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Etxebizitzen
salmenta beti
goiti ari da
COVID-19ak eragin hetsialdiak etxe karioen salmenten goratzea ekarri du itsasaldean b Prezioen
goititzea alokairuko bizitegietan ere sendi da b Bigarren egoitzei guti eragin diete zergek 4-5
b
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zioak edo epaileak bitartekari
baitituzte, eta zaila zaio zehazki
jakitea zenbat emazte izanen den
2021. urtean adibidez.
Ez dute ekoizpen helburu
kuantitatiborik, presoen gizarteratzea baita xede nagusia. Alexandre Azarian: «Ideia da lanaren bidez autonomia kausitzea
eta norbere konfiantza handitzea.

Joanes Etxebarria Ozaze

azpi emazte preso
hartuko dituzte
hastapen batean
Tarnosko Emmaus
Baudonne etxaldean, eta hamar bat, heldu den urtetik goiti. Baratzegintzan ariko
dira nagusiki, gizarteratzerako
lan kontratu mugatu batekin,
baina xedea zabalagoa da, bizigune bat eskainiko baitzaie.
Etxaldera ondoko asteetan bilduko diren emazte gehienek presondegi zigor luzea bete dute,
Emmausen printzipioa beharrunerik handiena dutenak laguntzea baita, etxaldeko zuzendari
Gabi Mouescaren erranetan:
«Behar gehien dutenak usu dira
kondena luzea betetzen dutenak,
egiazko bizitik urrun direnak.
Horien laguntzea da gure misioa». Baratzegintza izanen bada
ere ardatz nagusia, zuzendariak
argi du batzuk horretan formatzera jinen badira ere ez dela
gehienen kasua izanen, «baina
badakite haientzat gauza ona dela
gure etxaldean izatea, badakite
bizigune bat dela eta, Emmausen
egitura izanik, harremanak ikusteko manera bat badela».
Aste honetan bertan, leku berean, Ose elkarteak eskola alternatibo baten ateak ireki ditu; 3 eta
11 urte arteko 28 haur biltzen ditu.
Heldu den urtean jatetxe bat ere
irekiko da ondoan. Presoen gizarteratzeko xedean horrek guztiak
badu bere lekua, Gabi Mouescaren arabera: «Bizigunearen kontzeptua biziki inportantea da.
Ezagutzen dut pixka bat presondegiaren mundua eta ohartzen
naiz gu bezalako egiturak usu
pixka bat tristeak direla, gauzak
preso horien artean egoten dira
eta bizia ez da sobera ikusten».
Horri kontra egin nahian,
«egiazko bizigune» bat sortu
nahi dute Tarnosen. Laster irekitzekoa den jatetxea kanpoko jendeari irekia izanen da, bistan
dena. Nahiz eta egitura berean
biltzen diren eskola, Emmaus
zentroaren ohiko salmenta gunea, laborantzako lurrak eta laster jatetxea ere, horien arteko zubiak ez dira aitzinetik finkatuak:
«Ez dakigu zer gertatuko den baina ez da dudarik gauzak naturalki
eginen direla. Beharbada, emazte

Z

‘‘
Presoek badakite
bizigune bat dela eta,
Emmaus izanik,
harremanak ikusteko
manera bat badela»
Gabi Mouesca
Emmaüs Baudonneko zuzendaria

«Ideia da lanaren bidez
autonomia kausitzea
eta norbere konfiantza
handitzea. Ardurak
proposatuko zaizkie»
Alexandre Azarian
Emmaüs Baudonneko baratzezaina

2,5 hektareako lur eremuak inguratzen du Baudonne etxaldea Tarnosen. BERRIA

Tarnosko Emmaus Baudonne etxaldea presondegiko zigor
luzea betetzen duten hamar bat emazteren bizigune bilakatuko
da laster; baratzezaintzan profesionalki formatuko dira batzuk,
baina denentzat gizarteratzeko bide izateko pentsatua izan da.

Emazte presoen
baratzea irekitzekotan
preso bat ukanen dugu artista
dena, eta bistan da emazte hori
eta haurrak bilduko direla momentu batez gauzak irakasteko».
Lur horietan lehenago izan zen
futbol zelaia berriz plantan ezar-

tzea ere helburuetan dute, bizigunearen eremua handitzeko gisan.

Baratzegintza erdigunean
COVID-19ak epeak hilabete batzuez gibelatu baditu ere, bi hilabeteren buruan hasiko dira laborantza biologikoan sailkatuak diren lurrak lantzen. Aste gutira
lehen emazte presoak helduko
dira, eta berotegiak plantatzen eta
lurrak prestatzen ariko dira hastapenean. Alexandre Azarian ariko da gidari lanetan, «orkestra
zuzendari» gisa, haren errane-

tan. Lurrak laborantza biologikora pasatzeko lehen urratsak aitzinetik eginak ditu eta 2023rako
ofizialki biologikoan ariko dira.
Tarnosko Herriko Etxeari alokatu 2,5 hektareako lurretan
emeki hasteko intentzioa dute.
Kanpoan sei mila bat metro koadro eta mila bat metro koadro berotegientzat hasteko, hurbilduko
den emazte kopuruaren arabera.
«Bide luzea eta konplikatua da
xedean parte hartu nahi duten
emazteentzat» Azarianek dioenez, presondegiko administra-

