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COVID-19ak guztiz baldintzatu zuen 2020a, eta haren mende
egongo da 2021a ere. Itxura guztien arabera, urte zaila izango
da ekonomikoki. Kirolean, kulturan eta arlo sozialean
badaude hainbat data seinalatu, baina birusaren hedapenari
begiratu beharko zaio egiteko aukerarik dagoen jakiteko.

Miren Garate

az,BERRIAko Euskara taldeak hitz edo esamolde
bat aukeratu zuen hilabete bakoitzaren bukaeran, esanguratsuena
iruditu zitzaiona. Hauexek izan ziren hautatuak: koronabirusa, dioxina, berrogeialdia
eta konfinamendua, maskara, fasea, agerraldia, derrigorrezkoa,
ez-jaiak, bigarren olatua, etxeratze agindua, txertoa eta brexit.
2020 hasieran, hurrengo hilabeteetan etor zitekeenari begira jarrita, inor gutxiren buruetan ageri ziren hitz horiek. Alabaina, birus baten hedapenak mundua
hankaz gora jarri zuen, eta inoiz
baino argiago ikusi zen gauzak
izugarri alda daitezkeela egun batetik bestera.
Aurten ere badaude gorriz
markatutako data eta ekitaldiak.
Ziurrenik, unean uneko egoera
ikusita erabaki beharko da egite-

I

ko modurik badagoen. Eta, ziurrenik, gaur-gaurkoz espero ez
diren hainbat ezusteko ere ekarriko ditu urteak. Espero diren
kontuetako batzuen bilduma
egin du Gipuzkoako Hitza-k.
A.
AMAZON
bbb Banaketa zentro berria

egitekotan, Oiartzunen
Azken urteotan, saltoki txikien
amesgaizto bihurtu da Amazon,
online salmentetan espezializatutako multinazionala. Iazko azaroan jakinarazi zuen banaketa
zentro bat irekitzekotan dela Gipuzkoan, Oiartzungo Lanbarren
industrialdean, San Jose Lopez
garraio enpresarenak ziren azpiegituretan. Merkatari elkarteen
haserrea eragin du iragarpenak,
eta protestak ere egin dituzte. Auzitegietara jotzea ere ez dute baztertu. Horrez gain, Oiartzungo
Udalari eskatu diote ez emateko
jarduerarako lizentziarik. Udalak
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agindu du gaia aztertuko duela
eta txosten juridikoak eskatuko
dituela.
B.
‘BATERAGUNE AUZIA’
bbb Epaiketa saihestu nahian

Espainiako Auzitegi Gorenak Bateragune auziko bost epaituak
—Sonia Jacinto, Arkaitz Rodriguez, Rafa Diez, Arnaldo Otegi eta
Miren Zabaleta— berriro epaitu
behar direla ebatzi zuen abenduan. Haien abokatu Iñigo Iruinek iragarri du epaiketa egitea
saihesten ahaleginduko direla,
eta «luzea» izango dela orain
etorriko den ibilbide juridikoa.
Besteak beste, Konstituzionalean
babes helegitea jarriko dute, argudiatuta benetako babes judiziala izateko eskubidea urratu
zaiela auzipetuei, epaiketa bat bi
aldiz egiteagatik. Tramiterako
onartutakoan, Gorenaren azken
epaia baliogabetzeko eskatuko
dute, bai eta babes helegiteaz eba-
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tzi arte epaiketa berriro ez egitea
ere. Europako Batzordeko Ministroen Kontseilura ere joko dute,
salatzeko Madrilek ez diola kasurik egin Estrasburgori, 2018ko
sententziak baitio auzipetuen eskariz soilik egin daitekeela auzi
bat bigarrenez, eta auzipetuek ez
baitute halakorik galdegin.
C.
COVID-19A
bbb Guztia aldatu duen gaitza

Zalantzarik gabe, iazko protagonista nagusia izan zen COVID19a, eta, txertoak itxaropena eragin duen arren, gauzek asko aldatu beharko dute aurten ere hala ez
izateko. Gipuzkoan, abenduaren
27an jarri zituzten gaitzaren aurkako aurreneko txertoak, Pfizerrenak. Zahar etxeetako egoiliarrei hasi dira jartzen, eta arlo soziosanitarioan eta osasun arloan
aritzen diren langileei jarriko dizkiete hurrena. Aurki merkaturatuko dituzte beste laborategi ba-

tzuen txertoak ere; Moderna enpresarena, esaterako. Talde immunitatea lortzeko zenbateko
eraginkortasuna duten ikusi beharko da orain. Mutazioei aurre
egiteko gai ote diren ere bai. Adituen arabera, luze joko du immunitatea lortzeko prozesuak: segurtasuna eta epe motzeko efikazia frogatuak dauden arren,
ikusgai dago zenbaterainoko babesa emango duten txertook luzera begira.
D.
DEFIZITA UDALETAN
bbb Muga, 79 milioikoa

COVID-19ak espero gabeko gastuak sortu dizkie udalei; aldi berean, gutxitu egin dizkie espero zituzten diru sarrera batzuk. Egoera
hori dela eta, Gipuzkoako udalek
denen artean EAEko BPGren
%0,11 adinako defizita eduki ahal
izango dute aurten. Dirutan,
79 milioi euro inguruko zifra kalkulatu da. Udalen banakako defizitaren helburua zehazteko, defizit global hori Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaren kuoten proportzio berean banatuko da.
E.
ENPLEGUA
bbb Erregulazio espedienteen

QRSTV

bilakaerari begira
2020 amaieran, 2019 amaieran
baino 4.110 langabe gehiago zeuden Gipuzkoan, eta, Gizarte Segurantzan, 6.424 afiliatu gutxiago.
Datuei erreparatuta, esan daiteke
pandemia ez dela uste adinako
hondamendirik eragiten ari enpleguan, baina izan daiteke momentuko kontua. Izan ere, aintzat
hartu behar da langile asko aldi
baterako erregulazio espedienteetan sartuta daudela, eta horiek ez
dira langabetzat hartzen, haien
kontratuak ez baitaude hautsita,
etenda baizik.
F.
FEMINISMOA
bbb Premiazko datak

Azken urteotan masiboak izan
dira mugimendu feministak antolatutako protestak. Martxoaren
8a gorriz markatuta ageri da aurten ere. Oraindik ez dute iragarri
greba deialdirik egongo den edo
bestelako protesta molderen bat
hautatuko duten. Halaber, eguneroko gertaerek erakusten dute
azaroaren 25ean ere egongo dela
kalera ateratzeko eta Indarkeria
Matxistaren Aurkako Eguna egiteko premia. Urtea hastearekin
bat, Marian Ibarluzea arrasatearraren hilketa salatzeko protestak
egin dituzte Gipuzkoako hainbat
herritan. Abenduaren 28an desagertu zen emakumea, Lanzaroten

(Kanaria uharteak, Espainia) eta
haren lagun batek jarritako salaketaren ostean aurkitu zuten gorpua, abenduaren 30ean.
G.
GURASOTASUNA
bbb Parekidetasuna
baimenean
2021ean sartzearekin batera, indarrean jarri da hamasei asteko
aitatasun baimena. Espainiako
Gobernuak duela bi urte onartutako Berdintasunerako premiazko lege dekretuak ekarri du aldaketa. Arau horrek aurreikusten
zuen modu mailakatuan luzatzea
aitatasun baimenak, eta hiru urtez handitzea, amatasun baimenarekin berdindu arte. 2019. urtean zortzi astekoa zen baimen hori;
hurrengo urtean, hamabi astekoa; eta aurten, hamaseikoa izango da. Hortaz, Europako Batasuneko aitatasun baimenen batez
bestekoarekin parekatu da. Erditze egunean hasiko da baimenaren lehen sei asteak hartzeko aukera, eta bi gurasoak derrigortuta
daude batera hartzera egun horiek. Gainerako hamar asteak, berriz, gurasoek erabaki dezakete
noiz eta nola hartu, haurrak urtebete izan arte. Baimena besterezina da, eta %100 ordaindua.

H.
HONDARRIBIKO ALARDEA
bbb Egoera bideratzeko deia

2019ko urrian, Hondarribiko
Alarde Fundazioko gazte talde batek argazki bat atera zuen herriko
Gernikako Arbolaren azpian, eta,
irudiarekin batera, ohar bat atera
zuen. «Hondarribiko emakume
bakar batek alardean modu batean zein bestean dela parte hartzeko nahia badu, eskubide osoa
du», zioen, besteak beste. Gerora
ofizialki aurkeztu zuten taldea,
Guztion Alardea izenarekin, eta
oihartzun handia izan dute. Alde
bateko eta besteko kideekin egin
dituzte bilerak ordutik, baina aipatu izan dute prozesua «mantsoegi» doala. Batik bat, udalaren
jarrera kritikatu izan dute taldeko
kideek. Iaz, ez zen egin alarderik,
pandemiagatik; beraz, aurten egiten bada, ikusi egin beharko da ea
aurrerapausorik izan den.
I.
INGURUMENA
bbb Inoizko urterik beroena,
iazkoa
Igeldoko Behatokiak erregistratutakoaren arabera, datuak daudenetik —alegia, 1928tik—, inoiz
izandako urterik beroena izan
zen 2020.a. 14,7 gradukoa izan
zen batez besteko tenperatura,
1989an eta 1997an baino hama-
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rren bat beroagoa. Gipuzkoako
Aldundiak iaz egindako ikerketa
baten arabera, herrialdeko batez
besteko tenperatura 1,2 gradu igo
da azken 50 urteetan, eta mendearen amaierarako 3 eta 4 gradu
artean igo daiteke. Beroa, uholdeak eta lehorteak izango dira hiriguneen mehatxu nagusiak.
J.
JAIAK
bbb Udari begira

Ez-jaien urtea izan zen 2020a,
martxotik aurrerako festa guztiak bertan behera geratu baitziren. Bide beretik jarraituko du
egoerak 2021 hasieran. Esate baterako, sansebastianetan ohiko
danborradarik ez da egingo Donostian eta Azpeitian, eta Urrezko
Danborrik ere ez du banatuko
Donostiako Udalak. Tolosan ere
inauteriak ez antolatzea erabaki
dute. Udako jaiak, berriz, COVID19aren bilakaeraren mende egongo dira.|
K.
KIROLA
bbb Haurrak, mugitzeko gogoz

Abenduaren 12an bertan behera
geratu zen Eskola Kirola programa. Gurasoek, kirol eragileek,
Ikastolen Elkarteak eta beste
hainbatek eskatu dute berriz
abiatzeko, eta elkarretaratzeak
ere egin dituzte aldarrikapen horrekin. Gipuzkoako Aldundiko
Kultura eta Kirol Departamentuak ere bat egin du eskaerarekin,
argudiatuz kirola «ezinbestekoa» dela «gazteen ongizaterako». Haren esanetan, ikusi da entrenamenduetan jende gutxi kutsatzen dela.
L.
‘LA TRINCHERA INFINITA’
bbb Oscar sarietan?

