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apartamentu bat eta, askotan,
apartamentu batzuk helburu tu-
ristikoekin kudeatzen dituzte-
nak». 
Ondorioak aztertuta, ikerlariek

diote ez dela erraza tokiko planak
egitea, interes desberdinak dire-

la-eta eragileen artean
dauden gartazkengatik.
Alabaina, hiriko eta tu-
rismoko plangintzak
egiten dituztenei aholka-
tu diete, eragileen parte
hartzea beharrezkoa iza-
nagatik, lehentasuna po-
litika publikoaren gober-
nantzaren diseinuari eta
garapenari emateko.

«Tokiko politikek eta araudiek,
oro har, herritarren interes oro-
korra eta garapen iraunkorra izan
behar dute ardatz, sektore ekono-
miko batzuen jarduera ekonomi-
ko hutsa alde batera utzita».

jo zen plataforma, P2P edo pare-
koen arteko tratu bat bultzatzen
zuelako; hau da, berdinen arteko
harreman bat, jabeak gutxi era-
biltzen zuen etxe bat edo sobran
zuen logela bat eskaintzen ziolako
interesa zuen beste bati. Ikerla-

rien esanetan, ordea, Donostian,
gutxi batzuek bakarrik betetzen
dituzte ekonomia kolaboratiboa-
ren printzipioak. «Gehien-gehie-
nak, helburu komertzialak dituz-
ten agente profesionalak dira,

Miren Garate 

B
ihartik etziko
datak jarrita,
hauek ziren
Airbnb plata-
forman aste ho-
netan iragar-

tzen ziren etxeetako batzuk, Do-
nostian: 40 metro karratuko
apartamentu bat, erdialdetik ha-
mabost minutura, gaua 140 euro-
an; lau logelako etxe bat, Eusko-
trenen geltokitik bost minutura
eta Kontxatik hamar minutura,
gaua berrehun euroan; hiru loge-
lako etxe bat, bereziki egokia arte
modernoa interesatzen zaienen-
tzat, hondartzatik gertu eta doako
aparkalekuarekin, gaua hiru-
rehun euroan. Etxe osoa ez ezik,
logela bakar bat alokatzeko auke-
ra ere egon ohi da plataforma ho-
rren bidez: Parte Zaharrean, ko-
muna ere barruan duen logela
bat, pertsona batentzat, 65 euro-
an; Grosen beste bat, Ulia mendi-
tik bi minutura, gaua 90 euroan.
Hala, beraz, bistakoa da ezen,
egunero alokatzea lortuz gero,
epe luzeko alokairuarekin baino
diru dezente gehiago irabazten
dutela jabeek epe laburreko
errenta horien bidez.  
Azken urteotan, asko ugaritu

dira etxebizitza turistikoak Gi-
puzkoan, batik bat kostaldeko
herrietan. 2016tik 2017ra bitarte-
an izan zen jauzi handiena, eta
kopurua gora eta gora doa, nahiz
eta agintariek egonkortze bat
ikusten duten azken urteotan.
Turismoak izandako gorakada
hori kezka iturri izan da herrita-
rrentzat. Esate baterako, maiz sa-
latu izan dute zenbait auzo beren
izaera galtzen ari direla; betiko
komertzio asko itxi egin behar
izan dituztela, alokairuak ezin or-

dainduta; arazoak izaten dituzte-
la zaratarekin, zaborrarekin eta
aparkalekuekin, eta abar. EHUko
ikerlari talde batek puntu jakin
batean jarri du arreta: etxebizitza
turistikoak ugaritu izanak Do-
nostiako alokairuetan zer eragin
izan duen aztertu du, eta ondo-
rioztatu du badagoela lotura bien
artean, turismoak eragin handie-
na duen auzoetan igo baitira
gehien alokairuak. Aitziber Etxe-
zarreta Etxarrik, Julen Izagirre
Olaizolak, Jon Morandeira Arcak
eta Imanol Mozo Carollok egin
dute ikerketa, eta Economic Re-
search-Ekonomska IstrazÌivan-
jak aldizkari zientifikoan argita-
ratu dute. 
Ondorioetako bat izan da

Airbnb-ren intentsitatearen des-
bideratze estandar bat handitze-
ak alokairuen prezioetan %7,3ko
igoera eragiten duela; hau da, 74
euroko igoera, 1.013 euroko batez
besteko alokairu prezioarekiko.
Desbideratze estandarra estatisti-
kan erabiltzen den kontzeptu bat
da, datu multzo batean, datu ba-
koitza multzoaren batez besteko
aritmetiko sinpletik zenbat des-
bideratzen den adierazten duena.
Hain zuzen, Airbnb-k auzo bate-
an duen intentsitatea neurtzeko,
ehun etxebizitzako zenbat
Airbnb iruzkin jaso diren zenbatu
dute ikerlariek. «Neurri horren
desbiderazioa 1,66 iruzkinetakoa
da. Horrek esan nahi du nahiko
arrunta dela Donostiako auzo ba-
tean ehun etxebizitzako 1,66 iruz-
kin gehiago jasotzea. Tamaina
horretako Airbnb erabileraren
hazkundea alokairuaren prezioa-
ren %7,3 igotzeari lotuta agertzen
zaigu». 
Eragin hori beste testuinguru

batzuetan neurtutakoa baino
handiagoa da —Boston, Erresuma

Batua, eta abar—, baina ez Espai-
niako kostaldeko leku batzuetan
neurtutakoa bezain handia.
«Airbnb-k eragin globala dauka
bizitegien alokairuetan, baina al-
dakorra, eta bizitegien alokairu
eskaintzaren zenbatekoa den,
horren araberakoa». Hiriburuko
kasua aztertu dute ikerlariek, bai-
na uste dute egoera antzekoa izan
daitekeela Gipuzkoako kostalde-
ko beste zenbait herritan. «Eta
interesgarria litzateke beste ere-
mu batzuetan ere horrelako az-
terketak egitea».

Ia hotel eskaintza adinakoa
2017an, etxebizitza turistikoen
eskaintza ia hotelen eskaintza
adinakoa zen Donostian. Iker-
tzaileen ustez, kopuru horren
atzean era guztietako arrazoiak
egon litezke: jabeek lehen erabil-
tzen ez ziren etxe batzuk helburu
turistikoetarako erabiltzen dituz-
tela orain; inbertitzaileek propio
alokairu turistikoaren negoziora
bideratzeko etxeak erosi dituzte-
la; zenbait etxejabe txiki eta ertain
ohiko alokairuko merkatutik ate-
ra, eta alokairu turistikora pasatu
direla, eta abar. Batik bat azken
horiei begira jarri dira azterketan,
bertako biztanleen etxebizitza
sarbidean duen inpaktuagatik.
«Ohiko alokairuko etxe stocka,
aurretik ere oso mugatua zena,
txikituz joan bada, eskaintza txi-
kiak prezioaren igoera ekarriko
zuen hipotesia landu nahi ge-
nuen».
2018 amaierako datuei errepa-

ratuta, 1.472 etxe eta gela zeuden
iragarrita Donostian, eta horieta-
tik 328 (%22) hamar anfitrioire-
nak ziren —plataformak termino
hori erabili ohi du iragarleei aipa-
mena egiteko—. Hasieran, ekono-
mia kolaboratiboaren adibidetzat

Etxebizitza turistikoak asko ugaritu dira azken urteotan.
EHUko ikerlari talde batek argitaratutako azterketa baten
arabera, Airbnb-ren intentsitateak lotura du alokairuen
garestitzearekin. Horrez gain, ondorioztatu dute plataforma
erabiltzen duten gehienak agente profesionalak direla.

Turismoaren
arrastoa
alokairuetan
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Turista batzuk Donostian, 

aurtengo uztailean. JON URBE / FOKU

Airbnb-n Donostiarako
iragartzen diren etxe eta
logelen %22 hamar anfitrioik
egindakoak dira

EGK-k azaldu duenez, kostako
herrietan ohikoa da kontratuak
urte osorako egin beharrean
ikasturterako bakarrik egitea



Donostiako Udalak erabilera

turistikoko etxebizitzak arautzen

zituen ordenantza onartu zuen

2018ko martxoaren 1ean. Hain

zuzen, hiru eremutan bereizi zi-

tuen hiriko etxebizitza turistiko-

ak. Parte Zaharra «gainezkatuta-

ko» eremutzat jo zuen, eta etxe-

bizitza turistikoei lizentzia

gehiago ez ematea erabaki zuen;

eskaera handiko auzotzat jo zi-

tuen, berriz, Erdialdea, Gros, An-

tigua eta Egia, eta, horietan, lehen

solairuetan bakarrik baimendu

zituen turistentzako etxeak, eta

250 metro karratuko muga ezarri

zuen. Gainontzeko auzoetarako

bestelako neurriak finkatu zi-

tuen: eraikineko edozein pisu

alokatzeko aukera eman zuen,

baina bloke bakoitzean 350 me-

tro karraturaino baimendu zuen

jarduera ekonomikoa. 

Alabaina, aurtengo urtarrilean,

EAEko Auzitegi Nagusiak bertan

behera utzi zuen ordenantza hori,

Basque Country Hosts elkartea-

ren helegite bat aintzat hartu eta

gero. Udalak Espainiako Auzitegi

Gorenera jo zuen, eta, sententzia

oraindik ez denez irmoa, indarre-

an jarraitzen du lehengo orde-

nantzak. Horri lotuta, Eneko Goia

alkateak urtarrilean iragarri zuen

beste plan orokor bat egiten ari

direla, eta hor ere sartuko dutela

etxe turistikoen ordenantza.

