
IPAR EUSKAL
HERRIKO
HITZA

IS
A
B
E
L
L
E
 M

IQ
U
E
L
E
S
T
O
R
E
N
A

Euskal Hirigune Elkargoko gizarte politiken eta Gizarte Ekintzen Herriarteko Zentroko zuzendari
Jean-Jacques Manterola elkarrizketatu du HITZAk b Elkartasun politiken erronkez aritu da b 4-5

«Zinezko bizitegi
sozialak behar
genituzke»

Kultura Bi maskarada izanen
ditu Zuberoak 2021an:

Barkoxekoa eta Atharratze-Alozekoa

3Diseinua Hyereseko moda
leihaketan saria eraman dute

Juana eta Ddiddue Etxeberrik

2
Ostirala 

2020ko urriaren 23a
XI. urtea
464. zenbakia
PREZIOA: 0,50 €

www.iparraldekohitza.eus
ieh@hitza.eus



Joanes Etxebarria Ozaze

H
yeres (Okzitania)
hiri ezaguna da
modaren mapan,
35 urteotan anto-
latzen den moda,

argazkilaritza eta modako osaga-
rrien nazioarteko festibala oihar-
tzun handikoa baita. Urdiñarbeko
Owantshoozi enpresak bi sari ira-
bazi berri ditu: txapelekin eta es-
kumuturreko batekin. Markaren
sortzaileak, Juana eta Ddiddue
Etxeberri anai-arrebak; moda eta
diseinu ikasketak eginik, duela bi
urte hasi ziren kasketak sortzen.
Sari bakoitzarekin, 20.000 euroko
laguntza eta Chanel eta Hermes
marka ezagunekin lan egiteko pa-
rada irabazi dituzte. 
Aitzinetik bakarka eta kolekti-

boki proiektu artistiko desberdi-
netan arituak dira Juana Etxeberri
—Parisen jostun diploma lortua—
eta Ddiddue Etxeberri —Eindho-
venen (Herbehereak) formatu di-
seinularia—, eta bien trebetasunak
elkarturik lan egiten dute, burutik
buru ekoizpena oro beren esku
hartuz. Hondarkindegietan lur-
peratuak izatera destinatuak di-
ren ekaiak bildu —loreontziak,

oihalak eta botak, besteak beste—,
eta kasketa originalak sortzen di-
tuzte azkeneko bi urte hauetan.
Orain, beren ekoizpena beste ere-
muetara zabaltzen ahalko dute. 

Chanel eta Hermes
Hyereseko lehiaketan saria ira-
baztearekin,  Chanel markaren
diru saria eskuratu dute, baita
txapel bilduma ekoizteko lanki-
detza kontratua ere. Modako zaz-
pi osagarri sortu behar zirenez,
zazpi txapel egin dituzte, eta ins-
pirazioa nondik jin zaien, berriz,
txapelen izenek salatzen dute:
Kabana –maskaradako pertso-
naia-, Aguirre—Werner Herzo-
gen filma— edo Tetsuo—Shin’ya
Tsukamotoren filma—dira horie-
tarik batzuk. Izenak gero atzeman
dituzte, halere; lehenik, jin da txa-
pelen estetika, Diddue Etxeberri-
ren erranetan, «giro post-apoka-
liptiko» batean kokatzen dena. 
Materialak du «lehenik» ema-

ten txapelaren forma, diseinugi-
learen ustez. Beste txapel baten
izenak du, menturaz, hobekienik
definitzen beren lanaren ildoa.
Diddue Etxeberri: «Txapel bat
Solaris deitu dugu, Andrei Tar-
kovskiren filma baten izena baita:

hautatu dugu filma, egin bai-
tzuen tunelak filmatzez». Juana
Etxeberrik zehaztu du «deus ere
gabe zerbait egitea» dela, filma
horren kasuan bezala, bi sortzai-
leek egitea maite dutena. 
Hamar egun lehiaketarako sor-

kuntzetan buru-belarri iragan
ondoan, prototipoak egin zituz-
ten. Hortik landa, beren ohiko
ekoizpenean —kasketak egiten—
segitu dute aldi berean «beti

amiñi bat haboro landuz txapel
horiek», Juana Etxeberriren erra-
netan. Lehiaketa, osasun baldin-
tzek beharturik, sei hilabetez gi-
belatua izan baitzen, epe hori pro-
totipoak hobetzen iragan dute.
Hermes sariarentzat, berriz,

materialak inposatuak zitzaiz-
kien: larrua eta letoia. Marken
«izpirituarekin» bat egitea gal-
degina zitzaien, baina Owantsho-
oziren sortzaileak hortik aski
urrun ziren. «Uste dut hori dute-
la maitatu, guk zikinontziekin
egiten ditugula txapelak. Erran
dute ontsa eginak direla eta ez
dela ageri hondarkinak zirela».
Formak ere maitatu dituztela
gehitu du Ddidduek: «Juanak
modelismoa egiten du eta nik di-
seinua, osagarriak dira».