Baratzegintza tailer desberdinetan zatikatzen ahal denez, tailer
desberdinen ardurak proposatuko zaizkie: lehenik, pixka bat, eta
geroz eta gehiago». Zuzendariak
bezala, Azarianek ere uste du
gehienentzat baratzegintza bidea
egiteko manera bat dela, baina
horretara profesionalki bideratu
nahi dutenek ukanen dute manera, Hazparneko laborantza eskolarekin eta beste batekin dituzten
hitzarmenak direla medio.
Eskala handiko ekoizpenik ez
dute helburuetan, baina halere
guneko apairuetarako autonomia kausitzea egingarri ikusten
du baratzezainak. Soberakinak,
lekuan berean salduko dituzte.
«Baina etxaldearen ibilmoldea ez
da ekoizpenean oinarritzen»,
gehitu du Azarianek. Alorretan
hogei bat orenez lan eginen dute
aste oroz, baina denbora utziko
zaie gizarteratzerako beste sailentzat, gidabaimena pasatzeko adibidez.
Beste langile baten esku izanen
da, hain zuzen, jarraipen sozialaren ardura. Oraingoz, presondegi
eta egitura desberdinetan etxaldearen berri ematen ari da langile
hori, presoek postulatzeko parada ukan dezaten; berantago,
etxaldeko preso bakoitzaren bizi
proiektua segituko du: osasun fisiko eta mentala hasteko, harreman sozialetan laguntza, helburu
profesionalak landu... Epe luzean
egonen dira presoak Tarnosen
(sei hilabete eta bi urte artean),
«behar den laguntza ukan dezaten gizartean beren lekua berriz
atzemateko», Mouescak dioenez.
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Jean-Yves Roques eta Pantxix Bidart, joan den uztailean, Itsasun. KILIZ ROQUES MAITIA

Artearen historiatik Euskal
Herrikoa kontatzeko hitzaldia
L’Enfance de l’Art elkarteko Jean-Yves Roquesek hitzaldi bat emanen du Baionan Euskal
Herriko historia kontatzeko arte obretarik b Pantxix Bidart kantaria izanen du lagun
Iñaki Etxeleku Baiona

Badira hamar bat urte hitzaldiak
ematen dituela Jean-Yves Roquesek, l’Enfance de l’Art elkartekoak. Aldi honetan bezala, maiz,
Baionako mediatekan. Artearen
historian barna ibiliz istorio ezberdinen kontatzea du gustuko,
molde atsegingarrian. Gaur zortziko hitzaldirako, Pantxix Bidart
kantariari dei egin dio. Arkitektura itxurak, historia urrunak eta
hurbilagokoak utzi artelanak oinarri, Antzinarotik Erdi Arora,
Baskonia edo Euskal Herri musulmanetik arte erromatarrera,
Lapurdum hiri gotortutik Baiona
gotikora, Karlos Kintoren inperioraino ibilaraziko ditu ikus-entzuleak bere hitzaldian. Pantxix
Bidartek Bitoriano Gandiagaren
olerkiak hautatu ditu.
Euskal Herriaren historia kronologikoari jarraikiz, irudi zaharren bila joan da Jean-Yves Roques hitzaldiaren sortzeko. «Arte

historiako gai bat hartzen dut, eta
barnatzen ikonografia dokumentazio sendo baten bidez. Artelanei
esker hunki daitezke filosofia,
historia, soziologia, antropologia.
Niri interesatzen zait ‘sintesi antropoetiko’ baten egitea», dio
arte historian adituak.
Forma aldetik ikuskizun edo
molde bizian partekatzea du maite, pedagogikoa izateko gisan.
«Ulertarazi eta sentiaraztea da
xedea; beraz, jakintza berrantolatuz eta argituz, ikerketa lana irakurgarri uztea; maiz gaizki ezagutuak eta zailak diren gauzak
agerian ezartzea». Ordenagailua
lagun, hitzaldiaren biziarazteko,
museoetan, liburuetan, Interneten atzeman dokumentuak erakusten ditu.
Arte historia orokorreko aurkezpenak egin ditu ardura, hala
nola emazte margolariei buruz,
edo larru beltzeko jendeen agerpenak artean, besteak beste. Herrien gurutzatze eta nahasketek

franko interesatzen dute, eta bere
ikerketetan, hain zuzen, ostiralean jorratuko duen gaiarekin lotu
gauzak atzeman ditu. Afrikako
jendearen presentzia agerian
emanez Nafarroako erresumaren
historian.
Hitzaldi honi izena eman dio:
Zer dago Errolanen urratsen
pean? Populu pasaia anitz: karolingioak, erromatarrak, bisigodoak. Azken hauek utzi herexek interesa piztu diote Roquesi. «Aztarna arkeologiko anitz utzi dute,
Iruñean, Altzürükün, Maulen...».
Geroago musulmanen eta euskaldunen artean izan zen elkarbizitzak tirri berezia pizten dio.
«Baskonia musulman bat bazen
Nafarroa hegoaldean, Ebro ibaiaren inguruan, zinezko elkarbizitza batekin». Baskoien izendatzeko garaien araberako izenekin, hizkiekin jostatzea maite du,
eta horrela lotzen dio Pantxix Bidartek ekarri kantua. «Bitoriano

