueltan,

aurrez aurreko formakuntza

saioekin hasiko dira, koronabiru-

sak uzten badu.

Heziketa jolasak ikusgai daude

Beasaingo Udalaren Youtubeko

kanalean, edonoren eskura. «Jo-

lasak gutxienekoa dira. Garran-

tzitsuena txakurraren eta jabea-

ren arteko interakzioa da. Bi alde-

en arteko harremanak estutzea

da helburua», nabarmendu du

Kangune espazioko arduradu-

nak. «Txakurrak oso azkar ohar-

tzen dira jabeen egoeraz. Ikusten

badute beraiekin denbora pasa-

tzen dugula, jolas egiten dugula,

ongi pasatzen dugula... beraiek

ere ongi pasatuko dute», osatu du

Arresek. «Jolasen bidez, asko ikas

daiteke, eta, ongi barneratzen ba-

ditugu, edozer irakatsi diezaioke-

gu txakurrari. Noski, jolasak ez

dira egun bakar batean ikasteko

modukoak. Baina hori ez da gure

helburua ere. Guk segida bat nahi

dugu; txakurraren eta jabearen

arteko harremana egunero lan-

tzea».

Irailean, Jabe eredugarria for-

makuntza saioa hasiko da. «Oi-

narrizko heziketan sakonduko

dugu; hau da, gizarteratzeko pro-

zesu horretan aurrerapausoak

emango ditugu», aurreratu du

Arresek. Hamabi saio presentzial

izango dira, eta txakurrak zain-

tzen ikasiko dute, kontrolatzen,

sokarekin joan daitezela ohi-

tzen... Amaieran, aditu batek eba-

dabaimena behar dugun bezala,

txakurren ardura izateko formatu

egin behar dugu», gaineratu du.

«Sekulako amorrua ematen dit

kalean gorotzak edo behar ez de-

nean aske doazen txakurrak ikus-

ten ditudanean. Gutxi batzuen jo-

kabide desegokiarengatik, jabe

guztiak zaku berean sartzen gai-

tuzte», salatu du. Halere, baiko-

rra da: «Lotsa ematen digu txakur

hezitzaile batengana jotzeak, bai-

luatuko du ea jabeek oinarrizko

gaitasunak barneratu dituzten.

Gaindituz gero, Txakur Ereduga-

rria titulua jasoko dute. «Titu-

luak segurtasuna ematen dio gi-

zarte osoari. Titulua duen jabea

eta txakurra ez dira arazoa izan-

go», nabarmendu du. 

«Titulu hau hasiera da. Nik ba-

dut esperantza noizbait txaku-

rren ardura izateko halako titu-

luak derrigorrezkoak izateko. Gi-

na gero eta gutxiago. Normaliza-

tzen ari gara. Ikastaroan jende as-

kok emango du izena, ziur nago».

‘Txakurren hizkuntza’
Tartean, asteazkenero, askotari-

ko gaiei buruzko hitzaldiak egon-

go dira. Oraingoz, Beasaingo

Udalaren Youtubeko kanalaren

bidez eskaintzen dituzte, baina,

ahal bezain pronto, aurrez aurre-

koak egitea da asmoa. Txakurren

hizkuntza ulertuz izan da lehen

bi hitzaldietako gaia. «Txakurrek

gorputzarekin informazio asko

ematen digute, eta garrantzitsua

da informazio hori irakurtzen ja-

kitea. Lehen hitzaldia haurrei bi-

deratutakoa izan zen, eta bigarre-

na helduei», aipatu du Arresek.

«Gainerakoan, hitzaldietan asko

landuko ditugu bazterkeria eta

adopzioa».

Urrian, bestalde, adopzio pasa-

rela bat egingo dute Beasainen.

Herritarrak kontzientziatzeaz

gain, txakurtegietan dauden txa-

kurrei irtenbidea eman nahi die-

te. Animaliekin lotura duten el-

karteak pasarelan izango dira.