Jarduera arautzeaz gain, ikerla-

rien esanetan, beharrezkoa da

administrazio publikoek datu

base osatuak eta eguneratuak iza-

tea ere, epe laburreko alokairu

horiek epe luzeko alokairuen gai-

nean zer eragin duten hobeto

ikusteko. Era berean, interesga-

rria iruditzen zaie gaia zabalago

aztertzea, eta turistei ostatu ema-

ten dieten negozio guztiak har-

tzea kontuan —hotel eta ostatu

berriak, Airbnb, epe laburreko

gainerako alokairu enpresak...—

ikusteko turismoaren gorakadak

zenbateko presioa egiten dion

etxebizitza merkatuari, hau da,

epe luzeko alokairuari eta etxeen

salmenta prezioei. Etxebizitzak

alokatzeko prezioak igoz gero,

maizter tradizionalak merkatutik

kanpo geratzeko arriskua ikusten

dute, eta, ondorioz, uste dute in-

bertsioa eta etxebizitzen erosketa

prezioa igoko litzatekeela. 

COVID-19a dela medio, turis-

moarentzat ezohiko uda izaten

ari da aurtengoa, baita turismora

bideratuko etxebizitzentzat ere.

«Oraindik ere ikusteko dago etxe

eta gela turistikoek bezero baten

aurrean nola berma dezaketen

seguruak direla, eta, halaber, nola

kudeatu beharko liratekeen etxe

turistikoetan gerta daitezkeen

COVID-19 kasu bakanak». Egoe-

rak bultzatuta, uste dute posible

dela etxebizitza eskaintza ohiko

alokairura bideratzeko joera bat

egotea, helburu turistikoa alde

batera utzita. 

Urrunago ere joan daiteke kon-

tua. Izan ere, hiri turistikoeneta-

ko batzuk jada ari dira esaten

agortzear egon daitekeela bidaia-

riak maximizatzera bideratutako

turismo eredua. Horrek etxebizi-

tza turistikoetan zer ondorio izan

ditzakeen galdetuta, «arrazoiz-

koa» iruditzen zaie eragina izan

dezakeela pentsatzea. Azken ur-

teotan turismora bideratu diren

etxebizitza horietako batzuk ohi-

ko alokairura pasatuko balira,

ohiko alokairuko pisuen eskain-

tza handitu egingo litzatekeela

diote. «Eta, hortaz, bertako herri-

tarrek alokairuko pisu bat prezio

eskuragarriagoan aurkitzeko au-

kera gehiago izango lukete». 

Herritik alde egin behar
Oraindik argitaratu ez duen

arren, Euskadiko Gazteriaren

Kontseiluak ere etxebizitzei bu-

ruzko galdetegi bat egin berri du,

ikusteko gazteak zer egoeratan

dauden etxebizitzaren arloan, eta

jakiteko ezagutzen ote dituzten

alokairurako dauden laguntzak,

eta abar. Gazteek berek aipatu

duten kontuetako bat izan da

etxebizitza turistikoena. «Do-

nostian eta kostaldeko herrietan

bizi diren gazteek etxe turistikoei

buruzko kritika egin dute. Aipa-

tzen dute gero eta etxe turistiko

gehiago daudela merkatuan, eta

hori gazteen emantzipaziorako

oztopo bihurtu dela», kontatu du

Maialen Olabe kontseiluko le-

hendakariak. Haren esanetan,

gazteek adierazi dute herri horie-

tan alokairua turismora oso bide-

ratuta egoten dela, eta, beren sol-

datekin ezin dituztenez jabeek es-

katutako prezioak ordaindu,

askotan beste herriren batera alde

egin behar izaten dutela.

Horrekin batera, kostaldeko

herrietan ohikoa da alokairu kon-

tratuak urte osorako egin beha-

rrean ikasturterako bakarrik egi-

tea, udan prezio garestiagoa ko-

bratu ohi dutelako jabeek.

«Irailetik ekainera egiten dira

kontratuak, eta, udan, udako

prezioa ordaindu behar izaten da,

edo, bestela, etxea utzi, eta iraile-

an berriz sartu».

Olabek nabarmendu du kostal-

deko herrietan ez ezik, herri

gehienetan dagoela arazoa alo-

kairuekin. Hala, azken urteotan

izan duten gorakada ikusita, pro-

posamen batzuk egin ditu EGK-k:

«Gure ustez, alde batetik, prezio-

ak mugatu egin behar dira, beste-

la, emantzipatzeko zailtasunak

izaten baitituzte gazteek; etxebi-

zitza hutsak ere mobilizatu eta

merkaturatu egin behar dira; eta,

noski, alokairu soziala bultzatu

behar da, gaur egungo prezioen

joerari kontra egiteko».
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%83,1 gutxitu dira
ostatuetako
sarrerak ekainean

R
Ekainean, turismo osta-

tuen sektoreak lehengo

jarduerara itzuli nahian jarraitu

zuen, baina, iazko datuekin

alderatuta, beherakada oso

handia da oraindik ere; Gipuz-

koan, guztira 22.900 sarrera

erregistratu ziren, eta, iazko

ekainarekin konparatuta,

%83,1 txikiagoa da kopuru

hori. Batik bat atzerriko bisita-

rien artean izan zen jaitsiera:

mota horretako bidaiariak

%93,9 gutxitu ziren ostatuetan,

eta Hego Euskal Herriko eta

Espainiakoak %70,6. Eustat

Euskal Estatistika Erakundeak

Establezimendu turistiko har-

tzaileen inkesta argitaratu du

aste honetan, eta horiek dira

eman dituen datuetako batzuk.

Alarma egoeraren eraginez,

sektorea ia-ia guztiz gelditu

zen martxoan, ostatuek itxi

egin behar izan baitzituzten

ateak. Maiatzean hasi ziren pix-

kanaka berriz irekitzen, eta

maiatzetik ekainera bitartean

suspertze bat igarri du estatis-

tika erakundeak: Gipuzkoan,

189 ostatu aritu ziren lanean

maiatzean —gutxienez egun

batean irekita—, eta 358 egon

ziren itxita; ekainean, berriz,

346 ostatuk ireki zituzten

ateak, eta 203 egon ziren itxita. 

Ostatu mota kontuan hartuta

ere eman ditu datuak Eustatek:

apartamentu turistikoei dago-

kienez, 31 egon ziren irekita,

eta hamasei itxita; hotelen arte-

an, 185 egon ziren irekita, eta

123 itxita; azkenik, 130 landetxe

aritu ziren lanean, eta 64k ez

zuten egun bakar batean ere

ireki. Hoteletan eta landetxee-

tan, joera antzekoa izan dela

esan du estatitistika erakunde-

ak.  

Gipuzkoako datuak ez ezik,

Arabakoak eta Bizkaikoak ere

eman ditu estatistika erakun-

deak, eta hiru lurraldeetan ego-

era antzekoa dela nabarmendu

du. Hain zuzen ere, EAEko

sarreren % 41,2 biltzen ditu

Gipuzkoak.
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Juan Luis Zabala

Botoa eta bizitza

E
z nian galdetu ere egin

horretaz aurrekoan 

—esan zidan—, baina 

botoa emango huen 

uztailaren 12an, ezta?

—Eman ninan, bai, beti bezala,

betikoari, beti bezain ziur eta beti

bezain gogo gutxirekin, egia osoa

esateko.

—Gogo gutxirekin, zergatik?

Bahekielako hik aukeratutako 

alderdiak ez zuela irabaziko?

—Ez. Ez dudalako inongo alder-

ditan sinisten, eta, horrenbestez,

hauteskundeetan ere ez.

—Baina botoa ematen duk hala

ere.

—Garai batean, ez. Franco hil

ondoren hauteskundeak antola-

tzen hasi ziren garaian absten-

tzioaren alde berariaz eta modu

aktiboan egiten zuen multzo

handi samarreko kide izan nin-

dunan. 1986ko erreferendumean

NATOri ezezkoa emateko baino

ez nindunan joan nire iritzia ku-

txa batean sartzera.

—Baina orain, lehen esan dua-

nez, beti ematen duk botoa, ezta?

Noiztik?

—Ez zakinat zehazki noiztik.

—Eta… zergatik? Ba al dakik ze-

hazki zergatik?

—Zehazki ez, baina esan dieza-

naket ez niola zentzurik ikusten,

nahiz eta hauteskundeetan eta

Espainiako demokrazian federik

ez izan, beste gauza askori baiez-

koa eman ondoren botatzeko 

aukerari uko egiteari. Harrokeria

handiegia iruditzen zitzaidanan

esatea nik Espainiako demokra-

zia, sistema kapitalista edo dena

delakoa ez nuela onartzen, uko

egiten niola horri denari, aldi be-

rean Espainiako demokrazian,

sistema kapitalistan edo dena de-

lakoan gero eta sartuago bizi nin-

tzenean, eta gero eta erosoago

gainera, dena esateko.

—Gero eta burgesago.

—Burges hitzaren zentzu apal

batean betiere, baina bai, alderdi

askotatik begiratuta bizimodu

burges batean engaiatuta egon

eta hauteskundeetan erabateko

ukazioa aldarrikatzea… umekeria

inozoa iruditu zitzaidanan, ez za-

kinat noiztik aurrera, lehenengo

soldata irabazi eta neure kontura

bizitzen hasi nintzenetik behar-

bada.

—Eta, atrebentzia ez bada, zer

esango hioke orain abstentzioa

aldarrikatzen zuen gazte hari?

—Aukera egokia egin zuela. 

Eta hik? Hik ere emango huen

botoa, ezta?

—Bai. Beti bezala, betikoari,

beti bezain ziur eta beti bezain

gogo gutxirekin, hik bezala.

—A bai? Zergatik gogo gutxi? 