Gandiagaren testuak kantatzen
ditu Pantxixek; zinez, solas bat,
kolore bat ekartzen du historiaren, kontakizunaren eta hitzaren
iraupenaren artean».
Banukasitarrek euskaldun leinu batzuekin egin loturak, ezkontzak oroitarazi ditu historiak,
Eneko Aritza lehen nafar erregea
iritsi arte, Orreagako guduaren
ondotik. «Familia harreman horiek ezagunak dira historian, baina interesa da kontatzea orduko
forma sortzaileak nola jarraikitzen zaizkien museoetan aurki
daitezkeen forma erromatarrei».
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bazter utzirik gaztelarrek eta
frantsesek beren peko nahi dutela— jende anitz gurutzatu da, eta
harremanak izan dituzte». Horren erakusle zaio Donemiliaga
Kukulako eskuizkribua (Errioxa,
Espainia). Alta, orduan fraide batzuek egin eskuizkribuak atzemangaitzak egin zaizkio, franko
barreiatuak direlako, estatu nagusiek beren artxiboetan gorderik baitituzte. «Iduri zitzaidan
zaila zela hauen aurkitzea. Hemen gaindi eginak izan diren lan
horien berriz biltzea eta oroitzea
zaildua balitz bezala». Informazio anitzen iturri zaio Donemiliaga Kukulakoa. «Batzuek diote:
‘Hor dira aurkitzen katalanez idatzi lehen hitzak’. Bai, baina hor
dira aurkitzen lehen euskarazkoak ere; baita arabieraz idatzi zenbakiak. Kulturen nahasketa handi hori Italian, Grezian egin dela...
bada, beste zati handi bat hemen
egin da».
Antso Gartzes II.a Abarkaz utzi
irudietan, adibidez, Iruñeko errege horren leinu baten eraikitzeko
nahia eta nahasketa horiek irakurtzen ditu Roquesek. «Hurbil
so eginez, xehetasunetan, dokumentu historiko bat balitz bezala,
gauzak berpiztu daitezke».
Beste eskuizkribu argiztatu bat
miatu du: Saint-Severrekoa (Landak, Frantzia). «Saint-Severreko
eskuizkribua hartzen bada, ageri
dira Normandiakoen, karolingioen, bizantziarren eraginak, baina
irudi batzuk erakusten ditut zeinetan gauza tokikoagoak agertzen baitira: arrantza, iragaten diren txoriak, garai batzuetako
krudelkeriak. Agertzen da nola
lurraldean baziren jende beltzaran eta beltzak ere. Nafarroa iraganbide handia baita; etsaiak izan
ditu, baina hurbileko bilakatu
zaizkionak. Haien artean, Afrikatik etorritakoak ere badira».
Liburuak ditu iturri Roquesek,
baita lekuak eta eraikinak ere. Hitzaldian, ikus-entzuleari Lizarrako (Nafarroa) San Pedro Ruako
elizako arkitektura zati bat eta Tutera (Nafarroa) hiriko ezaugarri
batzuk erakusten dizkio. Eta beste
artelan batzuk oraino, hala nola
Rikardo I.a Ingalaterrakoak (Lehoibihotza), Berengela Nafarroakoarekin ezkontzerakoan Iruñera bidali burdinazko atalburu bat.

Eskuizkribuak mintzo
Arte obra batzuk eta liburu zahar
batzuk erabiltzen ditu solasaren
ilustratzeko. Hala nola eskuizkribu argiztatuak. Euskal Herriaren
historiaren parte diren obra eta
dokumentuak direla dio. «Gogoeta egiten badugu hozki, nahasketa handiko lurralde honetan,
zeinetan euskara mintzo den —eta

d
‘ZER DAGO ERROLANEN
URRATSEN PEAN?’ HITZALDI
KANTATUA

Hilaren 18an, ostiralez,
18:15ean, Baionako hiri erdiko
mediatekan. Jean-Yves Roques
(L’Enfande de l’Art) hizlari eta
Pantxix Bidart kantari.
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Donibane Lohizunek, %60ko zerga tasa ezartzen balie bigarren egoitzei, 4 milioi euroko diru sartzea baluke. BOB EDME

Hogei herrik baino gehiagok ezar dezakete bigarren egoitzen gaineko zerga gehigarria %60ko tasan.
Bizkitartean, ez dira bost baizik hala egin dutenak. Osagarri krisitik jin hetsialdiarekin, gainerat,
jende aberatsak gehiago erosi du. Alokairuko bizitegietan ere eragina du prezioen emendatze zaluak.

Bigarren etxeen negozioa, sendo
Iñaki Etxeleku

rruñako eta Ziburuko herriko
etxeetako hautetsi talde berriek erabaki
berri dute herriko bigarren egoitzen gaineko
zerga gehigarriaren tasa %60ra
hupatzea. Ez dira lehendabizikoak: badira hiru urte jada Uztaritzek, Bidartek eta Getariak delibero hori hartua dutela. 2014tik,
lur eta bizitegi prezioan gorakadak eta etxebizitza eskaera handia dituzten eremuetan joan daiteke %60ko heinera, legez. Bizkitartean, aipatu herriak bakarrak
dira egin dutenak.
Hogei herriz goitik aplika dezakete, Lapurdin, neurria. Lau dira
batere zerga gehigarririk ezarri
nahi izan ez dutenak: Arrangoitze, Basusarri, Jatsu, Milafranga.
Bigarren egoitzen jabeei ez diete
deus gehiago pagarazi nahi. Besteek %20 eta %40 arteko tasak finkatu dituzte.
Uztaritze izan zen lehena,

U

2017ko urtarrilean, %60ra pasatu
zena. Mikel Goienetxe Uztaritzeko Hirigintza axuantak esplikatu
du ez zela diru mailako erabakia
izan. «Guk politikoki egin genuen; ez zen diru sartze handi
bat». Beste hiri batzuen aldean,
Uztaritzeko bigarren egoitzen
gaineko zergak apalagoak dira.
Hauetarik batek urtean pagatu
zerga apalena 3 eurokoa da; eta
gorena, 200 eurokoa. «Batzuetan
ahantzi egiten dute jendeek, baina jakin behar da zerga hori egina
dela bakarrik herriko lur zergaren arabera». Heldu da, orotarat,
23.000 euroko zerga sartze gehiago urteka Uztaritzerentzat,
%60ko heina ezarriz geroz. Horretan ikus daiteke, zenbait egoitzari dagokionez, zerga kentzeko
salmenta operazioen ondorioa;
etxegintza negozioen egileek proposatzen baitute bizitegi baten
erostea zergen ttipitzeko. Maiz,
bigarren egoitzak bilakatzen dira.
Bizkitartean, zenbait hiritan
ez litzateke diru sartze ttipia
%60ko tasa ezartzen balitz. Donibane Lohizunen, konparazione,