Lan aukerak
Hermes sariak zuzenean dirua
eman die, baina markak Etxebe-
rritarrekin lan egiteko nahia ere
jakinarazi die. Chanelekin, berriz,
bilduma berri bat egiteko prome-
sa sariaren parte da: marka eza-
gunak ofizialeak kontratatzen
ditu ekoizpenak egiteko, eta ho-
riekin ariko dira lanean Owants-
hooziko anai-arrebak bilduma
berri baten prestalanetan. «He-
mengo hondarkinak eramanen
ditugu haiekin zerbait pentsatze-
ko», laburbildu dute. 
Dudarik ez dute sariek ekarriko

diena «ona» dela, baina Juana
Etxeberrik gehitu du ez dakitela
«sobera nola joanen den». Baina
ez da beldur, dena egiten baitaki-
te: «Guk oro badakigu egiten
gure lanean, dena badugu gure
ekoizpena segurtatzeko. Lehia-
ketako beste parte hartzaile ani-
tzek beren ekoizpena marrazten
zuten, eta beste norbaiti eginaraz-
ten». Urdiñarben estreinatu berri
duten atelerian segituko dute la-
nean, orain arte bezala, beren
ekoizpena ziurtatzen, baina kola-
borazioetara zabalduko dira bi
marka horiekin.

Hyèreseko moda lehiaketan sariztatuak izan dira Owantshoozi markaren sortzaileak
igandean: Hermes saria eskumuturreko batekin eta epaimahaiarena txapelekin.

Txapelekin txapeldunak

Etxeberritarren Aguirre txapela. Aguirre, der Zorn Gottes (Aguirre, Jainkoaren haserrea) Werner Herzogen filmarengatik eman diote izen hori. PIERRE ALEX BARCOISBIDE

Juana eta Ddiddue Etxeberri (eskuin), sariak ukan berritan, igandean. EMILE KIRSH

Urdiñarben estreinatu
berri duten atelerian
segituko dute lanean,
baina kolaborazioetara
zabalduko dira
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Joanes Etxebarria Ozaze

Baliteke COVID-19aren kontrako

neurriek batere maskaradarik

gabeko negua ekartzea, baina,

hala gertatzen ez balitz, bi maska-

rada izanen lirateke: Barkoxen

eta Atharratze-Alozen. Aspalditik

ez da horrelakorik ikusi; herri 

bakoitzak bere aldetik iragarri

zuen aurten egiteko nahia, eta,

bestearen berri ukaitean nehork

ez zuenez gibel egin, bi herrietan

ari dira prestaketa lanetan, osa-

sun egoeraren inguruko neurriek

baldintzaturik.

Barkoxen eta Atharratze-Alo-

zen dudan ezartzen dute negu

honetan egitea posible izanen

den, baina, egiten bada, adostu

dute nola egin. Johañe Iriart aloz-

tarrak hatsarrean pentsatzen

zuen «ez zatekeela sinple» bi

maskarada izatea, baina bi aldiz

juntatu ziren bi herrietako gazte-

ak, eta «harreman sanoa izan

da», Ximun Pinque barkoxtarra-

ren arabera. Besteak beste, La-

rraine, Ezpeize edo Idauze-Men-

dira joatekoa da. Atharratzeko

maskaradakoek ez dute oraino

galdetu herrietan taldea errezibi-

tzeko prest direnetz, COVID-19ak

ekarri egoerarekin goizegi iduri

zaielako. Baina aldizkatuz ariko

dira, egutegi desberdinekin eta

herri desberdinak bisitatuz.

Mustrakak ere, dudan
Hilabeteetako prestaketa beha-

rrezkoa izaten da herriz herriko

biran abiatzeko; bereziki, dantza-

rientzat. Baina koronabirusaren

kasu positiboak trumilka diren

garaiotan, arrunt baldintzatuak

dira errepika edo mustrakak egi-

teko ere. «Ez gara heltzen mus-

traken antolatzera ere; COVID-

19aren susmoekin ez gara sekula

oro elkar atzematen: bi mustraka

baizik ez dugu egin orain arte»,

erran du Iriartek. Barkoxen habo-

ro egin ahal izan dituzte larunbat

iluntzeetan, baina aste honetan

berean herrian agertu kasu posi-

tiboen ondorioz egoera nola aitzi-

natuko den «ageriko da», Pin-

queren erranetan. 

Iriartek ez du sinesten negu

honetan maskarada egiten ahal-

ko dutenik ere, mustrakekin

jadanik dituzten zailtasunak iku-

sirik: «Ene ustez, ez da uste ukan

behar zerbait antolatzen ahalko

dugula». Halere, egoerak hobera

jotzen balu, prest izateko ahalegi-

nak oro eginen dituztela argi du;

baina, maskarada egitekotan,

osoki egin beharko da, Iriarten

iritziz: «Edo egin behar da osoki,

edo behar da utzi aitzinago egite-

ko. Ez dakit ahalko denetz egiten

edo ondoko negura pusatu

beharko den». Gogoan ditu,

segur aski, joan den neguan

herriz herri abiatu ziren altzürü-

kütarrak, emanaldi gutiren

buruan gelditu behar izan zutela-

ko, konfinamendua iragarri

berritan.  

Pastorala egin zutelarik bezala,

Atharratzeko eta inguruko gazte-

ak juntatzeko badute pribatua

den sabai bat Zibozeko herrian.

Barkoxtarrek, berriz, frontoi es-

talia mustraketarako eta egokitu

duten borda zahar bat «bestaren

egiteko mustrakaren ondotik,

herriko gelara joatea debekatua»

zaielako.

2008an izan zen Atharratzeko

eta Alozeko gazteak elkarturik

egin zuten lehena «saldoa biltze-

ko», Iriarten erranetan. Bi mus-

traka baizik ez baitituzte egin,

oraino ez dira aitzinatuak kargu

edo rolen banaketan ere. Halere,

bi herriak elkarturik 35 bat gazte

biltzen dira saldo «ederrean».

Barkoxen, aldiz, karguak emanak

dituzte, lehenago hastekoak bai-

lirateke 2009an azken maskara-

da eman zuen herrian. 