Hi ez haiz inoiz abstentzioaren 

aldekoa izan.

—Ni ere, hi bezala, ez nauk 

atzo goizekoa eta hauteskundeen

esanahia asko aldatu duk botoa

eman nuen lehen alditik gaur

arte.

—Zertan?

—Nirea ere ez duk erraza espli-

katzen, baina ideia nagusia duk

gaur egun nire botoa jasotzen

duen alderdiak irabaziko balu ere

ezin izango liokeela ganoraz au-

rre egin parean jarriko litzaioke-

en zapalgailu erraldoiari. Barru-

tik zein kanpotik erasoko liokeen

zapalgailu erraldoiari: barrutik,

alderdiak azken batean, gero eta

gehiago, aparatuak direlako, hi-

tzaren adierarik burokratikoene-

an esanda, iraungo badute beren

burua indartzeari lehentasuna

ematera behartuak, beste asmo

idealistago batzuen kaltetan; bes-

tetik, muineraino txertatuta gau-

delako guztiz bereganatuta gauz-

kan sistema global batean. Ele-

fante horren aurrean, onenean

ere, inurri ia-ia ikusezinak baino

ezin gaituk izan.

—A ze baikor parea gu biok!

—Baina, zorionez, dena ez dituk

hauteskundeak. Eguneroko bizi-

tza ere hortxe zeukaagu, ahal du-

guna egiteko eta eragiteko.

—Hala biz.

—Behar adina aldiz.

Baina, zorionez, 
dena ez dituk

hauteskundeak.
Eguneroko bizitza

ere hortxe zeukaagu,
ahal duguna egiteko

eta eragiteko

Irudiab Aia

Egan taldea bueltan, 50. urteurrenean
Xabier Saldias oholtza gainera igo da berriro, Egan taldeko partaide berriekin, Azpeitiko musika talde mitikoa-

ren 50. urteurrena aitzakia hartuta. Aiako probalekuan izan zen itzulerako kontzertua, asteazken gauean. Egan

1970etik 1994ra aritu zen plazaz plaza, batez ere bertsioz osatutako errepertorioarekin, taldea banatu eta Xabier

Saldiasek Egan Berria eta gainerako kideek Trabuko sortu zituzten arte. Duela bi urte eten zuen bidea Xabier

Saldiasek, eta orain musikari berriekin itzuli da: Ane Sarasua, Antxon Sarasua, Imanol Iribarren, Ander Zulaika,

Ander Ederra eta Mikel Lazkanorekin. ETBk Oholtzansaioan emango du Aiako kontzertua. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

-1.729
HAZKUNDE BEGETATIBOAREN BILAKAERA, IAZ

Hazkunde begetatiboa negatiboa izan zen iaz Gipuzkoan, Eustaten ara-

bera jaio baino 1.729 pertsona gehiago hil baitziren. Hildakoen batez bes-

teko adina 80,8 urte izan zen EAEn: 84,2 emakumeetan eta 77,4 gizonetan.

«Iraganari begiratu baino
gehiago, aurrera begiratu 
behar da. Uste dut bidea dela
EH Bildu indartzea»

Pello Urizar
EAko idazkari nagusi izandakoa

Ruper Ordorika bihar eta Kukai dantza
taldea etzi, Bada Posible kultur jaialdian

MUTRIKU bBihar hasi eta abuztuaren 9ra arte, Bada Posible jaialdia

antolatu du Mutrikuko Udalak, kiroldegi aurrean. Ruper Ordorika

ariko da bihar, 20:00etan; igandean, Gelajauziaeskainiko du Kukai

dantza taldeak; datorren astean, besteak beste, ostegunean Saia Goait

ariko da; ostiralean, Tartean Teatroak Simplicissimuskabareta eskai-

niko du; eta, larunbatean, Sonakay eta Gure Ametsa ariko dira.

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

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

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

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

net bidez bidaltzeko:gipuzkoa@hitza.eus.

%

4 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2020ko uztailaren 31Iritzia

2.000.000
PASAIALDEA BIZIBERRITZEKO DIPUTAZIOAREN DIRU SAILA

Gipuzkoako Diputazioak bi milioi euro inguruko diru saila bideratuko du

Pasaia, Lezo eta Errenteria biziberritzeko neurrietara. San Pedroko arrain

lonjako plaza eta inguruak urbanizatzea da eginkizun nagusia.
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2020KO

OPORRAK 
EUSKAL HERRIAN

Egun zoragarriak



P
lan eder ugari

egin daitezke

Euskal Herrian,

familiarekin edo

lagunekin. Hona

hemen, Araban,

Bizkaian eta Gipuzkoan bi egun

zoragarri igarotzeko hiru propo-

samen: 

AIARALDEAN
Arabako Aiaraldeako naturan eta

historian murgiltzeko aukera

ezinhobea. Lehenengo eguneko

goizean Kexaako monumentu

multzoa ezagutu daiteke, 1984an

Euskal Herriko Monumentu Na-

PLAN EDERRAK
EUSKADIN BARRENA
Euskadin barna egiteko plan ederrak antolatu daitezke, senideekin 
eta lagunekin egun ahaztezinak igarotzeko eta toki apartak ezagutzeko.

Kexaako monumentu multzoa. JOSE MIGUEL LLANO

zional izendatutakoa. Bisitaren

ondoren, inguruko herriren bate-

an egin daiteke bazkaria, Laudion

edo Artziniegan, esaterako. Artzi-

niegara joanez gero, Erdi Aroko

hiribilduan barrena ibiltzeko au-

kera izango du bisitariak. Lau-

dion, berriz, mendi ibilbide bat

egin daiteke 36ko gerran eraikita-

ko Burdin Hesia ezagutzeko,

bunkerrak, tunelak eta lubakiak. 

Bigarren egunean, historiaz eta

naturaz goza daiteke, bizikletaz,

herri hauetara joanez: Artziniega,

Aiara, Laudio, Amurrio eta Okon-

do. Otordua Amurrioko edozein

jatetxetan egin daiteke. 

Atsedenaldiaren ondoren, Lau-

diotik 20 kilometrotara dagoen

Arteako Andra Mariaren santute-

gia ezagutu daiteke, guztiz go-

mendagarria baita santutegian

dagoen 500 urte inguruko artea

ikustea. 

DURANGALDEAN
Arrazolako eta Elorrioko Bide

Berdean txangoak egin daitezke,

Anboto mendiaren magalean pa-

seatu eta Urkiolako Parke Natu-

ralaren ibili.

Lehenengo egunerako plana

izan daiteke Atxondo haran zora-

garrian eta Elorrioko herri monu-

mentalean igarotzea. Goizean,

ibilialdi atsegin bat egitea Arrazo-

lako bide berdean barrena, Apa-

tamonasteriora joatea eta Errota-

barriko meategia ezagutzea.

Haranean bertan bazkaldu on-

doren, Elorrioko hiribildu monu-

mentala bisitatu daiteke eta Ar-

giñetako nekropolia ikusi.

Bigarren egunean, berriz, his-

toriaz betetako hiribildu monu-

mental bat bisita daiteke, Duran-

go, eta Urkiolako Parke Naturale-

an naturaz gozatu. Otorduak

Elorrion eta Durangon egin dai-

tezke, eta jaki ederrez gozatu.

GOIERRIN
Lehenengo eguneko goizean,

mendi ibilaldi zoragarriak egin

daitezke, San Adriango Begirato-

kira igotzeko edo Donejakue bi-

dearen zati bat egiteko, esaterako,

eta arratsaldean bizikletaz txango

bat egin Segura eta Zegama lotzen

dituen bidegorriari jarraituz. 

Halaber, txangoak egiten ahal

dira Uraren Ibilbidean eta Ema-

kumearen Ibilbidean. Otordua

Seguran edo Zegaman egin daite-

ke.

Bigarren egunean, Idiazabal

Gaztaren Interpretazio Zentrora

bisita egin daiteke, eta goizean

Ondramuño gaztandegia ezagu-

tu. 

Arratsaldean, berriz, Ormaiz-

tegira joatea interesgarria da, Mu-

tiloa-Ormaiztegi Bide Berdeaz

gozatzeko. Joko-ibilbide didakti-

ko bat dago, orientazio kirola eta

mendi ibilaldiak egiteko, eta

ederki pasatzeko. Otordua Zega-

man, Mutiloan edo Zerainen egin

daiteke.

Hiru eskuadeei buruzko infor-

mazio gehiago, webgune haue-

tan: turismoa.euskadi.eus,

www.basquemountains.eus,

www.viasverdes.com/itinera-

rios/principal.asp, www.aiaral-

dea.org/eu, www.laudio.eus/

eu/laudio/burdin-hesia-i,

www.amurrioturismo.com/ha-

siera, www.visitelorriocom/elo-

rrio-turismo, www.turismodu-

rango.net eta goierriturismo.

com/eu.

Hiru eskualdeetan otordua egi-

teko toki ugari daude eta lo egite-

ko ere bai.

Non jan:www.euskadigastro-

nomika.eus. 

Non lo egin:www.nekatur.net.
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EGONALDI
ABERASGARRIA
SAKANAN
Egonaldi lasai eta aberasgarria egiteko ezin hobea da Sakana.
Familiarekin edo lagunekin, esperientzia zoragarri batez goza daiteke.