BATAZ BESTEKO ALOKAIRUAK 2018AN
Labene
Seinautze

1

Angelu
Biarritz

2

Bidaxune

4

3
Hendaia

5

Baiona

Senpere

Hazparne
Kanbo
Ezpeleta

Donapaleu
Iholdi
Maule

Baigorri

Donibane
Garazi
Atharratze

Guztira
Alokairua
Etxearen tamaina

645 € hilean
66 metro koadro

9,8 € metro koadroko
1 Baiona hegi eskuina, Baiona Ttipia, Bokale
2 Angelu, Baiona hegi ezkerra, Biarritz
3 Angelutik Hendaiarainoko itsas hegia
Ondrestik (Landak) Urruña Olheta artekoa,
4
Hiriburu, Uztaritze, Arrangoitze, Senpere
5 Lapurdi barnealdea, Nafarroa Beherea, Zuberoa
ITURRIA: ATLANTIKOA & PIRINIOAK HIRIGINTZA AGENTZIA

Alokairua

Etxearen
tamaina

(zenbat euro
hilean)

(metro koadro)

575
641
710

58
60
61

728

76

547

77

%60rat pasatzen balira, kalkuluak eginik, ohartu dira 4 milioi
euro altxatuko lituzkeela herriak
—%40tan dute tasa, gaur egun—.
«Garaian, Peyuco Duhartekin
—orduko auzapez zendua— mintzatu ginen horretaz» dio Goienetxek, «eta beti erraten zuen
jende horiek —bigarren egoitzen
jabeak— parte hartzen zutela tokiko ekonomian». Larderia zerbait
badukete, herri anitzek ez baitute
pasatu nahi %60ra. Hendaian,
eman dezagun, %40an gelditu
dira. Europa mendebaldeko metro karratuko preziorik gorenen
artean da Biarritz, %30ean.
Erran bezala, Uztaritzeren ondotik, Bidartek eta Getariak biziki
fite bozkatu zuten %60rat pasatzea. Duela lau urte, orduko Getariako auzapeza zen Albert Larroussetek —geroztik pausatua
denak— HITZAri aitortu zion urrunegi joana zela prezio mailan bizitegien negozioa. Getariako etxeen
%53 bigarren egoitzak ziren orduan, eta haiekin egiten zen espekulazioa deitoratzen zuen: «Gaur
egungo bigarren egoitzak itsuski

Astekoa

IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2020ko irailaren 11

kario saltzen dira. Erosten dituztenek diru inbestimendu bat egiten dute espekulatzeko ondotik». Lau urte berantago, prezioak are gorago dira.
Bidarteko Herriko Etxeak ere
aldaketa egin zuen. Uztaritzeko
Hirigintza axuanta oroit da
2017an hango auzapezak dei egin
ziela: «Guk erabakia hartu ondoan, segidan etorri zen guregana
[Emmanuel] Alzuri, jakiteko nola
egin genuen».

BIGARREN EGOITZEN GAINEKO TASAK HERRIKA
Erabaki eguna
Abuztua
Uztaila

2019

Mikel Goienetxe
Uztaritzeko Hirigintza axuanta

«%55 erabiltzaile
gehiago izan ditugu
aurten martxoaren
lehenaren eta ekainaren
30aren artean»
Philippe Thomine Desmazures
Barnes Internationaleko etxe saltzailea

tuak direnak berriki. «Horretan
da berrikuntza handiena; beste
gisan ez baita deus berririk».
Hots, bigarren etxebizitzen merkatuak jarraitzen du lehen bezala.

(parentesi artean urteko batez besteko zerga, etxez etxe)

Biarritz
Angelu

3.132

%20 (171 €)
%60

Bidarte

%60 (379 €)

1.207

Urruña

%60

1.162

Getaria

%60 (209 €)

534

%30 (180 €)

Otsaila
Urtarrila

2016

2015
Iraila

%45 (315 €)

Arbona
Ahetze

425
%60 (248 €)

Uztaritze
Iraila
Uztaila

2.338
1.818

%35 (251 €)

Azkaine

2017

5.109

%40 (160 €)

Baiona

Etxe
kopurua

8.532

%30 (206 €)

Ziburu

Konfinamenduaren efektua

«Guk erabakia hartu
ondoan, segidan etorri
zen guregana Alzuri,
jakiteko nola egin
genuen»

Tasa

Hendaia

2018

Aipu da jende aberats bat hasi
dela azkarki etxe erosten Ipar
Euskal Herrian, COVID-19a dela
kausa egin hetsialdiaren ondorioz. Philippe Thomine Desmazures luxuzko etxeen saltzailea da,
Lapurdi kostaldean, Barnes International Realty etxe agentziarentzat. Horrez gain, Fnaim etxe
agentzien sareko ordezkaria da.
Aipu den joera hori baieztatu du.
«Errealitate bat da, zinez; are begi
bistakoagoa dena eskola sartze
garai honetan. Kasko hori berri
anitz ikusten ditugu haurretan,
eskoletako kopuruen emendatzera etorriak. Paristik heldu dira,
Hong-Kongetik, Londrestik...
Europako metropoli handietarik». Haurrak eskolarat eramaterakoan, hiru bezero gurutzatu
ditu Thomine Desmazuresek Biarritzen; beraz, prezio arras gorako
bizitegi bat erosirik, hor planta-

Herria

2020

%25 (175 €)

145
125
124

Larresoro

%20 (66 €)

65

Mugerre

%20 (101 €)

64

Lehuntze

%20 (106 €)

50

Urketa

%20 (112 €)