Barkoxtarrek 2017an dantza-

ren eta errugbiaren arteko zubiak

egin zituzten Dantz’Haka ema-

naldian, ikuskizunean «kanta-

tzen edo dantzatzen ez dakiten»

errugbilariak integratuz, eta «he-

rexa ona utzi du», Pinquek dioe-

nez. Garai batean kirol eta kultur

elkarteen arteko harremana «ti-

ran» izan bazen ere, espiritu 

berarekin antolatu dituzte mas-

karadak, eta abenduaren erdi-

tsuan hasiko lirateke, garai horie-

tan zenbait asteko pausa izaten

baita errugbilarientzat. Atharra-

tze-Alozeko gazteria, berriz, urta-

rrilean hasiko litzateke.

Baldintzak betetzen badira, bi herri
ariko dira aurten maskaradetan
Barkoxeko eta Atharratze-Alozeko gazteak ari dira saioa prestatzen, COVID-19ak baldintzaturik

Maskarada Altzürükün, joan den otsailean. Plaza gutitan ibili ahal izan ziren, konfinamenduak eten egin baitzien ibilbidea. BOB EDME
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Politika sozialak

Iñaki Etxeleku Baiona

Dozena bat urtez, Etxarri hezi-
tzaile eskolako formatzailea izan
da, eta doktore ere bada Politika
Zientzietan Jean-Jacques Mante-
rola (Urruña, 1962), 2016an tesia
aurkezturik Bordeleko (Okzita-
nia) Emile Durkheim zentroare-
kin. Gizarte ekonomiaren eta gi-
zarteratze politiken arteko lotu-
rak aztertu ditu Euskal Autono-
mia Erkidegoa eta Ipar Euskal He-
rria konparatuz. Duela hiru urte,
Euskal Elkargoko elkartasun po-
litiketako zerbitzuan sartu zen,
eta zuzendari da geroztik. Berriki,
Bidaxune, Garazi-Baigorri eta Zu-
beroako Gizarte Ekintzen He-
rriarteko Zentroek (GEHZ) bat
egin dute, eta zentro bakarra sor-
tu barnealdeko. Horren buru da,
halaber. Sakanako Garapen
Agentzia, Irurtzungo gizarte zer-
bitzuen mankomunitatea (Nafa-
rroa Garaia), EAEko Agintzari ko-
operatibarekin, mugaz gaindiko
Bertanxedea aurkeztu berri dute.
Europatik 761.000 euro eskuratu-
rik, elkarren ezagutzan sakontzea
eta esperientzien trukatzea du
helburu 2022ra arteko progra-
mak. Eta aterabideen proposatzea
baserrialdeko adinekoen bizi bal-
dintzen hobetzeko. 

2018an bozkatu zuen Elkargoak

elkartasun politiketarako hau-

tuzko eskumena hartzea. 

Ikerketa bat egin genuen Gizarte
Beharren Azterketa egiteko lu-
rraldearentzat. Horren egiteko
ere sartu nintzen Elkargoan, eta
hautetsiek erabaki behar zuten
eskumena hartu nahi zutenetz.
Hautatu zuten pentsatzen baitute

arlo soziala beste politiketan ere
sartzen dela: ekonomia, bizite-
gien politika, mugikortasuna. 
Eskumen hori hartzearekin ba-

tean erabaki da barnealdeko

GEHZen bateratzea. Zergatik?

Lehen hiru GEHZ baziren barne-
aldean eta legeak debekatzen du
Elkargo bakarra denean, GEHZ
bat baino gehiago izatea. Beraz,
bakarra sortu zuten. Herri ttipien

arteko hiru GEHZ horiek jadanik
zerbitzu batzuk antolatuak zituz-
ten: laguntza etxeetara, jatekoa
eramatea etxeetara, eta Garazi-
Baigorrin denda soziala. Denek
nahi zuten zerbitzu horiek segi
zezaten. Bertzalde, ideia zen zer-
bitzu horien azkartzea eta berriak
pentsatzea. Arlo sozialean sartzen
dira: lehen haurtzaroa, haurtza-

roa, gaztaroa, osasuna,
prekaritatea eta autono-
mia deitzen dena —za-
hartasuna eta ahalmen
urritasuna—. Erran nahi
du gai horietan guzietan
sartzen garela. 
Berezko egitura bat da

GEHZ hori Elkargoaren

ondoan?

Juridikoki badu bere au-
tonomia; Administrazio
Erakunde Publiko bat da.
Lehendakaria, Elkargo-

ko lehendakaria bera du, legez.
Eta urri honetan berriz hautatu da
lehendakariorde gisa Beñat Ca-
chenaut [Iholdiko (Baxenabarre)
auzapeza]. Badu bere aurrekon-
tua. Diru iturriak hauek ditu: de-
partamenduak pagatzen ditu na-
gusiki etxe laguntzak; familiek
berek pagatzen dituzte zerbitzu
batzuk; azkenik, Elkargoak la-
guntzen gaitu. Aurrekontu
arrunta badugu bi milioi euro in-
gurukoa; gero, etxeetarako la-
guntzentzat, 3,7 milioi eurokoa.
Denetarat, 5,7 milioi eurokoa. Ho-
rretan, Elkargoak %20 ematen du. 
Konkretuki, zer egiten duzue?