Paisaia eder bat Beriain mendian. SAKANA GARAPEN AGENTZIA

N
a fa r roako
Sakana es-
k u a l d e r a
etortzean,
bertako pa-
raje ederrez,

naturaz eta ondareaz gozatzeko
aukera izango da. Horrekin guz-
tiarekin batera, eskualdeko he-
rrietan ekoiztutako produktu zo-
ragarriak dastatuko ditu bisita-
riak eta, azken batean, esperien-
tzia zoragarria biziko du, familia-
rekin edo lagunekin egonaldi bat
eginez gero. 
Basoan zein mendian ibiltzea

kaintza zabala dago: landetxeak,
hotelak, kanpinak eta aterpeak.
Eta eskualdeko herrietako jatetxe
ugaritan otordu ederrak egin dai-
tezke bertako produktuekin.
Sakanako ekoizle txikiek Das-

tatu Sakana markarekin merka-
turatzen dituzte produkuak. Ber-
tako produktu bikainen eskain-
tza zabala egiten dute, eta horren
guztiaren berri jakin daiteke das-
tatu.sakana.eus webgunean. 
Sakana eskualdeari buruzko

informazio gehiago nahi izanez
gero, www.sakana.euswebgu-
nea kontsulta daiteke. 

gustuko dutenek Sakanako on-
darea gertuagotik ezagutu ahalko
dute (natura, paisaiak, mendiak,
historia, ohiturak, kultura...), es-
kualdean dagoen ibilbide edo
xenden eskaintza zabalari esker
(www.sakana.eus/eu/eskual-

dea-ezagutu/ibilbideak/). 

IBILBIDE GIDATUAK
Hainbat turismo enpresak ibilbi-
de gidatuak egiteko aukera es-
kaintzen du naturan barna, Ara-
lar eta Urbasa parke naturalak eta
mendiak ezagutzeko, eta ingu-
ruetan dauden gainerako altxo-

rrez gozatzeko: besteak beste,
Urederrako iturburua, Saien bal-
koia, abeltzainen ustiategiak, ha-
rizti ikusgarriak, bordak, Mendu-
kilo leize zuloa, eta kultur onda-
rea (Done Mikel Aralarkoaren
santutegia, Santa Marina eta
Itxasperri ermitak, Zamartze ba-
serria...). 
Albi gazten interpretazio zen-

troa ezagutzeko bisita gidatu bat
ere egin daiteke. Eguneroko lana
eta ofizio horren kultura erakus-
ten dute, eta egiten duten gazta
dasta daiteke. Idiazabal sor-mar-
kako gaztak egin eta saltzen di-

tuzte, Arruazun eta Aralarren
bazkan ibiltzen diren ardi latxen
esnearekin. 
Beste hainbat jarduera ere egin

daitezke. Esaterako, forja artisau-
tzako tailer batean parte har dai-
teke, Forjas Brun enpresaren lan-
tegian. Adituak dira zeregin ho-
rretan, 350 urte baitaramatzate
burdina lantzen, belaunaldiz be-
launaldi.
Sakanan egin daitezkeen jar-

duera interesgarrien berri jakin
daiteke www.sakana.eus/eu/

aktibitateak/ helbidean. 
Sakanan, ostatu hartzeko es-

Done Mikel Aralarkoaren santutegia. SAKANA GARAPEN AGENTZIA
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E
gun ahaztezin

bat igarotzeko

aproposa da Ur-

kiolako Pake Na-

turala; naturaz

eta mendiaz go-

zatzeko, aisaldiaz eta lasaitasu-

naz. Fauna eta flora aberatsa dau-

ka, eta toki txundigarriak ezagutu

daitezke paseo ederrak eginez.

Basoak zoragarriak dira, zuhai-

tzen artean gustura galtzeko mo-

dukoak: pagadiak, artadiak, ha-

riztiak, urkidiak eta ameztiak.

3.200 hektarea baso dago. Hala-

ber, nabarmentzeko modukoa da

parkean 700 landare espezie in-

guru daudela.

Urkiolako Parke Naturalean

URKIOLAKO
PARADISUA
Urkiolako Parke Naturala toki zoragarria da,
aniztasunaren paradisua. Paisaia ederrez 
eta fauna eta flora aberatsaz goza daiteke.

Urkiolako santutegia. AGUSTIN SAGASTI

dauden mendietan mota askota-

ko ornodunak bizi dira, bakoitza

bere habitatean: harkaiztegian,

basoetan, larreetan eta erreketan.

Guztira, ehun espezie baino

gehiago dira: hegaztiak, ugaztu-

nak, narrastiak, anfibioak eta

arrainak.

Aipagarriak dira hegaztiak, ha-

rrapakari espezie asko bizi baitira

Urkiolako Parke Naturalean, hala

nola sai zuria, belatz handia, gabi-

raia eta aztorea. Pagausoak eta bi-

rigarroak ere ikus daitezke ze-

ruan hegan egiten, haien migra-

zio bidaietan. 

Ugaztunen artean, berriz, ha-

ragijaleei dagokienez, honako

hauek aipa daitezke: lepahoria,

lepazuria, katajineta, azkonarra

eta katazuria.

PANORAMIKA
IKUSGARRIAK
Jarduera ugari egin daitezke Ur-

kiolako Parke Naturalera joanez

gero. Besteak beste, paseo lasaiak,

mendi ibilaldiak eta eskalada. 

Hiru gurutzetako begiratokitik

Atxarteko haitzartearen eta Du-

rangaldeko haran osoaren pano-

ramika ikusgarriez goza daiteke.

Ilunabar zoragarria ikus daiteke

handik. 

Urkiolako santutegia ere bisita

daiteke. Bikotekidea aurkitu

nahian dabiltzanak ez dira ahaz-

ten hiru bira emateaz santutegia-

ren aurreko harriaren inguruan. 

Toki Alai Interpretazio Zentro-

an, Urkiolako Parke Naturalean

egin daitezkeen jarduera guztiei

buruzko argibide guztiak ematen

dituzte, eta parkeari buruzko gai-

nerako nondik norakoak ere bai.

Urkiolako Parke Naturalari bu-

ruzko informazio gehiago nahi

izanez gero, www.urkiola.net

webgunea kontsulta daiteke.

Baso ederrak daude Urkiolako Parke Naturalean. BASQUETOUR
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EZAGUTZAREN
HERRIA, BERGARA
Zientziaren sorleku izateaz gain, Bergarak ondare artistiko eta
monumental paregabea du. Herriko jauregien eta lorategien artean
paseo ederrak egin daitezke, eta ikusitakoarekin liluratu eta gozatu.

Laboratorium museoa Errekalde jauregian dago. BERGARAKO TURISMO BULEGOA

E
zagutzaren he-
rria da Bergara.
Zientzia egitas-
mo garrantzi-
tsuak bultzatu
izan dira histo-

rian zehar. Horren guztiaren berri
jakinarazten du Laboratorium
museoak (www.laboratorium.

eus). 
Besteak beste, Bergaran egon

zen Errege Seminarioaren nondik
norakoak azaltzen ditu, eta Elhu-
yar anaiek wolframa nola isolatu
zuten azaltzen dute seminarioko
bertako laborategietan. Bergara-
ko Errege Seminarioa aitzindaria

ra.eus) eta telefonoz (943-76 90
03) egin daitezke.

JARDUERAK
Uztailerako, Bergarako Udalak
eta Laboratorium museoak hain-
bat jarduera antolatu dituzte. Jar-
duera horiei buruzko xehetasu-
nak www.bergara.eus/eu/ no-

de/14599helbidean jakin daitez-
ke. Informazio gehiago nahi iza-
nez gero, bergaraturismo.eus

webgunea kontsulta daiteke. 

eta berritzailea izan zen. Zientzia
eta hezkuntza arloetan XVIII. eta
XIX. mendeetan lorpen harriga-
rriak izan ziren bertan. 
Seminarioko laborategietan,

Elhuyar anaiek elementu kimiko
berri bat aurkitu zuten, wolfra-
ma. Lanean gogor aritu ondoren,
1783ko irailaren 28an lortu zuten
wolframa isolatzea. Mundu mai-
lan sona handiko aurkikuntza
izan zen. Halaber, XVIII. mende-
an, beste aurkikuntza garrantzi-
tsu bat egin zuen Errege Semina-
rioko irakasle eta ikertzailea zen
batek, P.F. Chavaneau frantse-
sak, platinoa purifikatzea lortu

baitzuen, platinoak eduki zitza-
keen erabilpen askotarikoak iga-
rri ondoren.
Errege Seminarioa izan zen be-

zala, Laboratorium museoa bera
ere Europako zientzia gune ga-
rrantzitsu bat da gaur egun. Ho-
rrela, European Physical Society
erakundeak (www.eps.org),
Historic Site gisa izendatu zuen,
2018an. Errekalde jauregian
dago, zeinak Ingeles estiloko lora-
tegia duen, eta zientzia bilduma
ikusgarriak, kimika, fisika eta zo-
ologia arloetakoak; zoologiakoa,
mundu guztiko animaliekin.
Bergaran interes handiko on-

dare artistiko eta monumentala
dago. Guztira, 34 monumentu
katalogatuta daude. XVI. eta
XVIII. mendeen arteko Europako
artearen berri jakinarazten dute
monumentu horiek. Monumen-
tu horiek ezagutzeko, eta baita
herrian dauden jauregi eta lorate-
gi ikusgarriak ere, egokiena da
Bergarako turismo bulegoak es-
kaintzen dituen bisita gidatueta-
ko bat egitea. Erreserbak posta
elektronikoz (turismoa@berga-

Olaso dorrearen lorategia. BERGARAKO TURISMO BULEGOA
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O
ndar roan

itsasoak eta

m e n d i a k

aurrez aurre

begiratzen

diote elka-

rri, eta ohiturak eta berrikuntza

elkarrekin bizi dira. Paisaia ikus-

garriekin liluratuko dira bisita-

riak, eta aukera izango dute on-

dare historikoa ezagutzeko eta

herrian eta inguruan dauden gai-

OPORRALDI LILURAGARRIA
ONDARROAN, EUSKARAZ
Ondarroa herri aparta da oporretan egun eder batzuk igarotzeko, euskaraz. Inguru paregabe
batean dago, itsasoaz, mendiaz eta naturaz gozatzeko, tradizioaz eta berrikuntzaz.