Beasaingo parkeak ere egoki-

tuko dituzte txakurren eta jabeen

egonaldia atseginagoa egiteko.

«Goierriko herriak prestatuta

daude txakurrekin ibili ahal iza-

teko. Beasainen, esaterako, lau

gune daude txakurrak aske ibili

ahal izateko. Halere, beti dago zer

hobetu», aipatu du txakurzaleak.

«Iturriak egokituko dira. Txaku-

rrekin luze ibiliz gero, eurei ere

egarria sartzen zaie, eta iturriak ez

daude beraientzat pentsatuta. Ar-

giteria eta hesitura ere konpon-

duko dira», zehaztu du. Azkenik,

txakurrarekin sartu ezin daiteke-

en denda eta guneen atariak ego-

kituko dituzte, txakurrak eroso

eta seguru egon daitezen zain

dauden bitartean.

Beasaingo Udalak Txakur Eredugarri programa abiatu du, maskoten,
jabeen eta gainerakoen arteko elkarbizitza hobetzeko. Ikastaroak egongo
dira, eta titulu bat banatuko dute. Herriko parkeak egokituko dituzte.

Txakurrak, gizartearen
parte bat gehiago

Xabier Arrese ziur dago txakur jabeak trebatuta abandonu kasuek behera egingo dutela. KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI
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Titulu hau hasiera da.
Gidabaimena behar
dugun bezala, txakurren
ardura izateko formatu
egin behar dugu»

«Lotsa galdu, eta 
txakur hezitzaileak
normalizatzen ari gara.
Ikastaroan jende askok
emango du izena»
Xabier Arrese
Kanguneko arduraduna
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Erik Salazar Hondarribia

H
ondarribiko aire-
portua hutsik
egon da azken hi-
labeteetan; mar-
txoaren 23tik, hain

zuzen. Fakturazio mahaiak beze-
rorik gabe, kontrolean ilararik ez,
langilerik ez eraikinean... COVID-
19ak pertsonen mugimenduak
mugatu zituen, eta azpiegiturak
inoiz baino jende gutxiago ikusi
zuen. Bidaiaririk ez. Alarma egoe-
raren amaierak normaltasun be-

rriaekarri du, eta aireportua pix-
kanaka bere ohiko mugimendua
berreskuratzen hasi da. 

Hilaren hasieran bueltatu ziren
hegaldiak Hondarribira. Lehe-
nengo egunetan, Madril izan dute
helmuga hegaldi guztiek: astear-
te, ostegun eta larunbatetan, jo-
an-etorriko hegaldi bana izan da.
Aireportuan jarduten duen Ae-

nako langile batek [ez du izenik
esan nahi], hala ere, baikor ikus-
ten du etorkizuna: «Uztailaren
13tik aurrera hegaldi gehiago be-
rreskuratzea da gure asmoa».
Egoera hoberantz joanez gero,
egunero jarriko lukete hegaldi bat
Madrilera datorren astelehenetik.
Bartzelona helmuga duten hegal-
diak ere egun horretan jarriko li-
tuzkete martxan.

Eta, atzo Iberiak jakinarazi zue-
nez, Hondarribiatik Mallorca eta
Malagarako joan-etorriak ere
izango dira abuztuan, astean
behin. Hilaren 6tik Mallorcara,
ostegunero —irteerak 11:20an Ma-
llorcan eta 13:55ean Hondarri-
bian—, eta hilaren 9tik Malagara,
igandero —irteerak 11:20an Mala-
gan eta 14:00etan Hondarribian—.
Hegaldiak, 69 euroan.