Autonomiari buruz: menekota-
sun egoeran diren jendeak etxean
atxikitzeko iniziatiben indartze-

ko sostengua ekartzen dugu, eta
esperimentaziorako ingeniaritza.
Baserrialdean belaunaldi arteko
bizitegi elkartuen garatzea eta
bizi soziala bultzatzea badugu
eginbeharretan. Adibidez, Zube-
roan, Collectif Souletin elkartea
laguntzen dugu. Donapaleun eta
Garazin ber proposamena sor-
tzen ari da. Eta bortizkeria paira-
tzen duten emazteentzat bizitegia
bermatzeko sailean ere ari gara. 
Laguntza ekartzen duzue jada

horretan ari diren elkarteei?

Elkarlanean ari gara. Beste elkar-
te ttipi batzuk ere laguntzen ditu-
gu barnealdean berean, baita
kostaldeko hiri handietan ere.
Emazteentzat, adibidez, aparta-
mentua atzematen du elkarteak
eta guk alokairua pagatzen dugu. 
Bertan egitasmoarekin aipatu

duzue etxeko laguntza ofizioen

irudia hobetzearen beharra. 

Ematen ditugun zerbitzuentzat 
—barnealdean preseski—, galde
azkarra bada. Dugun arazoa da

langileen atzematea. Laguntza
arloko langileen baldintza eko-
nomikoen hobetzen entseatu
gara. GEHZko langileenak, jada-
neko. Ofizio horien irudia hobe-
tzeko. 
Zertan lukete irudi txarra?

Zoritxarrez, eta aspalditik, jende

frankok uste du ez direla egiazko

ofizioak. Etxekoek egiten zituz-

ten, eta kasik beti emazteek; eta

ustea bazen emazte batek natural-

ki egiten ahal zuela lan hori. Borti-

tza da hola erratea, baina askok

hala ikusten zuten. Ofizio horiek

gutietsiak ziren. 1960ko hamar-

kadan elkarte batzuk hasi ziren

lan hauen antolatzen. Gero, sail

publikoa ere sartu zen. Deitzen 

zituzten menaiu laguntzaileak;

beraz, ofizio horiek bakarrik etxe

garbiketen egiteko zeuzkaten.

Nagusiki emazteak diozu?

Maiz haurren hazteko etxean
egon ziren emazteak ziren; hau-
rrak handituta —edota maiz berei-
ziak zirelako—, 40 urterekin lan

«Laguntza arloko
langile baldintzen
hobetzen 
entseatu gara»
Jean-Jacques Manterola b

Elkartasun politiken zerbitzuburua

Elkartasun politiken zerbitzua eta Gizarte Ekintzen Herriarteko
Zentroa zuzentzen ditu Manterolak Euskal Elkargoan.
Hegoaldeko partaideekin, berriz, ‘Bertan’ mugazgaindiko
egitasmoa aurkeztu berri dute adinekoen laguntzei buruz.

Ematen ditugun zerbitzuentzat 
—barnealdean preseski—,
galde azkarra bada. Arazoa da
langileen atzematea»

«Deitzen zituzten ‘menaiu
laguntzaileak’; beraz, 
ofizio horiek bakarrik etxe
garbiketen egiteko zeuzkaten»

‘‘
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horretan sartzen ziren pentsatzen
baitzuten erraz zela atzematea.
Formakuntzarik gabeak ziren, eta
beren baitarik ez zuten erraten
ofizio bat zela. Irudia errotu da.
Baina azken urteetan ikusten du-
gu gazte batzuek ere hautatzen 
dituztela ofizio horiek. Denbora
berean, formakuntzak eta diplo-
mak agertu dira. Orain ez dugu
gehiago menaiu laguntzaileerra-
ten , baina bizi laguntzaile. 
Ezagutuak diren ofizio bat baino

gehiago eramaten baitira?

Bizi laguntzaile batek ez du baka-

rrik etxeko garbiketa egiten; segi-

tzen duen pertsonaren zaintza ere

egiten du. Biziki lan garrantzitsua

da. Eman dezagun etxe batean bizi

dela xahar bat. Erizaina, medikua

ukanen ditu, baina etxe laguntzai-

lea baldin badu, honek informazio

garrantzitsuak pasatuko dizkie

erizainari, medikuari. Emeki-

emeki sare baten gisakoa sortzen

da, eta etxe laguntzaileek funtsez-

ko rola dute.

Lan horiek pegeseria bat paga-

tuak ziren, batzuetan beltzean.

Ikusiz gizarte politiketarako

diru publikoa zuhurtuz doala,

nola egin sarien emendatzeko?

Beltzeko edo kontratu gabeko
lana Ipar Euskal Herrian ez dugu
ikusten. Badira elkarteak, enpre-
sa pribatuak eta gu bezalako sail
publikoa. Langileetan, gizon ba-
tzuk badira, baina gehienak
emazteak dira, eta kontratupean.
Joan den urtean entseatu gara
baldintzen hobetzen. Sail publi-
koan bada ordainsarien erregi-
mena; primak dira. Sindikatue-
kin lan egin dugu prima horien
sarrarazteko ofizio horietan. Pri-
ma horien bidez, uste dugu ofizio
horien irudia aldatuko dela, baina
ez da urte bateko lana izanen.
Ekonomia liberalaren eta erren-

tagarritasunaren ideologiak ez

ditu aukerak murrizten?