Aitor Arregi, Jon Garaño eta Jose
Mari Goenaga euskal zinemagileek zuzendutako La Trinchera Infinitafilma aukeratu du Espainiako Zinema Akademiak Oscar sarietan Espainia ordezkatzeko. Nazioarteko filmik onenaren saria
lortzeko lehian izateko, beste langa bat gainditu beharko du oraindik: AEBetako zinema akademiaren galbahea pasatu beharko du.
Martxoaren 15ean jakinaraziko
du hark zein bost film hautatu dituen. Oscarren sari banaketa, berriz, apirilaren 25ean izango da,
Los Angelesen (AEB).
M.
METROA
bbb Mirakontxa-Easo zatia,

berriz esleitzear
Irailean bertan behera geratu ziren Donostiako Metroko Mira-

4

Astekoa
2021. urtea

kontxa eta Easo arteko obrak,
zundaketetan harri iragazkor bat
agertu zelako eta Zubieta kalean
zenbait zulo topatu zituztelako.
Berriro lizitatu dute tarte hori,
kostua uste baino gehiago igoko
denez, legeak hala agintzen duelako. Euskal Trenbide Sareak
(ETS) azaldu du proiektuak 50,9
milioi euroko oinarrizko prezioa
eta 40 hilabeteko epea izango dituela. Zehazki, 4,2 kilometroko
bidea da eraiki behar dutena.
Orain arte egindako lanek 35,3
milioi euroko kostua izan dute,
eta, ondorioz, metroaren lanen
kostu osoa 85 milioi eurokoa
izango da, espero baino %62 handiagoa. Esleipen berria maiatz aldera egiteko asmoa dute, baina
ETSk jakinarazi du lanak ez direla
etengo: «Lanean jarraituko da
hondeatutako tunelaren hormigoizko egiturazko estalduran, zorupea sendotzeko eta auskultatzeko lanetan gerta daitezkeen
gorabeherak ekiditeko». Bien bi-
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tartean, lanak bertan behera uzteko eskatzen jarraitzen du Satorralaia herritarren plataformak.
N.
NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA

data arrakala daukate kale garbiketan aritzen diren langileekin
alderatuta.
O.
OLINPIAR JOKOAK

bbb Zahar etxeak eta beste

bbb Tokiorako prestatzen

Zahar etxeetakoa izan da Gipuzkoako lan gatazka garrantzitsuenetako bat azken urteotan. Ia lau
urte dira gatazka hasi zenetik, eta,
ELAk deituta, 245 greba egun ere
izan dira ordutik. Oraindik akordiorik ez dute lortu. Garbiketako
sektorean ere lanuzte bat baino
gehiago izan da azken urteotan,
eta aurten ere jarraituko dute
protestek. ELA, LAB, CCOO eta
UGT sindikatuek grebara deituak
dituzte eraikinak eta lokalak garbitzen dituzten langileak, urtarrilaren 21erako eta 22rako. Hitzarmen horrek 5.000 langileri eragiten die, eta %80 emakumeak dira.
Sindikatuek emandako datuen
arabera, eraikinak eta lokalak
garbitzen dituztenek %28ko sol-

Iaz ziren jokatzekoak Olinpiar Jokoak, Tokion, baina atzeratu egin
behar izan zituzten. Ondo bidean,
aurtengo udan egingo dira. Kirol
batzuetan, oraindik, amaitu gabe
daude sailkapen probak, eta ezin
da jakin zenbat gipuzkoar lehiatuko diren. Alabaina, batzuek,
dagoeneko, poltsikoan dute txartela; esate baterako, Maialen
Chourraut, Ander Elosegi eta Iñigo Peña piraguistek.
P.
PENTSIOAK
bbb Gehiago kotizatu behar

Urte berriak berrikuntzak dakartza pentsioetan: bertan behera
gelditu da Mariano Rajoyren (PP)
Espainako Gobernuak ezarritako
kalkulua —%0,25eko igoera defizita dagoen urteetan—, eta KPIaren araberakoa ezarri da. Horrela, kotizaziopeko pentsioak %0,9
igo dira. Hego Euskal Herrian
1.245,52 eurokoa da batez besteko pentsioa: beraz, 11,2 euro
gehiago hilean. Erretiroa hartzeko baldintzak gogortu egin dituzte, ordea: 2011ko erreforman ezarri bezala, 65 urterekin hartu ahal
izango da, baina 37 urte eta hiru
hilabete baino gehiago kotizatu
dutenek. Iristen ez direnek, 66
bete arte itxaron beharko dute.
R.
REALA
bbb Finala, ziurrenik apirilean

WXYZ

Zaleen aurrean nahi zuten jokatu
Espainiako Kopako finala Realak
eta Athleticek iaz, eta horregatik
erabaki zuten atzeratzea apirilean. Espainiako Futbol Federazioak esan du aurtengo finala (apirilak 18) baino lehen jokatu behar
dela iazkoa. Hala, apirilaren 4a da
gehien aipatzen den data, eta Sevillan (Espainia) jokatzea da asmoa. Ikuslerik izango den ez dago
argi gaur-gaurkoz.
S.
SELEKZIOA
bbb Ofizialtasunaren bidean

Euskal selekzioa FIFAko eta
UEFAko kide izateko eskaria
erregistratu zuen Euskadiko Futbol Federazioak abenduan. Urrats
horrek beste fase batean jarri du
ofizialtasunaren gaia, eta urte erabakigarria izango da 2021a. Besteak beste, Espainiako Futbol Federazioarekin akordioa lortzea izango da erronketako bat; izan ere,
FIFAren estatutuetako puntueta-

ko batean jasotzen da federazio
eskatzaileak kide den estatuko federazioaren baimena behar duela. Gai horren inguruan akordio
batera iristeko negoziazio aldi bat
irekitzeko eskaria jada egin dio
EAEko federazioak Espainiako
Estatukoari.
T.
TXAPELKETA
bbb Lehiarik ez, baina bertsoak

bai
Egoera arrunta balitz, urteko kultur ekitaldi nagusietako bat Bertsolari Txapelketa Nagusia litzateke aurten. Bertsozale Elkarteak,
ordea, atzeratzea erabaki du, ez
direlako betetzen txapelketa behar bezala gauzatzeko baldintzak. Baina, txapelketarik egin ez
arren, elkarteak hainbat jarduera
prestatu ditu datozen hilabeteetarako; besteak beste, hiru Bertso
Egun antolatuko ditu. Horietako
bat Gipuzkoan izango da, Getarian, martxoaren 17an. Beste
biak, berriz, Hazparnen (Lapurdi)
eta Iruñean izango dira, hurrenez
hurren, urtarrilaren 30ean eta
otsailaren 13an.
U.
MARTIN UGALDE
bbb 100 urte jaio zenetik

Azaroan ehun urte beteko dira
Martin Ugalde kazetari, idazle eta
politikari andoaindarra jaio zenetik. 70 liburutik gora idatzi zituen,
eta kazetari gisa lan mardula egin
zuen. Euskaldunon Egunkariako sustatzaileetako bat izan zen,
eta, 1990ean, berripaper haren
Administrazio Kontseiluko lehendakari postua bete zuen. Lan
horretan jardun zuen 1998ra arte;
ohorezko lehendakari izan zen
gero. 2004an zendu zen, 84 urterekin. Bi urte lehenago, haren izena jarria zioten BERRIAren erredakzio nagusia eta beste hainbat
kultur eta gizarte ekimen hartzen
duen Andoaingo parkeari.
X.
HAMAR URTE
bbb ETAren erabakia

Urriaren 20an hamar urte beteko
dira ETAk jarduera armatua uzteko behin betiko erabakia iragarri
zuenetik. Alabaina, oraindik ere
hainbat korapilo geratzen dira askatzeko. Euskal presoena da horietako bat. Azken bizpahiru urteetan hainbat urrats egin dira,
baina Espainiako administraziopean dauden presoen erdiak 400
kilometro baino urrunago daude
gaur egun; Frantziaren administraziopean daudenei dagokienez,
%77 daude gertuko kartzeletan,
eta gainerakoak, laurden bat, 600
eta 1.100 kilometro artean. Me-

moriarena da aurrera egin ezinik
dagoen beste kontuetako bat.
Izen desberdinekin aurreko legealdietan osatu diren bake eta memoria lantaldeak dira blokeo horren adibide garbienak.
Y.
EUSKAL Y-A
bbb Amaiera datarik gabe

Europako Batasuneko Kontu Auzitegiak iazko ekainean plazaratutako txostenaren arabera, Euskal Y-a amaituta egongo da
2030erako edo lehenago —epe
ofiziala 2023 da—, baina hura Ipar
Euskal Herriarekin lotzeko konexioaren lanek atzerapen handiagoa dute: «2037 baino lehen ez da
planifikatuta ere egongo». Horrek esan nahi du Euskal Y-aren
funtzionamenduak, bere gaitasun osoarekin, gutxienez 29 urteko atzerapena izango duela.
2009-2012 tartean ere Jaurlaritzako Garraio sailburua izan zen
Iñaki Arriola, eta orduan ere
behin baino gehiagotan galdetu
zioten noizko egongo zen amaituta azpiegitura. Zortzi urte geroago, galdera berari erantzun beharrean jarraitzen du. Espainiako
Garraio Ministerioarekin eta Adif
konpainiarekin batera lantalde
bat osatu du Jaurlaritzak eta txosten bat prestatzekotan da aurtengo urte hasieran, epeak zehazteko.
Z.
ZUBIETA
bbb Erraustegia, martxan

Abenduaren 11n, Zubietako
erraustegia erakusteko agerraldia
egin zuten Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko ordezkariek.
Bertan Markel Olano Gipuzkoako
ahaldun nagusiak eta Jose Ignazio
Asensio Ingurumen diputatuak
jakinarazi zuten erraustegiak baimen eta lizentzia guztiak zituela.
Era horretan, GuraSOS plataformak egun batzuk lehenago leporatutakoari erantzun zioten. Izan
ere, erraustegia legeztatzeko prozesuan «irregulartasunak» atzeman dituztela esan zuen hark.
Plataformak irregulartasun horiek jarraitu egiten dutela dio
oraindik ere. Haren arabera, Nortegasek esan dio jarraitzen duela
erraustegia gasez hornitzen, probako aldian bezala. Egoera hori
legezkoa dela dio, baina GuraSOS
elkarteak beste interpretazio bat
egin du: uste du Nortegasek gas
hornikuntzarekin jarraitzeak
adierazten duela azpiegiturak ez
duela bukatu probaldia, eta homologatu gabe jarraitzen duela
oraindik. Plataformak dio egoera
horrek ingurumen baimen integratuari eragiten diola.
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IRITZIA
Juan Luis Zabala
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ututa nagon! —esango
diot 2041eko urtarrilaren 8an—. Ilargian lan
egitea eta ilargira itzultzea debekatu ez zidan ba AGK
Aginte Global Konputerizatuak!
Niri! Han bost urtez lanean aritu
eta gero! Nire onena ematen
AGKren aginduetara eta gizateriaren alde! Algoritmo malapartatu bihozgabeak!
—Eta haserre al hago horregatik? Heuk ere askotan esan didak
AGKren aginduei men egitea dela
gizateriaren salbabide bakarra,
AGKrik gabe aspalditik ginela
izarren hauts bihurtu eta espaziotik desagertuak! Pandemietatik salbatu gaituela, berotze globalaren eraginetatik, gerra nuklearretatik eta bestelakoetatik,
pobreziaren hedapen hilgarritik... Zertara dator orain sumindura hori?