47

Biriatu

%20

Bokale

%20
%40

D. Lohizune
Hiriburu

%30

Otsaila
ITURRIA: LE FIGARO

Berrikuntza da erosahalmen
handiko jende horiek bizitegi nagusia erosten dutela Lapurdiko
kostaldean. Biarritzen hauteman
duen joera itsasbazterreko beste
hirietan ere sendi dela dio saltzaileak: «Fenomeno bera bada Angelu Xibertan, doi bat Arrangoitzen, Bidarten, Getarian».
Etxe bat berriki erosi dioten
jende horiek pagatu prezio batzuk aipatu ditu Barnes etxekoak:
«Batek milioi bat euro, besteak
milioi bat eta erdi, eta hirugarrenak, hiru milioi pasa». Prezioen
emendatze bat dakarrela aitortu
du Thomine Desmazuresek,
erosten dutenek ez baitute bakarrik itsasbazterrean izatea eskatzen; bertan egoteko etxea denez,
zerbitzu gehiago nahi dituzte:
«Nahi dute etxe bat urte osorako
egokia dena; saltegietarik, eskolatik ez urrun. Beste merkatu bat
da. Batzuek lehenagotik zuten
bigarren etxebizitza egokitzen
dute nagusia bilaka dadin, baina
beste batzuek eskaera praktikoagoak dituzte».
Beste datu adierazgarri batzuk
eman ditu. Barnes saltzaileak
bere web atarian ukan dituen klik
emendatzeak eta hauen jatorriak.
Konparazioa eginez 2019ko martxo eta ekain arteko epealdiarekin, «%55 erabiltzaile gehiago
izan ditugu aurten martxoaren
lehenaren eta ekainaren 30aren

artean. Ikusiz lurralde honek jadanik nolako tira duen, aski adierazgarria da». Erabiltzaile horiek
nagusiki Frantziakoak direla
ohartu da: %84. Haietan, hamarretarik lau Akitania Berrikoak;
laurdenak Paristik datoz, eta gainerakoak, Okzitania eskualdetik
—bereziki, Tolosa aldea—. Klik andanak ere ideia bat ematen du.
Bordele ingurutik, iaz, 3.800 klik
izan zituzten; aurten: 7.000 klik.
Paristik, 11.000 klik iaz, eta aurten, 14.000. Nahiz eta frantsesak
baino aise gutiago izan, beste herrialde batzuetarik ere emendatu
dira atariko bisitak, hala nola Estatu Batuak, Erresuma Batua,
Suitza eta Alemaniatik.
Jende aberats horiek gero eta
gehiago dira, azken urteetan begia bota baitiote Ipar Euskal Herriari. Ez daki hala iraunen duen
Thomine Desmazuresek. «Naski
hunki ditugula Parisko edo Londresko beren bulegotik noiznahi
jalgitzen ahal direnak, urrundik
lan egin dezaketenak; joan-jinak
eginez artetan. Baina nekez ikusten dut abiadura berean jarraitzen
merkatu hori ondoko urteetan».

Denek pairatzen dutena
Jakina da bizitegi eta lurren salerosteek ondorio zuzena dutela,
oro har, etxebizitzen prezioen
emendatzean. Bigarren egoitzen
inguruko negozioek, baita Barnes

goi mailako etxe saltzaileak aipatu bizitegi nagusien erosle berrien
goseak ere, eragina dute tokiko
beste bizitegien prezioan; alokairukoak barne. Hain zuzen, alokairuko bizitegien prezioen bilakaerari buruzko azterketa argigarri bat plazaratu zuen 2019an
Audap, Akitania & Pirinioak Hirigintza Agentziak.
Bost eremutan zatitu du azterketak Ipar Euskal Herria, gehi
Seignanx aldea (Landak, Frantzia). Lehenak Baionako hegi eskuineko auzoak eta Bokale biltzen ditu. Bigarrenak, Angelu eta
Biarritz hirien barnealdeak. Hirugarrena Angelutik Hendaiaraino
doan itsas hegiko lerroa da. Laugarrenak Lapurdi zeharkatzen du
iparretik hegora, Hiriburu, Uzta-
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ritze, Senpere herrietan gaindi
(Gehi Seignanx). Bosgarren eremuak gainerako barneko alde
guzia hartzen du, Lapurditik Zuberoara.
Ohar daiteke, lehenik, alokairupeko bizitegi anitz dela lurraldean: 41.863. Horietarik gehiengehienak bizpahiru gelako bizitegiak dira (%64). Hain zuzen, T3
eta T4 bizitegi horien bana besteko prezioa hartuz, agertzen da
Ipar Euskal Herriko eremua karioenen artera heldua dela.
T3etan, metro karratua 10,5 eurotan zen, batez beste, 2017an —prezioa eremuka jakiteko, ikus
mapa—. Bordele, Naoned (Bretainia) eta Tolosa (Okzitania) baino
gorago da. Halaber T4entzat.
Azken urteetan goiti joan dira
alokairuak. 2014 eta 2018 artean,
+%6,3 itsasbazterreko eremuan;
+%2,8 Baiona hegi ezkerrean eta
Angelun; +%2 Lapurdi barnealdean; +%0,5 Baiona hegi eskuinean
eta Bokalen.
Argigarri da alokairupeko bizitegi horiek aski berriak direla.
Bostetik bat 2006 ondotik eraikia
izan da. Lehen eremuan (Baiona,
Bokale), erdiak 1991tik lekora eginak izan ziren. Halaber Lapurdi
barnealdeko laugarren eremuan.
Datuek baieztatu egiten dute
Ipar Euskal Herriak duen tira alokairuzko bizitegietan, erosten direnetan bezainbat. 2010-2015 artean, egoitza nagusien heina %8,3
handitu da; 136.000tik 147.000
bizitegira pasatuz. Alokairupekoak %10 emendatu dira; beste eskualdeetan baino gehiago. Ber
denboran, bigarren egoitzen
kopurua handitu egin da: +%13.
«Oro har, bigarren egoitzak,
egoitza nagusiak eta alokairupekoak baino zaluago emendatu
dira», dio hirigintza agentziaren
azterketak. Gehienik, Baiona inguruan (+%31). Ondorio bat atera
du azterketak: «Dinamika horiek, bortxaz, ondorioak dituzte
merkatuaren tentsio heinarentzat». Prezioen emendatzean,
hots.
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Zer etorkizun Angeluko
hiltegiarendako?
ELB
Laborari Sindikatua