Departamenduek laguntza azka-

rrak ekartzen dituzte, eta diru pu-

blikoa da. Laguntza azkarra da,

baina nahi genuke azkarragoa izan

dadin. Erretreta sari ttipiak dituz-

ten jendeek, zerbitzu horiek behar

badituzte eta ezin badituzte paga-

tu, departamenduak laguntzen

ditu. Momentuz, behardunek zer-

bitzua eskura dezakete. Gertatzen

dena da zahar baten egoera aldatu-

ko dela denborarekin, eta asteroko

zerbitzua zena egunerokoa bilaka-

tuko dela. Norbait behar badu egu-

nez eta gauez, gauaz pagatzea

arrunt kario heldu da. 

Zein heinetaraino sar daiteke

zerbitzu publikoa lehen beti

etxekoen edo hurbilekoen arte-

an jendetasunez egiten zen

zaintzaren eremuan?

Bi mailatan behar ditugu gauzak
azkartu. Lehenik, zerbitzua bera;
urtero ikusten baitugu gero eta
xahar gehiago badirela bakarrik
bizi direnak —barnealdean ere—.
Bertan proiektuarekin nahi ge-
nuke esperimentu berri batean
sartu: sare azkar bat landu profe-
sionalen eta auzotarren artean.

Bakarrik bizi bazara ere, beti ba-
dituzu ondoan auzotarrak. Gau-
zak, jada naturalki egiten dira.
Zahar baten ondoan bizi bazara,
ikusiko duzu leihoak irekitzen di-
tuenez edo. Profesionalen lana
nahi genuke lotu ezagutza sare
horri, azkartzeko. Bertan egitas-
moan den Agintzari kooperatiba
jadanik entseatu da horren egiten
Hego Euskal Herriko hiru hiritan.
Zahar batzuen ohiturak ongi az-
terturik, inguruko auzotar bakoi-
tzari eman diote rol bat. Adibidez,
zaharrak mezara joateko ohitura
badu, auzotar batek badaki igan-
de batez edo biz ez bada agertzen

zerbait gertatu dela, eta informa-
zioa eman behar diela bertzeei. 
Hirigune Elkargoak badu gizar-

te politiken garatzeko ahalik?

Erran bezala, ez da urte bateko la-

na. Baina, bai uste dut asmo hori

behar dugula antolatu, azkartu eta

denen artean abiatu; hautetsiekin

eta gizarte zibilarekin. Denbora

berean, zahartasunak beldur bat

sortzen dio jendeari. Herri bat ai-

patzen denean, gazteak aipatuko

dira, baina zaharren arazoak ez di-

ra aipatzen geroko gizarte antola-

kuntzan. Bertzalde, bada silver

economydeitzen dena; erran nahi

du batzuk interesatuak direla za-

harren arazoekin, baina diruari

begira bakarrik. Arrisku handi bat

da. Baitira erretreta azkarrak di-

tuztenak, zerbitzuen erosteko

ahalekin. Ezin da gaia ekonomia-

ren ikuspegitik aipatu bakarrik.

Zahartasuna, historia bat da ere;

lurraldearen memoria. Hori zait

garrantzitsuena politika publiko

bat garatzeko. Eta belaunaldi arte-

ko loturen azkartzea.

Adinarteko bizitegiak eginez?

Bai. Eta mugikortasun mailan.
Badira esperientzia interesga-
rriak. Donapaleun elkarte bat
sortu zuten duela zenbait urte 
—Rouler en Amikuzedeitu dute—
eta Elkargoak hitzarmena egin du
harekin. Lanabidea bukatua du-
ten adin bateko jende batzuek
proposatzen dute ahulagoak 
diren beste adinekoak autoan
eramatea etxetik medikura edo
erosketen egitera. Halakoak be-
har genituzke azkartu. 

Prekaritatearen sailean,

etxegabeen laguntzan

ari zarete. Adibidez,

eguneko harrera gune-

en arazoa bada eta

Baionan ez da egokia. 

Tokiz aldatuko da, baina
ez kuxian. Beste toki bat
bilatzen dugu. Atherbea-
rekin baditugu beste
proiektuak urgentziazko
aterpeen azkartzeko.
Falta baitzaizkigu. CO-
VID-19arekin ikusi dugu

ongi karrikan bizi ziren jendeak
nor ziren; Lauga gelan egon bai-
tziren [hetsialdi denboran]. Bada-
kigu zenbat diren eta denek ikus-
ten dugu beharra hor dela. Ikusi
behar da zein herritan egin, baina
hautetsiek ikusi dute beharra, eta
estatuak ere. Diru laguntza bat
ekarriko dio estatuak Atherbeari
horretarako. Helburua litzateke,
40 toki berri sortzea Ipar Euskal
Herrian. 
Beharrari erantzunen lioke?

Larrialdiko aterpeak erran nahi du

jendea karrikatik kentzea, baina

ez bakarrik gau batentzat. Lehen

urratsa da; gero jende horiek behar

lukete egiazko bizitegi batean izan.

Hor ditugu eskasiak. Ikusten dugu

beti jende berak direla zirkuitu ho-

rretan eta biziki zaila zaiela bizitegi

normala atzematea; horrek badu

ikustekorik zuzenki etxebizitzen

politikarekin. Zinezko bizitegi so-

zialak behar genituzke. 

GUILLAUME FAUVEAU

Bizi laguntzaile batek ez du
bakarrik etxeko garbiketa
egiten; segitzen duen
pertsonaren zaintza ere bai»

«Zahartasuna, historia bat da
ere; lurraldearen memoria. Hori
zait garrantzitsuena politika
publiko bat garatzeko»

‘‘



37
GEORGES IBRAHIM ABDALLAHREN KARTZELALDI URTEAK

Larunbatean, 37. giltzapeko urtean sartuko da Georges Ibrahim Abda-

llah, Palestinaren aldeko militante komunista libanoarra. Sustenguz, 

autobusak antolatu dituzte preso daukaten Lannemezango (Okzitania)

espetxera. Zuberoatik abiatuko da bat, bihar, 11:00etan, Mauletik.