Segurtasuna non-nahi
Segurtasun neurriak nabarme-
nak dira jendea eraikinean sar-
tzen den momentutik. Faktura-
zio ilara egiteko garaian, borobil
gorriak ezarri dituzte lurrean, dis-

tantzia modu egokian manten-
tzeko. Mostradorean ere neurriak
begien bistakoak dira. Langileen
eta bezeroen arteko distantzia
handiagoa izateko asmoarekin,
mahaiak jarri dituzte mostrado-
rearen aurrean. Horrez gain, be-
reizte pantaila bat daukate beze-
roek langileekin hitz egi-
teko garaian. Beharginek
eskularruak erabiltzen
dituzte une oro, eta be-
har-beharrezkoa dute
maskara eramatea lan
egiteko eremuan. 
Ohikoa den segurta-

sun kontrolean gauzak
«erabat aldatu» direla
adierazi du Aenako kon-
trol arduradunak. Fak-
turazio ilaran bezala, bo-
robil gorriek adierazten
duten distantzia errespe-
tatu behar dute bidaia-
riek. Gel hidroalkoholi-
koarekin eskuak garbitzea derri-
gorrezkoa da kontrolean sartzean
zein irtetean. Bestalde, Poliziak ez
ditu bidaiarien maletak eskuz
miatzen. Ordenagailuan zerbait
arraroa ikusiz gero, maletaren ja-
beari eskatuko diote bere kabuz
objektua ateratzeko. Gainera, bi-
daiariei eskuekin egiten zaizkien
araketak ez dira egiten. Pertsone-

kin kontaktu zuzena ez izateko,
stickmakilekin egiten dira mia-
ketak orain. 
Aireportuan dauden gainon-

tzeko zerbitzu asko itxita daude
oraindik. Kafetegiak ez du irekie-
ra datarik. Turismo informazioa
emateko mostradoreetan ere ez
dago inor arreta ematen. Izan ere,
aireportutik igarotzen diren
bidaiari gehienak ez dira turistak.
Aurreko larunbatean airepor-

tutik atera zen hegazkinaren %50
beteta joan zen gutxi gorabehera,
Madrilera hegaldiak egiten dituen
Air Nostrum konpainiaren arabe-
ra. Alabaina, hegaldiaren helmu-
ga Madril izan arren, bidaiari
gehienek Hego Amerika zuten az-
ken jomuga. Bidaiari horietako
bat Diego Lopez da. «Txilekoa
naiz, baina bi urte daramatzat Gi-
puzkoan bizitzen. Txileko Santia-
gora joateko asmoa dut, familiari
bisita egitera». Mugak zabaltzea-
rekin, sorterrira joateko aukera
baliatu nahi izan du Lopezek.
Odisea handiagoa izan zen Ro-

berto Rodriguezek eta Javier Ra-
mirezek izan zutena. «Tolosan
[Okzitania] hartu behar genuen
Madrilera joateko hegaldi bat,
baina azken unean bertan behera
utzi du konpainiak. Korrika eta
presaka, Hondarribira etorri be-
har izan dugu, eta azken momen-
tuan bi leku lortu ditugu». Ma-
drildik Hego Amerikara joateko
asmoa zuten biek.
Hondarribiko aireportuak

eman ditu normaltasun berrira

egokitzeko pausoak. Azpiegitura
motel aireratuko dela argi dago,
baina langileek itxaropentsu
ikusten dute etorkizuna. Jakin
badakite hilabeteak pasatu

beharko direla normaltasuna
lortu arte, baina udan egon dai-
tezkeen turismo bidaiei esker
datuak hobetzea espero dute.
Behin segurtasun neurri guztiak
hartuta, itxarotea besterik ez zaie
gelditzen. Denboraren poderioz,
ohiko zaratak entzungo dira
Hondarribiko aireportuan eta
inguruan.

Hondarribiko aireportua normalera itzultzen hasi da. Madrilerako hegaldiez gain,
hilaren 13an Bartzelonarakoak hasiko ditu. Eta, abuztuan, Mallorca eta Malagarakoak.