Ondarroako hondartza. ONDARROAKO UDALA

nerako altxor preziatuak ikuste-

ko. Besteak beste, ezagutzeko

modukoak dira udaletxe zaharra,

Alde Zaharra, Kofradia zaharra,

Pietate edo Aita Eterno baseliza,

Antiguako Ama baseliza, Andra

Mari eliza, Likona dorrea, zubiak,

portua, Saturraran hondartza eta

mendiko baserri dotoreak.

Lo egiteko eta otorduak egiteko

askotariko tokiak daude: osta-

tuak, pentsioak, landetxeak, kan-

pinak, jatetxeak, tabernak... Ho-

rietan guztietan jaki ederrak das-

ta daitezke, Ondarroan bertan

egindako produktuak. 

Ondarroa herri bizia da, eta he-

rritarrek harrera beroa egiten die-

te bisitariei, atsegin handiz, eus-

karaz. Izan ere, oporraldia euska-

raz erabat egin daiteke Ondarro-

an, ostatuetan, tabernetan, jate-

txeetan, saltokietan, turismo

bulegoan, eta udal langileekin eta

herritarrekin mintzatzerakoan.

Horrela, egonaldi liluragarria

egingo dute bisitariek, euskaraz.  

BERTATIK BERTARA
Udalak bat egin du Uema Udale-

rri Euskaldunen Mankomunita-

teak abiatu duen Bertatik Bertara

kanpainarekin, «gure herria,

gure hizkuntza eta gure produk-

tuak» aldarrikatzeko. Udalerri

euskaldunek biltzen duten abe-

rastasuna ikusaraztea da asmoa.

Udalekin eta zerbitzuen sektore-

ko eragileekin batera herritarrak

zein bisitariak sentsibilizatzeko

egitasmoa da, turismo eskaintzan

tokiko altxorrak nabarmenduz,

euskararen erabileratik hasita.

Bertatik bertara zenbat goza dai-

tekeen azpimarratuz, tokiko pro-

duktuekin, tokiko kulturarekin

eta tokiko ekonomian oinarritu-

tako garapenari eskutik helduta.

Betiere udalerri euskaldunen

nortasuna egokien islatzen duena

euskara dela ahaztu gabe.

«Gure bazterrak ezagutzera

eta maitatzera gonbidatzen zaitu-

gu, eta, horrekin batera, baita ho-

rren bertakoa den eta horren bizi-

rik dagoen hizkuntzaz gozatzera

ere», dio denda, jatetxe, ostatu

eta zerbitzu sektorerako presta-

tutako karteletan eta mahai-gai-

nekoetan ageri den testuak. 

Informazio gehiago nahi izanez

gero, www.udalbarriak.eus

webgunea kontsulta daiteke.
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OARSOALDEKO
MUSEOAK, ZABALIK
Segurtasun neurri berrietara egokitutako eskaintzarekin itzuli dira
Oarsoaldeko museoak, eskualdeak gordetzen duen balio kultural 
eta etnografikoa erakusteko prest.

San Juanbaleontzia jendaurrean eraikitzen, Albaola itsas kultur faktorian. MENDI URRUZUNO

O
arsoaldeko
mu s e o a k
zabalik dira
berriro: Ar-
d i tu r r iko
meategia,

Luberri geologia museoa eta Soi-
nuenea herri musikaren txokoa
Oiartzunen, Jantziaren Zentroa
Errenterian, eta Albaola itsas kul-
tur faktoria eta Mater ontzi museo
ekoaktiboa Pasaian. Museo guz-
tiek instalazioak eta edukierak
egokitu dituzte, bisitarien segur-
tasuna bermatzeko.
Arditurri:meategiaren barrual-
dea ezagutzeko oinarrizko bisita
eskaintzen da, eta ingurune natu-
rala arakatzeko hainbat jarduera
ere egin daitezke, aldez aurretik
erreserba eginda. Asteazkenetik
igandera zabalik dago, ordutegi
honetan: 10:00-14:00. Erreserba
egiteko telefono zenbakia: 943-49
45 21.
Luberri: asteartetik ostiralera za-

Errenteriako Madalen kaleko 3.
zenbakian dagoen Oarsoaldea
Eskualdeko Turismo Bulegoan
ematen dituzte (943-49 45 21, tu-
r i smoa@oarsoa ldea .eus ,
www.oarsoaldeaturismoa.eus).

balik dago, 09:30-14:00 eta 16:00-
18:00, eta larunbatean, 10:00-
14:00 eta 16:00-18:00. Erreserba
egiteko: 943-26 05 93.
Soinuenea:egunero, musika tra-
dizionalaren historian murgiltze-
ko bi bisita gidatu eskaintzen dira
(11:30ean eta 16:30ean), aurretik
txanda zehaztuta. Asteartetik la-
runbatera zabalik, 10:00-14:00
eta 15:00-18:00. Erreserba egite-
ko: 943-49 35 78.
Jantziaren Zentroa:Origen era-
kusketa berria ikus daiteke,
munduko eskualdeetako jantzien
berrinterpretazio bat. Bisita libre-
ak egin daitezke, erreserbarik
gabe, eta bisita gidatuak egiteko,
aldez aurretik erreserba egin be-
har da. Zabalik larunbatean,
12:00-14:00 eta 17:00-20:00, eta
igandean 12:00-14:00. Erreserba
egiteko: 943-49 45 21.
Mater: itsasontzi ekoaktibo hau
bisitatzeaz gain, irteerak antola-
tzen dira, oinez, itsasargiak eta

itsaslabarrak ezagutzeko, eta arti-
sau kontserben tailerrak ere es-
kaintzen dira. Jarduerak egiteko,
erreserba egin behar da. Irekita
asteazkenetik larunbatera, 11:00-
14:00 eta 16:00-19:00, eta igande-
etan, 11:00-14:00. Erreserba egi-
teko: 619-81 42 25.
Albaola:San Juanbaleontzia jen-
daurrean eraikitzeari ekin diote
berriro. Aurretik erreserba egin
behar da. Irekita ostiraletik igan-
dera, 10:00-14:00 eta 15:00-19:00.
Ekainean, itsasoz bakarrik iritsi
ahal izango da Albaolara. Sarrera-
ren prezioan itsasontzi zerbitzua
dago. Erreserbak egiteko: 943-39
24 26.

MUSEO BONUA
Museo bonu bat sortu da eskual-
deko museo guztiak prezio
murriztuan bisitatzeko. Museo
bonua 12,50 euroren truke esku-
ra daiteke eskualdeko edozein
turismo bulegotan eta museotan,

eta urtebeteko epean erabil daite-
ke.
Museoen inguruko informazio

eta bitxikeria gehiago Instagram
aplikazioaren bidez aurki daitez-
ke (Oarsoaldea Turismoa), eta

Soinuenea herri musikaren txokoa. MENDI URRUZUNO

Jantziaren Zentroa. MENDI URRUZUNO
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A
ltzürüküko

Urrutia gazte-

luaren aurre-

an dagoen

aparkalekutik

abiatu eta, ba-

serrien paretik, larre zabal eta ha-

ritz zaharren artean, txango poli-

ta egin daiteke Arbailako mendi-

katera joateko. 

Oihanak estaltzen ditu Arbaila-

ko mendigunearen bi herenak.

Hantxe dago Europako pagadirik

ederrenetarikoa, baita aberasta-

sun geologiko eta arkeologiko

ugari ere. Altuera ertaineko men-

digunea da, eta basoak ingura-

tzen du. 

ARBAILAKO
MENDIALDEAN
Altzürükü herritik abiatuta, txango polita egin
daiteke Arbailako mendialdera joateko.

Arbailako mendialdeko paisaia bat. ISABELLE MIQUELESTORENA / IPARLA

Udalerrian, leize-zulo asko

daude oraindik esploratu gabe.

Horietatik ezagunenetariko bat

Nébélé izenekoa da, 1972tik au-

rrera esploratua. Halaber, udale-

rriko lurretan dagoen Xaxixiloa-

ga haitzuloko sabaian Goi Paleoli-

toko margoak aurkitu dira. Dena

den, Altzürüküri buruzko lehen

aipamen idatziak XII. mendeko-

ak dira, oraindik ez zenean udale-

rria, Urdiñarbe herriko auzoa

baizik.

URRUTIA GAZTELUA
Altzürükün bertan, interesga-

rriak diren bi eraikin daude:

Urrutia gaztelua eta eliza. Urrutia

gaztelua, gaur egungo udaletxea

dena, herriaren erdian dago. Bi

dorre zirkular dira XVI. mendeko

jatorrizko eraikinetik gaur egun

ikus daitezkeen aztarna baka-

rrak.

Eliza, berriz, muino batean

dago eta hilerriak inguratzen du.

Bere hiru puntako kanpandorrea

eredu hirukoiztarraren arabera

eraikia dago, Zuberoako beste

hainbat elizaren antzera.

Inguruko natura, historia eta

ondarea ezagutzeko, azoken berri

jakiteko, jarduerak egiteko, eta

otordua egiteko eta lo egiteko to-

kiak aurkitzeko, Maule-Lextarre-

ko herriko etxearen webgunean

kontsulta daiteke, www.maule-

on-licharre.fr, edo turismo bule-

goko telefono zenbakira deitu:

559-28 02 37. 