akin dugu ororen buru
Bigard taldeari lotu dela Lur
Berri, Arcadie Sud-Ouest
enpresa ohiaren arra hartzeko. Bi egiturek osatzen duten
talde berriak, Arcadie Viandes SAS izenekoak, berreskuratzen ditu
Angelu eta Auch-eko hiltegiak (Gers),
Mont-de-Marsan-eko hiltegi ohiko (Landak) haragi mozte aktibitatea (Bevimo)
eta Tarbes-eko hiltegiko mozte eta banatze aktibitateak.
Lur Berrik badio ere gune horietako enplegu guziak atxikiak izanen direla, ELBk,
Euskal herriko Laborarien Batasunak

J

arrangurak baditu epe luzerako. Talde
berri honek Angeluko eta Auch-eko hiltegien jarduerak hartu ditu, baina Auch-en,
hiltegiaz ere abetu da, Angelun ez bezala
(bi hiltegiak herri elkargo batenak izanki).
Zergatik estrategia desberdin hori?
Pentsa daiteke epe ertaineko hautuek lehenetsiko dutela Gers-eko hiltegiaren
garapena, hazkuntza eta haragien harathonatendako zentralago baita gune hori.
Eta Angeluko jarduera emeki emeki ahulduz joanen da.
Lur Berrik segurtatzen du ere Bigard-en
ganik engaiamendua ukan duela gaur eramanak diren kalitatezko desmartxek segituko dutela. Baina ez da engaiamendu idatzirik zentzu horretan. Bihar, lekuko kalitatezko sail horietan ez bada lekuan
hiltzeko manerarik, sail hauek koherentzia galtzen dute. Hori baino gehiago: sail

Ministerioaren
«inprobisazioa»
salatu du Seaskak

Création graphique Emmanuel Bris

Gurasoak klase
emaile Biarritzeko
Jules Ferry eskolan

100.000

ZIBURU b «Inprobisazioa, ardu-

ragabekeria eta inposizioa». Horrela laburbildu du Peio Jorajuria
Seaskako lehendakariak Frantziako Hezkuntza Ministerioaren
jokamoldea. Adierazi du ez dutela ulertzen nolaz Ipar Euskal Herrian gaitza zabaldua ez zen garaian bi hilabeteko konfinamendua ezarri zuten, eta orain kasik
«deus ez balitz bezala» eskolak
ireki behar izan dituzten. «Ikasle
guziak klasera bidali dituzte,
maskaraz haratagoko inolako
neurri berezirik gabe, talde handitan, distantziak ezin atxikiz,
eta taldeak nahasteko arriskuarekin».

Angeluko hiltegiaren
baliatzen segitzen ahalko
dutea, Arcadie-rekin
posible zen bezala? Tokiko
enplegu eta
ekonomiarendako
ondorioak izan daitezke

batzuk lanjerrean ezartzen ahal dira, adibidez Herriko Haragia ala berlokalizatzeko
helburua duten beste desmartxa batzuk,
zeinetan arauek behartzen duten kabalak
herrian hiltzea.
Beste galdera bat: Bigard eta Lur Berriren arteko partaidetza honetan (zeinean
Lur Berriren tokia %30 den), beste eragile
batzuek (harakin ala lekuko haragi enpresa ttipi batzuek) Angeluko hiltegiaren
baliatzen segitzen ahalko dutea, Arcadierekin posible zen bezala? Tokiko enplegu
eta ekonomiarendako ondorioak izan daitezke.
Azkenik, damutzen ahal gara hemendik
zazpiehun kilometrotarat kokatua den talde baten peko pasa dadin Pedavia amikuztar enpresa, Lur Berriri lotua egoteko partez eta hurbileko erabaki gune baten peko
izateko partez.

Peio Jorajuria. GUILLAUME FAUVEAU

BAUDRYREN ISUNA,
EUROTAN
Paul Baudry Basusarriko auzapeza
eta Euskal Elkargoko bizitegien
saileko lehendakariorde izana
gaztigatu du Baionako Auzitegiak.
Bi urteko kartzela, gibelapenarekin, 100.000 euroko isuna eta 10
urteko inhabilitazioa ezarri dizkiote
kargu publikoa bere intereserako
erabiltzea egotzita. Hamar eguneko epea du dei egiteko. Ekainaren
23an epaitu zuten, lursailei buruzko informazioa emanda dirua lortzea leporatuta. Besteak beste,
PMB konpainia sortu zuen Vincientzat, «aholkularitza lanetan» aritzeko. Haren ondasunen parte bat
kukuturik atxiki du: 83.000 euro.

BIARRITZ b Jules Ferry eskolan

«Gure haserrea
adierazi nahi dugu,
heriotza hau
[Igor Gonzalez
Sola euskal
presoarena] ekidin
zitekeelako»
Anaiz Funosas
Bake Bidea

150 000€

%

irakasle bat gutxiago izendatu
dute, nahiz eta ikasle gehiagok
izena eman duten. Protesta gisa,
gurasoek klase bat hartu zuten
beren gain asteartean. Hiru hilabeteko egutegia osatua dute klaseak txandaka eman ahal izateko. Ekintzaren berri ukan eta berehala, akademia ordezkariak
arratsalderako ordezko irakasle
bat igortzea agindu zuen.

Ipar Euskal Herriko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400
karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitzak
mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria
adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
ieh@hitza.info.

zuen

ideien gauzatzeko
Proiektu deialdia

2020ko urriaren 12a arte

communaute-paysbasque.fr

Agenda
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Irudia b Donibane Lohizune

Kanalduderen bideo ikastaroak. Urriaren 3tik goiti, hilean behin,
publikoari irekiak diren bideo eta
zinema Ikastaldiak antolatu ditu,
Bidarraiko egoitzan. Bideogintzarako alor ezberdinak landuko dira,
aldi oro gai berezi baten inguruan.
Abian da izen-ematea.