Mallorcara eta Malagara ere bai

Gutxieneko segurtasun tartea mantentzeko aireportuak ezarritako puntu gorrietan itxaron beharko dute bidaiariek. ERIK SALAZAR
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Txilekoa naiz, baina 
Gipuzkoan bizi naiz aspaldi.
Familia bisitatzera noa 
Txileko Santiagora»
Diego Lopez
Bidaiaria

«Hartua genuen hegaldia
bertan behera gelditu ondoren,
Hondarribira jo dugu 
Madrilera joateko»
Roberto Rodriguez 
Bidaiaria
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Aitziber Arzallus Azpeitia

M
undua aho za-
balik utzi dute
Andoni Basta-
rrikak (Azpei-
tia, 1970) hon-

darrarekin egiten dituen eskultu-
rek. Eta ez da esateko modu bat
edo gehiegikeria bat, ez; halaxe
izan da. Interneten eta sare sozia-
len bidez lau haizeetara zabaldu
dira haren artelanen argazkiak,
eta azken asteetan Euskal Herriko
eta nazioarteko dozenaka kazeta-
riren elkarrizketa eskaerak jaso
ditu artista azpeitiarrak. Haren la-
nak hizpide izan dituzte Espai-
nian, Italian, Alemanian, Txekiar
Errepublikan, Erresuma Batuan,
Argentinan, Txilen, Paraguain,
Mexikon, Vietnamen eta Japo-
nian, besteak beste. 
Bere lanengatik kritika onak ja-

sotzera ohituta dagoen arren, lau-
dorio zaparradak ustekabean ha-

rrapatu du Bastarrika, eta aitortu
du «uneren batean pixka bat itota
ere» sentitu dela. «Dena dela, beti
da pozgarria zoriondua izatea eta
jakitea zure lanari balioa ematen
diotela». Baina orain, hitz politak
baino gehiago, aukerak behar ditu
azpeitiarrak, libreki sortzen eta
hortik bizimodua ateratzen jarrai-
tu ahal izateko. Izan ere, honda-
rrezko eskulturek ez dute lekurik
normaltasun berrian.

Udaberrian eta udan izan ohi du
lanik gehien Bastarrikak. Eguraldi
ona lagun, maiatzetik urrira Za-
rauzko malekoian aritzen da hare-
azko eskulturak egiten; herriz he-
rri ibiltzen da umeei ikastaroak
ematen; eta hondarrezko irudiak
egitera ere joaten da deitzen dioten
lekuetara. Adibidez, duela zazpi
bat urtetik, urtero joan da Suka-
rrietako (Bizkaia) San Antonio
hondartzara eskulturak egitera,
Urdaibaiko Ekoetxekoek eskatu-
ta. Aurten, ordea, udaberria etxe-
an pasatu behar izan du, hitzartu-
tako ikastaroetako asko ezin izan
ditu eman, eta udan ez du Zarauz-
ko malekoian aritzerik izango,
baimena ukatu diotelako. «Hasie-
ran amorru pixka bat eman zidan,
eta baztertuta sentitu nintzen, bai-
na berehala konturatu nintzen
erabaki politikoa zela eta ez neu-
kala zereginik».

Gauzak datozen bezala hartzen
dituzten horietakoa izanik, aur-

tengo udan zer bide urra
zitzakeen aztertzeari ekin
zion Bastarrikak, eta pro-
posamen bat baino
gehiago bururatu zitzaiz-
kion. Horietako bat, etxe-
ko animalien hondarrez-
ko erreplikak enkarguz
egitea. «Azpeitian bertan
daukadan lursail txiki ba-
tean egiten ditut horiek.
Hondarra badaukat,
duela urte batzuk Orioko
enpresa bati erosita, eta
harekin aritzen naiz, beti
hondar bera bueltaka».