Turismo bulegoa Jean-Baptiste

Heugas kaleko 10. zenbakian da-

go. Uztailean eta abuztuan, aste-

lehenetik larunbatera 09:00eta-

tik 13:00etara eta 14:00etatik

19:00etara zabalik egongo da, eta

igandeetan 10:00etatik eta

12:30era.

Urrutia gaztelua. NICOLAS MOLLO / LE JOURNAL
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Beñat Alberdi Eskoriatza

M
artxoan zen ar-
gitaratzekoa,
baina pande-
miak argitale-
txeei ere eragin

die, eta atera berria da Portuak,
Oihana Aranaren lehen lana (Es-
koriatza, 2001). Ilargiren bizipe-
nak kontatzen ditu eleberrian.
Protagonistak atzera begira kon-
tatzen ditu 11 urtetik 17 urtera bi-
tartean bizi izandakoak, behin
nerabezaroa pasatu eta gero. Ga-
rai horretan dauden gazteei zu-
zenduta dago liburua, baina ez da
haientzat bakarrik; nerabezaroa
duela urte batzuk pasatu zutenei
ere balioko dielako, garai ez hain
urrun horiek gogoratzeko.

Aranak harreman estua izan du
sormenarekin umetatik. Ahizpa-
rekin abestien hitzak aldatzen zi-
tuen bidaia luzeetan, eta bertsola-
ritza izan du afizio eta lanabes, hi-
tzekin jolasteko. Eskolarteko
hainbat txapel jantzi ditu. Kurios-
ki, eskolako lan batek zabaldu
zion literaturarako atea. «Irakur-
tzeko zaletasuna izan dut DBHko
3. mailatik edo, baina ez nuen
idazten», azaldu du. Ikasgelan,
hainbat ipuin irakurri zituzten,
eta, gero, ipuin bana idatzi behar
izan zuten. Irakasleak proposatu
zion Urruzunotarrak Gehituz
lehiaketan parte hartzeko.

Eskolarteko literatura sariketa
bat da Urruzunotarrak Gehituz:
gazteen artean literatura zaleta-
suna eta sorkuntza sustatzea du
xede, besteak beste. Bere lana
aurkeztu bakarrik ez; saria ere
lortu zuen Aranak: bost eguneko
literatur egonaldi bat Zugarra-
murdin. Hurrengo urratsak egi-
teko balio izan zion.«Joan nintze-
nean, buruan neukan ni ipuin bat
idatzi zuen pertsona bat nintzela,
saritu zutena, eta kito, besterik
gabe», zehaztu du Aranak. «Ego-
naldian, konturatu nintzen baze-
la mundu bat benetan beteko

ninduena, eta benetan gustura
egongo nintzena. Klik garrantzi-
tsua izan zen».

Bost egun igaro zituzten idazle-
en munduan sartuta eta idazleen
esperientziak entzuten: esatera-
ko, Yolanda Arrietak idazteko
metodologiak azaldu zizkien, eta
Itxaro Bordak tour bat egin zien
Baionan. Begiraleaz gain, idazle
baten konpainia izaten dute ego-
naldian, eta, kasu honetan, Fer-
nando Morillo idazle azpeitiarra
izan zuten bidelagun. Haren es-
kutik iritsi zen hurrengo urratsa.

Liburuaren proposamena
Aranak nabarmendu du zerbaite-
tara lotzeko beharrezkoa irudi-
tzen zaiola bertan lanean dabilen
jendearekin harremana izatea eta
mugitzea. Morillok deitu zuen
egonaldia bukatu eta hurrengo
egunean: «Nerabeentzako liburu
bat idazteko eskaini zidan». Ho-
rrela hasi zen argitaratutako ele-
berria.

Eskoriatzarrak bazekien adin
konplikatu horretan daudenen-
tzat idatzi behar zuela; zehazki ze-
ri buruz idatzi behar zuen ez, hala
ere. Hasieran, mutil baten historia
idaztea zeukan buruan. Bertan
behera utzi zuen, nahikoa jakin
ez, eta ikertzeko astirik ez zeuka-
lako. «Nik gazte literatura miste-
rioarekin lotzen nuen», esan du

idazleak. «Genero gehiago ba-
daude. Horrelakorik ez nuen
nahi. Nerabeentzako liburua ne-
rabeei buruz idatzi dut».

Beste arantza bat ere atera zi-
tzaion hasierako bidean. Garai
horri buruz idazteko, halaber, bi-
zipen propioak bururatzen zi-
tzaizkion. «Ez nituen niri jazoak
sartuko. Errazegia izango zateke-
en niretzako, eta ez nuen neure
burua horrenbeste erakutsi
nahi». Orduan, zer esperientzia-

tara jo daiteke? «Oro har pasa-
tzen direla dakizun gauzak dira;
pasatu zitezkeenak. Esaterako,
niri ez zitzaidan aitona hil nerabe-
zaroan, baina nire ingurukoei
bai».

Oinarria jarrita, gaia zein izan-
go zen ere zehaztu zuen: harre-
manak. Azaldu du adin horretan
gehien aldatzen den puntua dela
harremanena; ez bakarrik ingu-
rukoekin duten tratua, baita gor-
putzarekin eta heriotzarekin du-
ten harremana ere. «Etorkizune-
ko Ilargik kontatzen du istorioa»,
zehaztu du Aranak. «Pixkanaka
azalduz joaten da aldaketa horiek
nolakoak izan ziren, eta nola ku-
deatu zituen».

Prozesua eta emaitza oso posi-
tiboak iruditzen zaizkio eskoria-
tzarrari. Batetik, irakurle amorra-
tua izanik, ipuin bat idatzi zuen,
eta, gero, liburu bat ere bai. Ho-
rrek ikasteko balio izan dio. Bes-
tetik, liburu arina idatzi du; arina,
baina ez sinplea: «Adin horretan
norbaitek [Bernardo] Atxaga ira-
kurriz gero, segur aski, ez du go-
zatuko. Irakurterraza den zerbai-
ten bidez, errazagoa izango da lo-
tura bat sortzea literaturarekin
eta sormenarekin».

Nerabeen ikuspuntutik
Garbi dauka ez duela inoren nera-
bezaroa «salbatuko», baina hel-
duleku bat eskaini diezaiekeela-
koan dago. «Ezin da denen isla
izan», gaineratu du. «Ikusiko
dute nerabezaro bat galdera be-
rak eta beste erantzun saiakera
batzuk dituena. Bakarrik ez dau-
dela ikusteko modu bat da».

Liburua bera ere lehen urratsak
egiten ari da, eta oraindik ikuste-
ko dago nora iritsiko den. Hala
ere, Fernando Morillok berak,
proiektua planteatu zuenean ber-
tan, buruan zeukan gerora esko-
letan erabiltzea. Horrek zerikusi
zuzena dauka irailean argitaratu
beharrean uztailean kaleratu iza-
narekin. «Polita izango da eskole-
tara eramanez gero. Ikusiko da
balioko dien ala ez».

Oihana Arana idazle eskoriatzarrak
‘Portuak’eleberria kaleratu berri du.
Nerabeei zuzendu die lana, eta
harremanak landu ditu: pertsonei,
gorputzari eta heriotzari dagozkienak.

Garai ez hain
urrun haiek

Nerabezaroko harremanei buruz idatzi du Oihana Aranak. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Gazteek nerabezaro bat
ikusiko dute galdera
berak dituena. Bakarrik
ez sentitzeko modu bat
da»
Oihana Arana
Idazlea
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Jon Miranda Villabona-Amasa

Z
irtoa bere horretan
ikergaitzat hartze-
ko moduko gene-
roa badela eta Aiz-
tondon zirtoak bil-

duma bat egiteko adinako
tradizioa baduela uste dute Tolo-
saldeko Harituz bertsozaleen el-
karguneko kideek. Gainera, zirto
errimatua bertsolaritzaren ikas-
prozesuaren sarrera gisa balia dai-
tekeela pentsatzen dute, eta hipo-
tesi horrekin aurkeztu zuten iker-
lan proposamena Pello Mari
Otaño bekara. 
Mintzola Ahozko Lantegiak eta

Kilometroak elkarteak egin zuten
beka deialdia, Zubimusu ikastola-
ren eta Hernandorena kultur el-
kartearen babesarekin. Deialdia-
ren helburua Aiztondo bailarako
ahozko ondarea biltzea, ikertzea
eta dibulgatzea zen, eta, epaima-
haiko kideen esanetan, Harituz
elkarguneko kideek aurkeztuta-
ko proposamenak bete-betean
egiten du bat bekaren helburua-
rekin. 3.000 euroko ordainsaria

eskuratu du ikertzaile taldeak
lana urtebeteko epean garatzeko. 
Harituz elkarguneko kide eta

proiektuko parte hartzailea da
Mikel Artola (Alegia, 1989), eta
hezkuntzan ahozkotasunaren
lanketan sumatu izan den hutsu-
neaz hitz egin du: «Proiektu ho-
nek ez du inolaz ere hutsune horri
bere osotasunean erantzuteko as-
morik, baina saiakera polita izan
daiteke ikasleek hizkuntzaren za-
porea dastatu eta modu jolastian
erabiltzeko». Azken hilabetee-
tan, Bertsozale Elkartea gogoeta
egiten ari da bertsolaritzaren di-
daktikari begira, eta berrikuntza
prozesu horren bultzatzaileetako
bat da Harituz. «Bertsotan ikaste-
ko etapak finkatzen ari gara, ikas-
prozesua mailakatzen, eta irudi-
tzen zaigu badagoela tarte bat non
esaldi errimatuak egiten ikas de-
zakeen ikasleak, doinua sartu au-
rretik, zirtoaren mekanismoa
ikasita», esan du Artolak. 
Oraingoz ez da zirtoaren apli-

kazio didaktikorik argitaratu,
nahiz eta Harituz-ek antolatutako
bertso eskoletan inoiz erabili izan

duen Unai Mendizabalek (Zizur-
kil, 1992), bertan irakasle aritu de-
nean: «Bertsotan egiteko ezin-
bestekoa da errimatzen eta oina-
ren araberako esaldiak egiten
jakitea. Horretarako, ordea, oina-
ren arabera esaldia moldatzen ja-
kin behar da, ohiko esateko mo-
duak bihurrituz eta hizkuntza
bere mugetara eramanez. Zirtoak
errimaren nozio hori hartzen la-
guntzen die ikasleei, eta, probatu
izan dudanetan, funtzionatu du».