Niko Etxart eta Hapa-hapa ariko dira Dukontenian
Niko Etxart taula gainera agertuko da Hapa-hapa taldearekin, aspaldiko partez, igande honetan, Donibane Lohizunen. Dukontenia parkean kitorik
ariko da Altzaiko kantari-musikari ezaguna bere taldearekin. Hiru soinu taldeak ere joko du kontzertu gaualdi berean. Kontzertuak 17:00etarako
iragarriak dira, baina Dukonteniako ateak 16:00etarik aitzina zabalik izanen dira. GAIZKA IROZ

MUSIKA

DANTZA

BAIONA Cocanha Okzitaniako

BIARRITZ Le Temps d’Aimer

taldearen kontzertua.
b Gaur, 20:00etan, Atalante
zinema gelaren atarian.

dantza jaialdia:
- (La)Horde taldea.
b Gaur, 21:30ean, Portu Zaharreko
hondartzan.
- L’Octogonale konpainia.
b Bihar, 19:00etan, Koliseon.
- Malandainen Biarritz balleta.

HAZPARNE Antton Larrandaburu

& Bitxiloreak.
b Arrats honetan, Mimi ostatuan.

Bihar, 21:00ean, Geltoki
zaharreko anztokian.
- Horizon danse.
b Igandean, 12:15ean, Kasinoko
plazan.
- Revolution konpainia (hip-hop).
b Igandean, 15:00etan eta
17:00etan, Kasinoko atarian.
- Nach Van Van Dance
Company.
b

Igandean, 19:00etan eta
21:00etan, Koliseo antzokian.
- Christine Hassid Project.
b Astelehenean, 19:00etan,
Kasinoko antzokian.
- Malandainen Biarritz balleta.
b Astelehenean, 21:00etan, geltoki
zaharreko antzokian.
- Blanca Arrieta.
b Asteartean, 19:00etan, Koliseon.
b

Bihar
17:00. Erro Ta Berri musika saioa.
19:00. Mestibull saioa Bull DJarekiekin.
Etzi
09:05. Gure Bazterrak Elantxoben.
15:00. Errugbia: Maule, Nafarroa,
Donibane Lohizuneren partidak.

- Massala konpainia.
b Asteartean, 21:00etan, Kasinoko
antzokian.

BESTELAKOAK
BIARRITZ Euskarazko liburuez

solastatzeko irakur kluba. Xehetasunak: n.arbelbide@biarritz.fr.
b Irailaren 17an, ostegunez,
18:00etan, mediatekan.
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Joanes Etxebarria Larraine

Agintaldia berriki hasirik, Larraineko Herriko Etxeko gehiengoa
behin baino haboro aipagai izan
da prentsan. Jean-Dominique
Iriart auzapezak Holtzarteko zubia segurtasun arazoengatik zerratzea deliberatu zuelarik, edo
lehenago, Ximun Akozeberrik
bere hautagaitza aurkeztu zuelarik Euskal Elkargoan, adibidez.
Herri ttipiek ahal geroz eta gutiago dutela entzuten da. Hala
da?
XIMUN AKOZEBERRI: Bai, jendeek hori erraten dute, baina gero ez
dute deus egiten hori errateko
leku onetan. Hartako gara plantatu eta mintzatu Baionan [Euskal
Elkargoko biltzarrean] edo nonahi, zeren eta nahi baikenuen
hitz hori helarazi deliberoak hartzen diren guneetara.
JEAN-DOMINIQUE IRIART: Zuberoan ere bilkurak egin ditugu,
lurralde poloan eta beste. Lege
zentralaren gibelean gordetzen
dira: guk erran dugu Ipar Euskal
Herriko herririk handiena garela,
eta, aldiz, delegatu bat bera ere ez
dugu, legeak erraten baitu demografiaren arabera dela. Hori ez
bada orekatzen, nola egiten ahal
da Euskal Herriaren «garapen
harmoniatsua»?
Zergarik gabeko eremua sortzeko proposamena egin duzue.
J-D.I: Helburua da landa eskualdean eremu hori sortzea. Ametsetan ari garela, ados, baina 2017an
Jean Rene Etxegarairen taldeko
[UDI] bederatzi diputatuk lege
proposamen bat egin zuten landa
eremu batzuk zergarik gabeko
eremu bilakatzeko: lurraldeen
arteko desberdintasunei aitzin
egiteko lurralde batzuen garapen
ekonomikoa sustatzea zuten helburu. Enpresek zergarik ez lukete
pagatzerik, eta horrekin enpleguak sortzen ahal dira. Bada
abantaila anitz, eta sustut oraingo
koadrotik ateratzeko parada salbuespen eremu bat egiteko.
Euskal Elkargoan, bestalde,
hautagaitza aurkeztu zenuten.
X.A: Gobernantza paktua iragan
agintaldian egin zen, eta, orain,
ehun kontseilari berrik behar
izan dugu lehengoen lana bozkatu. Ez dugu oso normal atzematen. Hamar poloetarik Zuberoakoa da eremuz handiena; Baxenabarren hiru polo badira,
hemen bazen lekua bi polo egiteko. Berant zen hori proposatzeko,
baina guk proposatu dugu gauza
zenbaitzuetan —ez beti— Basabürüa eta Pettarra bereiztea, eta historikoki hala izan da. Ez zait iduri