—Adiskide onak zeuzkanat
ilargian, eta AGK-k uzten zien
hara joaten hango lana utzia duten beste batzuei.
—Motiboren bat izango dik horretarako. Azaldu al dik zergatik
hiri ez dian utziko?
—Adina eta osasun arazoak ditun aitzakia. 78 urte ditudala eta
bihotzeko bat izan nuela duela
bost urte. Bidaian beste bat izateko arriskua omen zeukanat...
Kaka zaharra!
—Arrazoizkoa ematen dik debekuak. Seguru hala dela.
—Bai zera! ONO Osasun Neurgailu Orokorraren tunelean egin
zidaten azken proban dena ondo
zegonan, kezkatzeko motibo bat
ere ez zidanan atzeman konputagailuak. Gainera, desfibriladore
bikainak izaten ditun ilargirako
espazio-ontzietan...
—Baina AGK-k horrelako

mugak ezarri beharra zeukak
nahitaez. Parametro batzuk,
algoritmoa... Heuk ere askotan
defendatu duk hori. Gizateriaren
iraupenaren eta ongizatearen
aldekoak dituk AGKren erabaki
guztiak, batzuetan gizabanakoaren kalterako izan daitezkeen
arren. Hiri egokitu zaik orain
alde txarra eta onartu egin behar
duk.
—Teoria hori guztia ondo neureganatua eta irentsia zeukanat,
baina praktikan norberari egokitzen zaionean... Sekulako amorrazioa zeukanat! Behin bakarrik
joateko baimena eskatu zionat
AGKri, azkeneko aldiz, hango lagunak agurtzeko, baina hori ere
ukatu egin zidan.
—Ezin dik salbuespenik egin.
—Egiten ditin ba!

—Bai, baina salbuespen horiek
ere algoritmo adimendunek ezarritako arau subsidiario bati lotuta zeudek, araudi zurrunegi baten mendean itota senti ez gaitezen. Hire hitzekin ari nauk esaten. Askotan azaldu didak heuk
horixe bera. Gezurra ematen dik!
—Hala dun, bai. AGKren aldeko
amorratuenak ere haren aurkako
amorruak hartzen gaitin gure
aurkako erabakiak hartzen dituenean.

Ez geundean askoz
hobeto 2021ean.
Lurrean festak
debekatu
zizkigutean,
COVID-19aren
ondorioz

Eusko Alkartasunaren
baso-politika Gipuzkoarako
Aitor Leiza Alberdi
eta Garikoitz Plazaola
Naturkon Gipuzkoako
talde naturazale
eta ekologista

amar urtean
bigarren aldiz, ika-mika bera sortu da Gipuzkoako basopolitika dela eta. Ez lehen eta ez
orain, Aitziber Sarobe Egigurenek eta Naturkonek ez dute salaketa larririk egin mendi zuzendari izandako Julian Unanueren
kontra, hark gauzatu zituen politiken kontra baizik.
Unanue Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako eta Natura
Inguruneko zuzendari izan zen
1999-2003 bitartean, EAko ordezkari bezala, eta 2011-2014 bitartean Bilduko ordezkari gisa.
Berriki, Mikel Goenaga Gipuzkoako EAko Lurralde Koordinatzaileak Unanueri gorazarre egin dio,
besteak beste, hitz hauekin:

H

«Unanuek badaki ekologia, ekonomia eta gizartearen arteko oreka zailari eustea beharrezkoa dela
sektorea bideragarria izan dadin.
Bere erantzukizunen artean oreka horri eusten saiatu zen, eta, asmo horrekin, Baso Aholku Batzordea sortu zuen, sektore guztiak ordezkatzen zituena». Baso
Aholku Batzorde hori Naturkonen eskariei bizkar emateko sortu zen, ehiza-kontseilua eta
arrantza-kontseilua bezala. Bioaniztasunaren zaintza eta kontserbazioa ezin delako sektoreka banatu eskatu genuen Bioaniztasunaren mahai bakarra osatzea.
Hori ez zen izan Unanue jaunaren gustukoa; naturaren ustiapenaren eta kontserbazioaren arteko interes ezberdinak ez zituen
mahai berean ordezkatuak ikusi
nahi, eta horregatik sortu zituen
guztiz inoperanteak diren sektoreko mahai horiek.
Artikuluan esaten da mendi
publikoak bertako espezieekin
basoberritu nahi zirela. 2011-2014
artean mendi publikoan landare
exotikoen monolaborantzari uko
egiteko bideak jarri ziren, baina
ez makina astunekin malda han-

dietan lan egiteko debekuak. Basogintza ez baita zuhaitz espezie
batzuen edo besteen arteko hautua bakarrik: lanak nola egiten
diren garrantzitsua da gure orografia konplexuan, eta hor ez zen
jarri inolako debekurik. Egurgintzak ez du onartzen kudeaketaeredu intentsiboekin lurra tonaka higatu eta galtzerainoko kalteak eragiten dituela lurzoruan.
«Basoa da, eta nagusiki izan
da, gure baserriaren euskarri garrantzitsua». Pinuarekin baserri
askok onurak atera dituztela ez
dago ukatzerik. Baina azken hamarkadan zenbatekoa da pinuaren errentagarritasuna? Zer zatekeen, gurean, egurgintza sektorea diru publikorik gabe? Pinudien gaitzek eragindako ingurumen kalteak jabeek ordaintzea
eskatuko balitz, zertan geldituko
litzateke auzia? Eta zein da egurgintza sektorearen aterabidea?
Monolaborantza intentsiboarekin jarraitzea pinu espezieekin
eta eukaliptoarekin. Politika hori
sustatu zuen Unanuek, eta hori
aldatzeko ari da lanean Naturkon. Izan ere, artikuluan basogintza kudeaketaren protagonis-

tak baserritarrak eta jabeak direla
esaten bada ere, Goenagak jakin
beharko luke administrazioak,
eta basogintzaren kasuan egurgintzaren sektoreak, kudeatzen
duela baso-politika Gipuzkoan.
Baserritarrak eta lur-jabeak euren aginduetara daude, besteak
beste, sektore horren beharra dutelako egurra saltzeko.
2011-2015 legealdia Unanuek
hasi bazuen ere, EAren zuzendari
berriak bukatu zuen. Orduan
onartutako Foru Aginduan debekatu zen malda handietan makina astunak sartzea; landaketak
bertako zuhaitz-landareekin egitea ere sustatu zen, eta mendi publikoak natur kontserbazioaren
bidean jartzeko oinarriak finkatu
ziren. Naturkonen eskaerei erantzunez, Bioaniztasunaren mahaia
ere sortu zen. Legealdi hartan bi
aurpegi erakutsi zizkigun EAk.
Hala, Goenagaren artikuluaren
ostean, beharrezkoa da EAren
egungo baso-politika zein den argitzea. Artikuluan goraipatzen
denari kontra egiteko sortu zen
Naturkon. Ez dugu galdu EAk berak urte eta erdian sortu zuen oasia berriro ikusteko esperantza.
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—Hiltzeko prest daudela diotenei ere antzeko zerbait gertatzen
zaiek tenorea iristen sumatzen
dutenean. Hi bizirik hago behintzat, eta osasun ona daukak gainera, ONOk egiaztatua. Eta, azken batean, ilargiko lagunekin
bideokonferentziaz hitz egitea
daukak nahi duanean.
—Bideokonferentziaz!? Egon
hadi isilik! Ez ditun ba konparatuko ilargiko festak bideokonferentzien tristurarekin! Zer esan
ez dakidala geratzen nauk horrelakoetan pantailari begira...
—Ez geundean askoz hobeto
duela 20 urte, 2021ean. Ahaztua
al daukak? Orduan ilargira joaterik ere ez genian, eta Lurrean
festak debekatu zizkigutean
orduko estatu-gobernu zaharkituek, COVID-19aren pandemiaren ondorioz. Eta ez festak bakarrik, kalera irtetea bera ere bai
ordu jakin batzuetatik aurrera,
elkarrekin egotea eta elkar
besarkatu eta elkarri musu ematea... Utzi kexuak eta eskatu bi
garagardo!

Aiton-Etxe zentroa
kritikatu du
senideen elkarteak
OIARTZUN b «Oiartzungo Aiton-

Etxe egoitzako zuzendariak ez
dauka eskubiderik denen izenean hitz egiteko; norberaren
iritzia norberarena da, baina iritzi hori ezin da jarri edozeren
gainetik». Hala adierazi du Silvia Piquek, Senideak Gipuzkoako zahar etxeetako egoiliarren
familien elkarteko kideak, Oiartzungo Aiton-Etxe eguneko
zentroko gatazka hizketagai
hartuta. Erabiltzaileei COVID19aren aurkako txertoa jartzearen kontra agertu da zuzendaritza, txertoa «esperimentazio fasean» dagoela eta «albo
ondorio larriak» eragin ditzakeela argudiatuta.
Gipuzkoako Foru Aldundiak
ziurtatu du «beharrezko neurriak» hartuko dituela, eta hala
nahi duten guztiei txertoa jartzea bermatuko dutela.

%

Gipuzkoako Hitza-k irakurleen
eskutitzak argitaratzen ditu.
Ez dituzte 3.400 karaktere baino
gehiago izan behar, tarteak
barne, eta Gipuzkoako Hitza-k
mozteko eskubidea du. Helbide
honetara bidali behar dira,
izen-abizenak eta herria adierazita: Gipuzkoako Hitza, Martin
Ugalde kultur parkea, z/g, 20140,
Andoain. Eskutitzak Internet
bidez bidaltzeko:
gipuzkoa@hitza.eus.
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«Europan serio
hartzen dituzte
guk proposatzen
ditugun gauzak»
Juanan Gutierrez b Euromontana sareko presidentea
Mendi Eskualdeen Europako Sarearen presidente karguan
berretsi berri dute Juanan Gutierrez. Eibartarraren ustez,
garrantzitsua da Bruselan egotea, eta ez politika arloan eragiteko
bakarrik, mendi eremuen etorkizuna bermatzeko baizik.
Beñat Alberdi

Mendiarekiko zaletasuna medio,
Juanan Gutierrezek (Eibar, 1962)
argi zeukan horrekin zerikusia
zeukan ikasketaren bat egin nahi
zuela. Azkenerako, Geografia aukeratu zuen, «eremu asko barnebildu ditzakeelako». Behin ikasketei ekinda, Europan barrena
abiatu zen, bide berrien bila. Pausoka-pausoka, HAZIn bukatu
zuen, Eusko Jaurlaritzako Landa,
Itsasertz eta Elikagaien Sustapenerako erakundean. Hori bai, Europa oso presente eduki izan du
beti; horren erakusgarri, Euromontana Europako Mendi Eskualdeen Sarean zuzendaritza
batzordeko presidente karguan
berretsi zuten joan den azaroan,
hirugarrenez —2012an aukeratu
zuten lehen aldiz—. 70 eragile batuta, lobby edo presio talde txiki
bat dute Bruselan.
1980ko hamarkadan Europan
barrena ibili zinen Geografia
ikasketak egiten, hasi Donostian hasi bazenituen ere. Etxekoa ez al zen nahikoa?
Bigarren urtean joan nintzen Bartzelonara, eta orduan berritasuna
zen hango eredua. Izan ere, oinarrizko ikasgaiak gainditu beharra
zegoen, baina, hortik aurrera, libreagoa zen norabidea edo espezializazioa aukeratzea.
Frantziara joan zinen gero, eta
Belgikan bukatu zenuen. Garai
hartan ohikoa al zen ikasketak
atzerrian egitea?
Orduan ez zegoen ez Internetik
eta ezta Erasmus programarik
ere. Informazioa lortzeko edo
bertan ikas zenezakeen jakiteko
telefonoa edo posta arrunta era-