Bezeroak animaliaren argazkia bi-
dali behar dio Bastarrikari, eta
hark hareazko irudiaren argazkia
eta hura egiteko prozesuaren gra-
bazioa bidaliko dizkio bezeroari.
Azpeitiarrak beste burutazio bat

ere izan zuen. «Urdaibaiko Ekoe-
txearekin urteetako lan harrema-
na daukadanez, hara deitzea era-
baki nuen, eta hango Madariaga
Torrean erakusketa bat egitea pro-
posatu nien». Eta baiezkoa eman

diote. Hareazko eskulturek adina-
ko oihartzunik izan ez duten
arren, azken urteetan beste sor-
kuntza esparru batzuk ere jorratu
ditu Bastarrikak, eta lan horiek
guztiak erakutsiko ditu: «Honda-
rrezko eskulturen eta naturan
egin ditudan esku hartzeen argaz-
kiekin, egurrezko eskultura ba-
tzuekin eta hor zehar topatu ditu-
dan fosilekin osatuko dut erakus-
keta». Hil honen bukaera aldera
jarriko ditu lanak ikusgai, eta hiru
hilabetez egongo dira.

Bere bidean sakontzen
Horiez gain, ikastaroren batzuk
emateko aukera sortzea ere espero
du Bastarrikak. Bihar, esaterako,
Azpeitian ariko da, haurrei hon-
darrezko irudiak egiten irakasten,
Betharram ikastetxeko jolasto-

kian, 11:00etatik 14:00etara eta
17:00etatik 20:00etara.
Bastarrika duela hamar urte ja-

betu zen eskuekin harea lantzeko
zeukan erraztasunaz, bere bi ala-
bekin hondartzan jolasean zebile-
la. Aurretik fruta saltzailea eta
shiatsuko terapeuta izana zen,
baina artearen eta sorkuntzaren
esparruan sekula ibili gabea.
«Egun hartan, ordea, zerbait piztu
zen nire barruan». 40 urte izanda,
ordura arteko bizitzarekin jarrai-
tzea ere hauta zezakeen, baina se-
nari jaramon egitea erabaki zuen,
eta halaxe hasi zen, egin eta egin,
zertan ari zen oso argi izan gabe.
Hamar urteotan, natura izan du

maisu bakarra, eta egin dituen
akatsetatik atera behar izan ditu
hobetzen joateko lezioak. «Etenik
gabeko ikasketa prozesu bat» izan

dela dio, eta hemendik aurrerakoa
ere hala izango dela. Badaki bere
bidea aurkitu duela, eta naturare-
kin duen harreman horretan sa-
kontzen jarraitu nahi du. «Ez da
hondarra bakarrik; askoz zabala-
goa da. Beste askok ikusi ezin di-
tuzten gauzak garbi-garbi ikus di-
tzaket nik».
Nahiz eta ez izan bizimodua ate-

ratzeko biderik errazena, «opari-
tzat» jaso duen dohaina mundua-
rekin partekatu beharra sentitzen
du, bere artelanak «irudi hutsak
baino gehiago» direlako: bizitza-
ren beraren metafora dira. «Esate
baterako, hondarrezko eskultura
bati begira konturatu gaitezke he-
men oso denbora gutxirako gau-
dela».
Bastarrikaren lanak bere sare

sozialetan daude ikusgai.

Andoni Bastarrika hondar eskultoreak
Zarauzko malekoia izaten du uda parteko
tailer eta erakustoki. Aurten ezingo du
han jardun, koronabirusagatik, baina
baditu beste proiektu batzuk esku artean.

Lehorreko
hondartzan

Andoni Bastarrika, ‘Beltxa’ txakurraren hondarrezko eskultura alboan duela. Enkarguz egin du lana. ANDONI BASTARRIKA
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Ez da hondarra bakarrik; askoz
zabalagoa da. Beste askok
ikusi ezin dituzten gauzak
garbi-garbi ikus ditzaket nik»

«Esate baterako, hondarrezko
eskultura bati begira konturatu
gaitezke hemen oso denbora
gutxirako gaudela»
Andoni Bastarrika
Hondar eskulturgilea
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Karmele Uribesalgo Alzola