Zirtoa, ahozko genero
Lazkao Txikiren puntua gogoratu
du Artolak: Hainbeste lotsagabe
badago munduan / Zu bakarrik

zinala uste al zenduan?. «Puntu
hori kantatua da, zirtoa baino
gehiago da, baina aldi berean,
bere horretan, zirtoa ere bada.
Gure proposamen didaktikoan
mailaketa hori egiten dugu. Au-
rrena zirtoa dago, esaldi errima-
tua. Behin hori menperatuta,
pauso bat eman, doinua jarri, eta
neurrian sartu behar da esaldi
errimatua; hori puntua litzateke.
Bi oinekin egiten duzuna kopla li-

tzateke, eta bertsoa, laurekin edo
gehiagorekin egiten dena, bukae-
ra bat pentsatuta. Progresio hori
irudikatu nahi dugu». 
Zirtoa ahozko literaturaren

barnean kokatu izan dute adi-

tuek. Xabier Payak Ahozko eus-
kal literaturaren antologia (2013)
liburuan zirtoa, ateraldia edo di-
txoa esaldi edo erantzun «barre-
garri» bezala hartzen du, edozein
elkarrizketatan bat-batean era-
biltzen dena. Xabier Amurizak,

berriz, Hitzaren kirol nazionala
(1982) liburuan generoen sailka-
pen bat dakar —esaera, ditxoa, ko-
pla, bertsoa—, eta garapen eran
ulertzen du genero txikienetik
bertsolaritzara iristeko bidea. 

Tradizioaren transmisioa
Horixe da txakurtxo polita. Zer

izen du? Pitxita. Eta putzik egiten

al du ipurdia itxita? Pernando
Amezketarraren zirto ezaguna da.
«Askok ez dugu bere bertsorik
ezagutuko, baina bai haren pasa-
dizo xelebrea», nabarmendu du
Artolak. Nonbait jaso bada, ber-
tsolarien inguruko bildumetan ja-
so da zirtoaren tradizioa. Bertso,
txiste edo gisako pasadizoekin ba-
tera ageri dira: «Ez da bere horre-
tan genero berezitu gisa jaso, beste
genero batzuekin batera baizik.
Gure helburua horixe da: Aizton-
don zirtoak ahozko genero bere-
gain gisa izan duen tradizioa bil-
tzea eta bere barruan esangura-
tsua izango den bilduma bat egi-
tea. Hala, orain arte sakabanatua
eta itzalean agertu izan den ahoz-
ko genero honen balioa aldarrika-
tu nahi da, eta bere kasa ikergai
esanguratsua izan daitekeela ai-
tortu».  
Aiztondoren kasuan, Auspoa

bildumako zenbait liburutan sa-
kabanatuta agertzen da zirto tra-
dizioa. Teodoro MujikarenErre-
kaldeko intxaurraren itzala

(1966) edo Antonio Zabalaren Pe-
llo Errotaren itzala (1965) dira
esanguratsuenak: «Bada nabar-
mentzen den beste ezaugarri bat:
ez dira bertsolaritzaren historian
leku berezia duten bertsolariak
soilik agertzen bildumetan, bazte-
rrerago egon izan diren izenak ere
protagonista bihurtzen dira. Tar-
tean da, esate baterako, Sabina
Elizegi, bere zirtolari izaeragatik

ezagutu duguna, bertso-
lari izaeragatik baino
gehiago», dio Mendiza-
balek.
Aiztondoko zirto tradi-

zioa bertako bertsolari-
tzako ikasleei era sortzai-
lean transmititu nahi die-
te Harituz-eko kideek.
«Garai batean egon zire-
nak kontatu, eta aldi be-
rean bertsotarako balia-
bide gisa erabili nahi
dugu, ikasleek ere ikas
dezaten zirtoa egiten»,
azpimarratu du Artolak.
Bilketa lanak udan egingo

dituzte,  eta ikasturtea abiatu au-
rretik prestatuko dute aplikazio
didaktikoa. Irailetik aurrera, Ha-
rituz-en bertso eskoletako ikasle-
ek probaldia egingo dute, eta on-
dorioak jaso eta lana aurkeztuko
dute hemendik urtebetera.

Harituz bertsozaleen elkarguneak Pello Mari Otaño beka irabazi du, ‘Aiztondoko
zirtotsa. Aiztondoko zirto tradizioa eta aplikazio didaktikoa’ ikerlan proposamenarekin.

Zirtoa, bertsotarako abiapuntu

Unai Mendizabal eta Mikel Artola, Mintzolak egoitza duen Villabonako Subijana etxe atarian. J. MIRANDA / TOLOSALDEKO ATARIA

Orain arte sakabanatua 
eta itzalean agertu izan den
ahozko genero honen balioa
aldarrikatu nahi da»
Mikel Artola
Harituz bertsozaleen elkarguneko kidea

«Zirtoak errimaren nozio hori
hartzen laguntzen die ikasleei,
eta probatu izan dudanetan
funtzionatu du»
Unai Mendizabal
Harituz bertsozaleen elkarguneko kidea

‘‘
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Tere Madinabeitia Legazpi

H
ilabete batzuen

ondoren, sutegia

piztu da berriro

Mirandaolan, eta

mailu hotsak en-

tzuten dira. Pandemiaren eragi-

nez, geldi egon da Legazpiko bur-

dinola, baina Lenbur fundazioak

berriz ere martxan jarri du, eta bi-

sitariak jasotzeko prest dago.

Aurtengo uda berezi honetarako

plan paregabea da Mirandaolako

burdinolara biltzea eta XVI. men-

dean burdina nola lantzen zuten

bertatik bertara ikustea, garai

haietako langileen antzera aton-

dutako olagizonen eskutik.

Eta igande honetan bertan

izango da horretarako aukera,

abuztuaren 2an, 11:30ean eta

12:30ean egingo diren bisita gida-

tuetan. Abuztuan, gehiagotan ja-

rriko dute martxan burdinola, es-

kariaren arabera. 

Sarrerak aurrez eskatu behar

dira, edukiera murriztu dutelako

burdinolan eta bisita gidatuan

sartzen diren beste espazioetan.

Tokia hartzeko, mirandaola

@lenbur.com helbidera idatzi

daiteke, edo 943-73 04 28 telefono

zenbakira deitu. Erreserbarekin

hiru gune bisitatzen dira: Miran-

daola burdinola, ondoan dagoen

baseliza eta Euskal Burdinaren

Museoa. Olagizon pintxoaren

dastaketa ere sartzen da bistaren

barruan. 

Bisita gidatua
Bisita Mirandaolako turismo bu-

legoan hasiko da. Han egongo da

zain olagizona, bisitariak burdi-

nolaraino gidatzeko gertu. Par-

kea zeharkatu, eta metro gutxiko

ibilbidea egin ondoren iritsiko

dira XVI. menderainoko bidaia

proposatzen duen eraikin ikusga-

rrira. Barruan, garai hartan beza-

la lihozko jantziekin eta feltrozko

kapelekin atonduta dauden ola-

gizonek martxan jarriko dute

burdinola. Aldaparotik behera

ozen jaisten den urak abiaraziko

du mekanismoa: hauspo erral-

doiak mugitzen hasiko dira, eta

burdina berotuko duen sutegiari

bizia emango diote. Beste meka-

nismo hidrauliko batek mailua

jarriko du martxan, eta gori-gori

dagoen burdinari kolpeka hasiko

da, olagizonak prozesua gidatzen

duen bitartean, trebetasun han-

diz. Horrela egiten zuten lan due-

la mende batzuk; horrela lantzen

zuten burdina olagizonek.  

Ikuskizun hori amaitutakoan,

burdinolaren ondoan dagoen ka-

perara bideratuko dituzte bisita-

riak. Han, 1580ko maiatzaren 3an

Mirandolan bertan gertatu zen

mirariaren berri azalduko diete:

egun osoko lanaren ostean lortu-

tako gurutze formako burdin za-

tia. Historian sartu-irten hori egin

eta gero, burdinolara itzuli, eta

olagizonpintxoa eskainiko diete

bisitariei: Brinkolako Igeralde ba-

serriko ogia eta txistorra, sagar-

doz edo urez lagunduta.

Bisita Euskal Burdinaren Mu-

seoan amaituko da: Euskal He-

rrian burdinak izan duen garran-

tzia eta haren lanketaren historia

azaltzen dira, olagizonen, mea-

tzarien eta ikazkinen lanbideeta-

tik abiatuta. 

Munduan ezaguna
Burdinaren museoari, Mirandao-

lako kaperari eta hori guztia bar-

nean hartzen dituen parkeari

inolako garrantzirik kendu gabe,

burdinola da bisita honetako iza-

rra. 

Mirandaolako burdinola, gai-

nera, 2018ko maiatzetik burdina-

ren alorreko erreferentzia histori-

ko bat da munduan, Parisko Eiffel

dorrea eta New Yorkeko Askata-

sunaren Estatua bezala. Hala dio

sarreran jarrita daukan plakak.