nola moldatzen duen ingurua.
Gizakiak hasiera-hasieratik moldatu duen paisaia da natura. Pertsonek eta gizarteak berak paisaiarekin duten elkarrekintza interesatzen zait niri. Norberaren
izaerak zerikusi zuzena du naturarekiko harremanarekin.
Teledetekzio espaziala ikasita,
zertan hasi zinen lanean?
Praktikak egin beharra zegoen
derrigor, eta kontratua eskaini
zidaten praktikak amaitu berritan. Satelite bidez Luxenburgoren lehen mapa egitea
zen gure proiektua. Gaur
egun, aspaldiko kontuak
direla dirudi.
Katalunian, Frantzian
Natura bera baino gehiago,
eta Belgikan ibili ondojendeak naturarekin daukan
ren, Euskal Herrira itzuli
harremana interesatzen zait
zinen gero. IKT informaniri; nola moldatzen duten»
zioaren eta komunika«Garrantzitsua da Bruselan
zioaren teknologian ariegotea, egunerokoan eragiten tu zinen lehenengo, eta
duten erabakietan parte
HAZIn sartu zinen gero.
hartzeko aukera dagoelako»
Nolatan?
Argi neukan etxera itzuli
«Hain anitzak izatearen
nahi nuela.
ondorioz, aldez aurretik ondo
eztabaidatuta edukitzen dugu Sateliteak atzean utzita,
parke naturalen errealiproposatzen dugun guztia»
tatean barneratu zinen
Nondik datorkizu Geografiare- 1990eko hamarkadan. Berritakiko interes hori?
suna al zen hori ere?
Beti interesatu izan zait. Azken fi- Gaur egun HAZIn badago satelinean, kontuan hartu behar da teekin lan egiten duen jendea,
nondik gatozen. Gurean mendia baina garai hartan gurean zienda kirol nazionala; eguneroko tzia fikzioa zen hori. Hamaika ezzerbait da. Gehienok ezin gara tabaida eragin zuen parke natuegon mendira joan gabe.
ralen gaiak; bazeuden aldekoak,
Naturarekiko lotura horrek bi- baina kontrako asko ere bai. Luderatu al du zure lan jarduna?
rralde antolamendurako konEz da hori bakarrik. Natura bera tzeptu berri bat zen hura. Dibertibaino gehiago, jendeak naturare- garria izan zen garai hura.
kin daukan harremana interesa- Berehala hasi zinen Europa maitzen zait niri; hau da, bakoitzak lan lanean. Zer dela-eta hartu
bili behar izaten ziren. Beste garai
batzuk ziren.
Betiko komunikazio bideak erabilita lortuko zenuen plaza, baina Teledetekzio espaziala ikasi
zenuen. Zer esaten zizuten ingurukoek, zertan ari zinen entzun
eta gero?
Hemen zientzia fikzioa zen satelite bidez lurra arakatzearena. Beste gauza askorekin gertatzen den
bezala, erabilera militarrerako
sortu zen hori ere, eta gerora aurkitu zaizkio erabilera zibilak.

‘‘

zenuten Europaren eremuan lan
egiteko erabakia?
Euskadiko politika sektorialeko
zati handi bat Europako edo
nazioarteko lankidetza proiektuen mende zegoela ikusi genuen, eta horregatik hartu genuen erabakia.
Gauza bat da Europa mailako
proiektu jakin batzuk sortzea,
eta beste bat Euromontanaren
gisako antolakunde bat eratzea.
Oso garrantzitsua zen Europako
lankidetza proiektuak sustatuko
zituen talde bat izatea, eta talde
horretan egotea proposatu zidaten niri. Europa mailan kontaktuak lortu behar nituen eta Bruselan presentzia izan.
Zertarako balio du Europako
sare baten parte izateak?

Garrantzitsua da Bruselan egotea,
egunerokoan eragiten duten erabakietan parte hartzeko aukera
dagoelako horri esker. Bestalde,
Euromontana elkargune bat da
esperientziak elkarrekin trukatu
ahal izateko. Esaterako, Gipuzkoako Foru Aldundia parke naturalen sarea eraikitzen ari zenean,
Europan erreferentziak bilatzeko
eskatu zidaten. Zentzu horretan,
esperientzia interesgarriak zeuden Italiako Alpeetan, eta hango
kontu asko ekarri genituen hona.
Proiektuak sarean garatzeak
eragina dauka arrakasta lortzeko?
Aberastasun ikaragarria da
proiektuak lortzeko 70 bazkide
izatea, bakoitzak bere kontaktuak dauzkalako.
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MOTZEAN
Mendi bat? Zaila da bat aukeratzea. Baina, Aizkorri. Mendiaz gain, Urbia ere hor dauka.
Alpinista bat? Edurne Pasaban.
Igo gabeko mendi bat?
Acherreko gaztelua, Euskal
Herritik gertu [Aragoi, Espainia].
Alpinista izango zara inoiz?
Ez, ez; nahikoa heldua naiz horretarako.
Himalaiara helduko zara?
Urrunetik ikusteko bada, bai.
Hondartza edo mendia?
Kasu honetan, mendia. Itsasoa edo mendia balitz, lanak
izango nituzke.
Oporretarako lekurik onena? Itsasoa eta mendia dauzkan toki bat. Mendia bakarrik
bada, Esloveniako edo Italiako Alpeak, eta itsasoaz gozatzeko, Landak.

ENDIKA PORTILLO / FOKU

Herrialde askok osatzen duzue
Euromontana: Albaniak, Suitzak, Errumaniak, Eskoziak...
Nola koordinatzen duzue lana?
Bulego bat daukagu Bruselan, eta
hiru langile aritzen dira bertan lanean. Horiek harremana mantentzen dute bazkide guztiekin,
eta ekintzak proposatzen dituzte.
Ez da erraza izango, hala ere,
hainbat herrialderen arteko lana
koordinatzea, ezta?
Bai eta ez. 70 partaide gara Euromontanan, baina denak ez daude
aktibo maila berean. Denon arteko harremana ez da bera; zerikusi
zuzena daukate gertutasun geografikoak eta gaitegiak. Adibidez,
Eusko Jaurlaritzaren ordezkaria
naiz ni, eta hartu-eman handiagoa daukat Norvegiako edo Fran-

tziako erakunde publikoen ordezkariekin, beste edozein ikerketa zentrorekin baino.
Zer da egitekorik zailena 70 partaideko erakunde batean?
Bazkideen aniztasunaren eraginez, konplexua da antolaketa.
Denetik daukagu sarean: erakunde publikoak, nekazari sindikatuak, ekonomia zentroak, mendi
eremuetako berrikuntzetan lan
egiten duten unibertsitateak...
Askotariko lan jarduerak dauzkagu Euromontanaren barruan.
Zer lan dagozkio zuzendaritza
batzordeko presidenteari?
Bruselako taldea koordinatu behar izaten dut nik, eta hainbat
ekitalditara joan behar izaten dut.
Orain Europako programa eztabaidatzen ari direnez, Europako

Batzordeko kideekin harremanetan egoteko momentua da. Kargu
publikoak izaten dira batzuetan,
eta teknikoak beste batzuetan.
Komenigarria izaten da zenbait
gairen inguruan zer esaten ari diren jakitea.
Garrantzitsua da politikariez
gain bestelako kontaktuak ere
izatea?
Askotan, atzeko atetik sartuta jabetzen zara ondorioak izan ditzaketen zenbait gauzaz.
Sareak bitartekari lanak egiten
ditu mendi eskualdeen eta Europako agintaritzen artean. Nola
egiten da bitartekaritza lan hori?
Mendi eskualdeen interesak defendatzen ditugu guk; eta ez Europan bakarrik, baita erabakiak
hartzen dituztenen aurrean ere,

izan Euskal Herrian zein Eskozian. Kontaktu asko dauzkazu
Europako Batzordean, Europako
Parlamentuan nahiz eskualdeetako batzordeetan. Erreferenteak
gara mendiko gaietan.
Bruselan hartzen diren erabakietan eragiteko gaitasuna duzue?
Europako Batzordeak zein Parlamentuak foroetara gonbidatzen
gaitu; mendiarekin zerikusia
daukaten gaiei buruz hitz egiten
da bertan. Hainbat ordezkarik eta
erakundek parte hartzen dute
foro horietan, eta berrikuntzari
edo mendiko mugikortasunari
buruz hitz egin behar dutenean,
adibidez, gu ere gonbidatzen gaituzte saio horretara. Zuzeneko informazioa jaso ahal izaten dugu
horrelako foroetan eta bazkideei
informazioa pasatzen diegu gero.
Europak zehazten al dizue agenda? Edo agenda propioa daukazue?
Agenda Europak zehazten du, berez, baina guk badaukagu eragiteko gaitasuna. Esaterako, Euromontanak presidenteorde kargua dauka landa babeserako
elkarrizketa zibilen taldean, eta
presidente kargua ere izango
dugu. Horrek zein ondorio duen?
Europako Batzordeko arduradunak mahaikideekin lan egiten du
gai ordena prestatzeko, eta, hor
egonda, eragin daiteke.
Baina eragin ahal izaten duzue?
Uzten digutenean, bai. Guk ez
daukagu erabakitzeko gaitasunik, baina eragitekoa, bai.
Nola konbentzitzen dituzue politikariak euren agendan eragiteko?
Norberaren iritzia errespetatzeko
garrantzitsua da Europako Batasunak finantzatutako proiektuak
argudio irmoekin lantzea. Indarra ematen du horrek. Ikerketaren bidea da gure indargunea.
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Baliagarria zaizue Europan zuen
barruan hainbat herrialde eta
talde batzea?
Hain anitzak izatearen ondorioz,
aldez aurretik ondo eztabaidatuta
edukitzen dugu proposatzen dugun guztia. Ordurako argi izaten
dugu zer pentsatzen duten erakundeek zein nekazariek. Europan badakite hori, eta serio hartzen dituzte guk proposatzen ditugun gauzak.
Europako Batasuneko Nekazaritza Politika Erkidea (NPE) da
lantzen duzuen arlo garrantzitsuenetako bat. Horrek eraginik
ba al dauka Euskal Herrian?
Europa osoan ez dago horrek eraginik ez duen nekazaritza politikarik. NPEk zehazten du edozein
estatuk edo eskualdek jarduteko
daukan markoa.
Dagoeneko onartuta egon beharko luke 2020tik aurrerako
NPEk, baina atzeratu egin da.
Zer ondorio ditu horrek?
Brexita eta COVID-19aren pandemia dela eta, oraindik ez da onartu. Legedi guztia baldintzatu dute
akordio berdeak, energia berriztagarriek, klima aldaketara egokitzeak, eta abarrek. Baina aurrekontu mailan, hasiera batean,
atzerapenak ez du eragingo aldaketarik.
Euskal Herriarentzat positiboa
izango al da azken urteotako aldaketa hori?
Erabiltzen baldin badakigu, bai.
Garatu ahal izateko, norabide
berdea eman behar zaie politika
guztiei, eta Euskal Herriak ez
dauka azpiegitura txarrik. Beste
toki batzuekin alderatuta, lurrari
lotutako kultura daukagu guk, ez
daukagu latifundio erraldoirik,
ezta abeltzaintzarako eremu handirik ere. Aukera bilaka dezakegu
aldaketa hori.
Europarekin lotuta dago eremu
menditsuen etorkizuna?
Bai. Hala ere, produktibitatea bultzatzen den garai hauetan zaila da
leku malkartsuentzako. Euskal
Herriko mendi eremuan Alemania iparraldean baino garestiagoa
da esne litro bat ekoiztea. Ez dira
berdinak eraikinen kostua edo esnea lortzeko zailtasuna. Horregatik, zenbait diru laguntza bermatzeko eskatzen dugu guk.
Ondorio ekonomiko larriak
izango lituzke laguntza horiek
ez izateak?
Bai, baina ez ekonomikoak bakarrik. Gurearen moduko inguruan
gogorra litzateke horrelako ustiapenak albo batera uztea. Mendian
horrenbeste larre badaude, norbaitek zaintzen dituelako daude.
Urbia, adibidez, abeltzaintzagatik
ez balitz, ez litzateke larrea izango; basoak hartuko luke.