«Euskaldun guztiok badakigu
egunerokoan ez dela 
nahi bezain erraza gertatzen
edozein pertsonarekin
euskaraz aritzea»

Amets Lahetjuzan
Uda Leku / Euskal Konfederazioko kidea

ipar euskal herriko hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 ka-

raktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta ipar euskal herriko hitzak moz-

teko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adie-

razita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: ieh@hi-

tza.eus.

%

Senpereko ikastolako burasoak etxera
eramateko jatekoa egiten hasiko dira 

SENPERE bEkitaldi gehientsuak ezeztaturik, Senpereko Zaldubi ikas-

tolako burasoak elkartzeko eta diru iturri bat aurkitzeko molde be-

rrian hasiko dira hilaren 30etik lekora. «Sukaldari profesional baten

inguruan muntatu Zaldubi ikastolako buraso talde bat gara. Pandemia

garaian diren ekitaldi ezeztatze eta askatasun murrizteak direla eta,

berriz biltzeko gogoa sentitzen dugu», diote beren agirian. 

Irudia b Baiona

Negozioa apaldu zaie enpresa anitzi
Lehen seihilekoaren ekonomia barometroa aurkeztu du Baionako MIG Merkataritza eta Industria Ganberak,

eta argazki iluna erakutsi du. Ekainetik egoera aldatu bada ere, koronabirusaren krisiak Ipar Euskal Herriko

ekonomian izan dituen eraginei buruzko elementu batzuk ematen dituzte emaitzek. «Enpresen %70ek urteko

negozio zenbatekoaren apaltze bat izan dute, mozkinak beheititu zaizkie, eta langile gehiago ez hartzea eraba-

ki dute», adierazi du Andre Garreta MIGeko lehendakariak. Argazkian, MIGeko arduradunak. GUILLAUME FAUVEAU
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MUSIKA

BAIGORRIEztitxu kantatuz

emanaldia aurkeztuko dute 

Baigorri eta inguruko kantariek,

Eztitxu Robles-Arangizen kantuak

berriz hartuz.

bBihar, 20:30ean, eta igandean,

16:00etan, elizan.

BAIONAOtxalde taldearen 
kontzertua.

bBihar, 20:30ean, 

Luna Negra aretoan.

BAIONAKataluniako musika eta
kantugintza dakarren Tornaveus

taldearen kontzertua.

b Igandean, 16:00etan,

katedralean.

BIARRITZVoyou eta Lee Ann 
taldeen kontzertuak. Sartzeak, 

8 eta 5 euro. 

bGaur, 21:00etan, 

Atabal musika aretoan.

BIARRITZPagans & Lagunak
gaualdiaren karietara: Begayer 

& Antoine Loyer; Choc Gazel; 

La Taula. Sartzeak, 3 edo 6 euro.

Urririk kideentzat. Bezperakoare-

kin, bi gaualdiak 10 euroan.

bUrriaren 29an, ostegunean,

20:30ean, Atabal musika aretoan.

BERTSOA

SOHÜTAXilaba, Lapurdi, 
Baxenabarre eta Lapurdiko 

bakarkako txapelketako bigarren 

final-herena, sei bertsolari 

hauekin:

Maddi Sarasua Laskarai, Egoitz

Zelaia, Maindi Murua Berra, 

Iker Altuna, Elixabet Etxandi 

Goienetxe eta Mizel Mateorekin.

bBihar, 17:00etan, herriko gelan.

ZINEMA

GETARIABi urte, lau hilabete eta

egun bat, Lander Garroren  doku-

mentala.

bUrriaren 27an, asteartean,

20:00etan, Getaria Enea 

zinema gelan.

URRUÑABi urte, lau hilabete eta

egun batLander Garroren  doku-

mentala.

b Igandean, 20:30ean, 

Itsas Mendi zinema gelan.

Dantza b Donibane Lohizune

Bilakak ‘Saioak’ emanen du bi aldiz
Bilaka dantzari eta musikari kolektiboak Saioakemanaldia aurkeztuko du, gaur eta bihar, 20:30ean, Donibane

Lohizuneko Harriet Baita karpan. Ikuskizunean, «koreografiak, zuzenezko musika eta bideo muntatzeak elkar-

tuz euskal dantza herrikoiaren ikuspegi berritzaile bat esperimentatzen da», taldeak dioenez; «iraganean bildu-

tako dantzak galdezkatzeko xedearekin datoz lau dantzariak oholtza gainera». JAN POL

Harri Salda #26.Paxkalin Airek

Estitxu Kantatuz proiektua aipatu

du. Iparraldeko Dantzarien Biltza-

rreko kide Ihintza Irungaraik, dan-

tza irakasleak laguntzeko sortu

duten Padlet aplikazioa. Ximun 

Larre kazetariak, txirrindularitza.

Marko aritu da marrazki egiten.

Gaur

17:45. Javier Muguruzaren 

Geltokiak Izarretaradiskoaren 

aurkezpena.

Etzi

15:00.Errugbia zuzenean: 

Nafarroa- Ortese eta 

Donibane Lohizune –Tyrosse.

HAZPARNEHazpand’Art 
elkarteak antolaturik, Lorentxa

Beirie, Diana Iniesta, Beatrice 

Lafitte eta Odile Filleteauren 

artisten margolanak.

bAzaroaren 31 arte,astelehen,

asteazken, ostegun eta ostiraletan,

goizez; astearte eta larunbatetan,

goiz eta arratsaldez, 

Pierre Choribit gelan.