Zuzendari berria dauka hilabete
hasieratik Eresbil Musikaren Eus-
kal Artxiboak. Azken urteetan ar-
txiboko teknikari izan da Pello
Leiñena (Donostia, 1965), eta
«oso pozik» hartu du Jon Bague-
sen lekukoa. 1974an sortu zen
Eresbil, euskal musikagileen la-
nak zabaltzeko Errenterian anto-
latu ohi den Musikaste ekimenak
eragindako programazio beha-
rrak zirela eta. Garai horretan hasi
ziren euskal musikagileen parti-
turak biltzen, eta gerora graba-
zioak zein bestelako materialak
ere jaso dituzte. Gauzak horrela,
musika ondarea ikertzea, biltzea,
zaintzea eta zabaltzea dute helbu-
ru. Guztira, euskal musikagileen
2.000 lanetik gora dituzte artxi-
boan. Leiñenak azaldu du «ilusio
handiarekin» hartu duela pos-
tua, eta nabarmendu du erronka
ugari dituela. 
Nola hartu duzu Eresbileko zu-

zendari izateko ardura?

Oso eskertuta nago nigan izan
duten konfiantzagatik. Azken fi-
nean, Eresbil fundazioa patrona-
tu batek zuzentzen du, eta berta-
ko partaide dira Eusko Jaurlari-
tza, Gipuzkoako Foru Aldundia,
Errenteriako Udala eta Andra
Mari abesbatza. 
Zuzendaria aukeratzeko pro-

zesua ireki zuten eta oposaketa
batzuk pasatu behar izan ditugu.
Hainbat proba egin genituen,
curriculuma oso garrantzitsua
zen, eta plan estrategiko bat ere
prestatu genuen, non datozen
bost urtetarako ideiak bildu geni-
tuen. Nahiko gogorrak izan ziren
probak, besteak beste, konfina-
menduarekin eta lanarekin
uztartu behar izan ditugulako.
Izan ere, telelanean aritu gara.
Artxiboko lana gutxi gorabehera
mantendu ahal izan dugu, mate-
rial asko baitaukagu digitalizatu-
ta. Hori dela eta, posible izan da
telelanarekin gure zerbitzua
eskaintzea. Behin dena pasata,
gogorra izan den arren, oso pozik
nago lortutakoarekin. 
Jon Baguesen lekukoa hartu

duzu. Zer aztarna utzi du Bague-

sek?

Ohore handia izan da berarekin
eta Eresbilen sortzaile izan zen
Jose Luis Ansorenarekin lan egi-
tea. Gauza pila bat ikasi ditut. Hu-
tsunea utzi du Jon Baguesek, bai-
na segur aski ez da Eresbiletik
gehiegi aldenduko. Beste maila
batean bada ere, nire ustez Eres-
bilekin harremanetan jarraituko
du; agian ikertzaile bezala edo ar-
txiboak prozesatzen arituko da,
baina ziur zerbait egingo duela.

Zuretzat erronka bat ere izango

da zuzendari postua hartzea,

ezta?

Erronka handia da, bai. Momentu
honetan, COVID-19a dela eta, ur-
duri gaude denok, ez baitakigu
datozen hilabeteak nolakoak
izango diren. Gauzak asko aldatu
dira musika munduan, eta aurre-
kontuak ere ez dakigu nolakoak
izango diren. Nolabaiteko kezka
eragiten digu horrek, baina es-
karmentua eta esperientzia badi-
tugu, eta horrek asko lagunduko
digula uste dut. 

Zer egiten duzue zehazki artxi-

boan? Zein da zuen lana?

Gure helburu nagusia da musika
ondarea osatzea. Hainbat modu-
tara jasotzen dugu gure musika;
partituren bitartez edo grabazio-
ak gordez, adibidez. Katalogatu
egiten dugu daukagun material
guztia, inbentarioa egin eta azken
fasean bildutako hori herritarrei
luzatzen diegu. Errenterian egi-
ten den Musikastek eragindako
programazio beharrak zirela eta
sortu zen musika lanak bilduko
zituen zentro hau, eta denborare-

kin Eresbilek bere erritmoa eta
profesionaltasuna hartu ditu. Ho-
rri esker gaude gaur egun dauka-
gun mailan, eta Euskadiko artxi-
bo musikala gara. 
Zer garrantzia dauka Eresbilek

euskal kulturan?