Iazko maiatzean aitortu zion titu-

lua AEBetan egoitza duen ASM

International erakunde entzute-

tsuak –American Society for Me-

tals, Ameriketako Metalaren El-

kartea–.  

Historial Landmark esaten

zaien aitortza horien helburua

burdinarekin zerikusia duen on-

darea babestea da, eta, ASM era-

kundeak 1969an ezarri zituene-

tik, 50 eman dituzte dagoeneko,

horietatik azkena Mirandaolari.

AEBetan, Brasilen, Kanadan, Fin-

landian, Frantzian, Suedian, Ja-

ponian, India etabarretan daude

gainerakoak; besteak beste, Eiffel

dorrea eta Askatasunaren Esta-

tua. «Burdin Haranari lana eta

sostengu ekonomikoa emateaga-

tik, eta Legazpiko eta Euskal He-

rriko ekonomian motor izateaga-

tik» eman diote titulu hori Miran-

daolako burdinolari.

Gertukoa aintzat hartu den uda honetarako aparteko plana izan daiteke Mirandaola
bisitatu eta XVI. mendean burdina nola lantzen zuten bertatik bertara ikustea. 

Mirandaolari sua dario berriz

Mirandaola burdinola martxan ikusteko aukera dago berriro, hilabeteak itxita egon ondoren. Igandean, abuztuaren 2an, bi bisita gidatu egingo dira. ANDREA ARANBURU

Olagizonek ere betetzen dituzte COVID-19aren aurkako neurriak. A. ARANBURU
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Karmele Uribesalgo Alzola

COVID-19aren pandemian, eri-
zainak garrantzi handia izaten ari
dira. Hori dela eta, Gipuzkoako
Erizainen Elkargo Ofizialak in-
kesta bat egin du, erizainen errea-
litatea eta egoera ezagutzeko. 850
profesionalek baino gehiagok
hartu dute parte, Gipuzkoako eri-
zainen %16k. Pilar Lekuona
(Oiartzun, 1966) da elkargoko
presidentea, eta uste du pande-
miak agerian utzi dituela osasun
sistemaren hainbat gabezia. 
Nola bizi izan dituzue azken hila-

bete hauek?

Oso gogorrak izan dira, eta beldur
handia izan dugu. Pandemiak
dena hankaz gora jarri du, eta
agerian gelditu da zer arlotan ari
ginen huts egiten. Horietako bat
langile kopurua da. Behin eta be-
rriz erreklamatu dugu erizain
gehiago behar ditugula, zahar
etxeetan batez ere. Europako ra-
tioetara iristeko, mila erizain
gehiago behar ditugu Araban,
Bizkaian eta Gipuzkoan. 

Nola egokitu zarete egoera be-

rrira? 

Arraro samarra izan da. Pande-
miak ezustean harrapatu gaitu,
eta, gainera, birusa ez genuen
ezagutzen. 30 urte daramatzat la-
nean, eta ez dut inoiz horrelako-
rik bizi. Ikusi izan ditugu beste
koronabirus batzuk, baina horre-
lakorik ez da inoiz gertatu. Azale-
ratu diren beste hutsuneetako bat
koordinazioan dago. Egun bate-
tik bestera, protokoloak aldatzen
ziren, eta ez zegoen lidergorik
gure lana koordinatzeko orduan.
Horrez gain, ez genuen espero
material falta izango genuenik,
eta horrek erabat erotu gaitu.
Ahal izan dugun bezala moldatu
gara; kasu askotan, txanoak eta
jantziak guk egin ditugu. Ikaraga-
rria izan da zer-nolako irudimena
izan dugun. 
Beraz, babes eta segurtasun fal-

ta sumatu duzue? 

Atentzio falta nabaritu dugu. Ma-
teriala behar genuen; behin hori
izanda, lana eta onberatasuna
guk jarriko genituen. Horrez

gain, askotan, gure iritzia ez da
kontuan hartu. Protokoloak iris-
ten zitzaizkigun, baina ikusten
genuen ez zela posible gauzak
horrela egitea. Pandemiak di-
rauen bitartean, gurea arrisku
lanbide gisa kontsideratzeko es-
katu dugu. Hori lortuz gero, adi-
bidez, kutsatu eta baja hartuta
ere, ez dizute soldatatik dirurik
kentzen, eta soldatan ere arrisku
hori errekonozituko da. 

Gipuzkoan, erizainen %6k

eman dute positibo koronabiru-

saren probetan. Zer iruditzen

zaizue datu hori?

Gipuzkoan, pribilegiatuak izan
gara. Nahiz eta pandemia gogorra
izaten ari den, Gipuzkoan, mo-
mentuz behintzat, oso apal eragin
du. Hala ere, txunditu egin gaitu
kutsatu diren erizainen kopu-
ruak; gehiago izango zirela uste

genuen. Lankideek ere komenta-
tzen ziguten ez zela posible hain
gutxi izatea, kontuan izanda nola
ibili garen eta nolako jantziak era-
bili ditugun. Horrek esan nahi du
hartu ditugun neurriek ondo fun-
tzionatu dutela, eta gauzak ongi
egin ditugula. 
Erizain gehienek diote tentsioa-

rekin bizi izan dutela pandemia.

Tentsioa, beldurra eta amorrua
izan dira nagusi. Esan bezala,

pentsaezina zen babes
materiala falta izatea, eta
horrek ezinegona sortu
du. Alde emozionalean
ere eragina izan du bizi-
takoak. Batez ere pazien-

teen dolu asko eraman behar izan
ditugulako, bakarrik, eta hori oso
gogorra izan da. Gerrako medi-
kuntza izan da. 
Nabari duzue orain zuen lana

gehiago baloratzen dela?

Dudarik gabe, nahiz eta gure me-
moria oso laburra izan ohi den.
Osasunaren Mundu Erakundeak
erizainen eta emaginen urtea
izendatu zuen 2020a, eta mar-

txan dago Nursing now izeneko
kanpaina bat. Araban, Bizkaian
eta Gipuzkoan foro bat sortu ge-
nuen, arlo publiko eta pribatuko
erizainen artean, eta gure helbu-
rua ikusgarritasuna eta lidergoa
lortzea zen. COVID-19ak horre-
tan eragiteko aukera eman digu.
Izan ere, aitorpen asko jaso ditu-
gu, eta baloratuta sentitzen gara.
Horren adibide da Donostiako
Kursaal atzeko zabalguneari Eri-
zainen plaza izena jarri diotela. 
Hala ere, benetako errekonozi-

mendua administrazioak egin
behar digu. Erizaintzak espeziali-
tateak dauzka, unibertsitarioak
gara, fakultatiboak. Beste lanbi-
deen ondoan jarri behar gaituzte,
eta ez azpian. Aitorpen hori lor-
tzean iritsiko da gure garaipena. 
Beste agerraldi bati aurre egite-

ko moduan zaudete?

Segur aski aurre egingo diogu.
Gure lanbidea da, eta ez dakit in-
darrak nondik ateratzen ditugun,
baina datorrenari aurre egiten
diogu. Orain, kezkatuta gaude,
COVID-19a gripearekin batu dai-
tekeelako; horrek egoera okertu
dezake. Beste agerraldi bati aurre
egiteko prestatzen gabiltza, iritsi
ez bada behintzat. Terapia batzuk
egiten ari gara, alde emozionala
lantzen etorriko dena eramateko.
Espero dugu lan bikaina egitea.   
Hala ere, eskatzen duzuena da

orain arte huts egin duten alder-

diak indartzea, ezta?

Pentsatu nahi dut zerbait ikasiko
genuela lehen agerraldi horreta-
tik. Orain formatuago gaude, eta
asko ikasi dugu COVID-19aren
inguruan. Besteak beste, badaki-
gu nola transmititzen den eta
nola ez. Beldurra ere hobeto ku-
deatzen dugu.
Komentatu izan duzu erresilien-

tzia ez dela mugagabea.

Erizainok gauza asko ulertzen di-
tugu, baina puntu bateraino. Jen-
dea ez bada babesten eta ez badira
neurriak errespetatzen, okerrera
egingo du egoerak. Askok pentsa-
tzen dute gaixotuz gero, egongo
dela medikuren bat edo erizainen
bat bera zaindu eta sendatzeko,
baina ezin dugu horrela pentsatu.
Kontu serioa da, eta, horrela hasiz
gero, ezingo da behar bezalako
arreta eman. 
Hori dela eta, arduraz jokatzeko

eskatu diezue herritarrei. 

Sentsibilizazioa eskatu behar zaie
herritarrei. Uste dut kontzientzia
eta heziketa pixka bat ona izango
litzatekeela. Gazteei botatzen die-
gu errua askotan, baina ez dira la-
saitu diren bakarrak. Lan handia
egiten ari gara alde horretatik.
Gure webgunean, esaterako, in-
formazio asko dago, eta herrita-
rren zalantzak argitzeko prest
gaude. Ez dago aitzakiarik.

«Tentsioa, amorrua eta
beldurra izan dira nagusi»

Pilar Lekuona b Gipuzkoako Erizainen Elkargo Ofizialeko presidentea

Pandemia garaian, Gipuzkoako Erizainen Elkargoak sektoreko profesionalen egoera ikertu du.
Ondorioztatu dute erizainen %6 kutsatu direla, eta %83k tentsioz igaro dituztela azken hilabeteak.

GIPUZKOAKO ERIZAINEN ELKARGO OFIZIALA

«Heziketa pixka bat ona
litzateke. Gazteei botatzen
diegu errua askotan, baina 
ez dira lasaitu diren bakarrak»
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