8

Elkartasuna

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2021eko urtarrilaren 8a

Azizentzat bizikleta
Goierri Eskolako ikasle talde batek Aziz Ndaye 17 urteko Senegalgo mutilarentzat
bizikleta egokitua eraikitzeko elkartasunerako deia egin dio euskal gizarte osoari
Ariane Vierbücher Ordizia

Elkartasunerako deia egin du Ordiziako Goierri Eskolako ikasle
talde batek. «Aziz izeneko 17 urteko mutiko senegaldar batentzat
[Aziz Ndaye] egokitutako bizikleta bat diseinatzea, fabrikatzea eta
eraikitzea da helburua», eta bizikleta egiteko behar duten materiala lortzeko finantzazio bila ari
dira. «2.000 euro behar ditugu»,

zehaztu dute. Horri esker, Azizi
«egunerokoa pixka bat hobetuko
dion» bizikleta egin ahal izango
dute, «eta oinarrizko hezkuntza
jaso ahal izango du», Izaskun Mateosek esan duenez. Goierri Eskolako ikasle eta proiektua garatzen
ari den lantaldeko kideak dira Miriam Zabala, Asier Alvarez eta hirurak, eta eurekin ari da Juan Kerejeta Kellesensa GKE gobernuz
kanpoko erakundeko kidea ere.

Hain zuzen ere, Goierri Eskolako ikasle taldeak Kellesensa erakundearekin elkarlanean garatuko du proiektu hezigarri eta
solidario hori. Senegalen, Kelle
herrian, giza laguntza ematea eta
talde lana sustatzea da Kellesensaren helburu nagusia. Osasungintzan lan egiten du Kerejetak,
Tolosako Asuncion klinikan,
hain zuzen ere, eta, azaldu duenez, 2018tik ari dira inguru har-

tan lanean. Urte hartan joan ziren
lehendabiziko aldiz Kellera lanera, jatorri senegaldarra duen klinikako lankide batek xaxatuta.
Lehen bidaia egin aurretik, Kelleko osasun zentroarekin harremanetan jarri ziren, zeuzkaten
behar nagusiak ezagutzeko eta
zertan lagun zezaketen zehazteko. Hari horri tiraka iritsi ziren
Azizenganaino, eta Kellesensa
erakundeari esker iritsiko da bizikleta Senegaleraino.

Hiru ataleko proiektua
Goierri Eskolan, Administrazio
eta Finantza zikloan, ikasturte
amaierako proiektuak egin ohi
dituzte beti, eta Senegalekin sortu
den hartu-emana baliatuko dute
aurten lan hori gauzatzeko. «Azizentzat egokitutako bizikleta
eraikitzeko sortu zen proiektu
hau», kontatu dute eskolako
ikasleek eurek.
Ikasleek, orain arte, errentagarritasun planak egin behar izan
dituzte ikasturte amaierako
proiektuak garatzeko. «Hala
nola, denda bat irekitzeak daukan errentagarritasuna aztertu

Juan Kerejeta, Izaskun Mateos,
Asier Alvarez eta Miriam Zabala,
Goierri Eskolan. ARIANE VIERBÜCHER

gabeko proiektu bakar bat sortzeko».
Lehenik eta behin, diseinu taldeak atalez atal diseinatu du bizikleta. Azizek altuera jakin batera
igotzeko daukan zailtasuna kontuan izanda diseinatu dute bizikleta, eta zorrotz zaindu
dituzte fabrikazio prozesua eta material guztiak
ere. Burdina eta plastikoa erabiliko dituzte
Azizi egunerokoa pixka bat
egokitutako bizikleta
hobetuko dion bizikleta
egiteko, eta «arina eta
egingo dugu, eta oinarrizko
hezkuntza jaso ahal izango du» fabrikatzeko erraza»
izan dadin saiatu dira.
Izaskun Mateos
Goierri Eskolako ikaslea
Behin bizikletaren diseinua eginda, adminis«Lan mundura gerturatzeaz
trazio eta finantza taldegain, arlo emozionala ere hor
ak ezagutarazi du
dago, eta horri esker asko
proiektua gizartean; hebetetzen gaitu proiektuak»
rritarren eta enpresen laAsier Alvarez
guntza eta finantzazioa
Goierri Eskolako ikaslea
lortzea da talde horren
behar izan dugu; AEBetan igogai- helburua, horri esker materiala
luen motorra saltzeko ikerketa erosteko eta bizikleta eraiki ahal
bat ere egin dugu; bertako pro- izateko. Fase horretan dago
duktu bat ekoizteko eta saltzeko proiektua une honetan.
beste ikerketa bat ere bai; eta parHainbat ate jo dituzte 2.000 eudelen birziklapenari buruzko roak lortu ahal izateko, baina
beste ikerlan bat ere egin dugu».
oraindik ez dira iritsi beharrezkoa
Kellesensaren proiektuari duten kopurura. «Hainbat proesker, ordea, «beste metodologia duktu saltzen ari gara dirua lorbat» erabili behar izan dute ikas- tzeko, maskarak eta poltsak, besturte honetan: «Eskolako hiru teak beste». Baina hori baino
ziklo elkartu eta koordinatu egin gehiago ere beharko dute, eta
behar izan dugu, irabazi asmorik proiektua babestu nahi duen

‘‘

Elkartasuna
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zaiola esan digu». Ibiltzeko zailtasunak dauzka Azizek, eta egunerokoa erraztuko dio bizikletak;
eskolara joatea, esaterako.

Jaio zenetik arazoak

Aziz Ndaye, gaur-gaurkoz daukan bizikletarekin. KELLESENSA

Goierri Eskolako ikasleek diseinatu duten bizikleta. GOIERRI ESKOLA

orok, bai herritarrek, bai enpresek, ekarpenak egin ditzakete. Bizum bidez egin daitezke ekarpenak, 607-40 81 22 zenbakian, eta
baita Kellesensaren webgunean
ere (www.kellesensa.org).
Proiektuaren hirugarren fasean sartuko dira beharrezkoa duten diru kopurua lortu bezain
pronto, eta orduan gorpuztuko
dute aurrekoen lana. Soldatze taldeari dagokio azken lan hori, bizi-

kletaren oinarrizko egitura osatzea, hain zuzen ere: ardatza, norabide tutua... Hirugarren fase
horretan elkartu, zuzendu, soldatu eta muntatuko dituzte zati
guztiak.
Proiektuko hiru ikasleak «gogotsu» ari dira lanean, euren formakuntzarako «oso praktika interesgarria» delako, eta, Alvarezek esan duen moduan, «lan
mundura gerturatzeaz gain, arlo

emozionala ere hor dagoelako».
Goierri Eskolako ikasleek aho batez onartu dute ezaugarri horri
esker «are gogo gehiagorekin»
heldu diotela egitasmoari. «Pertsonalki asko betetzen gaitu lan
honek», aitortu dute hirurek.
«Bizikleta berezi hau egiteaz
gain, eta lan mundurako prestatzeaz gain, guretzat oso sentsazio
berezia da Azizi laguntzen ari garela kontziente izatea».

Azizekin zuzeneko harremana
izateko aukera ere eduki dute,
gainera. «Oso pozik eta urduri
dago hura, baina luze egiten ari

Hanketako arazo batekin jaio zen
Aziz Ndaye, eta ondo ibiltzea galarazten dio horrek; hiru gurpildun
bizikleta batekin mugitzen da
egun, baina mugitzeko gaitasun
mugatua dauka. Eskolara joatea
galarazten dio horrek, egunero
hamar kilometro egin beharra
baitauzka haraino iristeko. Azizek berak hala azalduta, zailtasun
horregatik, sarritan eskolan gelditzen da lotan, lurrean, hurrengo
egunean bide luze eta zail hori berriz egin beharrik ez izateko.
Senegalgo osasun eta ekonomia sistemaren «egoera kaskarra» dela eta, gaztea ez da ari
jasotzen beharrezkoa duen arreta. Senegalen moduko herrialdeetan errealitate horri aurre egin
behar izaten diote pertsona elbarri gehienek.
«Erabat zahartuta» dago Azizek egun erabiltzen duen bizikleta berezia, «erabat gastatuta»
dauzka gurpilak, eta ia ezin da
erabili, materiala ere ez delako
egokiena bertako bideetan barrena ibiltzeko. Horren jakitun eskatu zioten Kellesensa erakundeko
kideek laguntza Goierri Eskolari,
eta haiek gizarte osoari egin diote
proiektua babesteko eta elkarlanerako deia.

10 Pilota
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Xabier Iriondo zestoarrak pilotari dion
maitasunaren erakusle dira bere garajeko
hormak. Duela 50 urte hasi zen liburuak,
artikuluak eta argazkiak biltzen, eta egun,
oraindik, egunero izaten du zeregina.

Museo bat
garajean
Pilotari izan ezinak ez zion
kirol horri lotuta segitzerik erailotazaleak asko di- gotzi, eta hamaika frontoi zapalra, baina gutxi izan- dutakoa eta are partida gehiago
go dira Xabier Irion- ikusitakoa da zestoarra. Ondo
do (Zestoa, 1934) be- gogoan du lehendabiziko aldiz
zain sutsuak, eta ga- Donostiako Urumea pilotalekura
rajean duen museoa da horren partida bat ikustera joan zeneerakusgarri. Azkeneko 50 urteo- koa. «Donostian nengoen ospitatan biltzen aritu den dozenaka leratuta, hurrengo egunean ebaliburu eta milaka kartel, argazki kuntza egin behar zidatelako.
eta egunkari zati ditu jasota han. Osaba eta biok geunden. BazkalEta garajeko hormetan ez duena du genuen, eta arratsalde guztian
buruan du gordeta. Atzo gertatu- ez genuen zereginik, lorategian
takoak balira bezalaxe kontatzen buelta bat ematea besterik. Fronditu duela mende erditik gora bizi toira alde egitea proposatu nion,
izandako pasadizoak. Pilotari eta ezetz esan zidan berak».
buruzko entziklopedia bizia da Taxiari deitu zion, ordea, Iriondok. «Eta, azkenean, han joan
zestoarra.
Txiki-txikitatik datorkio pilo- ginen biok Urumeara. Arratsalde
tarako afizioa Iriondori, eta pilo- bikaina pasatu genuen, nahiz eta
tari izateko saiakera ere egin zuen. gutxitan igaro ditudan ordukoa
Badu hori frogatzen duen argaz- bezain gau tristeak, ospitalean,
kirik, Fidel Etxabe Etxabe XI.a bakar-bakarrik».
Gaixotasun hura gainditu zueherrikidea alboan duela. «12 urterekin hasi nintzen pilotan, Etxabe nean, pilota enpresa sortu zuen
XI.a lagun nuela, eta bi urtean bi lagun batzuekin batera. «Aitak
edari biltegia zuen, eta ni
ere edari banatzen ibiltzen nintzen, baina uda
partean Zestoako frontoia hartzen genuen, eta
Pilotari berrientzat sekulako
sekulako jaialdiak antoeskola zen Zestoako frontoia.
latzen genituen». GuruHemen probatzen zuten
tzeaga pilotalekuaren
pilotarako balio zuten ala ez»
kudeaketa lehiaketa publikora ateratzen zuten
«Niretzat, azkenean,
udako hiru hilabeteetabizimodu bat izan da pilota;
rako, eta diru gehien esentretenimendua, gozamena
eta lagun on asko eman dizkit» kaintzen zuen enpresarentzat izaten zen; hainXabier Iriondo
Pilotazalea
bat urtetan eskuratu
zuen Iriondok.
txapel atera genituen». GaraikuOrduan herrian sortzen zen girra eskuetan dutela ageri dira ar- roa hitzez azaltzea zail egiten zaio
gazki batean. «Hor 14 urte nituen zestoarrari. «Hura bizi ez zuenak
nik, eta 13 zituen Etxabek. Handik ezin dezake imajinatu ere egin»,
gutxira, gaixotu egin nintzen, eta dio. «Garai hartan hamalau hotel
pilota utzi behar izan nuen». zeuden herrian, eta Zestoatik AzEtxabek jarraitu egin zuen, baita peitira tartean beste hiru bat taibilbide oparoa egin ere: «Mun- berna ere bai. Bainuetxean bakaduko txapelduna izan zen afizio- rrik zortziehun lagunek hartzen
natuetan, eta profesionaletan ere zuten ostatu, eta ehun lagun arioso ona izan zen».
tzen ziren haiei zerbitzua ematen;
Aitziber Arzallus Zestoa

P

Xabier Iriondo, abenduaren 16an, Zestoako bere garajean, 50 urteotan bildu dituen argazki eta artikuluekin. A. ARZALLUS

‘‘

Iriondoren garajean, Erik Jaka 2020ko buruz buruko txapeldunaren elastikoa. Jaka abenduan izan zen garajean. A. ARZALLUS

egundokoa zen». Ondo gogoan
du bazter guztietako jendea izaten zutela herrian. «Kubatik,
Portugaldik, Madrildik... etortzen
zen jendea, asko euren gidari eta
laguntzaileekin. Ministroak ere
etorri izan ziren».