Eresbil oso aberasgarria da euskal
kulturarentzat, eta jada egina du
bere lekua. Modu xume batean
hasi ginen, baina gaur egun badu
bere pisua artxiboak. Material
asko jaso dugu, eta ez bakarrik
musika klasikokoa; bestelako es-
tiloak ere biltzen ditugu; popa,

rocka edo jazza, esaterako. Estilo
guztiak jasotzen ahalegintzen
gara, eta hori oso inportantea dela
esango nuke. Musikarekin gerta-
tzen dena da batzuetan, adibidez,
liburutegi nazionalek eta beste
erakunde batzuek ez dutela jaki-
ten zer egin. Egia da musika beste
hizkuntza bat dela eta jakin egin
behar dela nola irakurri, nola ka-
talogatu eta nola inbentariatu.
Horretarako dago Eresbil.

Zuk ongi ezagutzen duzu Eres-

bil, 1991tik artxiboko teknikaria

izan baitzara. Nolakoak izan dira

urte horiek?

Izugarrizko aldaketak bizi izan
ditugu. Teknologia tresna garran-
tzitsua eta baliagarria izan da mu-
sika artxiboa osatzeko. Hasieran
lan guztia eskuz egin behar ge-
nuen, eta gerora iritsi ziren orde-
nagailuak. Hortik aurrera gure
bilduma zabaltzen joan gara, eta
momentu honetan gure web
orrialdean ere badaude datu ba-
seak. Horrek erabiltzaileei ahalbi-
detzen die kontsultak egitea, eta
guretzat ere oso baliagarria eta
garrantzitsua da hori. Beste lanbi-
de batzuetan bezala, gurean ere
izugarria izan da aldaketa.  
Zer norabide hartuko du orain

Musikaren Euskal Artxiboak?

Orain arte egindako bidearekin
jarraituko dugu. Hala ere, egia da
erronka asko ditugula datozen
urteetarako. Argienetarikoa digi-
talizazioarena da. Horretan ari
gara jada, eta Eusko Jaurlaritzare-
kin, esaterako, ari gara zerbitzu
digital bat eskaintzen Liburuklik
atarian. Hor jada zerbait badau-
kagu, baina pausoak ematen ja-
rraitu behar dugu. Interneten
material pila bat dago, eta gure la-
netako bat da hori jaistea eta ar-
txibora gehitzea. Gaur egun mu-
sika talde askok, esaterako, ez
dute diskorik argitaratzen, zuze-
nean plataformetara igotzen di-
tuzte abestiak, eta lan handia
daukagu zentzu horretan. Sarean
ongi posizionatzea ere oso ga-
rrantzitsua da guretzat. Izan ere,
informazio asko dago Interneten,
eta ondorioz, gure lana batzuetan
ez da azaleratzen. Musikasterekin
ere badugu erronkarik. 2022an
50. edizioa antolatuko dugu, eta
beste publiko batengana ere iritsi
gaitezkeen aztertzen ari gara.
Gauzak horrela, antzeko norabi-
dean jarraituko dugu, baina be-
rritzea funtsezkoa izango da.

«Teknologia tresna
garrantzitsua izan da
artxiboa osatzeko»

Pello Leiñena  b Eresbil Musikaren Euskal Artxiboko zuzendaria

Eresbil Musikaren Euskal Artxiboko zuzendari kargua hartu berri du
Pello Leiñenak. Azken hiru hamarkadetan artxiboko teknikari lanetan
aritu da, eta Jon Baguesek utzitako postua beteko du aurrerantzean.

JON URBE / FOKU

«Interneten material 
pila bat dago, eta 
gure lanetako bat da
hori jaistea eta artxibora
gehitzea»
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