Ximun Akozeberri eta Jean-Dominique Iriart, hil hasieran, Larrainen. HITZA

«Nahi genuke
bakoitzak definitzea
bere orientabideak»
Jean-Dominique Iriart eta Ximun Akozeberri b Hautetsiak
Larraineko hautetsiek, agintaldia hasi berritan, aktualitatean leku berezia
ukan dute uda honetan; Euskal Elkargoaren biltzarrean lehenik, eta
Holtzarteko zubia zerratzeko deliberoa hartu zutelarik gero, abuztuan.
astakeria bat erraten genuela,
baina begi handiekin so egin
digute.
Arazoa zein da? Poloetan bortua ez dela lehentasunetan?
J-D.I: Ez, poloan direla definitzen
eskualde bakoitzeko beharruneak, lekuko jendeen iritzia gabe ez
baitira ordezkatuak. Adibidez, hemen ez gara ordezkatuak. Zuberoako poloan dira proposamenak
sortuko, eta gehiengoan baitira
Etxegarairen politika da eginen.
X.A: Zuberoan da desoreka handiena ere herrien artean: Maulen
badira 3.000 biztanle, eta Basabürüan ere badira 3.000 biztanle.
Orduan, ordezkaritza demografiarekin finkatuz, Maulek hamar
ordezkari ditu poloan, eta larraintarrek edo santagraztarrek, bat.
J-D.I: Nahi genuke bakoitzak bere

herrialdean definitzea bere beharrune eta orientabideak. Guk argi
dugu nahi dugula lehentasuna
eman lehen bi sektoreei: laborantzari eta industriari. Pentsatzen
dugu lehen bi sektore horiek ontsa joaten badira hirugarren sektorea ontsa joanen dela. Dirua
hirugarren sektorean ezartzen
bada, gaizki ikusten dugu geroa.
Aspalditik aipagai den Eskualdeko Parke Naturalaren xedea
salatu duzue.
J-D.I: Aspaldi da aipagai, baina herrietan ez da eztabaidarik. Ipar
Euskal Herriko 158 herrietarik 151
bortu eskualdean kokatzen
dituzte! Abantailak 111 herrirendako, baina trabak Iratin edo Natura 2000 eskualdeetan izanen
dira; beraz, batzuentzat bakarrik.
X.A: Badira lau urte gezurrean ari

direla parkearekin euskal bortuaren garapen ekonomikoa ekarriko duelakoan. Baina irakurtzean
beren dokumentua, lehentasuna
ondare naturala begiratzea eta
defendatzea da, eta ekonomikoki
zerbait egitea ahal baldin bada...
Horrek dena kanbiatzen du.
J-D.I: Ez dute erraten zer enplegu
mota sortuko duten edo zenbat
herrik pagatuko duten —aitzinkontuetan gastuak izanen baitira,
eta batzuentzat aski kario da—.
Uda honetan, bestalde, Holtzarte ixtea sinbolo azkarra izan da.
J-D.I: Bai, baina sinboloek ez dute
jendea biziarazten, baina bai kableak: kableak atxikitzen badu,
jendeak bizitzen dira; kablea petatzen bada, hiltzen dira. Eta ikusi
dugu bai Zuberoko hautetsiek,
bai departamendukoek eta bai

denek lehentasuna ematen diotela ekonomiari, ez biziari. Harrigarria izan da. Kakuetan bezala malur bat agitzen bada, zuberotarren seriostasunak zaparta bat
hartuko du, eta nor joanen da
gero Holtzartera? Arduragabekeriak herexak uzten ditu. Emekiemeki deskubritu ditugu gauzak:
uztailaren 4an hasi zen agintaldia; ondoko egunetan harrigarri
zen zenbat jende zen. Erregulatu
behar zela pentsatzen genuen, jakinez herriko mera dela arduraduna ezbehar bat gertatzen balitz.
Kakueta zerratu zelarik, hara joaten zen jendea hona jiten hasi zen.
Agorrilaren 2an bilkura bat izan
zen prefeturan, 6an beste bat suprefeturan, arduradun guztiekin
eta hor ikusi genuen nehork ez
zuela erabakirik hartu nahi gauzak goxoki erregulatzeko. Azkenean zerratzeko deliberoa hartu
nuen, baina urrun ginen pentsatzetik zubia zer egoeratan zen.
Horiek oro jakin izan bagenitu,
hauteskundeen biharamunean
zerratuko genukeen.
Orain aipatzen da lanak egin
beharko direla.
J-D.I: Zerratzeko deliberoa agorrilaren 21ean 16:00etan hartu, eta
18:19tan segurtasun txostena eskuratu genuen, bazirelarik hamabost egun eskatzen genuela.
Agorrilaren 6an jakin genuen
txosten hori egina izan zela. Beste
hiru urtez egin ziren segurtasun
txosten horiek, baina ez dizkigute
oraino helarazi (2016tik 2018ra).
X.A: Parke naturaleko problema
berak dira: badira dokumentuak,
gordeak egoten dira, eta behar da
batailatu horien ukaiteko. Ukan
ondoan ikusten dugu ez dela kontatzen duten bezala.
J-D.I: Emeki-emeki ditugu deskubritu gauzak, ordutan! Gaizki
ikusiak gara, baina kontzientzia
trankil dugu.
Erraten da Larraine instituzioen
kontra dela, baina herriak ahal
duen sos guztia biltzen duela.
J-D.I: Beste herriak elkarrekin jartzen dira ahal bezainbeste sos biltzeko eta beren artean baizik ez
partekatzeko. Adibide bat bada:
Iratiko bost etxola konpontzeko
181 mila euro Euskal Elkargotik
eta beste hainbeste departamendutatik izan dira. Guk eskola triste
batean lanak egin eta herrian atxikitzeko deabrua ikusten dugu!
X.A: Larrainen baditugu 42 kilometro bide! Zer herrik du hainbeste kilometro? Departamenduak bideentzat %15ean laguntzen gaitu; aldiz, Zuberoako
Sindikatuak oletako bideentzat
%35 eta %40 artean ukaiten du...