Diru asko jokoan
Herrian horrelako giroa izanda,
zer esanik ez Gurutzeaga pilotalekuaren bueltan. «Egunero-egunero antolatzen genituen pilota
partidak, eta egun batzuetan,
hiru ere bai, artekari eta guzti;
diru asko jokatzen zen orduan».
Inguruko auzo eta herrietako pilotariek jokatzen zuten gehien.
«Pilotari berrientzat sekulako es-

kola zen Zestoakoa. Hemen probatzen zuten balio zuten ala ez,
eta hemen ondo ibiltzen zirenek
aurrera egiten zuten gero». Zestoako etxabetarrak, Lasturko Miguel Arakistain Murgi, Azkoitiko
atanotarrak, Azpeitiko saturtarrak, Eibarko Miguel Gallastegi...
«Horiek denak hemendik pasatutakoak dira, hemen behin baino gehiagotan jokatutakoak».
Eta kontatzen dituenak egiak
direla baieztatzeko, guztiaren testigantzak garajeko hormetan ditu
bilduta, lehengoak bezala oraingoak. Zestoako jaialdi haiei buruzko idatziak, 1940an Pilota Federazioak antolatu zuen aurreneko txapelketatik gaur egunera

arteko txapeldun guztiei buruzko
artikuluak, urtetan frontoietatik
ekarri dituen argazkiak, egunkarietan argitaratu izan dituzten elkarrizketak, baita Erik Jaka
2020ko buruz buruko txapeldunak oparitutako kamiseta ere.
Azken urteetan frontoira gutxiago joaten den arren, telebistan
ematen dituzten partida guztiak
ikusten ditu. «Niretzat, azkenean, bizimodu bat izan da pilota;
entretenimendua, gozamena eta
lagun on asko eman dizkit». Eta,
nola ez, baita garajean duen museoa osatzeko materiala ere. Duela 50 bat urte hasi zen bilduma
egiten, eta horretan jarraitzeko
asmoa du ahal duen bitartean.

12 Trikitia
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ta beste instrumentu batzuekin
jotako abestiak soinura ekartzea;
errazagoa da soinu batekin jota
dagoenetik ikastea».
Albizturtarrak «mikrofono
arrunt batekin» grabatu ditu lehen diskoko lanak. «Baina etorkizunean inork eskainiko balit
estudio batean grabatzeko aukera, gustu handiz egingo nuke»,
aitortu du. Ez du ezer zehaztu,
baina aipatu du etorkizunean,
«akaso», beste disko batean bilduko lituzkeela soinuari egindako aldaketekin soilik jo daitezkeen piezak, bestela jotzeko aukerarik ez daukatenak.

Soinua eta trikitia

Xabi Malbadi, disko berria eta soinu txikia aldean dituela, Albizturren; soinuaren tekla zuri guztien artean beltz kolorekoa dauka bat. IRATI SAIZAR ARTOLA

Trikiti doinurik gabe, Xabi Malbadi albizturtarrak soinu txikiarekin jotako zazpi pieza
sartu ditu ‘Zero’ izeneko bere lehen diskoan. «Espero baino harrera hobea» izan du.

Soinuarekin, trikitiaz harago
Irati Saizar Artola Albiztur

abi Malbadi albiztuztarra etxean
hasi zen soinu txikia jotzen, 5 urte
ingururekin. Eta,
orain, etxean bertan grabatu du
bere lehen diskoa: Zero. Trikiti
doinuetatik aldendutako lana da,
ordea. «Soinua dominatzen hasi
nintzenean, trikiti doinuak ez
bestelako musika aukeratu nuen,
kanta bereziagoak», azaldu du.
Horren adibide dira, besteak beste, lehen diskoan jaso duen Mozarten eta Bachen pieza bana edota Super Mario Bros jokoko abestia. Zazpi abesti dira guztira.
2010etik 2015era «kapritxoz»
ikasitako abestiak sartu ditu diskoan. «Nonbait bilduta geratzea
nahi nuen, edozein soinujolek
ikus dezan jo daitezkeela trikitiaz
aparteko pieza kuriosoak ere».

X

Trikiti doinuetatik aldentzean,
ordea, hainbat mugarekin egin
izan du topo Malbadik. «Instrumentuak berak muga asko ditu
trikiti doinuetatik aldentzean;
esaterako, soinuak ez dituelako
zenbait nota, eta ezin delako jo
edozein abesti».
Muga horietako batzuk nabaritzen dira disko berriko abestietan,
baina, hala ere, «era batera edo
bestera» muga horiei «aurre egiten saiatu» da albizturtarra.
Abestiren batean baxuko melodia
jo ezinda geratu da, soinuak barne biltzen dituen notetatik goiko
edo beheko notak falta izan zaizkio, edota abestia bere horretan
jotzeko beharrezko nota bat falta
izan zaio. Baina arazo guztiei aurkitu die erantzuna. Sare sozialetan bideo bat argitaratu du, abestiz abesti esplikatzeko zer mugekin egin duen topo eta nola egin
behar izan dien aurre.

tak, ixtekoa eta irekitzekoa, trukatu egin zituen, «aukera gehiago izateko jotzeko orduan». Hala
ere, zehaztu du soinuari aldaketa
horiek egin beharrik gabe jo daitezkeen piezak sartu dituela Zero diskoan.
1996koa da diskoko
abestirik berriena eta
1790ekoa zaharrena.
Instrumentuak berak muga
«Denetariko musika
asko ditu trikiti doinuetatik
gustatzen zait, baina
aldentzean, eta muga horiei
gehiago entzuten dut asaurre egiten saiatu naiz»
paldiko musika; atentzioa eman izan didaten
«Adituek diote panderoak
abestiak jotzea gustatzen
ateratzen duen hotsaren
zait; beti erronkak jarri
onomatopeia dela ‘trikitia’
izan dizkiot neure buhitza; musika estilo bat da»
ruari, ea gai ote naizen
Xabi Malbadi
Trikitilaria
pieza berezi batzuk soinuarekin jotzeko». Gaibaita eta esperientzia handia baitu nerako soinujoleei mezua bidali
soinuak konpontzen». Tekla zuri nahi die Malbadik: «Diskoak baguztien artean beltz kolorekoa du lio diezaioke norbaiti abestiak enbat, eta tekla horri dagozkion no- tzuteko eta ikasteko, zailagoa baiMuga horiez jabetzen hastean,
aldaketa bat egin zion soinuari.
Haren aita Iñaki Malbadi trikitilaria arduratu zen aldaketa hori egiteaz, «gauza horietan artistagoa

‘‘

Soinuari trikitia deitzen diote askok. Malbadik, ordea, esan du ez
direla gauza bera eta badu argitzeko erantzuna: «Adituek diote
panderoak ateratzen duen hotsaren onomatopeia dela trikitia hitza; hortaz, hasiera batean, panderoarekin sortzen den musika
estilo horri erreferentzia egiteko
erabiltzen zen trikitia». Urte askoan, soinua musika estilo horretan ikusi izan da plazaz plaza, eta,
azken batean, horregatik deitu
ohi zaio instrumentu horri ere
horrela. «Gure etxean, hala ere,
betidanik soinua deitu izan diogu
instrumentuari».
Malbadik berak soinua trikiti
bidez ikasi izan du umetatik, aitak
horrela erakusten ziolako. Anaia
Ander ere soinua jotzen hasia zen
bera ikasten hasterako, eta oinarrizko piezak jotzen ikasi zuten
hasiera batean. Gogoan du, ordea,
15 urte ingururekin «serioago»
jotzen hasi zela bera. «Piezak gure
erara ikasten hasi ginen, eta lagun
batzuei soinua jotzen irakasten
ere ibili nintzen».
Urte batzuk atzera eginda,
anaiarekin eta beste hainbat kiderekin Zesuma erromeria taldearekin ibili zen plazaz plaza, trikiti doinuak eta modako abestiak
joz. Bidea eginda, esku artean du
orain bere lehen diskoa, eta beste
bide bat ere hartu du: iaz hasi zen
sare sozialetarako abestiak grabatzen. «Sarean zabaldu nahi nuen
soinuarekin bestelako musika ere
jo daitekeela; abesti batzuk grabatuak nituen, eta Durangoko
Azokan parte hartzera animatu
nintzen». Azaro erdirako besapean zuen disko berria, eta horrela,
azoka birtualean ale batzuk saltzeko aukera izan zuen: «Aurrez
ez nuen izan aukerarik lana
gehiegi zabaltzeko, baina espero
baino harrera hobea izaten ari da
egia esan; pozik nago». Hala nahi
duenarentzat, sare sozialen bidez
eskaera eginda, oraindik ere baditu ale batzuk salgai.
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Proposamena 13
Kultura

Krisi hotsak
baretzeko
erremedioa
‘Beste bat!’ zirkuituaren barruan, Gipuzkoan
70 kultur emanaldi izango dira gaurtik otsail
amaierara arte b Musika emanaldiak dira %80
Unai Zubeldia

«Oso harrera ona izan du orain
artekoak, bai sortzaileen aldetik,
bai areto eta antzokien aldetik, eta
baita publikoaren aldetik ere».
Aitor Bengoetxea Euskal Herriko
Musika Bulegoko lehendakaria
gustura dago Beste bat! zuzeneko
arteen zirkuituak sortu duen mugimenduarekin. «Egoeraren larritasunari erantzunez, azaro
amaieran azkar batean aurkeztu
genuen proiektua». Musika Bulegoak eta Euskadiko Antzokien
Sareak elkarlanean, eta Eusko
Jaurlaritzak diruz lagunduta,
Araba, Bizkai eta Gipuzkoan hirurogei bat ikuskizun eskaini zituzten azaroan eta abenduan. Lehen
pauso sendoak emanda, berrehunen bat ikuskizun daude programatuta urtarril-otsailerako, horietatik ia erdiak Gipuzkoan.

Amuriza Eibarren, Rafa Rueda
Lezon, Eñaut Elorrieta VillabonaAmasan, eta Amorante Zarautzen. www.beste-bat.eus webgunean ikus daiteke urtarril eta
otsaileko agenda guztia.