BESTELAKOAK

MENDIKOTAMarrazki ikastaldia
proposatu du Uztaro arte elkarte-

ak, 8 urtetik goitikoentzat, marraz-

ki tekniken lantzeko: perspektiba,

modelo marrazkia, konposizioa.

35 euro ikastaldia. Xehetasunen-

tzat, zenbaki edo helbide hauetara

deitu eta idatz daiteke: 

06 81 63 11 45. 

gonzaloetxebarria@gmail.com

bBihar, 09:00-12:00; 13:00-15:00,

Uztaroren egoitzan.

SENPEREHatsaren Poesiak:
Juankar Lopez Mugartzak 

gidatutako poesia tailerra.

bBihar, 15:00etan, Larraldean.

ERAKUSKETAK

DONIBANE GARAZIAsmakari 

eta Aldaketak, Josette Dacostaren

margolanak.

bUrriaren 31 arte, astearteetan

salbu, egunero, 11:00-12:30 

eta 14:30-18:30, 

Apezpikuen presondegian.

7IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
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Iñaki Etxeleku Baiona

Euskaraldia aurkeztu zuten aste-

artean, Baionan —Gehiago, gehia-

gorekin, gehiagotan lelopean egi-

nen da, Euskal Herri osoan, azaro-

aren 20tik abenduaren 4ra—, eta

Jean-Rene Etxegarai Baionako

auzapez eta Euskal Hirigune El-

kargoko lehendakariari utzi zio-

ten hitza. Azpimarratu zuen El-

kargoak Euskal Autonomia Erki-

degoarekin, Nafarroako Foru Er-

kidegoarekin eta Euskararen Era-

kunde Publikoarekin adostu

elkarlanean sartzen zela Euska-

raldia. Bereziki, Hego Euskal He-

rriko bi erakundeekin 2019an

izenpetu memoranduma aipatu

zuen, zeinen karietara EAE sartu

berri baita Pirinio Atlantikoetako

Hirigintza Agentzian, eta partai-

detzak egiten baitituzte «elikadu-

ra iraunkorrean», tokiko ekoiz-

penen inguruan; olde berean 

aipatu zituen turismo gastrono-

mikoan dituzten egitasmoak.

Euskararen gaira itzuliz, Elkargo-

ak bozkatu hizkuntza politika go-

raipatu zuen. «Hizkuntza politika

anbiziotsua adostu dugu euskara

sustatzeko gure tokiko zerbitzu

publikoetan, horrela herritarrei

euskararen baliatzeko eta trans-

mititzeko parada emateko, egune-

rokoan, naturaltasun osoz». 

Antton Kurutxarri mintzatu

zen ondotik, Elkargoko hizkun-

tza politikarako lehendakariorde

gisa. Euskaraldiak erakusten

duen herritarren eta erakundeen

arteko elkarlana azpimarratu

zuen. «Elkarrekin lan egiteko

gaitasun horri esker dugu euskara

salbatuko eta biziberrituko, bai

baitakigu hizkuntza bizi dela da-

kitenek erabiltzen baldin badu-

te». Horretarako, administrazio-

aren eginbeharrekoekin segitu

zuen, eta egoeraz duen argazkia

eman. «Euskaldunek euskara

guti erabiltzen dute administra-

zioarekin gurutzatzen direlarik,

ez baitakite nor den euskalduna

parean. Lan bat eraman behar du-

gu gure hizkuntza ohidurak alda-

tzeko, eta Euskaraldia horren er-

diesteko egina da». Jakinarazi

zuen Elkargoak 30 bat arigune

finkatu dituela bere zerbitzuen

artean. «Gure zerbitzuetan anto-

latu ditugun gune hauetan, herri-

tarrek jakinen dute euskara era-

biltzeko posibilitatea badutela». 

Euskal Hirigune Elkargoak

«aktiboki» parte hartzen duela

erran zuen Kurutxarrik; lehenik,

partaidetza hitzarmena izenpe-

tua baitute Euskal Konfederazio-

arekin eta EEPrekin batean. Hi-

tzarmen horren ondorioz, bakoi-

tzak 40.000 euroko laguntza

eman dio Euskaraldiari. Horrez

gain, Elkargoko langile eta haute-

tsientzat hamar bat «sentiberatze

tailer eta formakuntza» antolatu

dituzte «desafioa gainditzeko ga-

koak ukan ditzaten». Turismo

bulegoa ere engaiatu da hamar

bat ariguneren plantan ematera. 

EEPko lehendakari berri gisa

ere nahi izan zuen mintzatu Ku-

rutxarri hautetsi baigorriarrak.

Irakaskuntzan hizkuntzaren

transmititzeko duten lehentasu-

naren ondoan, erabilerari buruz

finkatu dituzten helburuak oroi-

tarazi zituen. «Irakatsia eta ikasia

den mintzaira eguneroko bizian

erabilia, ikusia eta entzuna izan

dadin nahi dugu». Aitortu zuen

badela lan maila horretan. Euska-

raren erabilpena «biziki apala

dela» erakutsi baitu azken inkes-

ta soziolinguistikoak, «eta bere-

ziki gazteen artean». Horregatik

zaio Euskaraldiaren gisako eki-

naldi berritzailea beharrezko.