Kultura kontsumitzeko deia

Sona handia daukaten artistak,
hasiberriak...; denetik dago Beste
bat! zirkuituaren eskaintzan.
«Eta emanaldietako askotan
agortu egin dira sarrerak. Horrek
erakusten du jendeak badaukala
kultura kontsumitzeko nahi hori,
modu seguruan kontsumitzekoa,
noski», ondorioztatu du Bengoetxeak. COVID-19a iritsi zenean,
kolpea hartu zuen kultur arloak,
eta laguntza eskatu zien erakundeei. Laguntzaz gain, ordea, herritarren erantzuna behar zuten
aretoak betetzen hasteko. «Eta
pixkanaka beldur hori galtzen ari
direla uste dut. Ulergarria da hasierako mesfidantza hori, baina orain
jendea aretoetara nahikoa konfiantzarekin joaUlergarria da jendearen
ten dela uste dut».
hasierako mesfidantza hori,
Musika Bulegoko lebaina pixkanaka beldur hori
hendakariak azpimarragaltzen ari direla uste dut»
tu egin nahi izan du ema«Euskaraz dira saioen %71, eta naldietan euskarak duen
bereziki zaindu nahi izan dugu presentzia. «Euskaraz
zuzendari gisa emakumezkoak dira saioen %71, eta hitzik
gabeak beste %12». Hoari diren ikuskizunak»
rrez gain, genero ikuspeAitor Bengoetxea
Euskal Herriko Musika Bulegoko lehendakaria
gia ere mahai gainean jarri du Bengoetxeak: «BeMusika emanaldiak izan dira reziki zaindu nahi izan dugu zueta izango dira gehienak, %80 in- zendari gisa emakumezkoak ari
guru, baina dantzak, antzerkiak diren ikuskizunak».
Eta emanaldien aniztasuna ere
eta zirkuak ere bere tokia izango
dute herriz herriko eskaintzan. goratu du: «Pop-rocka, klasikoa,
Adibide gisa, gaur bertan, Mug- folka, jazza...; denetariko estiloak
Mus eta Eider Rodriguezen ema- dauzkagu zirkuituaren barruan.
naldia izango da Errenterian; Musikak eta antzerkiak, gainera,
igandean, Goazen 7.0! ikuskizu- bizirauteko ahalegin horretan bat
narekin gozatu ahal izango da egin dute kasu askotan». PixkaOñatin; hurrengo asteazkenean naka fruituak ematen ari da «kate
Suakairen txanda izango da Tolo- osoa» bultzatzeko eta kultur essan; eta, biharamunean, bost zena «aktibatzeko» sortutako
emanaldi eskainiko dituzte Gi- proiektua, eta Bengoetxeak herripuzkoan: Amaia Elizaran ariko da tarrei dei egin die «kulturaz gozaDonostian, Korrontzi eta Xabier tzen jarraitzeko».

‘‘

Xabier Amuriza eta Agus Barandiaran, Korrontzik abenduaren 8an Durangon (Bizkaia) eskainitako emanaldian;
hurrengo ostegunean Eibarren izango dira, Coliseo antzokian. ARITZ LOIOLA / FOKU

EGITARAUA
Gipuzkoan, ondorengo saioak
izango dira urtarrilean, Beste bat!
zirkuituaren barruan. Otsailean,
beste 42 emanaldi daude programatuta, oraingoz.
Gaur

Zarautz (19:00). Amorante,
Modelo aretoan.
Urtarrilak 16, larunbata
Azpeitia (19:00). Julietas, Romeo
Circo (Markeliñe), Soreasun.
Irun (19:00). Intocables (Ados
Teatroa), Amaia kultur zentroan.

Errenteria (19:00). Mug-Mus
eta Eider Rodriguez, Niessen auditorioan.

Urtarrilak 19, asteartea

Urtarrilak 10, igandea

Urtarrilak 21, osteguna

Oñati (17:00 eta 19:00).
Goazen 7.0!, Gaztelekuan.

Aretxabaleta (19:00). Olatz Salvador, Zaraia aretoan.
Bergara (19:00). Ruper Ordorika,
Seminarixoan.
Donostia (19:00). Pelax, Imanol
Larzabal aretoan.
Oñati (19:00). Zetak, Gaztelekuan.

Urtarrilak 13, asteazkena
Tolosa (19:00). Suakai,
Leidorren.
Urtarrilak 14, osteguna
Donostia (19:00). Amaia Elizaran,
Gazteszenan.
Eibar (19:00). Korrontzi eta Xabier
Amuriza, Coliseo antzokian.
Lezo (19:00). Rafa Rueda,
Gezala auditoriumean.
Villabona-Amasa (19:00). Eñaut
Elorrieta, Gurea antzokian.

Donostia (18:30). Iker Lauroba,
Doka kafe antzokian.

Urtarrilak 27, asteazkena
Tolosa (19:00). Gauekoak
(Kukai), Leidor antzokian.
Hernani (20:00). Garbiñe Insausti
eta Iñaki Salvador, Biteri kultur
etxean.
Urtarrilak 28, osteguna
Andoain (19:00). Korrontzi, Bastero kulturgunean.
Donostia (19:00). Gari eta Maldanbera, Intxaurrondo kultur etxean.
Lezo (19:00). Liher, Gezala auditoriumean.
Villabona-Amasa (19:00). Imanol
Jazz (Iñaki Salvador, Karlos Gimenez, Ainara Ortega eta Petti),
Gurea antzokian.
Urtarrilak 29, ostirala

Urtarrilak 22, ostirala

Zarautz (19:00). Errimak bi oinetan (Haatik dantza konpainia),
Modelo aretoan.

Zumaia (19:00). Liher, Zumaiena
aretoan.

Urtarrilak 30, larunbata

Urtarrilak 25, astelehena
Arrasate (19:00). Nogen,
Amaia antzokian.

Azpeitia (19:00). Eñaut Elorrieta,
Soreasu antzokian.
Donostia (19:00). Amorante,
Dabadaba aretoan.
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Donostia b Ttan Ttakun irratiaren festa

ARRASATE Toundra.
b Bihar, 19:00etan,

Amaia antzokian.
DONOSTIA Ttan Ttakun festa.
b Bihar, 16:30ean,

Txondorra kulturgunean (Egia).
DONOSTIA Donostiako

Txistulariak.
b Igandean, 12:30ean,
Koruko Andra Mariaren basilikan.
DONOSTIA Ciklus Ensemble.
b Ostegunean, 19:00etan,

San Telmo museoan.
LEZO Rafa Rueda.
b Ostegunean, 19:30ean,

Gezala aretoan.
TOLOSA Luces, música, ¡acción!.

Suakai.
b Asteazkenean, 19:00etan,

Leidor aretoan.
VILLABONA Eñaut Elorrieta.
b Ostegunean, 19:00etan,

Gurea antzokian.
ZARAUTZ Amorante.
b Ostegunean, 19:00etan,

Modelo aretoan.

ANTZERKIA
ARRASATE El chef.

Erre Produkzioak konpainia.
b Igandean, 19:00etan,
Arkupe kultura etxean.
AZKOITIA Losers (Galtzaileak).

Txalo Produkzioak.
b Bihar, 19:00etan,
Baztartxo antzokian.

Ospakizun giro betean, zuzeneko hiru kontzertu
COVID-19aren pandemiaren eraginez, hilabete gorabeheratsuak izaten ari dira azken hauek kultur arloan, baina, ahal den neurrian, urteroko ospakizunei eustea erabaki du Ttan Ttakun irratiak. Ohi bezala, Donostiako Egia auzoan egingo dituzte ospakizunak, bihar. Hori bai, aurten Txondorra kultur
gunean eskainiko dituzte kontzertuak: 16:30ean hasiko da Mikel Kartonen emanaldia —irudian—, 18:00etan Trio do Porturena, eta 19:30ean Eli eta
Manex Pagolarena. Saio bakoitzerako sarrera erosi beharko da. Hiru eurotan salgai daude. HITZA

DONOSTIA Para Elisa.

HONDARRIBIA Erlauntza. Vaiven.

b Igandean, 18:00etan,

b Otsailaren 4ra arte,

DONOSTIA Hostoz hosto erantzi.

b Bihartik hilaren 17ra arte,

b Bihar, 19:00etan,

Sarobe gunean.

Bastero kulturgunean.

18:00etan, 18:30ean, 19:00etan
eta 19:30ean, La Farandula
Microteatron (Egia).

Itsas etxea auditoriumean.
ZARAUTZ ¡Ave, osos!.

DONOSTIA Goenaga.

El Mono Habitado
konpainia.
b Gaur, 19:00etan,
Modelo aretoan.

Juan Luis Goenagari buruzko
erakusketa.
b Igandera arte,
Kubo Kutxa aretoan.

Aran Santamaria artista. Liburu
zaharrak oinarri hartuta, pop up
teknika erabiliz, liburu berriak.
b Hilaren 30era arte,
Okendo kultur etxean.

DONOSTIA Pedro Páramo.

Teatre Romea.
b Bihar, 19:00etan,
Viktoria Eugenia antzokian.
DONOSTIA K-Baret.

Bigoterik Gabea taldea.
b Bihar, 19:00etan,
Kutxa kultur plazan.
EIBAR Konpromisoa.

Txalo Produkzioak.
b Gaur, 19:00etan,
Coliseo antzokian.

HONDARRIBIA Konpromisoa.

Txalo Produkzioak.
b Igandean, 19:00etan,
Itsas Etxea auditoriumean.
IRUN Escocía. Txabi Franquesa.
b Gaur, 19:00etan,
Amaia KZn.

DANTZA
AZPEITIA Gauekoak.

b Igandean, 17:00etan,

Kukai konpainia.
b Gaur, 19:00etan,
Soreasu antzokian.

Gaztelekuan.
Bigarren saioa 19:00etan.

ERRENTERIA Garaiz: 60 T.M.

OÑATI Go!azen 7.0.

TOLOSA Go!azen 7.0.
b Bihar, 12:00etan, Leidorren.

Mugmus Laborategia.
b Gaur, 19:00etan,
Niessen kulturgunean.

Bigarren saioa 16:00etan.
ERRENTERIA Rescoldos

de paz y violencia.
b Igandean, 19:00etan,
Niessen kulturgunean.

DONOSTIA Zin Ex. Abstrakziotik

algoritmora.
b Hilaren 31ra arte, Tabakaleran.

DONOSTIA Zaharberritutako

10 kanoi.
b Martxoaren 20ra arte,
San Telmo museoko klaustroan.
DONOSTIA Aitziber Orkolagaren

DONOSTIA Ilustratzailearen

Plaketak argazkiak.

txokoa: Miren Asiain Lora.
b Hilaren 24ra arte,
Aiete kultur etxean.

b Asteazkenera arte,

Gipuzkoako Argazkilari Elkartean.
DONOSTIA Gipuzkoako Ateneoa,

DONOSTIA Artea abian.

San Telmo museoan.

150 urteko historia.
b Hilaren 16ra arte,
Koldo Mitxelena kulturunean.

b Igandera arte,

ERAKUSKETAK
URNIETA Kontukantari 2,
mendian ibiltari. Laenananaranja /
La ressistens konpainia.

DONOSTIA Galerna.

IRUN Antzineko pandemiak.

ANDOAIN Leire Salaberria

b Martxoaren 14ra arte,

b Hilaren 31ra arte,

Ilustratzailea.

Kutxa kultur artegunean.

Oiasso Erromatar museoan.
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ORDIZIA Goierri mende bat

Arrasate b ‘Mendian hil, hirian hil’ dokumentala

lehenago.
b Astelehenera arte, Barrenan.

HITZALDIAK
BERGARA Trantsizio

ekosozialaren urgentzia. Joseba
Azkarraga EHUko irakaslea eta
D2030 egitasmoko kideak.
b Asteartean, 18:00etan,
Seminarixoan.
BERGARA Orquesta Sinfónica.

Grandes batutas. Marina
Lertxundi, Zarauzko Musika
Eskolako zuzendaria.
b Asteazkenean, 10:00etan,
Seminarixoan.
OÑATI Hamar gai, hamaika

berba. Ekai Txapartegi, Iraia
Oiartzabal eta Ugo Mayor.
b Asteazkenean, 18:30ean,
Santa Ana antzokian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
ARRASATE Mendian hil, hirian hil.

Dokumentala, doluari buruz.
Iñaki Peña.
b Asteartean, 19:00etan,
Amaia antzokian.

BESTELAKOAK

Mendiak eragindako saminari aurrez aurre begira
Bizitzaren eta heriotzaren arteko hari finean dantzan dabil Iñaki Peña Debagoieneko Ospitaleko Zainketa Aringarrietako medikua Mendian hil, hirian
hil dokumentalean. Mendiak etxe askotan eragindako samina barneratuta, ikusleari oroitzapenaren eta itxaropenaren aldeko mezua helaraztea da
lan horren helburua. Euskarazko film onenaren saria jaso zuen abenduan Bilbao Mendi Film Festival jaialdian. Asteartean Arrasateko Amaia antzokian eskainiko dute dokumentala, 19:00etan. Irudian, Peña, dokumentalean ageri den elkarrizketetako bat egiten. ARTEMAN

BERGARA Erik eta Win.
b Bihar, 19:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIA II Circo Italiano.

Azkoitia b ‘Losers (Galtzaileak)’ antzezlana

b Igandera arte, 16:30ean, Ilunben.

Bigarren saioa, 19:30ean.
DONOSTIA Komikigintza:

Harkaitz Cano eta Iñaki
G. Holgado elkarlanean.
b Asteartean, 19:00etan,
Intxaurrondo kultur etxean.
EIBAR Korrontzi eta Xabier

Amuriza. Koplariak diskoa.
b Ostegunean, 19:00etan,

Coliseo antzokian.
ELGOIBAR Aioko. Itzalak, titereak

eta ahozkotasuna.
b Gaur, 16:30ean, antzokian.
ERRENTERIA Esencial.
Vaiven Circo.
b Bihar, 19:00etan,
Niessen kultugunean.
OÑATI Mikel Sotoren

poesia liburuaren errezitaldia.
b Gaur, 20:00etan,

Antixena gaztetxean.
TOLOSA Gure Zirkua.
b Igandera arte, San Esteban

auzkoko aparkelekuan. Gaur
19:00etan, eta larunbatean eta
igandean 12:00etan eta 18:00etan.

Gizarteak galtzaile bihurtu dituen bi herritar
Adinean aurrera doaz Manuel eta Sandra, 40 urteren langara iristen ari dira, eta gizarteak markatutako baldintzetako bakar bat ere ez dute betetzen:
ez daukate umerik, ez bikoterik, ez diru askorik, ez etxebizitzarik erosteko aukerarik... Euren buruak galtzailetzat hartuta, hausnarketarako eta barre
egiteko tartea eskainiko dute Jon Plazaolak eta Aitziber Garmendiak —irudian— bihar, 19:00etan, Azkoitiko Baztartxo antzokian. JAGOBA MANTEROLA / FOKU
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«Gerturatzeen fasea
maiatzerako eginda
egotea espero dugu»
Inaxio Oiartzabal b Sare plataformako bozeramailea
2021a urte luzez ezagututako espetxe politikaren amaiera urtea izatea
nahiko luke Sarek, Oiartzabal eledunak dioenez. Euskal presoei gradu
progresioak onartzea izango da aurtengo aldarrikapen nagusietako bat.
Miren Garate

Urtarrilaren hasieran, Sarek deituta, milaka lagun elkartu ohi
dira Bilbon —eta Baionan, Bakegileek deituta—, euskal presoen eskubideen alde. Osasun egoera
dela eta, aurten herriz herri izango dira protestak. Hain zuzen, 216
herri eta auzotan elkartuko dira,
bihar, 17:30ean, Bidea gara lelopean. Bi aldarrikapen nagusi
izango dira: urruntze politikarekin amaitzea eta gradu progresioak egitea. Inaxio Oiartzabal (Donostia, 1986) Sare plataformako
bozeramailearen esanetan, herrietan ere urteroko «aniztasuna» egotea espero dute.
Askotan aipatu izan duzue Bilboko manifestazioa bultzada
handia izan ohi dela zuentzat
urte osorako. Bilbon beharrean,
herrietan mobilizatuko zarete
aurten. Aldaketa horrek nola
eragingo dizuela uste duzue?
Urtarrileko manifestazioak beti
du berezitasun bat: jende aniztasuna. Aniztasun handia elkartzen
da Bilbon, eta iruditzen zaigu 216
toki horietan ere hala izango dela.
Ekonomikoki ere aldaketa handia eragingo digu, Bilboko ekitaldian urte osorako ekarpen handia
jasotzen dugulako. Horregatik, bi
euro=bi metro karratu kanpaina
hasi dugu, ahalik eta jende gehienak egiteko ekarpena.
Ekonomikoki egoera larrian
gera zaitezketela ohartarazi duzue.
Izan dugun uda izan dugu, eta antolatu ditugun mobilizazioak ere
jende pilaketa handirik ekartzen
ez zutenak izan dira. Horrek eragin du ekarpen ekonomikoak
egiteko aukera gutxi izatea, baina
urteari heldu ahal izateko beharbeharrezkoak ditugu ekarpenak.
Bilbon ez izan arren, herrietan ere
bultzada horri eustea espero
dugu. Jende batek ez du mobilizazioetara joaterik izango: Katalu-

niatik edo Madrildik etortzen zirenek, pandemiagatik konfinatuta daudenek, zaurgarrienek...
Horiei guztiei ekarpena egiteko
aukera eman nahi genien, eta,
oraingo distantzia soziala kontuan hartuta, kanpainaren oinarria da kaleko metro koadro hori
erostea, hau da, presentzia hori
bermatzea, bertan ez egonda ere.
Espainiako Estatuaren urruntze
politika amaitzeko eskatuko duzue. Azken bizpahiru urteetan
egin dira zenbait urrats, baina
Euskal Herrira beharrean, batik
bat Euskal Herri inguruko espetxeetara eraman dituzte presoak. Zuen ustez, zein da estrategia horren arrazoia?
Benetako arrazoia ez dakigu, baina badakigu pauso txiki horiek
ematen ari direla, hau da, hurbilketak eta guretzat oso garrantzi-

preso gehien dituzten kartzelak,
eta horrek aldaketa bat ekarri du,
batez ere senideei eragiten dien
sufrimenduan. Espero dugu datozen asteetan eta hilabeteetan
ere presoak gerturatzen jarraitzea, eta ea 2021eko maiatzean zer
argazki dugun.
Datorren maiatza aipatu duzu.
Zergatik data hori?
Matematikari jarraituz, azken asteetako pausoekin jarraitzen badute, gerturatzeen fasea maiatzerako eginda egotea espero dugu;
ordurako, urrutieneko kartzeletan ez luke euskal presorik egon
behar.
Horri buruz zerbait baieztatu dizuete?
Hartzen dugun susmoa da.
Aipatu duzu gradu progresioak
egotea ere oso garrantzitsutzat
jotzen duzuela. Zer lotura dago
gerturatzeen eta gradu
progresioen artean?
«Beraien legeak betez, gradu
Berez ez dago lotura zuprogresioei bidea emateko
zenik, baina ikusi da
eskatzen dugu, eta lehen
graduan presorik ez egoteko» urrutien dauden kartzeletatik gerturatzeko, ez
«Egin den ibilbide guztia
Euskal Herrira ekartzegoraipatu eta bide beretik
ko, lehen gradutik bigalanean jarraitu behar dugula
rrenera pasatu dituztela
azpimarratu nahi dugu»
presoak. Bigarren gradua lortzeak esan nahi
tsuak diren gradu progresioak du denbora batera baimenak lorematen ari direla. Frantziak egin tzen has daitezkeela. Hirugarren
zuen bide beretik ari da jotzen Es- gradua eman zaienak, berriz,
painia. Oso kasu gutxi izan arren, Euskal Herriratu egin dituzte,
Euskal Herriratzeak eta baime- nahiz eta bigarren graduan ere
nak ere izan dira, eta horrek esan Euskal Herriratu dituzten batzuk.
nahi du aukera badagoela. Bide Gaur egun, Espainiako Estatuan
horren estrategia erabaki badute, dauden euskal presoen %65 leirmoki hartzeko eskatzen diegu hen graduan daude, %40 bigaguk, hau da, euskal preso guztiei rrenean, eta %5 baino ez hirugaprogresio bide hori ahalbidetzeko rrenean. Zein da zuen eskaera?
eta etxeratze prozesua ahalik eta Aurtengo erronketako bat izango
azkarren emateko.
da gizarteratzea gradu progresioDatozen hilabeteetan zer gerta- en bidea zein den. Euskal presotzea espero duzue?
ek, urte askotan, lehen graduan
Guk espero dugu 2021a urte luzez bete dute zigor guztia, eta, legeak
ezagutu dugun espetxe politika- dioenaren arabera, lehen gradu
ren amaieraren urtea izatea. Gaur hori behin-behineko epealdi bat
egun, ez dira urrunen daudenak da, hasiera eta amaiera duena.

JON URBE / FOKU

Beraien legeak betez, gradu progresioei bidea emateko eskatzen
dugu, eta lehen graduan presorik
ez egoteko.
Bihar arratsaldeko manifestazioez gain, goizean ekitaldia
egingo duzue, eta Bilboko Euskaldunan bilduko dira alor sindikal, sozial eta politikoko ordezkariak, «agertutako adostasunak eta elkarbizitzaren alde
egindako urratsak» azpimarratzeko. Zein da ekitaldi horren
xedea? Eta zein elkartuko dira?
Orain arte elkarbizitzarako norabidearekin eta salbuespenezko
espetxe politikaren amaierarekin
bat egin duten alderdi politiko, sozial eta sindikalak egotea espero
dugu. Arlo sindikal guztia barneratzea espero dugu; arlo politikoan, oraindik erantzun batzuen
zain gaude. Horrez gain, norbanakoak elkartuko dira. Gure ustez, espetxe politika hau aldatzeko pausoak ematea ez zen lortuko
aurrez egon diren elkar ulertzeko
pauso horiek egon ez balira. Azken urteetan kontsentsu handi

bat eraiki da salbuespenezko
espetxe politikaren amaieraren
inguruan, eta, pauso berriak
ematen ari diren honetan, egin
den ibilbide guztia goraipatu eta
bide beretik lanean jarraitu behar
dugula azpimarratu nahi dugu.
COVID-19ari aurre egiteko neurriek presoei ere zuzenean eragin diete, aurrez aurreko bisitak
kendu edo murriztu direlako eta
abar. Nola daude animoz?
Kartzeletan askoz gogorragoa da
egoera: askok ezin izan dituzte senideak ikusi hilabete askoan, eta
aurrez aurreko bisiten kasuan,
agian, hamar hilabetean bakarra
izan dute. Bideodeien bidez edo
kristalaren atzetik bakarrik izan
dute komunikazioa. Askotan azpimarratu dugu motxiladun haurren kasua ere. Iruditzen zaigu
urrunketari COVID-19a gehituta,
ume horiek umezurtz geratzen
direla. Legeak baditu tresnak preso izanda ere guraso izaten jarraitzeko, eta uste dugu guraso presoei guraso izaten jarraitzeko eskubidea bermatu behar zaiela.