«Biziguneetan tokian-tokian

sortuko baititugu euskara erabil-

tzearen aldeko dinamikak, herri-

tarrak aktibatuz. Euskaraldiak

herritarrak aktibatuko ditu, ahal-

dunduko ditu euskara erabiltze-

ko beldurrak eta trabak kenduz,

edo bederen ttipituz».

66 herriko etxe
Elkargoak gutuna igorri die lu-

rraldeko 258 herriko etxeei, parte

hartzera «bultzatzeko».

Hain zuzen, Miren Dobaran

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza

Politikarako sailburuordeak

eman zuen Euskaraldian parte

hartuko duten Ipar Euskal Herri-

ko herriko etxeen zenbatekoa:

258etarik 66k. «Gauza handia da

hori», adierazi zuen sailburuor-

deak. Euskal Herrian, denetarat

421 udalerrik emana dute izena. 

Halaber, 25.000 arigunek izena

eman dutela jakinarazi zuen Do-

baranek, eta engaiamendu arrun-

ta ez dela ohartarazi: «Hau ez da

atxikimendu bat egiten dena edo-

zein ekimeni. Era aktiboan herri-

tarrek egiten duten aurrerapauso

bat da». Hortik, erakundeek du-

ten ardurari buruz aritu zen. «El-

karrekin, elkarlanaren bitartez,

arnasgune eta eremu berriak ira-

bazi behar ditugu, gizarte oso bat

baitaukagu atzean. Erantzukizun

hori badaukagu, eta erakundeen

partetik eremu horiek irabazteko

prest gaude». 

Euskaltzaleen Topaguneko le-

hendakari Kike Amonarrizek bu-

katu zituen hitzartzeak, deia za-

balduz Euskaraldian parte har-

tzeko izena oraino eman ez

dutenei, lehenbailehen eman de-

zaten akuilatzeko. Pandemiak

sortu osagarri kinka gaiztoa arra-

zoi bat gehiago zaio buru egiteko.

«COVID-19ak gogor kolpatu gai-

tu, baita euskara ere. Egoera zail

honetan Euskaraldian parte har-

tzea euskara biziberritzeko urrats

garrantzitsua izateaz gain, bada

itxaropena eta bizitza soziala ak-

tibatzeko modua ere».

Euskal hedabideak
Ipar Euskal Herriko euskal heda-

bideek ere Euskaraldian parte

hartzeko hitza emana dute. Eu-

ren gain hartu dituzte betekizun 

batzuk, agiri komun batean, 

Kazeta.eus, Kanaldude, Euskal

Irratiak, Herria eta HITZAkomu-

nikabideek: «Informatzeko du-

gun funtziotik eta euskararekiko

engaiamendutik, gure gain har-

tzen dugu herri batzordeei ahotsa

ematea; herritarren eta arigune

izanen diren protagonisten leku-

kotasunak eskaintzea; lurralde

osoko eta tokian tokiko informa-

zioa ekartzea; eta Euskaraldiaren

ekimen nagusiak hauspotzea.

Arigunea izanen gara, Ahobizieta

Belarriprest guziei irekirik. Eus-

kararen normalizazio bidean ai-

tzina egiteko, herritarrak anima-

tu nahi ditugu Euskal Hedabide-

en iturrietatik euskaraz aritzeko

duten parada balia dezaten». 

Euskaraldirako deia
egin dute erakundeek
‘Gehiago, gehiagorekin, gehiagotan’ lelopean eginen da
Euskaraldia, azaroaren 20tik abenduaren 4ra bErakundeek 
eta entitateek jakinarazi dituzte beren parte hartzeko moldeak

Antton Kurutxarri eta Miren Dobaran, asteartean, Baionako herriko etxean, Euskaraldiaren aurkezpenean. GUILLAUME FAUVEAU

IPAR EUSKAL

HERRIKOHITZA

OSTIRALA, 2020ko urriaren 23a

Zuzendaria/Directeur de publication: Iñaki Etxeleku. Argitaratzailea/Editeur: SARL Euskal Komunikabideak. 

Egoitza nagusia/Adresse: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona / 3, rue des Lisses, 64100 Bayonne. 

Inprimategia/Imprimerie: Bidasoa Inprimatzeko Zentroa SA Sansinenea erreka, A1 sektorea, 20740 Zestoa (Gipuzkoa). 

Lege gordailua/Depot legal: SS-1527-2010 / ISSN 2491-1666. Batzorde parekidea/Commission paritaire: 0618   C   90915. 

Tel: 0559-25 62 20. Fax: 0559-25 43 03.

www.iparraldekohitza.eus b ieh@hitza.eus

PARTE HARTZEAK  

Azaroaren 20tik abenduaren 4ra

eginen da Euskaraldia, eta erakun-

de eta entitateen parte-hartze zen-

bakiak hauek dira. 

Ariguneak

Euskal Herrian.25.000 arigune

finkatu dituzte 6.737 entitatek. «Ari-

guneek euskaraz hitz egiteko au-

kera bermatzen dute une oro, enti-

tate barruan edo entitateak herri-

tarrekin duen harremanean».

Entitatea izan daiteke erakunde

publikoa, gizarte eragilea, enpre-

sa, kooperatiba, kultur eta kirol 

elkartea, eta abar. 

Euskal Elkargoan.30 bat.

Izena eman duten erakundeak

Herriko etxeak.421 Euskal Herri

osoan (duela bi urte 405 ziren).

Ipar Euskal Herrian, 66 herriko

etxe, 258etarik.

Euskal Elkargoak 
30 bat arigune 
finkatu ditu 
bere zerbitzuetan
Euskaraldirako


